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Magnetkamera undersökningar på för tidigt födda barn, upp till 3 månaders ålder 

Påverkar hjärnans olika utvecklingsstadier undersökningsprotokollen? 

 

- En litteraturstudie 

 

Ida Grenvall Nyberg 

Veronica Årstad 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

 

Abstrakt 

 

Magnetresonanstomografi (MRT) är en avbildningsteknik som ger informativa bilder av 

kroppens inre strukturer. En av de stora fördelarna med denna teknik är möjligheten att 

manipulera kontrasten i bilden. Genom att styra den tid vävnaden ges för att relaxera kan 

skillnaderna i relaxationstid utnyttjas för att få en bild med tydlig kontrast. Bilden sägs vara 

viktad beroende på vilken effekt som framgår tydligast. Tre vanliga typer av bilder är: T1-, 

T2- och protontäthets-viktade bilder. Protontätheten i kroppen samt relaxationstiderna T1 och 

T2 är således egenskaper som avgör hur vävnad ser ut på en MR-bild. Denna uppsats 

undersöker hur undersökningsprotokollen för T1- och T2- relaxationen är utformade vid MR-

undersökningar av neonatalbarn och andra nyfödda barn upp till 3 månaders ålder. Utifrån 

uppsatsens syfte har vi formulerat frågan: Hur påverkas T1- och T2- värdena av att hjärnan 

inte är fullt utvecklad? För att uppnå syftet har ett kvalitativt arbetssätt används och 

forskningen är byggd på studier av vetenskapliga artiklar som behandlat undersökningar 

av neonatalbarn och andra små barn med magnetkamera. Studien som helhet visar på att T2- 

relaxationen ökar på neonatalbarn och andra nyfödda barn upp till 3 månaders ålder, denna 

förändras ständigt med barnets utveckling samtidigt som T1- värdena skiljer sig mycket litet 

åt mellan barn och vuxna.  

Nyckelord: MRT, MR, neonatalbarn, nyfödda, T1, T2, protontäthet, relaxationstid, 

litteraturstudie.  
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MRI studies in premature infants, up to 3 month of age 

Do different stages of brain development effect the study protocols? 

 

- A literature review 

 

Ida Grenvall Nyberg 

Veronica Årstad 

 

Departement of Health Sciences 

Luleå University of Technology 

 

Abstract 

 

Magnetic resonance imaging (MRI), magnetic resonance tomography (MRT), is an imaging 

technique that provides informative images of internal body structure. One of the main 

technology benefits is the option to manipulate image contrasts. By manipulating the time 

tissue is given to relax one can make use of the relaxation time disparity to extract images 

with distinct contrasts. The image is called weighted depending on the most distinctly 

appearing effect. Three common types of images are: T1, -T2- and proton-weighted images. 

Proton density of the body along with tissue relaxation times are thus properties that 

determine how tissue appears in an MRI image. This thesis will examine how the protocols 

concerning T1- and T2- relaxation are designed in MRI examinations of neonatal children and 

other newborn babies up to 3 months of age. 

With the purpose of this in mind, the following question was formulated: How is the T1- and 

T2- values effected on a non-fully developed brain? In order to achieve the purpose of the 

thesis a qualitative approach has been conducted and the research is based on studies of 

articles concerning neonatal children and MRI. The study concludes that T2- relaxation values 

increase in neonatal children and other newborn babies up to three months of age but is 

consistently changing with the child´s continuously growth while T1- values appear to differ 

very little between children and adults. 

 

Key words: MRT, MRI, neonatal children, newborn, T1, T2, proton density, relaxation time, 

research study. 
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Magnetkameran har sedan den kommersiella introduktionen i början av 1980-talet blivit 

alltmer utnyttjad inom medicinsk bilddiagnostik. Denna tomografiska bildteknik utnyttjar det 

så kallade kärnspinnresonansfenomenet (eng. nuklear magnetic resonance, NMR), och i 

medicinska tillämpningar benämns tekniken magnetresonans (MR) eller magnet resonans 

tomografi (MRT) (eng. magnetic resonance imaging, MRI). Kännetecknande för MR är 

utmärkt mjukvävnadskontrast i kroppens alla delar. På senare tid har tekniken även fått utökad 

användning för funktionella studier (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 79). MR kan betraktas 

som förstahandsmetod för undersökning av hjärnan pga. avsaknad av joniserande strålning, 

hög sensitivitet, hög spatiell upplösning, möjlighet till vävnadskarakteristik, samt 

kartläggning av fysiologiska förändringar vid samma tillfälle (Larsson, 2008, s. 153). MR-

bilden byggs upp med hjälp av den information kroppens vätekärnor lämnar under påverkan 

av ett mycket starkt magnetfält (Berglund & Jönsson, 2007, s. 96). 

 

Det skiljer tydligt mellan grå och vit substans beroende på ålder, ventriklarnas utveckling och 

basala ganglierna under hjärnans utveckling. Den totala hjärnvolymen är som störst vid 10,5 

år på flickor och 14,4 år på pojkar. Ventriklarnas volym ökar kraftigt med åldern. När den gråa 

eller den vita substansen avbildas på bilden beror till stor del på hur stor mängd 

myeliniserandeaxoner- skyddande isolerande vävnadslager runt nervcellen som substansen 

har (Giedd, 2008). 

 

En av de stora fördelarna med MR-tekniken är möjligheten att manipulera kontrasten i bilden. 

Protontätheten samt relaxationstiderna T1 och T2 är de egenskaper som avgör hur en vävnad 

ser ut på en MR-bild. Genom att noggrant styra den tid vävnaden ges för att relaxera kan 

skillnaderna i relaxationstid utnyttjas för att få en bild med tydlig kontrast. Bilden sägs vara 

viktad beroende på vilken effekt som framgår tydligast. MR-processen är en sekvens som 

upprepas med jämna intervall: vätekärnor exiteras => vätekärnor ges tid för att relaxera => 

mätning av MR-signalen. Tiden för en hel sekvens, det vill säga tiden mellan två på varandra 

följande excitationer, kallas för repetitionstid, TR (timetorepeat). Tiden mellan excitationen 

och mätning av MR-signal kallas för ekotid, TE (timetoecho). Genom att styra repetitionstid 

och ekotid kan ett speciellt ämne, med sin specifika relaxationstid, fås att framträda mer än 

andra(Berglund & Jönsson, 2007, s. 109). 

T1- viktade bilder blir användbara för att studera strukturen i kroppen, eftersom de visar 

mjukvävnad. I en MR-bild är det möjligt att skilja på grå och vit hjärnsubstans eftersom 

värdena på T1 skiljer sig. T2- viktade bilder är att föredra vid undersökning av skador 
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eftersom vätskor syns ljusa. Detta spelar en central roll vid diagnostik, eftersom sjuk eller 

skadad vävnad ofta innehåller stor del vätska jämfört med frisk vävnad (Berglund & Jönsson, 

2007, s. 113). 

 

Vi har studerat magnetkamera undersökningar på barns hjärnor, undersökningar på barn som 

föds efter en fullgången graviditet och även undersökningar gjorda på barn som är för tidigt 

födda. Hjärnan som inte är färdigt utvecklad vid födseln innehåller mer vätska, vilket innebär 

att standardprotokoll anpassade för barns hjärnor kan behöva anpassas efter barnets hjärnas 

ålder. Intresset väcktes att ta reda på hur dessa undersökningar skiljer sig ifrån en 

standardiserad hjärnundersökning. Ett standardiserat protokoll som i tabellen nedan, visar på 

normala värden för T1- viktade bilder och normala värden för T2- viktade bilder: 

 

Tabell 1. Standardiserat protokoll som visar på vanliga värden 

 PD-viktad (PDW) T1-viktad (T1W) T2-viktad (T2W) 

TR ”Lång” ~ 2000 ms ”Kort” ~ 500 ms ”Lång” ~ 2000 ms 

TE ”Kort” ~ 20 ms ”Kort” ~ 20 ms ”Lång” ~ 100 ms 

 

Skillnader i tid beroende på vilken pulssekvenstyp som används vid mätningen. PD = 

Protondensitet, TR= Time to repeat, TE= Time echo 

 

Viktning Pulssekvenstyp Tidsåtgång Bildkvalitet 

T2W Konventionellt spinneko (SE) 10 min ++ 

T2W Snabbt spinneko/turbospinneko 1 min + 

T2W SE-EPI (SE med ekoplanar-utläsning) 0,1 s 0 

 

(Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 82). 
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Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier undersöka hur 

undersökningsprotokollen för T1- och T2- relaxationen är utformade vid undersökningen för 

neonatalbarn och barn upp till 3 månader. Den frågeställning som har undersökts i rapporten 

är: 

- Hur påverkas T1- och T2- värdena av att hjärnan inte är fullt utvecklad? 

 

Material 

 

Underlaget för litteraturstudien som ligger till grund för uppsatsen består huvudsakligen av 

vetenskapliga artiklar, forskning kring MR undersökningar på neonatalbarn och fullgångna 

barns hjärnor. I sökandet efter relevant källmaterial (artiklar och litteratur) har databasen 

PubMed används flitigt. Källmaterialet till uppsatsen består således av sekundärkällor i form 

av litteratur och artiklar kring uppsatsens ämne. 

Studier vi läst och analyserat i denna uppsats finns alla i universitetsbibliotekets databaser.  

 

Metod 

 

Denna studie sammanställs som en litteraturöversikt. Enligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani s. 

51-52) är tillvägagångssättet för att finna relevant vetenskaplig litteratur att följa Goodmans 

sju steg, vi har tagit hjälp utav de 6 första stegen.  

1. Precisera frågeställning 

2. Precisera studiens inklusions – och exklusionskriterier 

3. Litteratursökning 

4. Samla in artiklar som möter inklusionskriterierna 

5. Tolka och analysera artiklar 

6. Sammanställning av resultat utifrån artiklarna 

 

En utav de viktigaste momenten är att formulera en fråga som kan besvaras med hjälp av den 

vetenskapliga litteratur som hittas i litteratursökningen. Frågeställningen ska vara bra 

formulerad och strukturerad vi använde oss av Flemmings tabell 1 (Willman, et al., (2006, s. 

55-57). 
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Tabell 2. Flemmingstabell (Willman et al., 2006, s. 58). 

Undersökningsgrupp Åtgärd Resultat 

MRT- hjärnundersökningar 

på neonatalbarn och barn  

Olika 

undersökningsmetoder/inställningar 

på värdena T1 & T2  

Åtgärder för att se om och 

hur undersöknings-

protokollen/ 

inställningarna T1 och T2 

påverkas av att hjärnan 

inte är fullt utvecklad   

 

Vi har sökt i databasen PubMed via universitetsbiblioteket. Vi har hittat artiklar som beskriver 

T1- och T2- värden i undersökningar på neonatalbarn och barns hjärnundersökningar på MR. 

Utifrån tabell 2 kom vi fram till följande frågeställning: 

Hur påverkas T1- och T2- värdena av att hjärnan inte är fullt utvecklad? 

 

Studiens inklusion- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna för vår litteraturstudie var att artiklarna är skrivna på engelska och att 

artiklarna handlade om barn samt att värdena T1 och T2 fanns representerade, så 

exklusionskriterier som vi vägt in blev artiklar som beskrev undersökningar med diffusion 

weighted imaging (DWI) som anger bildens intensitet i vattenmolekylen, diffusion tensor 

imaging (DTI) som anger mätningen i minst 6 olika riktningar, det vill säga undersökningar 

som beskrev mer tekniska komponenter för det blev för svårt för oss att analysera. Andra 

exklusionskriterier som vi tog hänsyn till var undersökningar på vuxna och äldre barn, artiklar 

som jämförde andra modaliteter med MRI undersökningar, artefakt studier och artiklar som 

handlade om blödningar i hjärnan. 

 

Litteratursökning 

 

Vi började vår litteratursökning efter vetenskapliga artiklar i PubMed som är den stora 

sökmotorn i Medline som i sin tur är den primära databasen för National Library of Medicine 

på universitetsbiblioteket. Mesh-termer är ämnesord och sökning med Major Topic visar på 
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huvudinnehållet. (Willman et al., 2006, s. 63-72).  Vår sökning i PubMed med olika sök ord 

och kombinationer ses i tabell 3 där vi även har med fritext sökning (FS). 

Vi sökte på universitetsbibliotekets databas PubMed med följande sökord: Spädbarn = 

”Infant”, Magnetkamera = ”Magnetic ResonanceImaging”, Hjärna = ”Brain”, ”Metoder = 

Methods”, ”Protokoll = Protocol” och T2 relaxation. Vi sökte med Mesh-termer varav 

databasen sökte i ordningsföljd på hur orden skrevs (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 

68). 

 

Tabell 3. Översikt av artikelsökning med urval av artiklar för granskning. PubMed 2012-10-

11 – 2012-12-29. Sökkriterier: Engelska/English, Människor/Humans, filtrerades in från 

första sökningen.  

 

Söknr. *)           Söktermer/ord.   Antal. träffar. Antal utvalda artiklar. 

1 Mesh “Magnetic Resonance 

Imaging” [Major Topic] 

88749  

2 Mesh ” Brain” [Major Topic] 218145  

3 Mesh ”Infant” [Major Topic] 35886  

4 Mesh 1 and 2 and 3 137  

5 Mesh ”Methods” 2659301  

6 Mesh ”Protocol” 106159  

7 Mesh ”T2 Relaxation” 1044  

8 Mesh 4 and 5 90 0 

9 Mesh 4 and 6 3 1 

10 Mesh 4 and 7 3 1 

11 Mesh 1 and 2 and 7 168 0 

12 Mesh 8 or 11 258 0 
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13 FT Values and 12              91 0 

14 FT Maturation and 13           8 2 

15 FT Aspects and 12                 2 1 

16 FT Measure and 12             38 0 

17 FT Signal and 16                13 2 

 

 

Insamling av de studier som möter inklusionskriterierna 

 

Granskning och urval av artiklarna utgjordes av kriterierna utifrån vårt syfte samt 

frågeställningen (Friberg, 2006. s. 119-120). När vi samlade in våra artiklar såg vi till vårt 

syfte samt att frågeställningen kunde besvaras utifrån våra tekniska kunskaper. Vi kunde även 

genom att läsa referenslistorna hos de funna artiklarna hitta intressanta vetenskapliga artiklar 

som vi har med i granskningen (Willman et al., 2006, s. 81). 

 

Granskning 

 

Enligt (Willman et al., 2006, s. 83-84) beskrivs hur de insamlade studierna sorteras ut och 

värderas genom ett systematiskt tillvägagångssätt som dokumenteras i ett analysschema se 

tabell 4. 

 

Alla våra artiklar i denna studie beskriver T1- och T2- viktade undersökningar som är gjorda 

med magnetkamera, vetenskapligt stöd för dessa artiklar är starkt. Resultatet som vi kommit 

fram till efter artikelgranskningen grundar sig på 8 artiklar, alla av medelhög eller hög 

kvalitet. De artiklar som visar på skillnader i protokollen för MR-undersökningar på 

barnhjärnor har klassats som artiklar av hög kvalitet. 
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Tabell 4. Redovisningstabell av granskning av artiklarna (Willman et al., 2006, s. 84). 

Författare Titel Kvalitet 

Barkovich, et al. (1988)              Normal maturation of the Neonatal and infant brain: 

MR imaging at 1,5T 

Hög 

Counsell, et al. (2003) T2 relaxation values in the developing preterm brain Hög 

Ding, et al. (2004) Normal brain maturation characterized with age-

related T2 relaxation times: An attempt to develop a 

quantitative imaging measure for clinical use. 

Hög 

Ferrie, et al. (1999) Normal brain maturation characterized with age-

related T2 relaxation times: An attempt to develop a 

quantitative imaging measure for clinical use. 

Hög 

Hagmann, et al. (2009) T2 at MR imaging is an objective quantitative 

measure of cerebral white matter signal intensity 

abnormality in preterm infants at term-equivalent 

age. 

Hög 

Jones, et al. (2004) MRI of the neonatal brain: Optimization of spin- 

echo parameters. 

Hög 

Nossin-Manor, et al. 

(2011)  

Optimized T1- and T2-weightedvolumetric brain 

imaging as a diagnostic tool in very preterm 

neonates. 

Medel 

van Wesel-Meijler, et al.  

(2009) 

Magnetic resonance imaging of the brain in newborn 

infants: Practical aspects. 

Medel 
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Resultat   

 

Barkovich, et al. (1988), utvärderade 82 barn efter MR undersökningen, patienternas ålder 

varierade från 4 dagar till 2 år. En 1,5 teslas magnetkamera användes vid undersökningen med 

en resonansfrekvens på 63,8 MHz.  

I studien ville de se hur den vita och grå substansen i hjärnan ändrades i förhållande till 

varandra beroende på patientens ålder i olika områden i stora och lilla hjärnan. Förändringar 

som påverkades av myelination sågs tidigare på T1- viktade bilder än vad de gjorde på T2-

viktade bilder.  

T1- viktade sekvensen var SE 600/20 (TR ms / TE ms). T2- viktad sekvens var 2 500/70. 

 

Tabell 5. (Barkovich, et al. 1988) 

 

Ages when Changes of Myelination Appeared 

Anatomic Region Age when Changes of Myelination Appeared 

T1-weighted Images T2-weighted Images 

Middle cerebellar peduncle Birth Birth to 2 mo 

Cerebellar white matter Birth to 4 mo 3-5 mo 

Anterior portion Birth 4-7 mo 

Posterior portion Birth Birth to 2 mo 

Anterior limb internal 

capsule 

2-3 mo 7-11 mo 

Genu corpus callosum 4-6 mo 5-8 mo 

Splenium corpus callosum 3-4 mo 4-6 mo 

Occipital white matter   

Central 3-5 mo 9-14 mo 

Peripheral 4-7 mo 11-15 mo 

Frontal white matter   

Central 3-6 mo 11-16 mo 

Peripheral 7-11 mo 14-18 mo 

Centrum semiovale 2-4 mo 7-11 mo 

 

 

Tabell 5 finns i artikeln av Barkovich, et al. (1988) den visar på hur han utförde sina 

undersökningar med standardiserande TE- och TR- värden. Tabellen är intressant då den visar 

på den normala utvecklingen av ett barns hjärna. Man kan se att den vita 

substansutvecklingen, som är underutvecklad på prematura barn och nyfödda barn, utvecklas 

kontinuerligt fram till 18 mån ålder. 
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Counsell, et al. (2003),här gjordes en studie på 18 barn, födda i vecka 33 eller tidigare, där de 

använde TR på 2500 ms och TE på 30 ms, 60 ms, 110ms och 600 ms. 

Resultatet visar att ju äldre barnet blir ju längre utvecklingen i hjärnan har fortskridit så 

minskar T2- effekten. Detta beror på att T2- relaxationen är beroende av vattenmängden och 

hurvida molekylerna är fria eller bundna till makromolekyler. T2- värdena är längre i fritt 

vatten då interaktionen mellan protonerna är lägre än om det är bundet till stora molekyler. 

  

Ding, et al. (2004), visar i sin studie där vuxnas jämfördes med barn hur hjärnansutveckling 

och T2- relaxationen kan påverka den kliniska användningen. Även denna undersökning visar 

att nyfödda har en ökad T2- relaxation i jämförelse med vuxna. I denna studie var det yngsta 

barnet 3 veckor gammalt (ej prematur) det visade sig att det yngsta barnet hade den längsta 

T2- relaxationen i hjärnan som snabbt minskade de första 5 månaderna för att därefter sänkas 

långsammare. Resultatet visar att T2- värdet i både grå och vit substans var 2-4 gånger så lång 

hos barn mellan 3 veckor – 6 månaders ålder. Den var dessutom dubbelt så lång i denna grupp 

jämfört med barn som är äldre än 6 månader.  

 

Ferrie, et al. (1999), genomförde en studie på 7 prematura barn, där alla undersöktes i vecka 

37 och den visar att morfologin o signalförhållandena var liknande de som gäller ett 

fullgånget foster. Cortex är tunt. En avsaknad av skillnad mellan grå och vit substans och en 

ökad signal i vit substans på T2- bilder karaktäriserar en prematur hjärna. Däremot tycker de 

att rent objektivt så skiljer det sig inte så mycket mellan en nyfödd och en vuxen hjärna när 

det gäller skillnaden mellan grå och vit substans på T1- viktade bilder. Denna studie är dock 

utförd på en starkare magnet än den vanliga 1,5 T. En 2,35 T används i studien. De visar inte 

med vilka T1- värden de undersökt fallen, men hänvisar till att ju starkare magnet desto mer 

signal och att T1- värdena påverkas mer av stigande Tesla än vad T2- relaxationen gör. Även 

denna studie bevisar att T2- relaxationen är ökad på prematura/nyfödda barn i jämförelse med 

vuxnas hjärnor. 

 

Hagmann, et al. (2009), studerade genom att göra en T2- relaxationsmätning på 62 prematura 

barn. Undersökningen utfördes på olika sätt på de 62 barnen. På 19 av barnen gjordes en 

relaxations studie med spineko teknik och TR på 1550 ms och TE  på 10 ms, 100 ms och 300 

ms. På 43 av barnen användes en ekoplanar spin eko teknik med TR på 6030 ms och TE på 89 

ms och 200 ms. På 14 av barnen utfördes båda teknikerna. Studien visar att med ökad TE tid 

så ökar skillnaden mellan grå och vit substans. 
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De menar också att den ökade signalen från den vita substansen skulle kunna bero på den 

omognad som finns i området och därmed färre nerver celler vilket ger ökad fri vätska. 

 

Jones, et al. (2004), tittar på T1- relaxationen. Studien utfördes genom att använda sig av ett 

fast TE värde på 10 ms och ett TR- värde mellan 20- 6000 ms. Det visar sig att all vävnad ökar 

i signal vilket har att göra med korrelation med en ökad TR- tid, eftersom vävnaden hinner 

återhämta sig mellan RF pulserna.  

Resultatet påvisar att en vuxen hjärna har som störst signal kring 500 ms och att en neonatal 

hjärna har som störst signal kring1200 ms.  

I samma studie tittade de på T2- relaxationen i en neonatal barnhjärna.  Här användes ett fast 

TR- tid på 4000 ms och TE- värden mellan 10-600 ms. Den maximala kontrast skillnaden 

syntes strax under 300 ms. 

 

Tabell 6 nedan visar på att TE och TR ökade på de optimerade sekvensera (Jones, et al. 2004). 

 

 

Parameter T1-viktad T2-viktad 

Standard Optimerad Standard Optimerad 

TR (ms) 420 850 5000 10000 

TE (ms) 12 11 105 270 

Scan tid (m:ss) 3:05 3:07 2:14 2:19 
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Figur 1. 

 (Jones, et al. 2004) 

 

 

Grafen som Jones, et al. publicerade i sin artikel (figur 1) visar på den stora kontrast 

skillnaden mellan grå och vit substans i hjärnor vid MR undersökningar. Den tjocka linjen 

visar vuxna hjärnor och den streckade linjen visar neonatala barns hjärnor. Båda visar samma 

grad av kontrastskillnad men skillnaderna visar sig vid helt olika TE- värden. 

 

Studien gick ut på att försöka optimera sekvenserna vid undersökning av neonatala barn. De 

menar att en TR på 850 ms vid en T1- viktad bild är att föredra framför 1200 ms som 

resultatet visar då det vid högre TR tappar något av den relativa signalen i bilden. För T2 

bilder rekommenderar de i sin studie en TR av 10 sek (10 000 ms) och ett TE på 270 ms. 

 

Nossin-Manor, et al. (2011), artikel har tittat på 30 prematur barn födda mellan vecka 24 -32 

som gjorde MR undersökning under de första två veckorna efter födseln. Målet med studien 

var att se om högupplösta T1- och T2 - sekvenser är optimerade för tidig hjärnavbildning för 

både diagnostik och morformetriskt värde . Här tittade de på volymer där de jämförde om de 

kunde se mer vid högupplösta bilder eller om de såg det man bör se på 2D axiala bilder, i 

resultatet syns att de använt sig av något högre värden. T1 850/15 och T2 5000/150. 

Slutsatsen i denna artikel var att inga signifikanta skillnader hittades mellan konventionella 

och högupplösta T1- sekvenser för diagnostik, bildkvalité och rörelseartefakter.  
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van Wesel-Meiler, et al. (2009), visar på att protokoll måste anpassas efter den omogna 

nyfödda hjärnan. Om korrekt protokoll används ger MR undersökningen en ovärderlig 

information om hjärnans mognad på prematura nyfödda. Vätskestatus i neonatalbarns hjärnor 

är hög, T1- och T2- värden blir längre, TE och TR behöver vara högre. T1- och T2- 

relaxationen i hjärnan minskar sedan avsevärt de första månaderna efter födseln. Optimerade 

protokoll finns för både fullgångna nyfödda barn och för förtidigt födda barn samt för både 

1,5 Tesla och 3 Tesla MR. T2, TR ligger på runt 6000 ms på dessa protokoll, 

standardprotokollen visar 2000ms på T2, TR. 

 

Tabell 7 nedan visar sekvenserna och TR och TE i ett standardprotokoll optimerat för MR-

undersökning av det nyfödda barnets hjärna, vid användandet av en 1.5 Tesla MR-system som 

(van Wesel-Meijler, et al. 2009) visar i sin artikel. 

 

1.5 Tesla fältstyrka 

Sekvens T2 T2* Sag T1 

TR (ms) 5327 2604 503 

TE (ms) 120 48 20 

Scan tid (m:ss) 4:05 0:41 3:01 

 

 

Tabell 8 nedan visar sekvenserna och TR och TE i ett standardprotokoll optimerat för MR-

undersökning av det nyfödda barnets hjärna, vid användandet av en 3 Tesla MR-system som 

(van Wesel-Meijler, et al. 2009) visar i sin artikel. 

 

3 Tesla fältstyrka 

Sekvens T2 T2* 

TR (ms) 6269 735 

TE (ms) 120 16 

Scan tid (m:ss) 5:38 2:01 
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Resultatdiskussion 

 

När vi studerat resultatet kan vi se att de flesta artiklarna tar upp T2- relaxationen när det 

gäller prematurbarn och nyfödda. Denna tid på T2- relaxationen ökar mellan 2500 – 6030ms 

och ger en ökad signal på T2- bilderna när det gäller skillnaden mellan vit och grå substans. 

Det vi även kunde se var att T1- sekvenserna oftast inte skilde så stort beroende på om 

undersökningen gjordes på barn eller vuxen. Det är TE som reglerar T2 i bilden. Det är det 

värdet som är det viktiga i artiklarna.  I artiklarna kan vi se att TE varierar mellan 120-270 ms. 

Jämför vi Jones, et al. (2004) studie med Van Wesel-Meijler, et al.(2009) så anser båda dessa 

författare att de optimerat protokollen, ändå skiljer sig TE- värdet så pass mycket i deras olika 

protokoll. Det är ett faktum att ju längre TE- och TR- värdena blir desto längre tid tar 

sekvensen.  

 

Jones, et al. (2004) protokoll visar att vid en T1- viktad sekvens används (TR) värde på 850 

ms och ett (TE) på 10-15ms. Vid optimerade T2 -bilder ligger TR- värdet på 10000 ms och TE 

270 ms. De använde sig av en 1,5 Tesla MR system.  

 

van Wesel-Meijler, et al. (2009) använde sig av en 1,5 Tesla MR system T2 (TR) ligger på 

5300 ms (TE) ligger på 120 ms. Här kan man inte jämföra T1- viktningen då de använt sig av 

ett gradienteko. 

 

Barkovich, et al. (1988) och Ferrie, et al. (1999) menar båda två att en prematur hjärna inte 

skiljer sig så mycket ifrån en vuxen vid T1- viktade sekvenser. Vilket borde betyda att här är 

det inte lika viktigt med protokoll optimering. 

 

Artikelförfattare som Counsell, et al. (2003) och Hagmann, et al. (2009) beskriver att den 

ökade T2- relaxationstiden beror på att myeliniseringen inte är färdig och att det är 

avsaknaden av molekyler i vävnaden som gör att protokollen bör justera framförallt T2- 

värdena på små barn. 

 

Flera av författarna beskriver att den ökade T2- relaxationstiden beror på att myeliniseringen 

inte är färdig och att det är avsaknaden av molekyler i vävnaden som gör att värdena bör 

justeras i protokollen som används när små barn undersöks med MR. 
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Vid undersökningen ska barnen kunna ligga stilla utan narkos, i de flesta fall är anestesi inte 

nödvändig för en säker och effektiv MR undersökning på så här små barn. För att minska 

rörelseartefakter är sedering att föredra. I varje enskilt fall bör en läkare besluta om sedering 

är nödvändig eller inte, protokollet kan därför inte alltid optimeras utan får individanpassas 

när det gäller undersökningar på barn. Särskilda MR kompatibla kuvöser finns. Dessa kan 

kombineras med MR-kompatibel transportvagn, monitorer, fläktar, intravenösa pumpar, 

gasflaskor samt neonatala huvudspolar. På neonatal avdelningen, innan transport, är barnet 

installerad i inkubatorn med huvudspole, ansluten till monitorn och om ventilerad även till 

ventilatorn. Scanning utförs medan barnet är inne i inkubatorn som är ansluten till 

övervakningsskärm, fläkt och intravenösa pumpar. Barnet ligger tätt lindad i filtar i ryggläge 

med neonatala hörselkåpor och pulsoximeter på ena foten. Om nödvändiga säkerhetsåtgärder 

följs, avbildningen är tidsbestämd, rätt storlek på huvudspole används samt att korrekt 

scanprotokoll används är MR undersökningen av ett litet barns hjärna en patientsäker 

procedur(van Wesel-Meijler et al. 2009). När barnen undersöks utan narkos måste 

undersökningstiden minskas, det kan vara en bidragande orsak till att det finns skillnader att 

visa på i TR- och TE- tider mellan studierna. 

 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsen bygger på litteratur- och artikelstudier i ämnesområdet magnetkamera 

undersökningar på neonatalbarn och små barn. Vi har arbetat utifrån en kvalitativ metod 

eftersom vi tittar på vad som finns skrivet inom vårt ämne som vi sedan analyserar och finner 

svar till vår fråga. 

 

Vid litteratursökningen såg vi att många av artiklarna beskrev avancerade tekniska metoder 

som är svåra att analysera på grund av vår begränsade kompetens, detta påverkade vårt urval 

av artiklar.  

 

Det har inte varit möjligt att utföra en total genomlysning av ämnet, varken kunskapsmässigt 

eller tidsmässigt. Läsaren måste därför ta hänsyn till att det kan finnas relevanta data som 

faller utanför undersökningens inklusions- och exklusionskriterier eftersom vi begränsat våra 

sökningar med de sökord vi funnit vara av vikt för vår litteratursökning. Detta har naturligtvis 

inflytande över uppsatsens resultat och slutsatser vilket läsaren också bör beakta vid 

bedömningen av forskningens betydelse. Noteras kan att utveckling har skett inom området 
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gällande skillnader mellan magnetkamera undersökningar på neonatalbarns hjärnor och på 

fullgångna barns hjärnor. Studier av vikt gjorda inom detta område till och med december 

2012 har analyserats i denna uppsats. 

 

Slutsats  

 

Syftet med denna uppsats är att genom litteraturstudier undersöka hur 

undersökningsprotokollen för T1- och T2- relaxationen är utformade vid undersökningar för 

neonatalbarn och andra nyfödda barn upp till 3 månaders ålder.  

 

- Hur påverkas T1- och T2- värdena av att hjärnan inte är fullt utvecklad? 

 

De genomgångna studierna visar att dessa värden påverkas på följande sätt: T2- relaxationen 

ökar i neonatalbarn och små barns hjärnor men förändras med barnets utveckling medan T1- 

värden är i stort desamma oavsett om undersökningar är gjorda på barn eller på vuxna. 

T2- relaxationen minskar ständigt allt eftersom att barnet växer och blir äldre i och med att 

myeliniseringsutvecklingen i hjärnan går framåt. TE- tiden bör ökas från det normala 

protokollet där det används ett TE- värde kring 100 ms till ett TE- värde omkring 270 ms vid 

en undersökning av ett prematurt nyfött barn på T2- viktade sekvenser. Vid T1- viktade 

sekvenser spelar den ökade relaxationen inte lika stor roll. Det skiljer sig inte så mycket 

mellan barn och vuxna. 

Som blivande röntgensjuksköterskor kunde vi se i vår litteraturstudie att inte alla artiklar hade 

optimerat protokollen fullt ut, detta beror sannolikt på att om TE och TR ökar ger det längre 

undersökningstider vilket kan vara ett problem då neonatalbarn och små barn oftast undersöks 

utan narkos.  

När det gäller MR undersökningar eftersträvas alltid att få bra bilder snabbt inför diagnostik. 

När barn undersöks i vaket tillstånd är snabba undersökningar att föredra så risken för 

rörelseartefakter minskas, bildernas kvalitet måste samtidigt duga för en god diagnostik. 
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