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ABSTRAKT 

Inledning: Uteruscancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Ny 

forskning pekar på att diffusionsviktad magnetresonanstomografi (MRT) kan vara en tillförlitlig 

undersökningsmetod för att detektera patologiska förändringar i uterus. Syfte: Att skapa en 

översikt av användbarheten av diffusionsviktade sekvenser vid MRT för att påvisa uteruscancer. 

Metod: Allmän litteraturöversikt, tio kvantitativa studier inkluderades. Resultat: 

Diffusionsviktade sekvenser vid MRT har högre sensitivitet, specificitet samt diagnostisk 

noggrannhet för att påvisa patologiska förändringar i uterus än sekvenser utan diffusionsviktning. 

Apparent diffusion coefficient (ADC) och b-värden är viktiga markörer för att skilja malign från 

benign vävnad, indikera patologisk parametrieinvasion samt förutse överlevnad hos patienter 

med cervixcancer. Slutsats: Diffusionsviktade sekvenser är bättre än sekvenser utan 

diffusionsviktning och kontrastmedelsförstärkta sekvenser på att hitta samt stadieindela tidiga 

förändringar i uterus. Undersökningen görs non-invasiv och säker för patienter med känslighet 

eller allergi mot kontrastmedel, samt frigör tid för röntgensjuksköterskan till omvårdnad av 

patienten. 

  

Nyckelord: Uteruscancer, diffusionsviktad MRT, sensitivitet, specificitet, diagnostisk 

noggrannhet, ADC, b-värde. 
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ABSTRACT 

Background: Uterus cancer is the sixth most common form of cancer in women in the world. 

New research suggests that diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) can be a 

reliable method of investigation for detecting pathological changes in the uterus. Purpose: To 

provide an overview of the available scientific support for the use of diffusion-weighted 

sequences in MRI to detect uterine cancer. Method: Literature review that included ten 

quantitative studies. Results: Diffusion-weighted sequences in MRI have higher sensitivity, 

specificity and diagnostic accuracy to detect pathological changes in the uterus compared to non-

diffusion-weighted sequences. Apparent diffusion coefficient (ADC) and b-values are important 

markers to distinguish malignant from benign tissue, indicate pathological parametric invasion, 

and predict survival in patients with cervical cancer. Conclusion: Diffusion-weighted sequences 

are better than sequences without diffusion-weighting and contrast-mediated sequences for 

identifying and staging early changes in the uterus. The examination is made non-invasive and 

safe for patients with sensitivity or allergies toward contrast media, as well as freeing time for 

the radiographer to care for the patient. 

  

Keywords: Uterus cancer, diffusion-weighted imaging, sensitivity, specificity, diagnostic 

accuracy, ADC, b-value. 
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Uteruscancer är ett samlingsnamn för olika förändringar i livmodern. Uteruscancer är den sjätte 

vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen och den sjätte vanligaste gynekologiska 

maligniteten i västvärlden (Lee et al., 2015). I Sverige rapporterades 1399 nya fall för kvinnor 

mellan 20 - 85+ år 2015 och 2016 rapporterades 186 dödsfall till följd av uteruscancer 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Författarna till den här litteraturöversikten har valt att fokusera på livmoderförändringarna 

cervixcancer, endometriecancer samt endometrios. 

  

Cervixcancer är en förändring i livmoderhalsen, vilken diagnostiseras med klinisk undersökning, 

cytologprov, samt biopsi. Om cancern är icke-invasiv kan den vara symtomfri, men om den är 

invasiv kan den visa sig i form av blödningar, flytningar, och smärta. Tack vare screening med 

cytologprov har incidensen av cervixcancer minskat (Silverberg & Ioffe, 2003). 

Magnetresonanstomografi (MRT) används för att stadieindela cervixcancer, bedöma 

infiltrationsdjup och tumörtillväxt utanför cervix i övriga delar av lilla bäckenet, samt 

bedömning av tumörer innan och efter kemoradioterapi behandling (Hellström & Magnusson, 

2008, s. 572). 

  

Endometriecancer drabbar huvudsakligen kvinnor efter menopaus, och det är den vanligaste 

maligna förändringen inom gynekologi. Endometriecancer uppstår genom att adenocarcinom 

bildas i slemhinnan som finns på livmoderväggens insida (endometriet). Det kan leda till att 

endometriet förtjockas samt att mer och mer av slemhinnan involveras i carcinomet för att 

slutligen invadera myometriet och uterus (Southcott, 2001). MRT kan användas för 

stadieindelning samt för att se om det finns tumörinfiltration i myometriet (Hellström & 

Magnusson, 2008, s. 572-573). 

  

Endometrios är en onormal tillväxt av endometriet utanför uterus, till exempel på ovarier, 

peritoneum, tarm, eller urinblåsa. Endometrios är en benign sjukdom, men kan vara svårupptäckt 

med ultraljud eller datortomografi (DT). Trots symtom som smärtor i pelvis och dysmenorrè 

(bäckensmärta i anslutning till menstruation) vid en tidig ålder får många kvinnor vänta länge på 
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en diagnos (Ahn et al., 2015). MRT är viktigt vid detektion och uppföljning av endometrios 

(Hellström & Magnusson, 2008, s. 579). 

  

Som rutin vid gynekologiska utredningar utförs anatomisk kartläggning av uterus med 

transvaginalt ultraljud. MRT utgör ett viktigt komplement för att stadieindela gynekologiska 

tumörer och ger information om kringliggande vävnader. Uterus kan avbildas i tre dimensioner, 

vilket är till stor hjälp eftersom läge och form hos uterus kan variera stort mellan olika individer. 

MRT kan med lätthet identifiera endometriet, vilket är högsignalerande, och även bestämma dess 

tjocklek. Runt endometriet ligger myometriet. Myometriet har ett yttre skikt, vilket är tjockare 

och lågsignalerande, samt ett inre skikt vilket gränsar mot endometriet. Det inre skiktet kallas 

också för junctional zone, och är tunnare och mer lågsignalerande än myometriets yttre skikt 

(Hellström & Magnusson, 2008, s. 570). 

  

För att undersöka uterus med MRT används idag protokoll med sekvenser som T2-viktad turbo 

spin-echo (TSE) i axial-, coronal-, och sagittalplan, T1-viktad TSE i axialplanet samt T1-viktad 

fettsläckt high-resolution isotropic volume (THRIVE) i axialplanet (Scardapane et al., 2014). 

Även dynamisk kontrastförstärkt MRT-sekvens används idag för stadieindelning eller detektion 

av malignitet i uterus vilket kräver att kontrastmedel administreras till patienten via en perifer 

venkateter (Kim et al., 2012). En grundläggande beskrivning av tekniken bakom MRT kan läsas 

i Bilaga 1. 

  

Diffusionsviktade sekvenser (DWI, diffusion-weighted imaging) vid MRT mäter 

vattenmolekylernas spontana diffusion i olika vävnader (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 83-84). 

Diffusion innebär att ämnen (molekyler) strävar efter att jämna ut koncentrationsskillnader. Det 

sker genom att ämnen förflyttar sig från en stark koncentration mot en svagare genom till 

exempel ett cellmembran som är semipermeabelt (halvgenomsläppligt). Kroppens vävnad består 

till stor del av vattenmolekyler. Vattenmolekylernas diffusion i vävnad är ett indirekt mått på 

celltätheten i vävnaden eftersom cellerna har membran både utanpå och inuti som begränsar 

diffusionen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006, s. 64-66). Genom att köra sekvenserna med 

kraftiga gradientfält skapas en låg signal för områden med hög diffusion samt hög signal för 

områden med låg diffusion (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 83-84). 
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B-värden är ett mått på graden av diffusionsviktning som appliceras under en undersökning. Det 

är en indikation för amplitud, tiden som gradienterna appliceras samt tidsfördröjningen mellan 

gradienterna. B-värden justeras beroende på vad som ska avbildas. För att se de långsamma 

rörelserna samt korta diffusionssträckorna hos vattenmolekyler ska b-värdena vara höga. Höga b-

värden uppnås genom att öka gradienternas amplitud, varaktighet samt förlänga intervallet 

mellan gradientpulserna. Med hjälp av b-värden kan ADC beräknas (Goel, Balani, Knipe & 

Weerakkody, 2015). 

  

ADC är ett mått på storleken av diffusion inuti vävnad. ADC-värden används för att få en 

kvantitativ bedömning av cellmembranens motstånd mot diffusion av vattenmolekyler. ADC-

värdena beräknas automatiskt i MR-kamerans mjukvara. Därefter presenteras en parametrisk 

karta som reflekterar graden av diffusion genom olika vävnad. ADC-kartan används sedan för att 

rita in önskade regioner av intresse (ROI) i bilden (Knipe et al., 2015). 

  

När det gäller att mäta MRT-sekvensers förmåga att detektera patologiska förändringar används 

begrepp som sensitivitet, specificitet, och diagnostisk noggrannhet. Sensitivitet är en egenskap 

som beskriver en diagnosmetods förmåga att korrekt identifiera andelen sjuka personer, vilket 

ger positivt utfall. Specificitet ger negativt utfall, och är förmågan att korrekt identifiera andelen 

friska personer. Tillsammans kan sensitivitet och specificitet ge ett mått på en 

undersökningsmetods diagnostiska noggrannhet (SBU, 2016). 

  

En cancerdiagnos är ett chockartat besked för de flesta. Psykisk ohälsa, förtvivlan och depression 

är vanliga reaktioner hos kvinnor som diagnostiseras med någon form av gynekologisk cancer. 

En cancerdiagnos innebär att kvinnan snabbt måste komma under vård eftersom tiden är en 

avgörande faktor för behandling av cancerpatienter (Yaman & Ayaz, 2016). Tidig upptäckt 

innebär att behandling kan sättas in i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet vilket kan öka 

chanserna för sjukdomsregress och överlevnad (Teneriello & Park, 1995).   

  

Författarna ville beskriva det aktuella vetenskapliga kunskapsläget och skapa en överblick av 

användbarheten vid diffusionsviktad MRT för att metoden var relativt ny och för att författarna 
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under sin verksamhetsförlagda utbildning upplevde att metoden sällan användes samt att 

kunskap om DWI saknades hos många arbetande röntgensjuksköterskor. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade röntgensjuksköterskor (Örnberg & Andersson, 2012) 

ska röntgensjuksköterskan ha förmåga att framställa korrekta bilder, samt att optimera 

bildkvaliteten. Som ett led för att detta ska kunna ske krävs att röntgensjuksköterskan har 

tillgång till den senaste forskningen och kunskapen inom diffusionsviktad MRT. Genom att 

beskriva användbarheten av DWI vid MRT i aktuell vetenskaplig litteratur kan 

röntgensjuksköterskans kunskap ökas vilket skapar möjligheter för att bildkvaliteten kan 

optimeras. En ökad diagnostisk kvalitet på bilderna ger bättre förutsättningar för radiologer att 

ställa rätt diagnos. Frågeställningen som författarna utgick ifrån var: Vilket vetenskapligt stöd 

finns för diffusionsviktad MRT för att påvisa uteruscancer? 

  

SYFTE 

Litteraturstudiens syfte var att skapa en översikt av användbarheten av DWI vid MRT för att 

påvisa uteruscancer. 

  

METOD 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt för att få en beskrivande bild av 

forskningsläget som underlag för syftet. Valet av allmän litteraturöversikt gav möjligheten att 

inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier samtidigt som det ställde krav på ett kritiskt 

förhållningssätt av författarna till urval av studier, läsning av studierna samt sammanställningen 

av litteraturen (Friberg, 2012, s.134). Litteraturöversikten genomfördes enligt de första sex av 

Goodmans sju steg. Det sista av Goodmans sju steg valdes bort eftersom det inte var överförbart 

för den allmänna litteraturöversikten. De sex stegen består av: (1) precisering av problemet, (2) 

formulering av inklusions- samt exklusionskriterier, (3) formulering av plan för 

litteratursökningen, (4) genomförande av litteratursökningen där studier som möter 

inklusionskriterierna inkluderas, (5) de inkluderade studiernas resultat tolkas, (6) 

sammanställning av bevisen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51). 
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LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökningen genomfördes i de tre medicinska databaserna Cinahl, PubMed samt 

Cochrane library. Svensk MeSH användes för att hitta relevanta medicinska sökord som 

översattes till engelska MeSH-termer (Medical Subject Headings). Sökorden kombinerades med 

Booleska sökoperatorerna AND, OR samt NOT. Operatorn AND innebär att endast artiklar som 

innehåller de angivna söktermerna inkluderas, OR innebär att artiklar med det ena eller det andra 

sökordet inkluderas, operatorn NOT exkluderar angivna termer. På det här sättet kunde 

sökningen avgränsas. Sökorden bestod av: Diffusion weighted imaging, diffusion weighted MRI, 

tumors or cancer, uterus cancer, cancer, uterine cancer, female, pelvis, function, benefits, 

advantages. 

  

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

Inklusionskriterierna för artiklarna till studien var peer reviewed vilket betyder att forskare som 

är kunniga inom forskningsområdet ger en sakkunnig bedömning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 81). Artiklarna skulle vara på svenska eller engelska. För att ta del av ny 

aktuell forskning skulle artiklarna vara skrivna mellan 2009 – 2017. Ålder specificerades inte för 

att vidga sökningen och få ta del av så mycket data som möjligt. De exklusionskriterier som 

användes var; annan form av cancer som bröst-, lever-, prostata- samt njurcancer, andra 

modaliteter som datortomografi (DT) samt positron emissions tomografi (PET). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Sökning Sök 
nummer 

Söktermer 
  

Träffar Valda 

Cinahl 

2017-10-04 1* Diffusion weighted imaging 1021 0 

2017-10-04 2* Tumors OR cancer 150429 0 

2017-10-04 3* Diffusion weighted MRI 374 0 

2017-10-04 4* Uterus cancer 32 0 

2017-10-04 5* Cancer 101887 0 

2017-10-04 6* Pelvis 2300 0 

2017-09-13 7 1 AND 2 299 8 

2017-10-05 8 7 NOT PET OR positron emission tomography 
NOT CT OR computed tomography 

205 0 

2017-09-14 9 8 NOT breast NOT liver NOT prostate NOT 
renal 

98 1 

2017-09-19 10 1 AND function AND 2 3 1 

2017-09-19 11 1 AND benefits or advantages AND 2 4 0 

2017-10-05 12* Uterine cancer 188 0 

2017-10-05 13 12 AND 1 5 0 

LTU-bibliotekets databas       

2017-09-14 14 3 AND 4 NOT CT NOT PET 247 2 

PubMed 

2017-09-17 15 1 AND 5 AND female AND 6 78 1 

Cochrane Library 

2017-09-18 16 1 AND 6 14 0 

Totalt       13 

* Sökning på MeSH-termer var för sig. 
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I Tabell 1 redovisas sökningarna som författarna genomförde var för sig. Författarna läste titlarna 

för samtliga artiklar. Därefter genomfördes det första urvalet baserat på om titeln verkade 

intressant. Abstrakten för artiklarna med intressant titel lästes varav 13 artiklar ansågs relevanta 

för syftet med litteraturstudien. De 13 artiklarna lästes i sin helhet varpå samtliga 13 behölls för 

fortsatt granskning. Läsning- samt analys av artiklarna har författarna gjort var för sig men har 

kontinuerligt haft möten samt diskussioner om artiklarna genom hela urvals- samt 

granskningsprocessen. Av de 13 artiklarna var 10 från Cinahl, två var från LTU bibliotekets 

databas samt en från PubMed. 

  

KVALITETSGRANSKNING 

Författarna har granskat samt kvalitetsbestämt den litteratur som ingår i studien enligt Willman 

et al. (2006, s 154-155). Granskningsprotokoll för kvantitativa studier har använts eftersom de 

utvalda artiklarna bestod av uteslutande kvantitativ art. Positivt svar på frågorna i protokollet 

gavs värdet 1. Negativa svar samt svar som ej kunde avläsas gavs värdet 0. Resultaten räknades 

om i procent varefter de graderades i kvaliteterna hög, medel samt låg. Studier med 80-100 % 

ansågs ha hög kvalitet, 70-79 % medel kvalitet, samt <70 % låg kvalitet. Av de valda artiklarna 

fick tio hög kvalitet, två artiklar fick kvalitet lägre än 70 % vilket ledde till att de exkluderades 

för att arbetet skulle uppnå hög tillförlitlighet. Ytterligare en artikel exkluderades innan 

kvalitetsgranskningen eftersom det var en litteraturöversikt. De exkluderade artiklarna är inte 

presenterade i sammanfattningen av valda vetenskapliga artiklar (Tabell 2). Artiklarna vilka gick 

vidare från kvalitetsgranskningen lästes var för sig av författarna. Totalt tio vetenskapliga artiklar 

valdes ut för att användas till litteraturstudien. 
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Tabell 2 Sammanfattning av valda vetenskapliga artiklar 

Författare, 
år, land 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 
Typ 

Bakir, B. et 
al. 
2017 Turkiet 

Jämföra olika sekvenser 
vid MRT för diagnostik 
av patologiska tillstånd i 
uterus 

Variabler från två 
olika bildsekvenser 
jämfördes och 
analyserades 

164 patienter, 
26 – 82 år 

DWI ger utökad 
information som ökar 
möjligheten att skilja 
benigna från maligna 
lesioner 

Hög 
kvantitati
v 

Downey, K. 
et al. 
 2016 
Storbritannie
n 

Jämföra sensitivitet/ 
specificitet för 
detektion/stadieindelnin
g av små cervikala 
tumörer på två olika 
sekvenser vid MRT 

Data från två olika 
sekvenser 
analyserades och 
jämfördes 

48 patienter 
med 
cervixcancer 

Tillägg av DWI är 
avgörande för att detektera 
tidiga lesioner 

Hög 
kvantitati
v 

Hori, M et al. 
2013 
Japan 

Jämföra effektiviteten 
av olika sekvenser för 
preoperativ 
stadieindelning av 
endometrial cancer 

Variabler från de olika 
sekvenserna 
värderades och 
jämfördes 

71 patienter 
med 
endometrieca
ncer 

3D-TSE/DWI teknik kan 
eliminera behovet av 
kontrastförstärkta sekvenser 
för preoperativ evaluering 
av endometriecancer 

Hög 
kvantitati
v 
  

Kitajima, 
K. et al. 
2014 Japan 

Undersöka diagnostisk 
prestanda av 
diffusionsviktade och 
kontrastförstärkta 
sekvenser i kombination 
med T2-viktade för 
återfall av gynekologisk 
malignitet 

De olika sekvensernas 
diagnostiska prestanda 
utvärderades utifrån 
definierade 
betygsprotokoll 

62 patienter 
med 
misstänkt 
återfall 

Tillägg av DWI till T2-
sekvens ger signifikant 
bättre diagnostisk förmåga 
än enbart T2 samt gör den 
likvärdig med 
kontrastförstärkta sekvenser 

Hög 
kvantitati
v 

Lin, G. et al. 
2017 
Taiwan 

Jämföra diagnostisk 
stringens hos 
diffusionsviktade och 
dynamisk 
kontrastförstärkt 
sekvenser för att 
upptäcka cervical 
stromal invasion 

Bilderna från de olika 
sekvenserna jämfördes 

83 patienter 
med 
endometrieca
ncer 

Diffusionsviktad MRT är 
ett legitimt alternativ till 
DCE MR för att utvärdera 
cervical stromal invasion. 

Hög 
kvantitati
v 

Park, J. J. et 
al. 
2014 
Sydkorea 

Undersöka värdet av 
diffusionsviktad MRT 
för att utvärdera 
parametrieinvasion 
(PMI) vid cervixcancer 

Preoperativa kliniska 
variabler och MRT-
variabler analyserades 
och jämfördes 

117 patienter 
med 
cervixcancer 

Kombination av prediktorer 
för PMI kan förbättra 
diagnosen för 
lågriskpatienter 

Hög 
kvantitati
v 

Park, J. et al. 
2015 
Sydkorea 

Undersöka värdet av 
diffusionsviktad MRT 
efter kemoradioterapi 
behandling vid 
cervixcancer 

Bildfynden jämfördes 
rörande 
sjukdomsprogression 
en månad efter 
avslutad behandling 

100 patienter 
med lokalt 
avancerad 
cervixcancer 

Diffusionsviktad MRT är av 
stort värde när det används 
tillsammans med T2-viktad 
MRT 

Hög 
kvantitati
v 
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Författare, 
år, land 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 
Typ 

Rechichi, G. 
et al. 
2010 
Italien 

Bestämma diagnostisk 
noggrannhet hos 
diffusionsviktad MRT 
för utvärdering av 
myometrieinvasion vid 
endometriecancer 

Index över diagnostisk 
prestanda 
utvärderades för de 
olika MRT-
sekvenserna. 

47 patienter 
med 
endometrieca
ncer 

Diffusionsviktad MRT 
visade sig vara noggrant för 
att utvärdera 
myometrieinvasion. 
Diffusionsviktad MRT kan 
ersätta T1-viktad MRT vid 
preoperativ bedömning av 
endometriecancer 

Hög 
kvantitati
v 

Somoye, G. 
et al. 
2012 
Storbritannie
n 

Utvärdera om 
diffusionsviktad MRT 
kan förutsäga 
överlevnad hos patienter 
med cervixcancer som 
genomgår 
kemoradioterapi 
behandling 

ADC-värden före 
under och efter 
behandling jämfördes 
med dödlighetsstatus. 
Tid till progression/ 
överlevnad 
utvärderades 

20 patienter 
som 
genomgick 
kemoradioter
api 
behandling 

Diffusionsviktad MRT som 
utförs tidigt i behandlingen 
kan ge användbar 
information för att förutsäga 
överlevnad 

Hög 
kvantitati
v 

Tadros, M. 
Y., & 
Keriakos, N. 
N. 
2016 
Egypten 

Utvärdera rollerna av 
ultraljud och 
diffusionsviktad MRT 
vid ytlig och djup 
endometrios 

Sensitivitet, 
specificitet och 
diagnostisk 
noggrannhet för båda 
undersökningarna 
beräknades 

30 patienter 
med 
endometriesk
ador 

Tillägg av DWI höjde 
sensitivitet och 
noggrannhet, specificitet 
var oförändrat. Värden för 
ultraljud var lägre än för 
MRT 

Hög 
kvantitati
v 

 

DATAANALYS 
Analysmetoden genomfördes med vägledning av Holopainen, Hakulinen-Viitanen, och 

Tossavainen (2008). Artiklarna värderades utifrån författarnas inklusions- och exklusions 

kriterier, först efter titel sedan efter abstrakt. Det valda materialet lästes och sammanfattades för 

vidare analys. I den fortsatta analysen (1) organiserades, (2) kategoriserades och (3) 

kombinerades materialet i form av kvantitativ data för att finna svar till frågeställningen. 

Författarna analyserade materialet oberoende av varandra. Sammanfattningen av artiklarna 

innehöll information om författare, år, land, ämne, syfte med studien, resultat av studien samt hur 

data samlats in. Därefter delades artiklarnas resultat in i kategorier. Under läsningen av artiklarna 

identifierades tre kategorier.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Under analysen granskade och reflekterade författarna över de valda artiklarnas etiska kvaliteter. 

Punkter som granskades var om forskarna sökt etiskt godkännande, om deltagarna gett 
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informerat samtycke samt om forskarna presenterat information om urvalsförfarande/bortfall av 

deltagare. Samtliga artiklar hade information om urvalsförfarande och bortfall. Nio av tio artiklar 

nämnde att de hade etiskt godkännande. Sju av tio artiklar nämnde att de fått informerat 

samtycke av sina deltagare medan tre av artiklarna nämnde att informerat samtycke inte var 

nödvändigt för studien. 

 

RESULTAT 

Vetenskapligt stöd för användbarheten av DWI vid MRT för att påvisa uteruscancer har 

identifierats. Kategorierna som identifierades var: ADC och b-värden, Jämförelse av olika 

sekvenser med och utan diffusionsviktade sekvenser, och Sensitivitet, specificitet och diagnostisk 

noggrannhet. Kategorierna har skapats utifrån dess signifikans för att svara på 

forskningsfråga/syfte. En översikt av kategoriernas fördelning presenteras i Tabell 3. 

  

Tabell 3 Översikt av artiklarnas fördelning utifrån kategorierna 

Författare ADC och b- värden Jämförelse av 
sekvenser med och 
utan DWI 

Sensitivitet, specificitet och 
diagnostisk noggrannhet 

Bakir, B. et al., 2017 X     

Downey, K. Et al., 2016   X X 

Hori, M et al., 2013   X X 

Kitajima, K., et al. 2015   X X 

Lin, G. et al., 2017   X X 

Park, J. J. et al., 2014 X   X 

Park, J. et al., 2015   X   

Rechichi, G. et al., 2010   X X 

Somoye, G. et al., 2012 X     

Tadros, M. Y., & 
Keriakos, N. N., 2016 

  X X 
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Sensitivitet, specificitet, och diagnostisk noggrannhet 

Sju av tio vetenskapliga artiklar undersökte sensitivitet och specificitet (Downey et al., 2016; 

Hori et al., 2012; Kitajima et al., 2015; Lin et al., 2017; Park et al., 2014; Rechichi et al., 2010; 

Tadros & Keriakos, 2016), och av dessa tar fem upp diagnostisk noggrannhet (Hori et al., 2012; 

Kitajima et al., 2015; Lin et al., 2017; Park et al., 2014; Tadros & Keriakos, 2016).  

 

Två vetenskapliga artiklar undersökte endast sensitivitet och specificitet (Downey et al., 2016; 

Rechichi et al., 2010). Downey et al. (2016) jämförde i deras studie sensitivitet och specificitet 

med olika typer av spolar för T2-viktade sekvenser med och utan diffusionsviktade sekvenser. 

Sensitivitet för T2-viktade sekvenser med endovaginal spole med tillägg av diffusionsviktade 

sekvenser var 78,2 %, samt utan tillägg 82,6 %, och specificitet med tillägg var 89,5 %, samt 

utan tillägg 73,7 %. Sensitivitet för T2-viktade sekvenser med extern spole med tillägg av 

diffusionsviktade sekvenser var 66,7 % samt utan tillägg 73,9 % och specificitet med tillägg var 

94,7 %, samt utan tillägg 89,5 %. Studien visade att diffusionsviktade sekvenser ökade 

specificiteten oavsett vilken spolteknik som användes. I studien av Rechichi et al. (2010) var 

sensitivitet 84,6 % och specificitet 70,6 % för diffusionsviktade sekvenser (Tabell 4). 

  

Lin et al. (2017) kom fram till höga medelvärden för diffusionsviktade sekvenser vilka var 

sensitivitet 95,9 %, specificitet 93 %, och diagnostisk noggrannhet 93,4 %. Park et al. (2014) 

uppmätte värden för diffusionsviktade sekvenser till sensitivitet 77,5 %, specificitet 78,6 %, och 

diagnostisk noggrannhet 81,1 %. I studien av Tadros och Keriakos (2016) var sensitivitet med 

tillägg av diffusionsviktade sekvenser 97 %, samt utan tillägg 85 %, specificitet med tillägg var 

86 %, samt utan tillägg 86 % och diagnostisk noggrannhet med tillägg var 95 %, samt utan 

tillägg 85 %. I det här fallet höjde diffusionsviktade sekvenser sensitivitet och diagnostisk 

noggrannhet, medan specificitet var oförändrat (Tabell 4). 

  

Två vetenskapliga artiklar undersökte kontrastförstärkta sekvenser utöver T2- och DWI (Hori et 

al., 2012; Kitajima et al., 2015). I sin studie om DWI jämförde Hori et al. (2012) dessa mot 

kontrastförstärkta sekvenser. DWI utmärkte sig genom att de hade högre sensitivitet, specificitet 

och diagnostisk noggrannhet när det gällde att detektera djup myometrieinvasion. Medelvärden 

för sensitivitet, specificitet, och diagnostisk noggrannhet för DWI var 89,5 % för vardera, 
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jämfört med medelvärden hos kontrastförstärkta sekvenser vilka var sensitivitet 81,5 %, 

specificitet 84 %, och diagnostisk noggrannhet 83 %. Kitajima et al. (2015) fann i deras studie att 

värdena för T1- och T2-viktade sekvenser (protokoll A) var sensitivitet 55 %, specificitet 81 % 

och diagnostisk noggrannhet 64.5 %. För T1-, T2- och DWI (protokoll B) var sensitivitet 80 %, 

specificitet 77,3 %, och diagnostisk noggrannhet 79 %. För T1-, T2-, DWI, och kontrastförstärkta 

sekvenser (protokoll C) var sensitivitet 80 %, specificitet 90,9 %, och diagnostisk noggrannhet 

83,9 %. Tillägget av DWI höjde både sensitivitet och diagnostisk noggrannhet (Tabell 4). 

 

Tabell 4 Översikt för sensitivitet, specificitet och diagnostisk noggrannhet för olika sekvenser 

Författare Sekvens Sensitivitet 
(%) 

Specificitet 
(%) 

Diagnostisk 
noggrannhet 
(%) 

Downey et al T2 + DWI* endovaginal spole 

T2 endovaginal spole 

T2 + DWI* extern spole 

T2 extern spole 

78,2 

82,6 

66,7 

73,9 

89,5 

73,7 

94,7 

89,5 

-- 

-- 

-- 

-- 

Rechichi et al T2 + DWI* 84,6 70,6 -- 

Lin et al T2 + DWI* 95,9 93 93,4 

Park et al., 2014 T2 + DWI* 77,5 78,6 81,1 

Tadros & Keriakos T2 + DWI* 

T2 

97 

85 

86 

86 

95 

85 

Hori et al T2 + DWI* 

T2 + DCE* 

89,5 

81,5 

89,5 

84 

89,5 

83 

Kitajima et al Protokoll A (T1, T2) 

Protokoll B (T1, T2, DWI*) 

Protokoll C (T1, T2, DWI*, 

DCE*) 

55 

80 

80 

81 

77,3 

90,9 

64,5 

79 

83,9 

* DWI: diffusionsviktad sekvens, DCE: dynamisk kontrastförstärkt sekvens 
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Jämförelse av sekvenser 

Sju av tio artiklar har studerat jämförelser av olika sekvenser med och utan DWI (Kitajima et al., 

2015; Park et al., 2015; Downey et al., 2015; Rechichi et al., 2009; Lin et al., 2016; Tadros & 

Keriakos, 2016; Hori et al., 2013). Av dessa har en artikel jämfört tre olika protokoll som 

innehöll; T2-viktade, T1-viktade, DWI och kontrastmedelsförstärkta sekvenser (Kitajima et al., 

2015). Två artiklar jämförde T2-viktade sekvenser och DWI (Park et al., 2015; Downey et al., 

2015). Två artiklar jämförde T2-viktade-, DWI och dynamisk kontrastförstärkta sekvenser 

(Rechichi et al., 2009; Lin et al., 2016). En artikel har jämfört konventionell MRT, DWI och 

ultraljud (Tadros & Keriakos, 2016). En artikel jämförde 3D-TSE/DW (tredimensionell turbo 

spin echo/diffusionsviktade) sekvenser och 2D-TSW/DCE (tvådimensionell turbo spin 

echo/dynamisk kontrastförstärkta) sekvenser (Hori et al., 2013). 

  

Kitajima et al. (2015) jämförde den diagnostiska prestandan i tre olika protokoll gällande 

detektion av intrapelviskt lokalt återfall, pelvisk lymfkörtelmetastas och intraperitoneal 

spridning. Två protokoll innehöll DWI (B och C) samt ett utan (A). För detektion av 

intrapelviskt lokalt återfall var de två protokollen som innehöll DWI (B och C) signifikant bättre 

än protokollet utan DWI (A). För detektion av pelvisk lymfkörtelmetastas var protokollen med 

DWI (B och C) bättre jämfört med protokollet utan (A) men ingen signifikant skillnad kunde 

uppmätas. För detektion av intraperitoneal spridning var ett av protokollen med DWI (B) bättre 

än protokollet utan (A) (Kitajima et al., 2015). 

  

Park et al. (2015) undersökte värdet av T2-viktade sekvenser jämfört med T2-viktade med tillägg 

av DWI för att förutspå sjukdomsprogress efter fullföljd kemoradioterapibehandling för 

cervixcancer. Ett år efter behandling var positivt prediktivt värde (PPV; andelen personer som 

testades positivt för en sjukdom som verkligen var sjuka) av fynd vid T2-viktad sekvens 32,7 % 

och PPV för fynd vid T2- med DWI var 54,4 %. Två år efter behandling var PPV av fynd vid T2-

viktad sekvens 37,2 % respektive 73,0 % för fynd vid T2- med DWI. Tre år efter behandling var 

PPV av fynd vid T2-viktad sekvens 39,3 % respektive 72,7 % för fynd vid T2- med DWI. Även 

Downey et al. (2015) jämförde T2-viktad och T2-viktad med DWI, med skillnaden att de 

undersökte möjligheten att detektera och stadieindela små cervicala tumörer. PPV för T2-viktade 

sekvenser med endovaginal spole var 79,1% och PPV för extern spole var 89,5 %. T2-viktade 
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sekvenser med tillägg av DWI höjde PPV för endovaginal spole till 89,5% och för extern spole 

till 94,1 % (Tabell 5). 

  

Tabell 5 Positivt prediktivt värde (PPV) för T2-viktad samt T2-viktad + DWI sekvenser vid MRT 

Park et al., 2015, prediktor för sjukdomsprogress efter behandling 

  PPV efter 1 år (%) PPV efter 2 år (%) PPV efter 3 år (%) 

T2-viktad 32,7 37,2 39,3 

T2-viktad + DWI 54,4 73 72,7 

Downey et al., 2015, detektion/stadieindelning av cervixtumörer 

  PPV för endovaginal 
spole (%) 

PPV för extern spole 
(%) 

--- 

T2-viktad 79,1 89,5   

T2-viktad + DWI 89,5 94,1   

  

  

Två artiklar jämförde DWI, dynamisk kontrastförstärkta- och T2-viktade sekvenser. Rechichi et 

al. (2009) jämförde de tre olika sekvenserna vid MRT avseende diagnostisk prestanda för att 

detektera myometrieinvasion vid endometriecancer medan Lin et al. (2016) jämförde 

sekvenserna för detektion av cervical stromal invasion. Rechichi et al. (2009) visade att vid djupa 

invasiva tumörer detekterade DWI 8 % färre och dynamisk kontrastförstärkta MRT-sekvenser 

detekterade 25 % färre än T2-viktade sekvenser gjorde. Däremot detekterade DWI 22 % fler 

djupa invasiva tumörer än dynamisk kontrastförstärkt MRT. Lin et al. (2016) visade att den 

totala diagnostiska prestandan för diffusionsviktad MRT var signifikant högre än för dynamisk 

kontrastförstärkt MRT och T2-viktad MRT. 

  

Tadros och Keriakos (2016) jämförde i sin studie den diagnostiska prestandan för ultraljud, 

konventionell MRT samt diffusionsviktad MRT för att diagnostisera ytlig samt djup 

endometrios. Vid ultraljudsundersökning detekterades 34 fall av patologiska förändringar. Med 



18 
 

konventionell MRT kunde 32 fall av patologi från ultraljudsundersökningen bekräftas samt två 

falskt positiva identifierades. Med tillägg av DWI till MRT-sekvenserna bekräftades fynden från 

konventionell MRT samt två nya hittades vilket gav en total av 34 fall av patologiska fynd som 

djup och ytlig endometrios. 

  

T2-viktad 3 dimensionell turbo spin-echo med DWI (3D/TSE/DW) jämfördes med T2-viktad 

konventionell turbo spin-echo med dynamisk kontrastförstärkta sekvenser (T2/TSE/DCE) för att 

utvärdera effektiviteten av en preoperativ stadieindelning av endometriecancer i en studie av 

Hori et al. (2013). 3D/TSE/DW visade högre CNR (contrast to noise ratio; skillnad i 

signalintensitet mellan två olika områden) mellan endometriecancer och ytliga myometriet än 

T2/TSE/DCE (Hori et al., 2013). Resultaten visade att DWI är minst lika bra eller bättre än 

kontrastförstärkta sekvenser för att påvisa endometriecancer och metastaser i pelvis. 

  

ADC- och b-värden 

Tre av tio artiklar beskrev ADC- och b-värden (Bakir et al., 2016; Park, Kim, Park, Park och 

Kim, 2014; Somoye et al., 2012). En av tre tog upp både ADC och b-värden (Bakir et al., 2016) 

medan två enbart nämnde ADC (Park et al., 2014; Somoye et al., 2012). Samtliga beskrev 

värdena i olika syften. 

 

I studien av Bakir et al. (2016) undersöktes ADC- och b-värde för endometriecancer, polyper, 

hyperplasi och endometrial fysiologisk förtjockning vid diffusionsviktade sekvenser. Det fanns 

en statistiskt signifikant skillnad i ADC värdet och b-värdet (b1000q: ett mått för graden av 

diffusionsviktning i undersökningen) när den maligna gruppen jämfördes med de tre benigna 

grupperna en och en. ADC-värden för Grupp 1 (malign) var 0,8, för Grupp 2 och 3 (benigna)1,4 

vardera och för Grupp 4 (benign) 1,3. B-värden för Grupp 1 (malign) var 2,4, Grupp 2 (benign) 

1,7, Grupp 3 (benign) 1,8 och för Grupp 4 (benign) 1,9. Vid en jämförelse av grupperna 2, 3 

samt 4 (benigna) med varandra fanns ingen signifikant skillnad. 

  

Park et al., (2014) fann att parametrieinvasion (PMI) vid MRT och tumör ADC var för sig var en 

indikator för patologisk PMI. Därför utvecklade de en egen modell för att förutse patologisk PMI 

med dessa två variabler kombinerade. 
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 Somoye et al. (2012) undersökte möjligheten att med tidig diffusionsviktad MRT förutse 

överlevnad för kvinnor som behandlas för lokalt avancerad cervixcancer. ADC värdena 

studerades i relation till överlevnad. Det fanns en statistiskt signifikant höjning av median ADC-

värde i mitten av behandlingstiden för den överlevande gruppen (1,55) jämfört med den icke-

överlevande gruppen (1,36). Patienter med ett median ADC-värde vid mittpunkten för 

behandling som var mindre än 1,4 fick ett negativt resultat som indikerade en försämring av 

sjukdomen och prognosen. Inga bevis fanns för en association mellan överlevnad och baslinje 

värdet för ADC före behandling och post-terapi ADC. 

 

RESULTAT DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att skapa en översikt av användbarheten av DWI vid MRT för att 

påvisa uteruscancer. Frågeställningen som författarna utgick ifrån var vilket vetenskapligt stöd 

som finns för diffusionsviktad MRT för att påvisa uteruscancer. Sammanställningen av artiklarna 

visade att DWI vid MRT har en högre tillförlitlighet gällande sensitivitet, specificitet och 

diagnostisk noggrannhet för att påvisa patologiska förändringar i uterus än sekvenser utan 

diffusionsviktning. Vid jämförelser av olika sekvenser utan och med diffusionsviktning 

framkommer det i sammanställningen att DWI ger en högre diagnostisk prestanda. Resultaten 

visade att ADC och b-värden är viktiga markörer för att skilja malign från benign vävnad, som 

indikator för patologisk PMI och förutse överlevnad hos patienter med cervixcancer. 

 

Vad gör DWI väl lämpade för att skilja benign från malign vävnad? 

Det speciella med DWI är att de utnyttjar kroppens naturliga diffusion av vätska mellan olika 

vävnad till sin fördel. Vävnad som genomgått förändringar till följd av patologiska processer, 

som till exempel en förtjockning och därmed ökad densitet, kan inte undgå att bli upptäckt 

eftersom den strukturen naturligt får en minskad diffusion av vätska. Just det fenomenet 

detekterar diffusionsviktad MRT (Kallehauge et al., 2010). 

  

Vad tillför DWI till en konventionell MRT-undersökning? 

DWI tillför större sensitivitet, specificitet och diagnostisk noggrannhet för att skilja på malign 

och benign vävnad vilket betyder att en säkrare diagnos kan ställas tidigt. Tidig diagnos gör att 
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behandling kan sättas in snabbt vilket ökar chansen till sjukdomsregress som i förlängningen 

leder till att fler patienter överlever. 

  

Tidig upptäckt av cancer är den enskilt största kända faktorn för att minska 

sjukdomsförekomsten samt för att minska sjukdomens dödlighet. Rajaraman et al. (2015) visar i 

sin studie att överlevnaden vid cervixcancer som upptäcks i ett sent avancerat stadie är 7,4 % 

jämfört med en överlevnad på 73,2 % vid cervixcancer som upptäcks i ett tidigt stadie. 

  

Fördelar med DWI 

Diffusionsviktad MRT är en undersökning utan kontrastmedel vilket gör undersökningsmetoden 

tillgänglig/säkrare för patienter med nedsatt njurfunktion, diabetiker eller 

kontrastmedelsallergiker. Kontrastmedelsreaktioner kan variera från ett milt obehag som klåda 

till potentiellt livshotande tillstånd som till exempel kontrastmedelsinducerad nefropati 

(Andreucci, Solomon & Tasanarong, 2014; Tao et al., 2016). Användandet av DWI istället för 

kontrastmedelsförstärkta sekvenser kan därmed öka patientsäkerheten och samtidigt bespara 

patienter med känslighet för kontrastmedel momentet med premedicinering inför en 

kontrastförstärkt undersökning.  

 

Frånvaron av kontrastmedel gör att det inte finns något behov av en intravenös infart vilket 

innebär en non-invasiv undersökning. I förlängningen kan det minska oro hos patienter som 

upplever stickmomentet som en källa till obehag, smärta eller ångest (Larsen, Keogh, Marsh, & 

Rickard, 2017). Viktiga aspekter ur ett omvårdnadsperspektiv är att en undersökning utan behov 

av intravenös infart eliminerar risken för infektion i ett insticksställe men också risken för 

tromboflebit eller införsel av plastfragment från en skadad perifer venkateter (PVK) i blodbanan 

(Mattox, 2017). Dessutom försvinner även risken för att kontrastmedel går extravasalt och 

orsakar AECS (acute compartment syndrome) med plötslig, stark och ihållande smärta eller 

nervskador och nekrotiskt ulcus (Hadaway, 2017). 

  

Många patienter känner oro inför en MRT-undersökning. En studie av Minde, Klaming och 

Weda, (2014) beskriver oron inför en MRT undersökning som associerad till det trånga 

utrymmet, att patienten är rörelseinskränkt, ljudvolymen och längden på undersökningen. 37 % 
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av patienterna i studien upplevde medel till höga nivåer av ångest, 5-10 % upplevde känslor av 

klaustrofobi eller panik. Den upplevda ångesten kan leda till försämrad bildkvalitet om patienten 

har svårt att ligga stilla, eller till att patienten avbryter undersökningen. Ångesten kan även leda 

till en motvilja att genomföra en MRT undersökning i framtiden. Tiden som sparas in genom att 

inte sätta en infart kan med fördel användas till omvårdnad av patienten. Omvårdnaden kan bestå 

av ökad individanpassad information, en möjlighet för röntgensjuksköterskan att lyssna, stödja 

och finnas där för patienten. 

  

Nackdelar med DWI 

DWI kan bidra till distorsion i kanterna på bilden på grund av effekten från eddy currents 

(virvelströmmar), vilka orsakas av snabbt ändrade gradientfält. Detta problem kan åtgärdas 

genom att öka precisionen på gradienterna, samt genom att kompensera för eddy currents (Chilla 

et al., 2015). 

  

Det finns ingen generell standard för hur många eller vilka b-värden som ska hanteras, vilket kan 

leda till att olika radiologer kan få olika resultat. Det är svårt att jämföra olika undersökningar 

om de använt olika b-värden. En ökning av antalet b-värden innebär att sekvenserna och därmed 

undersökningen tar längre tid (Kallehauge et al., 2010). 

  

METOD DISKUSSION 

Syftet med studien var att skapa en översikt av forskningsresultat inom ett specifikt 

kunskapsområde. Studien genomfördes därför som en allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2012, s. 133). Vid urvalet av artiklar har inklusionskriterierna följts noggrant och endast artiklar 

som mötte studiens syfte oberoende av artikelns resultat använts för att minimera författarnas 

påverkan på litteraturöversiktens resultat. Författarna anser att syfte och frågeställning har 

besvarats i litteraturöversikten med hjälp av de valda artiklarna. Artiklarna söktes i tre olika 

medicinska databaser vilket stärker validiteten för arbetet (Henricson, 2012, s. 473). 

  

Författarna granskade de 10 artiklarna var för sig och sedan jämfördes granskningarna vilket 

höjer reliabiliteten för litteraturöversikten (Henricson, 2012, s. 473). Artiklarna bedömdes vara 

av hög kvalitet, något som författarna anser är en styrka för arbetet. En svaghet var att ett flertal 
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intressanta artiklar inte fanns tillgängliga i fulltext och därför inte ingick i arbetet. Det kan ha 

påverkat litteraturstudiens resultat eftersom potentiellt relevanta artiklar uteslöts. Artiklarna som 

ingår i litteraturstudien publicerades mellan 2010-2017 varav endast en av artiklarna var äldre än 

fem år vilket författarna ser som en styrka. 

 

Samtliga studier presenterar liknande resultat utifrån kategorierna trots att de undersökt något 

olika former av malignitet i uterus och trots att de är utförda i sju olika länder: Turkiet, 

Storbritannien, Japan, Taiwan, Sydkorea, Italien och Egypten. Enligt Willman et al. (2016, s. 

108) ökar trovärdigheten av resultaten om flera studier pekar åt samma håll och är utförda i olika 

länder. Ingen av studierna är från Skandinavien men eftersom den tekniska utrustningen för 

modaliteten är väsentligen densamma för alla länder tror författarna att resultatet för 

undersökningsmetoden kan appliceras i den svenska sjukvården. En viktig aspekt som berör 

samtliga artiklar är storleken på den studerade kohorten. Författarna till den här 

litteraturöversikten anser att studierna trots små kohorter har en hög reliabilitet eftersom många 

oberoende studier har kommit fram till liknande resultat. 

  

Under arbetets gång har litteraturöversikten utsatts för ett flertal opponeringar av kurskamrater, 

kursledare samt handledare och därefter reviderats. Till exempel lades tabell 5 och 6 till efter 

kommentarer för att tydliggöra resultatet för läsaren. Tabell 1 kompletterades med ytterligare 

sökningar efter första sökningen för att visa författarnas tankegång bättre samt för att försäkra att 

ingen vetenskaplig artikel missades. Synpunkter från opponeringarna bidrog till den fortsatta 

utvecklingen av litteraturöversikten samt till författarnas möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt 

till det egna arbetet. Att utomstående kontrollerat arbetet är något som stärker validiteten 

(Henricson, 2012, s. 474). 

  

SLUTSATS 

Författarnas syfte med litteraturöversikten var att skapa en översikt av användbarheten av DWI 

vid MRT för att påvisa uteruscancer. Sammanställningen visade att det fanns ett vetenskapligt 

stöd för att DWI var bättre än sekvenser utan diffusionsviktning på att både hitta och stadieindela 

malignitet i uterus. Dessutom visade vetenskapen att DWI kunde detektera mycket små/tidiga 
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maligna förändringar vilket var en mycket viktig faktor för kvinnors chanser till tillfrisknande 

och överlevnad. 

  

En större patientsäkerhet kan uppnås med DWI eftersom de utesluter behovet av kontrastmedel 

och därmed de risker som kontrastmedel och intravenösa infarter innebär. En positiv sidoeffekt 

av att helt utesluta momentet med kontrastmedel är att det frigör tid som röntgensjuksköterskan 

istället kan använda till omvårdnad av patienten. 

  

För att en förändring i rutinen för undersökningar av pelvis ska ske behövs mer kunskap i form 

av större vetenskapliga studier samt att kunskap om sekvensernas fördelar når berörda radiologer 

och röntgensjuksköterskor. Hur kostnaden för undersökningen påverkas av att inte använda 

kontrastmedel eller PVK eller om en screeningverksamhet skulle vara möjlig ur ett 

kostnadsperspektiv är något som inte har studerats hittills och som författarna till den här 

översikten efterlyser. 
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BILAGA 1 GRUNDLÄGGANDE BESKRIVNING AV TEKNIKEN BAKOM 
MAGNETRESONANSTOMOGRAFI 
 

Kroppen består till största delen av vatten som i sin tur består av syre- samt väteatomer. 

Väteatomer ingår även i fett och proteiner. Sammantaget gör det väteatomen till den vanligast 

förekommande atomen i kroppen. Väteatomerna är uppbyggda av en kärna som är positivt 

laddad samt en negativt laddad elektron som cirklar runt kärnan. Väteatomen är intressant vid 

MRT för att den finns i stor mängd samt för sin magnetiska egenskap som ger en stark MR-

signal. Väteatomen har en egenskap som kallas spinn. Det betyder att den positiva kärnan i 

väteatomen roterar runt sin egen axel vilket skapar ett magnetfält ur laddningen som uppstår av 

rotationen. Eftersom det finns olika mängd fett samt vatten i kroppens vävnader har de olika stor 

mängd väteatomer. Det gör magnetiseringen olika stark i olika typer av vävnad i kroppen, vilket 

tillåter att de särskiljs från varandra i MRT bilden (Berglund & Jönsson, 2007, s.99). 

  

För att få en magnetkamerabild behövs ett kraftfullt magnetfält som är statiskt, radiovågor samt 

tre svagare magnetfält (gradientfält) som kan slås på och av under undersökningen. Vid en MRT 

undersökning placeras patienten i en magnetkamera med ett magnetfält som är mellan 0,5 – 3 

Tesla (T). Magnetfältet får kroppens väteatomkärnor som normalt är helt slumpmässigt riktade 

att tillfälligt ställa in sig efter detta magnetfält. Varje enskild väteatomkärna börjar nu roterar 

runt sin egen axel vilket skapar ett litet magnetfältet ur laddningen som uppstår av rotationen 

(spinn) (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 79-80). 

  

Väteatomernas magnetisering är mycket mindre än magnetkamerans. För att kunna urskilja 

väteatomernas- från magnetkamerans magnetisering tillförs radiovågor av resonansfrekvens (RF) 

i pulser mot kroppen. RF innebär att radiovågorna är anpassade till styrkan i det statiska 

magnetfältet så att de endast påverkar väteatomerna i kroppen. RF-pulserna gör att väteatomerna 

tar upp energin från radiovågorna, de exciteras. Upptaget av energin ändrar magnetiseringen 

vilket får väteatomerna att ställa sig vinkelrätt mot det statiska fältet samt rotera med 

resonansfrekvensen i det vinkelräta planet (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 79-80). 

 


