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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: MR, CIED, implantat, säkerhet 

Bakgrund: MRT som diagnostisk metod ökar konstant med åren och samtidigt ökar antalet patienter som får 

aktiva hjärtimplantat vilket leder till att undersökningar på patienter med ej-MR-villkorliga implantat också 

ökar. Undersökningarna utförs med olika protokoll och många faror finns när sådana undersökningar sker, 

många steg tas för att minimera riskerna för dessa patienter.  

Syfte: Sammanställa resultat av tidigare studier med avseende på säkerhetsaspekterna vid MR-undersökningar 

på patienter med ej-MR-villkorliga CIED. 

Metod: Studien är en kvantitativ litteraturstudie baserad på kvantitativa artiklar. Artiklarna hittades genom 

booleska sökmetoderna på PubMed för resultat samt snowballing för att samla in artiklar till bakgrunden och 

diskussionen. 

Resultat: MRT undersökningar på extremiteter såväl som huvud kan göras med minimala risker så länge de 

korrekta säkerhetsaspekterna följs. Undersökningar på det torakiska området var inte heller problematiskt, 

incidenser såsom Power-On-Reset var oftast under 1 %. Ingen incidens av dödsfall under MR 

undersökningarna på grund av implantaten i fråga. I vissa studier var batterierna problematiska och visade inte 

korrekt livslängd för implantatet efter MRT oftast med POR som möjlig orsak. Det är viktigt att all nödvändig 

personal är på plats eller tillgänglig under hela undersökningsprocessen fram tills patientens implantat har 

bekräftats fungera som normalt. Förändringar i ledarnas impedans dokumenterades i flera studier av oklar 

genes. Kvarlämnade- och brutna ledare visades sig vara relativt säkra. Artefakter var förekommande men var 

ej-kritiska, i några fall där FOV var i toraxregionen påverkades diagnosen.  

Slutsats: MRT av icke-torakiska undersökningar var säkra med säkerhetsprotokoll.  
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ABSTRACT 

Keywords: MR, CIED, implant, safety 

Background: MRI as a diagnostic method has increased with time, at the same time the number of patients 

with active heart implants has increased. This means we see an increasing number of MRI’s of patients with 

non-MR-conditional devices. The examinations are done with several different protocols and sequences, many 

dangers present themselves in these examinations therefore many steps are taken to minimize the risks to the 

patient during an MRI.  

Purpose: Compile results of earlier studies with regards to safety aspects during MRI of patients with non-

MR-conditional CIED.  

Method: This is a quantitive literature study based on quantitative articles that were sourced using Boolean 

search methods on PubMed for the results and using the snowballing method for background and discussion.  

Results: MRI examinations on extremities as well as head-MRI can be done with minimal risks if the correct 

safety procedures are implemented. Thoracic examinations were quite safe with incidence rate of Power-on-

Reset usually under 1%. No incidence of mortality during scanning due to CIED. In some studies, the batteries 

didn’t show their true remaining lifespan, usually preceded by a POR. All necessary personnel are to be in 

place during the exam or alternately available in a short timeframe during the entire examination until the 

examination is over and the patients CIED is determined to be working properly. Undetermined changes in 

lead impedance in several studies. Abandoned and broken leads showed no increased risk. Mild artefacts were 

documented, diagnostic imaging was only compromised when FOV was in the thorax region. 

Conclusion: Non-thoracic examinations were determined safe with safety protocol in place.  
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1. BAKGRUND 

Användning av magnetresonanstomografi (MRT) också kallat ‘magnetic resonance imaging’ 

(MRI) har ökat dramatiskt de sista tre decennierna. MRT har redan blivit den främsta 

bildgivande modaliteten för att diagnostisera och följa upp olika muskuloskeletala, 

abdominala, torakala och neurologiska sjukdomar. MRT har en väldigt hög spatiell upplösning 

och bra mjukvävnadskontrast med fördelen att den är icke-joniserande. Antalet MR-

undersökningar per 1000 invånare har ökat med åren, i exempelvis USA från 40,0 i 1997 till 

90,2 i 2007(Cronin & Wilkoff, 2012). Samtidigt med utvecklingen av MR-tekniken har också 

ökat antalet patienter som blivit behandlade med hjärtimplanterbara elektroniska enheter 

(’Cardiovascular Implantable Electronic Device’ eller ’CIED’) som till exempel pacemaker 

(PM) eller implantable cardioverter-defibrillator (ICD). Varje år blir ungefär 200 000 patienter 

opererade med PM-implantat i USA (Cronin & Wilkoff, 2012). Mer än 370 000 patienter har 

fått CIED behandling i USA år 2003(Kalin & Stanton, 2005). Med tanke på kombinationen av 

dessa här två ökande fenomen, har forskarna uppskattat sannolikheten av indikationen för en 

MR-undersökning på en patient med CIED under patientens liv till ungefär 50%-75% (Kalin 

& Stanton, 2005). 

 

Implantat definieras som antingen ‘passiva’ eller ‘aktiva’ beroende på deras uppbyggnad och 

funktion, detta påverkar deras interaktioner med magnetfältet i en MR miljö. Det passiva 

implantatet tar form i skruvar eller coils och de aktiva som pumpar, CIED:n mm. Dessa 

implantat delar därefter upp sig i Säkra, MR-villkorliga och ej-MR-villkorliga också kallade 

Konventionella eller Legacy(Muthalaly, Nerlekar, Ge, Kwong, & Nasis, 2018). Av de passiva 

implantaten finns alla tre kategorier men av de aktiva implantaten i sub-indelningen CIED finns 

det endast MR-villkorliga och ej-MR-villkorliga. Detta på grund av att CIED innehåller 

ferromagnetiska komponenter som påverkas av magnetfältet i en MR-miljö vilket kan leda till 

skador på själv implantatet eller patient(Delfino & Woods, 2016). Implantaten kan också vara 

‘permanent’ eller ‘temporary’, de tillfälliga medför en högre risk i MR-miljö då de har längre 

ledare och är mindre skyddade mot magnetfältet(Nazarian, Beinart, & Halperin, 2013).
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Magnetiska interaktioner inom MR-miljön delas upp i Ferro- Para- och Diamagnetism, av 

dessa tre är Diamagnetism den svagaste och manifesterar sig i form av att det diamagnetiska 

materialet stöter bort MR-magnetfältet, dock är kraften extremt svag. Den paramagnetiska 

kraften är starkare där material som är paramagnetiskt (ex. väteprotoner) bildar ett eget 

magnetfält och försöker orientera sig i samma riktning som det statiska magnetfältet som bildas 

av MR-apparaten. Ferromagnetiska material kommer att förflyttas mot magnetfältet då de blir 

attraherade av den. Dock så är interagering med det statiska magnetfältet minimalt i mitten av 

MR-tunneln där magnetfältet är homogent och som starkast vid tunnelöppningarna(Fahlström 

et al., 2017). 

1.1 Typer av CIED 

1.1:1 Pacemaker  

Förkortning PM, är ett litet system med två delar – en generator och en eller flera metalltrådar 

kallade ledare eller elektroder som är placerad under huden i patientens torakala regionen för 

att hjälpa styrningen av hjärtslag. Patienten som opereras med ett PM-system gör det för det 

mesta för att motverka arytmier vilket innebär att hjärtat slår i en onormal rytm, men också för 

att korrigera en för långsam hjärtrytm(bradykardi)(Cingolani, Goldhaber, & Marbán, 2017). 

Det första helt implanterbara PM-systemet placerades genom öppen thorakotomi hos 

Karolinska Institutet år 1958. PM-enheten, designad av Rune Elmqvist och Åke Senning, var 

stor och hade epikardiala ledare som var direkt anslutna till hjärtat(van Hemel & van der Wall, 

2008). Moderna enheter också kallade single-chamber devices introducerades 1986, respektive 

dual-chamber devices som introducerades 1990 är betydligt mindre, använder endokardiala 

ledare (endocardial leads) och kan implanteras med minimalt invasiva tekniker. De nya så-

kallade ‘leadless PM’ introducerades 2016. De har en fristående kapsel som innehåller batteri, 

generator och ledarna. De implanteras perkutant genom vena femoralis(Cingolani et al., 2017). 

 

Ett implanterat PM-system har två delar: 

• En pulsgenerator, dvs. en liten behållare oftast gjord av metall som innehåller batteriet 

och de elektriska kretsarna. Dessa reglerar frekvensen av de elektriska pulserna som 

reglerar patientens hjärtfrekvens. 

• Ledare, dvs. en till tre flexibla och isolerade metalltrådar som levererar de elektriska 

pulserna som justerar patientens hjärtfrekvens. Varje ledare är placerade i ett av 

hjärtrummen. 
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Pacemakern övervakar patientens hjärtslag och levererar elektriska pulser till hjärtat för att 

stimulera flera slag per minut ifall hjärtats egen slagfrekvens skulle bli för låg. Många 

pacemaker-system kan också innehålla sensorer som detekterar kroppens rörelser och 

andningensfrekvens. Dessa sensorer hjälper pacemakern att öka patientens hjärtfrekvens när 

patienten motionerar, för att kunna uppfylla kroppens ökade syrebehov(Cingolani et al., 2017).  

1.1:2 Implantable Cardioverter-Defibrillator  

Förkortning ICD, Det första ICD-systemet utvecklades och implanterades i början av 80-talet. 

Systemet påstods kunna ”moniterar hjärtrytmen kontiuerligt för att identifier ventrikulära 

fibrilationer och därefter korregera rytmen med elektriska pulser vid behov” (Mirowski, 

Mower, Reid, Watkins, & Langer, 1982). Systemet placeras i patientens torakala region för att 

minska risken för död om hjärtats ventriklar slutar slå på ett effektivt sätt, ICD kan också 

detektera och avsluta arytmier (anormala hjärtslag). Patienter med ventrikulär takykardi, farligt 

snabb hjärtfrekvens, eller ventrikulär fibrilation kan komma att behöva ICD(Bryant, 2017). 

ICD:n kan bli programmerad för olika terapier (’low-energy pacing therapy’, ’cardioversion 

therapy’ respektive ’defibrillation therapy’), beroende på patientens behov. Den starkaste 

formen av elektrisk terapi är ’defibrillation therapy’ som levererar en stark elektrisk chock för 

att återställa en normal hjärtrytm. ICD:en övervakar kontinuerligt patientens hjärtslag och 

levererar vid behov olika former av elektriska pulser för att återställa hjärtats normala 

rytm(Bryant, 2017).  

1.1:3 Cardiac resynchronization therapy 

Förkortning CRT, använder en enhet som levererar elektriska pulser till båda hjärtats 

ventriklar, denna puls hjälper ventriklarna att kontrahera samtidigt och maximerar 

blodvolymen som pumpas ut från patientens hjärta. Ett CRT-system skickar elektriska pulser 

för att ventriklarna ska slå på ett synkroniserat sätt vilket förbättrar hjärtats förmåga att pumpa 

blod(Ståhlberg et al., 2016). Ibland innehåller systemet även en ICD, som kan leverera 

elektriska chockar om patientens hjärtfrekvens blir farligt oregelbunden.                                                       

Det finns två olika typer av CRT: 

• Cardiac resynchronization therapy with a pacemaker (CRT-P): systemet har i så fall tre 

ledare som ansluter pacemakern till den högra förmaken samt båda ventriklarna. 

• Cardiac resynchronization therapy with a pacemaker and an ICD (CRT-D): patienter 

med hjärtsvikt som också har risken för ett plötsligt hjärtstopp kan hjälpas med en ICD 
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som kan detektera farliga hjärtrytmer och leverera en starkare chock för hjärtans 

korrigering än vad en PM kan leverera (Fukunaga & Ando, 2017; Kaya, 2017).   

1.1:4 Imlantable Loop Recorder  

Förkortning ILR, också känd som ‘insertable cardiac monitor’ (ICM) är en subkutan ‘leadless’ 

enhet, dvs. utan ledare, med utseende likt en USB-sticka (Poh et al., 2017). Den är en typ av 

hjärtövervakningsenhet som kan kontinuerligt spela in hjärtats elektriska aktivitet. Det blir då 

möjligt för patienten att avlägsnas från EKG-övervakningen (Elektrokardiografiövervakning) 

av hjärtat genom att implantera ILR:n under patientens hud i den torakala regionen. En ILR 

kan hjälpa läkarna att besvara frågeställningar om patientens hjärta, som  inte kan göras av de 

vanliga hjärtövervakningssystemen (Bisignani, De Bonis, Mancuso, Ceravolo, & Bisignani, 

2019). 

1.2 MR-terminologi 

U.S.A.:s Food and Drug Administration (FDA) är ansvarig för granskningen av MR-

terminologi och för märkningen som tillverkarna får använda för sina enheter.  

År 1997 föreslog FDA:s Center for Devices and Radiological Health två termer som skulle 

användas för att kategorisera medicinsk utrustning i MR-miljö: 

• MR compatible: Denna term indikerade att enheten inte presenterar ytterligare risk för 

patienten när den användes i MR-miljö, men kunde påverka kvaliteten på den 

diagnostiska informationen(A Primer on Medical Device Interactions with Magnetic 

Resonance Imaging Systems, FDA, 1997). 

• MR safe: Denna term angav att enheten var MR-säker när den användes i MR-miljö 

och att den inte väsentligt påverkar kvaliteten på den diagnostiska informationen samt 

att funktionaliteten ej påverkas i MR-miljö (A Primer on Medical Device Interactions 

with Magnetic Resonance Imaging Systems, FDA, 1997). 

 

Dokumentet visade också att “Användningen av termerna ’MR-kompatibel’ och ’MR-säker’ 

utan specifikation av MR-miljön där enheten testades bör undvikas, eftersom tolkningen av 

dessa påståenden kan variera och är svåra att noggrant bevisa”(A Primer on Medical Device 

Interactions with Magnetic Resonance Imaging Systems, FDA, 1997). Omständigheterna och 

villkorna under vilka implantatet hade prövats skulle vara dokumenterade, eftersom implantatet 

kunde vara säkert under vissa omständigheter men att denna säkerhet inte kan extrapoleras till 

andra omständigheter.  
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Med tiden blev det uppenbart att de två termerna ‘MR safe’ och ‘MR compatible’ var 

förvirrande och användes ofta omväxlande eller felaktigt(Shellock, Woods, & Crues, 2009). 

Ibland användes de två termerna utan att inkludera listen av villkorna under vilka implantatet 

hade prövats vara säkert, vilket kunde skapa den felaktiga föreställningen att enheten var säker 

eller kompatibel i alla MR-miljöer. Missbruk av dessa två termer kunde leda till allvarliga 

olyckor för patienter i MR miljö. Därför har MR Task Group of ‘ASTM International 

Committee F04 on Medical and Surgical Materials and Devices’ utvecklat standarden ’ASTM 

F2503’, som innehåller en ny uppsättning termer för att märka MR information, inklusive 

tillhörande ikoner för dessa termer  (Shellock et al., 2009).  

 

Standarden ASTM F2503-05 släpptes augusti 2005 och definierar följande termer: 

• MR safe: Ett objekt som utgör inga kända faror i alla MR-miljöer. MR safe objekter är 

icke-ledande, icke-metalliska och icke magnetiska föremål. De innehåller inga 

ferromagnetiska komponenter. I dagens läge tillverkas inga MR-safe CIED (Poh et al., 

2017) 

• MR conditional (MR villkorlig): Ett objekt som har visat sig utgöra inga kända 

faror i en specificerad MR-miljö med angivna användningsvillkor. De här fältvillkorna 

som definierar MR-miljön inkluderar nämligen det statiska magnetfältets styrka, den 

rumsliga gradienten, tidshastigheten för förändring av magnetfältet (dB / dt), RF-fältet 

och ’specific absorption rate’ (SAR). MR-villkorliga implantat, minimerar risken för 

patienten i MR-miljö om tillverkarens villkor och rekommendationer följs. Flera 

tillverkare av kardiovaskulära implantat har på senare tid utvecklat MR-villkorliga 

CIED (Shellock et al., 2009). 

• MR unsafe: Ett objekt som är känt för att utgöra risker i alla MR-miljöer. MR osäkra 

föremål inkluderar ferromagnetiska föremål. MR unsafe implantat, som också kallas 

konventionella, legacy eller ej-MR-villkorliga implantat, löper risken att skada 

patienten i MR-miljö. Ingen tillverkare av ej-MR-villkorliga CIED garanterar i 

patientens säkerhet i MR-miljön(Poh et al., 2017). 

 

Förutom de tre termerna ("MR safe", "MR conditional", respektive "MR unsafe") har den 

internationella ASTM standarden också infört motsvarande symboler/ikoner, överens med 

internationella standarder för färger och former av säkerhetsskyltar. Dessa symboler är avsedda 

för användning på föremål som kan vara införda i eller nära MR-miljön, såväl som i 

produktmärkning för implantat och andra medicinska enheter(Shellock et al., 2009). Tyvärr 
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används den aktuella terminologin fortfarande på ett felaktigt sätt, även i medicinsk 

litteratur(Cronin & Wilkoff, 2012). 

1.3 MR Säkerhet 

Det första CIED-systemet som var kvalificerat säkert i vissa MR-miljöer, det vill säga MR-

villkorligt, certifierades “CE” av EU år 2008 och sedan dess har utvecklingen bara gått framåt. 

Det finns CIED system som kan användas i fältstyrkor upp till 3 Tesla och CRT-P/D system 

som kan användas i fältstyrkor upp till 1,5 Tesla(Fahlström et al., 2017). Magnetfältet som 

behövs för att framställa bilderna är också det som är risken för patienter med implantat. 

Magnetfältet kan interagera med implantatet eller dess elektroder om de är ej-MR-villkorliga 

(Fahlström et al., 2017). Dock så kan inte ej-MR-villkorlig CIED anses vara totalt 

kontraindicerad som förr, komplikationer som kan uppstå för ett ej-MR-villkorligt implantat 

då den införs in i en MR miljö enligt Fahlström et al., 2017, är följande: 

Under MR Undersökningen 

• Arytmier 

• Irreversibel skada på CIED dosan 

• Irreversibel skada på Elektroderna 

• “Stimuleringsimpuls upphör att ge depolarisering under MR-undersökning” 

• Power-on-Reset(’POR’) där dosans fabriksinställningar återställs vid omstart 

Efter MR Undersökningen 

• Batterispänningen går ner (batteridränering) 

• “Ökade förmaks-/kammartrösklar och/eller ökad pulsbredd” 

• “Minskad P/R-vågsamplitud” 

• “Förändring av impedans hos pacemakerelektrod” 

• “Förändring av impedans hos defibrillatorelektrod.” 

Och enligt Nazarian et al., 2013, så är farorna som kan ske följande: 

• Spontan stimulation eller skada av vävnad på grund av extern gradient-inducerad 

elektrisk potential av ledarspänningen. 

• Vävnadsskada på grund av den elektriska rektifieringen inducerad av RF-fältet på 

ledarspänningen 

• Makulering av apparaten eller implantatet på grund av befinnande i MR miljö 

• Störningar i bildinsamlingen som gör bilderna ovärdiga från ett diagnostiskt perspektiv  
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1.3:1 ’Pacing Dependent’ och ’Not Pacing Dependent’ 

Patienter med implanterad PM eller ICD och en frånvarande eller otillräcklig hjärtrytm utgör 

den särskilda gruppen av högriskpatienter, så-kallade ’pacing-dependent’ på engelska och på 

svenska ’pacemakerberoende’, eftersom den potentiella interaktionen mellan dessa patienters 

CIED och MR-fält kan ha livshotande konsekvenser (van der Graaf, Bhagirath, & Götte, 2014).  

1.3:2 Specific absorption rate 

‘’ eller ‘specifik absorptionshastighet’ refererar till en vävnads eller materials förmåga att 

omvandla elektromagnetiska fält till värme och är en av de viktigaste aspekterna att ha i åtanke 

då patienter undersöks med MR och framförallt om de har ledande implantat. Det 

elektromagnetiska fältet som kommer omvandlas är RF-pulsen och enheten för verkan är W/kg, 

ledande implantat kommer att värmas upp av RF-pulsen och mer så om de är smala och långa 

likt CIED ledare. På grund av detta behöver MRT-operatören vara vaksamma på detta fenomen 

(Baker et al., 2004).  

1.3:3 Mortalitet 

Flera dödsfall har rapporterats innan 2002 bland patienter med CIED som genomgått MRT, 

dessa publicerades i både Europa (Irnich et al., 2005) och America (Avery, Journal of the 

Tennessee Medical Association, 1988, s. 523), efter dessa dödsfall var MRT för patienter med 

ej-MR-villkorliga CIED en absolut kontraindikation i många år.  

1.4 Interaktioner och Komplikationer 

En MR-maskin använder tre olika elektromagnetiska fält (Berglund & Jönsson s. 95–128, 

2007): 

•  Ett statiskt magnetfält (B0) som orienterar kroppens vätekärnor längs maskinens z-

riktning, magnetfältet kan vara mellan 0,5T till 10,5T(Muthalaly et al., 2018), beroende 

på MR-maskin;  

• tre olika gradientfält (Gx, Gy, Gz), som varierar linjärt i maskinens x-, y- och z-riktning, 

som adderas till det statiska magnetfältet och som används för att bestämma positionen 

av varje volymselement i den tomografiska bilden (för rumupplösning); 

•  ett radiofrekvent fält (RF eller B1), i form av upprepade korta pulser av radiovågor, 

som används för att excitera kroppens vätekärnor. 
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1.4:1 Mekaniska Interaktioner med Implantaten 

Mekanisk förskjutning i form av translation/rotation/vibrationer, förflyttnings effekt då 

ferromagnetiskt material i implantatet kan leda till att implantatet förflyttar sig eller vibrerar 

när den hamnar i ett tillräckligt starkt magnetiskt fält. Hur mycket som implantatet förflyttar 

sig eller vibrerar korreleras med de ferromagnetiska komponenternas storlek såväl som 

mängden ferromagnetiska komponenter och styrkan av magnetfältet som implantaten 

introduceras till. Eftersom magnetfältet varierar i styrka så kan positionen i magnetfältet ha en 

stor effekt(Shinbane, Colletti, & Shellock, 2011). Ett exempel är att det statiska magnetfältets 

ferromagnetiska dragningskraft är som starkast vid tunnelns öppning på MR-maskinen och 

svagast i mitten av tunneln, detta på grund av det magnetiska fältets homogeniteti tunnelns 

mitt(Fahlström et al., 2017). Den magnetiska kraften som skapas av det amgnetfältet kan leda 

till förflyttning av de magnetiska komponenterna vilket kan leda till katastrofal destruktion av 

implantatet(Shinbane et al., 2011).  

1.4:2 Inducerad Elektrisk Ström 

Elektriska strömmar kan induceras i implantatets komponenter på grund av skillnader eller 

förändringar i magnetfältet, källorna till den inducerade strömmen kan vara både RF-pulsen 

men också gradientfältet som också kallat det tidsvarierande magnetiska fältet. Omvandlingen 

av magnetfält till inducerad elektrisk energi eller värme korrelerar direkt med puls-sekvensen, 

genomsnittliga helkropps-energi samt specifik absorptionshastighet(Kodali, Baher, & Shah, 

2013). 

Spatialrelation och orientation med tanke på spolens orientering har en direkt effekt på 

omvandlingen av magnetfältet till ström eller värme(Shinbane et al., 2011). Inducering av 

elektrisk ström kan läsas av pacemakersystemet som hjärtaktivitet, detta kan leda till 

’oversensing’ där pacemakersystemet tolkar denna falska ström som ventrikulär takykardi eller 

’undersensing’ där pacemakersystemet slutar känna av hjärtats aktivitet vilket resulterar med 

en för hög hjärtrytm eller inhibition av pacingsystemet när det kommer till CIED. Med specifikt 

ICD i MR miljö kan felaktig chockterapi administreras av implantatet(Shellock & Spinazzi, 

2008).  

1.4:3 Artefakter 

Implantat har en hög sannolikhet att generera artefakter, särskilt aktiva implantat som 

innehåller ferromagnetiska metaller. Bildkvalitén påverkas ej vid bildtagning på annan del av 

patienten än där CIED:n eller ledarna är, det vill säga thoraxregionen. Dock när biltagningen 



 

 

9 

 

är över thoraxregionen kan blidförvrängningar ske såsom mörka områden, signalförlust, ljusa 

områden och dålig fettsuppression. Dessa artefakter är tydligast vid ‘Inversion Recovery’ 

sekvenser och ‘steady state sequences’ och är mycket starkare med ICD jämfört med 

pacemakersystem(Sasaki et al., 2011). Om implantaten orsakar omfattande artefakter så kan 

bildkvalitén minskas dramatiskt vilket innebär en sämre diagnostisk nytta(Fahlström et al., 

2017).  

1.4:4 Antenn Effekten 

Denna effekt är länkad till framförallt brännskador på patienter och sker när en sladd eller 

metalltråd av rätt längd utsätts för RF-pulsen i en MR-miljö. Denna effekt manifesterar sig som 

kraftigast då sladden eller metalltråden är av samma längd som pulsens resonanslängd, dvs. 

Amplitud. Detta genererar elektromagnetisk oscillation och värme, framförallt på ändarna av 

ledarna som kallas ledarnas spetsar(Dempsey, Condon, & Hadley, 2001).   

1.4:5 Ledare och Värme 

De ej-MR-villkorliga implantatens ledare var problematiska i MR-miljö vilket ledde till 

utveckling av säkrare ledare. För att förhindra brännskador vid spetsarna på ledaren så 

isolerades denna, den ökade isolation ledde till ökad SAR som ledde till lokal värmeökning 

längs ledaren som ej överstiger 1–2 grader Celsius. Olika tekniker används inom designen av 

ledarna för att göra dem MR-villkorlig och säkrare än ej-MR-villkorlig ledare(Bottomley, 

Kumar, Edelstein, Allen, & Karmarkar, 2010).  

Kvarlämnade ledare, också kallade ’abandoned leads,’ i patienten är en av de större farorna när 

det kommer till SAR/RF-puls. Ledaren kan vara kvarlämnad av olika anledningar: 

• Fraktur/delning på sladden 

• Skada på insolationen 

• Bortryckta eller rubbade 

Tidigare forskning har visat att kvarlämnade ledare som är ej kopplade till ett implantat är en 

större fara än ledare kopplade till en pacemaker eller ICD även om implantatet är ej aktivt, även 

om de är MR-villkorliga så är undersökningen inte rekommenderad. På grund av detta anses 

kvarlämnade ledare av de flesta i fältet som en absolut kontraindikation(Langman, Goldberg, 

Finn, & Ennis, 2011). Det är oftast en större risk för patienten att göra MR med kvarlämnade 

ledare än att försöka operera bort dem. Till exempel rapporterade ‘REPLACE registry’ att 4% 

av patienter som byter en ej-MR-villkorlig CIED upplever negativa konsekvenser medan 

patienter som fick ej-MR-villkorliga ledare bytta mot till MR-villkorliga fick en högre grad av 
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negativa konsekvenser på upp till 15%(Poole et al., 2010). Uppvärmning av ledarna eller 

implantatet kan leda till att ödem bildas i närliggande vävnad och över tiden så kan ärrvävnad 

bildas(Götte et al., 2010). 

1.4:6 Impedans 

I en CIED är ledar-impedansen (ohm/Ω) mätningen av summan av allt motstånd mot den 

elektriska strömmen genom den ledningen. Signifikanta impedansförändringar kan påverka 

den hjärtimplantatbara enhetens funktion och batteriets livstid. Förändringar i ledar-

impedansen kan hända på grund av isolationsfel eller trådfrakturer. En låg impedans kan bero 

på en isolationsbrytning som utsätter ledningen för kroppsvätskor som har låg resistans. En hög 

impedans kan bero på en öppen krets (t.ex. en ledningsfraktur eller en ledning som inte är 

ansluten till pacemakerns pulsgenerator) (Nair & Swerdlow, 2018). 

1.4:7 PCT 

Pacing capture threshold (PCT) [mätt i volt (V)] definieras som den minsta mängden elektrisk 

energi som krävs för att stimulera myokardvävnaden elektriskt, dvs. den minsta mängden 

elektrisk energi som ständigt och konsekvent producerar en hjärtdepolarisering (Ballı et al., 

2014). 

1.4:8 Troponin 

En potentiell risk för MR-undersökningen på en patient med CIED är myokardvävnadens 

uppvärmning och hjärtskada, vilket kan detekteras med serum (plasma) troponin I. Vissa 

studier utvärderar denna hjärtbiomarkör hos patienter med permanenta pacemakers och 

implanterbara cardioverter-defibrillatorer som genomgår en MR-undersökning(Higgins et al., 

2016; Mollerus, Albin, Lipinski, & Lucca, 2008). 

1.4:9 Reed Switch  

Ett problem för äldre ej-MR-villkorliga pacemakersystem är så kallade “Reed Switches”. De 

är små strömbrytare alternativt kontakter som är uppbyggda av två små metallskenor i en 

glaskapsel, de kan aktiveras eller avaktiveras när de befinner sig i ett externt magnetiskt fält. 

Om strömbrytaren slås på eller av beror helt och hållet på dess orientering gentemot det externa 

magnetfältets riktning. Magnetfältet tvingar då strömbrytaren att vara antingen på eller av 

kontinuerligt medan patienten är i magnetfältet. Detta kan leda till att takykardi terapier avbryts 

eller till hypoexmi eller grova elektrolytobalanser  samt osynkroniserat hjärttempo som kan 

vara dödligt för patienter med nylig hjärtinfarkt, (Shellock & Spinazzi, 2008). Aktivering av 
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strömbrytaren leder till att pacemakern försöker hålla ett förinställt tempo vilket kan teoretiskt 

leda till ventrikelflimmer eller hjärtmuskelischemi, det vill säga hjärtinfarkt. Kontinuerlig 

aktivering av strömbrytaren kan leda till att pacemakerns batteri förbrukas mer vilket leder till 

att batteriet behöver bytas tidigare än planerat(Shellock & Spinazzi, 2008).  

1.4:10 Power on Reset 

Fabriksåterställning vid påslagning sker automatiskt då batteriet faller under en viss spänning 

eller om kretskortet i CIED:n upptäcker en potentiell skada. Detta är en så kallad ’failsafe’ och 

CIED:n är programmerad att göra detta. Resultatet blir då att patienten får fel terapier av 

CIED:n då all programmerade data försvinner. Hur CIED:n fungerar efter en ‘POR’ incident 

beror på tillverkare men oftast så kommer CIED:n försöka känna av arytmier och administrera 

chockar först då, detta är problematiskt eftersom CIED:n kan göra felaktiga avläsningar i en 

MR-miljö och behandla arytmier som inte finns (på grund av tidigare nämnd inducerad 

ström)(Muthalaly et al., 2018).  

1.5 Säkrare undersökningar 

För att förhindra att någon av de tidigare nämnda skadliga effekterna sker så tillverkades 

speciella implantat som tål att vara i MR-miljö utan negativa effekter så länge tillverkarens 

riktlinjer följs. Den största faran härstammar från ferromagnetiska metaller i dosan eller 

ledarna. Genom att minska mängden ferromagnetiska metaller till minsta möjliga kan 

interaktioner mellan dosan eller ledarna och magnetfältet minimeras. Detta minskar urvalet av 

material som måste vara ledande, ihärdigt och biokompatibel. Ett annat sätt att minska hur 

mycket implantatet interagerar med magnetfältet är att minska magnetfältsstyrkan, alternativt 

modifiera RF-pulsen för att minska interagering med ledarna och på så vis minska antenn 

effekten och uppvärmningen(Poh et al., 2017). Det är viktigt att låta patienten vänta i sex 

veckor efter introduktionen av implantatet, så att den ska ha möjligheten att fixeras i vävnaden 

genom läkning för att minska möjligheten för implantatet att förflytta sig vid introducering till 

magnetfältet(Kodali et al., 2013). 

1.5:1 Identifiering av Modell 

I fall där patientens implantatregistreringar inte är tillgängliga, är det ofta användbart att kunna 

visuellt identifiera om en CIED är MR-villkorlig eller att bedöma om det finns in situ övergivna 

ledningar (abandoned leads) utan en pulsgenerator. I dessa fall tas en rutinmässig röntgenbild 

på patientens bröst, före MR-undersökningen. Leverantörsspecifika radiografiska markörer på 
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CIED kan användas för att underlätta identifieringen av MR-villkorliga system på rutinmässiga 

bröströntgenbilder (Poh et al., 2017). 

1.5:2 Hall Sensor 

De implantat som är MR-villkorliga innehåller en ’Hall sensor’ istället för den ej-MR-

villkorliga Reed Switch, dessa är säkrare och mer pålitliga än en reed-switch som kan fastna i 

antingen på eller av läge i en MR miljö. Hall sensorerna är baserade på genereringen av en 

elektrisk spänning över en intern ledare: när magnetfältet är vinkelrätt mot riktningen av 

ledarströmmen så genereras varierad spänning som svar på magnetfältet. Därför har detta ett 

betydligt mer förutsägbart beteende i MR-miljö jämfört med en vanlig reed switch(Poh et al., 

2017). 

1.5:3 Övervakning av patienterna 

Modus operandi skiljer sig från sjukhus till sjukhus angående övervakning och förberedning 

av patienten för MR undersökning. En kardiolog ska först godkänna undersökningen och 

därefter ska patienten övervakas under hela undersökningen av en kardiolog eller 

pacemakersjuksköterska, patienten ska också övervakas efter undersökningen. Patienten ska 

vara kopplad till en EKG och Pulsoximetri med speciella elektroder som innehåller minimalt 

med para- och ferromagnetiska metaller, detta då ej-MR-villkorliga elektroder kan leda till så 

pass värmeökning att bränder och brännskador kan uppstår(Kugel et al., 2003). Artefakter kan 

uppstå som kan störa EKG-avläsningen som är viktig för “gated” MR undersökningar(Kanal 

et al., 2007). ‘Back-up terapier’ ska finnas till hands i värstafallscenario där implantatet skadas 

katastrofalt och är ej funktionsdugligt. All utrustning som kan behövas i ett värstafallscenario 

ska finnas tillgängligt innan varje undersökning, detta då utrustningen måste vara säker att 

använda inom MR-miljön, dvs. ej ferromagnetisk. Detta kan inkludera saxar, syrgasbehållare, 

infusionspumpar, sug, och ventilator mm. Vissa apparater som innehåller ferromagnetiska 

metaller kan komma användas i en MR-miljö så länge de hålls på ett säkert avstånd från MR-

apparaten(Kanal et al., 2007).  
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1.6 Undersökning med ej-MR-villkorlig CIED 

För att möjliggöra undersökningar på dessa patienter så kan man förändra den ej-MR-

villkorliga CIED:ns funktion under tiden som undersökningen görs.  

De tre funktionerna är följande 

1. “Sensing only mode”   

Används bara på patienter som är ej-pacemakerberoende, pacemakern är då 

programmerad att sluta kontrahera hjärtmuskulaturen eller ge en signal så svag att 

muskulaturen inte kontraheras. Och ledarnas polaritet ändras från polär till 

bipolär(Russo, 2013). 

2. “Asynchroneus mode (DOO/AOO/VOO)”  

Pacemakerberoende patienter kan inte få sin pacemaker avstängd, istället setts 

pacemakern i så kallad “Asynchroneus mode” där pacemakern slår i förbestämda slag 

i minuten. Detta kan vara farligt över en längre period men faran är tolererbar under en 

kort övervakad situation som undersökningen kommer vara. Dock så finns det alltid en 

liten risk för ventrikelflimmer i detta läge och förlängd utsättning bör undvikas(Russo, 

2013). 

3. “ICD temporary deactivation”  

På grund av att ICD kan känna av lokal induktion på grund av magnetfältet som 

hjärtslag och försöka kompensera för detta, vilket kan leda till arytmi, så är det möjligt 

att stänga av ICD:n helt(Russo, 2013).  

1.7 Problemformulering 

Ingen tillverkare av konventionella hjärtimplantatbara elektroniska enheter garanterar 

patientens säkerhet i MR-miljö, men flera studier har redan visat att det är möjligt att genomföra 

MR-undersökningar med en acceptabel och rimlig risknivå samt utan allvarliga komplikationer 

på patienter med konventionella CIED (Shah et al., 2018). Om det verkligen finns starka 

kliniska indikationer så kan patienten övervakas och undersökningen utföras vid ett 

högspecialiserat centrum som använder ett standardiserat säkerhetsprotokoll. I dagens läge 

väljer allt fler sjukhus att genomföra MR-undersökningar på patienter med konventionella 

CIED, under specifika säkerhetsåtgärder och enligt en noggrann övervakningsprocedur med 

tanke på patientens säkerhet. 
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1.8 Syfte 

Sammanställa resultat av tidigare studier vid MR-undersökningar på patienter med 

konventionella (ej MR-villkorliga) CIED för att klargöra säkerhetsaspekterna som krävs. 

 

1.9 Frågeställning 

Kan patienter göra MRT om de har ej-MR-villkorlig CIED och under vilka omständigheter 

rättfärdigar nyttan av MR-undersökningar riskerna i MR-miljö för patienter med 

konventionella CIED? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Studien är en systematisk litteraturstudie av kvantitativa studier på ‘ej MR-villkorliga’ 

implantat med fokus på säkerhet och risk.  

2.2 Sökstrategi 

Relevanta artiklar till arbetet samlades in genom noggrant valda sökkriterier i PubMed. Artiklar 

som inte passade sökkriterierna exkluderades och de mest passande artiklar användes. 

Artiklarna granskades enligt den valda mallen (Bilaga 1) för att avgöra deras vetenskapliga 

nivå. Valet att använda PubMed över Cinahl kom då PubMed har 95% av alla världens 

vetenskapliga artiklar indexerade (Willman, 2016, s. 80). Resultatet av söksträngen var 83 

artiklar utav de minst 35 som behövs för att göra denna studie, detta gjorde Cinahl med andra 

sökmotorer onödiga för resultat. Sökmotorn ’Google Scholar’ användes för att sammla in 

vetenskapliga artiklar till bakgrunden och diskussionen genom snowbowling 

metoden(Willman, 2016). På PubMed användes de Booleska sökoperatorerna (Willman, 2016, 

ss. 72–79) för att hitta artiklar av intresse. På grund av stora skillnader i vilka synonymer som 

används i vilken vetenskaplig artikel så används de som är mest prevalenta i 

litteratursökningen. Eftersträvan var att ha en balans mellan sensitivitet och specificitet för att 

hitta ett stort utbud av artiklar som ska passa inklusions- och exklusionskriterierna.  

 

Sökord: MRI, Magnet Resonance Imaging, non-MR compatible, non-MRI compatible, MRI 

non-compatible, non-conditional, non-MR-conditional, conventional, legacy, non-MRI-

conditional, unsafe, pacemaker, defibrillator, CIED, Implantable Cardioverter Defibrillator, 

Cardiac Implantable Electronic Device, ICD. 
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Den skapade söksträngen för PubMed gav 83 artiklar som resultat, av dessa artiklar var 46 

passande bättre till ämnet och kan användas till studien på grund av deras innehåll. Trettiosju 

artiklar kasserades då de inte mötte de etablerade kriterierna med innehåll eller 

publiceringsdatum, tabell finns som bilaga 2.  

 

Söksträngen som användes för sökning av artiklar i PubMeds databas: 

2.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

 Fokusen med arbetet är att undersöka ej-MR-villkorliga implantat och ledare i MR miljö, 

inklusions och exklusionskriterier skall användas för att avgöra artikelns innehåll och om den 

är relevant eller ej till arbetet.  

 

Inklusion: Artiklarna ska innehålla MR-undersökningar av patienter med ej-MR-villkorliga 

implantat, risker med dessa implantat i eller efter 1,5T MR-miljö ska vara i artikeln och 

säkerheten som vidtas när undersökningar utförs på dessa patienter. Studierna ska vara in 

vivo, dock kan in vitro studier och resultat användas för teoretiska komplikationer. Artiklarna 

ska vara publicerade under de senaste 10 åren. Artiklarna ska vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och vara kritiskt granskade enligt peer-review. 

 

Exklusion: Forskningen i artiklarna ska ej vara utförd ex vivo eller på djur. Artiklar med låg 

kvalité enligt granskningsmallen (Bilaga 1) ska exkluderas från resultaten, detsamma med 

artiklar som inte har etisk godkännande då det skulle behövas för att utföra forskningen, samt 

om villkoren inte uppfylls enligt den valda mallen (Bilaga 1). Artiklar publicerade längre än 

10 år sedan skall också exkluderas med undantag på några större tidigare valda serier. 

Artiklar på andra språk än svenska och engelska. Artiklar om andra ämnen än det valda. 

2.4 Bearbetning och analys 

Artiklarna lästes och analyserades utifrån den valda mallen (bilaga 1), deras relevans till studien 

bestämdes och resultatet som överstämde med syftet sammanställdes. Informationen har 

bearbetats, analyserats och kritiskt granskats. Efter den fullständiga sökningen i databasen, 

(((((((MRI OR "Magnet Resonance Imaging")) AND ("non-MR compatible" OR "non-MRI 

compatible" OR "MRI non-compatible" OR "non conditional" OR "non-MR-conditional" 

OR conventional OR Legacy OR "non-MRI-conditional" OR unsafe)))) AND 

(pacemaker[Title/Abstract] OR defibrillator[Title/Abstract] OR "CIED"[Title/Abstract] OR 

"Implantable Cardioverter Defibrillator"[Title/Abstract] OR "Cardiac Implantable 

Electronic Device"[Title/Abstract] OR "ICD"[Title/Abstract])) AND "last 10 years"[PDat]) 
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lästes över åttio abstrakter för att sortera de kvantitativa studierna som ansågs av båda 

författarna uppfylla inklusionskriterierna och besvara syftet och frågeställningen. Manuell 

sökning användes också från referenslista i några utvalda artiklar, för att identifiera andra 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och besvarade syftet och frågeställningen. De 24 

utvalde kvantitativa vetenskapliga artiklarna lästes upprepade gånger, analyserades i löpande 

text och kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvantitativa studier 

(Willman et al., 2011), som modifierades efter syftet (bilaga 1). Varje positivt svar till frågorna 

från granskningsprotokollet tilldelades 1 poäng och varje negativt svar tilldelades 0 poäng, 

vilket slutligen resulterades i en poängsumma. Bedömningen av de kvantitativa studiernas 

vetenskapliga kvalitet gjordes genom att räkna om poäng i procenttal av den totala möjliga 

poängsumman. Det krävdes nämligen 80–100% av poängsumman för att en artikel skulle 

tilldelas hög kvalitet, medan för medel kvalitet krävdes det 60–79% av poängsumman. Efter 

artiklarna delades in i de tre kvalitetsnivåerna (hög, medel och respektive låg) beroende på det 

procenttal de fick, därefter skapades en översiktstabell där artiklarna redovisades utifrån deras 

kvalitet samt resultat (bilaga 3). 

2.5 Projektets betydelse 

MRT som undersökningsmetod har ökat mycket under de senaste åren med en tydlig trend. 

Dock så kan subgrupper av patienter oftast inte undersökas då de har olika kroppsfrämmande 

implantat som kan göra MR-undersökningar till en möjligt farlig miljö för dem. Genom att 

studera riskerna i MR-miljö för patienter med ej-MR-villkorliga implantat eller ledare så kan 

en bedömning göras av hur säkra eller osäkra dessa undersökningar är. Om riskerna med ej 

MR-villkorliga implantat granskas och definieras så kan nya rutiner möjligtvis utformas för att 

erbjuda patienterna bästa möjliga vård. Resultaten kan leda till att fler patienter med dessa ej-

MR-villkorliga implantat undersöks om det framkommer att det är generellt ofarligt, eller att 

färre undersöks då det framkommer att det är farligt med sådana undersökningar. Risker såsom 

diverse skador på implantat eller patient kan möjligtvis hittas vilket kan leda till en högre 

omvårdnads grad av patienter efter en sådan undersökning.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För att försäkras att resultatet av studien gör gott och avvärjer ont bör det vara ett stort urval av 

artiklar med så liten bias som möjligt. Även om bias kan vara svår att identifiera med 

otillräckligt med data anges i artiklarna så togs största möjliga försiktighet tas vid behandlingen 

av datan för att undvika att en bias formas. Artiklar som kommer användas i arbetet är 
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godkända av etisk kommitté och författarna försäkrar att de möter kriterierna för etisk forskning 

utifrån informationen som angavs i artiklarna. Stor vikt las på att slutsatsen av arbetet ska vara 

i enlighet med syftet och artiklarnas resultat. Författarna av arbetet försäkrar läsaren att ingen 

medveten bias har bildats och ingen tidigare tänkt hypotes kommer försöka bevisas genom 

uteslutning av information (Willman, 2016, ss 36-44). 

 

3. RESULTAT 

Resultatet presenteras i kategorier utifrån de olika aspkterna som näms i bakgrunden med 

kategorier som problematik, säkerhet men också konsensus om hur undersökningar ska utföras.  

3.1 MR Säkerhet och Protokoll 

I översiktsartikeln skriven av Cadieu et al., 2017, konkluderades det att  patienter som ska 

undersökas med MRT där inget annat alternativ är tillgängligt som t.ex. DT, så ska patienten 

vara informerad om nyttan och risken med undersökningen och SAR skall begränsas. 

Undersökningen fick inte pågå längre än 30 minuter och en kardiolog behöver vara närvarande. 

CIED:n behövde undersökas både innan och efter MRT, andra begränsningar på operationen 

av CIED:n och terapier ska också finnas.  Ledarnas spänning bör ökas innan bildtagningen för 

att överkomma den ökade resistensen(ohm) på grund av ledarnas interaktion med RF-

pulsen(impedans). Stimulation och detektion bör programmeras i bipolärt läge och alla 

ytterligare funktioner bör stängas av.  

Patienten ska övervakas med blodtryck, pulsoximetri och EKG från programmering innan 

MRT till återställande av baslinjevärden. En läkare, sjuksköterska eller läkar-assistent med 

CIED expertis och utbildning i avancerad ”hjärtlivsstöd” var närvarande under hela 

undersökningen(Russo et al., 2017). 

Studien utförd av Padmanabhan et al., 2018, noterade att en radiolog, MRT fysiker och en 

tränad pacemakersjuksköterska var på plats. Patienten övervakades med EKG och 

pulsoximetri. Patienten gav sitt medgivande till undersökningen först och den avslutades 

tidigare om patienten alternativt någon av medföljande personal begärde det. Studien 

rapporterade inga negativa konsekvenser eller komplikationer utav detta protokoll för de 97 

patienter de undersökte varav 15 bara hade kvarlämnade ledare och inga CIED.  
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3.2 Dokumenterad Problematik 

3.2:1 Brutna Ledare 

I studien skriven av Horwood et al., 2016, upptäcktes det en månad efter en hjärn-MRT att 

patienten hade en frakturerad ledare. Denna ledare var en Medtronic 5076 som är i dagsläget 

godkänd för MR-undersökningar. I en annan randomiserad studie utförd av Shenthar et al., 

2015, där 159 patienter med Medtronic 5076 undersöktes, av vilka 156 följdes upp inom en 

månad, kunde inga negativa effekter länkas mellan MR-undersökningen och ledaren(Shenthar 

et al., 2015).  

3.2:2 Kvarlämnade Ledare 

Horwood et al., 2016, påvisades inga adverse effekter vid undersökning på 10 patienter med 

kvarlämnade ledare. Padmanabhan et al., 2018, rapporterade att 40 patienter med kvarlämnade 

ledare utförde 44 undersökningar utan negativa konsekvenser när korrekta rutiner följs. Av 

dessa 40 patienter tillhörde 15 den största riskgruppen, nämligen ledare utan implanterad 

CIED. Troponinvärden mättes före och efter utan en påvisbar skillnad. Hwang et al., 2016, 

rapporterade att en patient med en kvarlämnad ledare genomgick totalt 8 MR-undersökningar, 

4 ankel MR och 4 hjärn-MR, utan någon negativ klinisk händelse(Hwang et al., 2016). Inga 

kliniska symptom eller signifikanta förändringar i ledarparametrar observerades i den enstaka 

patienten med epikardiela ledare som genomgick en MR-undersökning(Shah et al., 2017).   

3.2:3 Impedans 

Kaasalainen et al observerade statistiskt signifikant minskning av högerventrikulär ledar-

impedans efter en månads uppföljning (Kaasalainen et al., 2014). I artikeln skriven av Horwood 

et al., 2016, dokumenteras det att impedans av ledarna en vecka efter en MR undersökning 

jämfört med innan, dock så var impedansen ‘normal’ 3 månader efter MR-undersökningen. 

Russo noterade att ledarnas impedans översteg förutbestämda trösklar i en liten andel av 

fallen(Russo et al., 2017).  

3.2:4 Pacemakerberoende 

I översiktsartikeln skriven av Cadieu et al., 2017, konkluderades det att för patienter som var 

“stimulation-dependent”, dvs. ‘pacemakerberoende’, ska “asynchronous mode”(V00,D00) 

preprogrameras innan undersökningen för att undvika inhibition från magnetfältet. Om 

patienten är ‘ej-pacemakerberoende’ så ska CIED:n sättas i “detection mode”(0V0,0D0) där 

terapin stängs av alternativt så ska CIED:n stängas av helt också kallat “mode 000”.  
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3.2:5 SAR 

I översiktsartikeln skriven av Cadieu et al., 2017, ska SAR vara begränsat till 3.2W/Kg för 

helkropp och 2W/Kg för huvud-undersökningar där patienten har en ej-MR-villkorliga CIED. 

Padmanabhan, Kella, et al., 2018, använde en SAR på 1,5W/Kg, vilket tillät 40 patienter att 

totalt göra 44 MRT med kvarlämnade ledare utan negativa konsekvenser.  

I studien skriven av Horwood et al., 2016, framgår ett fall där en patient reagerar negativt vid 

1,89W/Kg. Patienten hade en ICD och gjorde en Ryggrads-undersökning med “2D Fast spin-

echo”-sekvens när hjärtrytmen sjönk från 90 slag i minuten till 50, samtidigt sjönk blodtrycket 

till runt 80 mmHg. Undersökningen avbröts, patienten var asymtomatisk och hjärtrytmen ökade 

till 90 slag i minuten. En vecka tidigare hade samma patient gjort en hjärt-MRT utan adverse 

effekter, dock med ett SAR på 0,11 W/Kg. Det maximala SAR-värdet i Sommers studie var 

begränsat till 1,5 W/kg, exponeringen till det statiska magnetfältet begränsades till 45 minuter 

och den totala aktiva skanningstiden till 30 minuter(Sommer et al., 2006).  

3.2:6 Power-on-Reset 

Sommer dokumenterade att sju av 115 utförda MR-undersökningar ledde till POR med 

efterföljande ändring av de programmerade stimuleringsparametrarna (Sommer et al., 2006). 

Muehling rapporterade att Power-on-Reset uppstod i 37 av 356(10,4%) ej-MR-villkorliga PM 

och att omprogrammering var nödvändig i vissa PM (Muehling et al., 2014).  

I en multicenter prospektiv kohortstudie av 1500 icke-torakala MR-undersökningar vid 1,5 T 

på patienter med PM och ICD som var implanterade efter 2001 så observerades sex fall av 

POR(Russo et al., 2017). I John Hopkins studien av Nazarian et al., 2017, där 2103 MR-

undersökningar dokumenterade nio POR tillfällen (0,4%). En av dessa patienter, som hade en 

ICD, beskrev en dragande känsla i bröstet under MR-undersökningen. Undersökningen 

avslutades och POR dokumenterade för den ICD:n och enheten hade inte försökt leverera 

terapin mot takiarytmi. POR händelsen var övergående och generatorfunktionen kunde 

återställas fullständigt för vissa medan för andra så behövde enheten bytas ut. För de patienter 

som hade POR märktes ingen förändring i funktion efter uppföljning (Nazarian et al., 2017). 

 

En studie utförd av Higgins et al., 2015, dokumenterade 9 stycken POR i 8 patienter utav 256 

MRT undersökningar utförda på 198 patienter, 7 av POR under hjärn-MRT och 2 på andra 

anatomiska strukturer. Av patienter som fick POR hade alla CIED tillverkade av Medtronic 

som stod för 54,3% av alla CIED i studien vilket resulterade i en POR incidens på 6,5% för 

alla Medtronic CIED, dessa CIED var tillverkade innan 2002 och opererades in fram till 2005. 
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I fyra av patienterna som fick POR noterades en hjärtrytm långsammare än den 

förprogrammerade på 75–95 slag i minuten och CIED:n var i asynchronous pacing (VOO eller 

DOO) av dessa drabbades en patient av hypoxi(Higgins et al., 2015).  

 

Studien utförd av Strom et al., 2017, dokumenterade ett POR-event, av 123 patienter utförde 

189 MRT, 63% av patienterna hade PM och av dessa så var 33,3% pacemakerberoende. 

Patienten som drabbades av POR hade en Medtronic pacemaker som var programmerad i DOO 

läge med 80 slag i minuten. När patienten steg in i MR-rummet och gick igenom det statiska 

magnetfältet sänkes hjärtrytmen till 40, detta demonstrerade en POR där pacemakern återtog 

sin fabriksinställda rytm på VVI(Sensing) 65 slag i minuten. Senare bedömdes pacemakerns 

rytm på 40 slag i minuten bero på störning från magnetfältet som orsakade ‘oversensing’ på 

pacemakern(Strom et al., 2017).  

 

Horwood et al., 2016, resultatet av 160 MR undersökningar på 142 konsekutiva patienter 

visade inga POR. Inte heller exempel av CIED:n som behövde programmeras om efter avklarad 

undersökning. Den retrospektiva analysen skriven av Padmanabhan, Jondal, et al., 2018, av 

289 patienter med CIED som undersökte hjärnan med MR visade ingen förekomst av POR. I 

en annan studie utförd av Padmanabhan, Kella, et al., 2018, rapporterades inga POR av de 75 

patienterna som hade CIED. 

 

Mason et al., 2017, noterade inga POR, inga störningar av hjärtstimulering eller inga andra 

negativa säkerhetshändelser i en måttlig storlek studie där de undersökte 178 konsekutiva 

patienter med olika typer och modeller av CIED (Boston Scientific, Medtronic, St Jude, 

Biotronik, både ej-MR-villkorliga och villkorliga) och med 350 elektroder, som genomgick 

212 olika kliniska MR-undersökningar, inklusive thoraxundersökningar, varav 62 

undersökningar var på 52 patienter med ICD, respektive 150 undersökningar var på 126 

patienter med PM(Mason et al., 2017). 

3.2:7 Mekanisk Förflyttning 

I Dandamudis studie upplevde en patient en dragande känsla i bröstkorgen, denna patients 

CIED drabbades av en POR (Dandamudi et al., 2016). Två övergående symptom på två 

patienter från 54 patienter med PM som genomgick 62 MR-undersökningar vid 1,5T en av de 

två patienterna kände vibrationer i sin PM(Martin et al., 2004). 
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3.2:8 Andra Händelser 

I en studie utförd av Russi rapporterade fyra patienter under MR-undersökningen symtom av 

obehag på generatorns sida; en patient med en ICD avlägsnades från skannern när patienten 

beskrev känsla av uppvärmning vid generatornimplantatet, patienten slutförde inte 

undersökningen(Russo et al., 2017). Patienter rapporterade övergående symptom under tre av 

113 undersökningar, bestående av värme vid implantatplatsen, stickningar vid implantatplatsen 

och respektive hjärtklappning. Dessa symptom rapporterades av patienterna efter MR-

undersökningen var över, och inga undersökningar stoppades eller försenades på grund av 

patientens symptom. Två patienter upplevde sannolikt orelaterad hjärtarytmi. Alla händelser 

inträffade i patienter med ej-MR-villkorliga enheter(Camacho et al., 2016). En MR-

bröstryggsundersökning på en patient med en högersidig ICD avbröts för tidigt på grund av att 

patienten klagade över vänstersidig bröstsmärta. Retrospektiv SAR-data kunde inte utvinnas 

ur denna undersökning, eftersom studien avslutades för tidigt och bilderna sparades inte. 

Enhetens avläsning avslöjade inga abnormiteter. Smärtan förbättrades spontant och smärtats 

etiologi var okänd(Dandamudi et al., 2016). En ventrikulär takykardi utspelade sig en kort 

stund, som visade sig vara buller, under en MR-undersökning av hjärnan(Hwang et al., 2016). 

I 4 av 114 undersökningar ökade troponin från ett normalt baslinjevärde till över normalt efter 

MR-undersökningen och i ett fall var denna ökning associerad med en signifikant ökning i 

PCT(Sommer et al., 2006). 

 

Russo rapporterade 6 fall där patienter med ej-MR-villkorlig CIED drabbades av temporärt 

förmaksflimmer. Också ändringar i P-våg och R-vågamplituden översteg förutbestämda 

trösklar i en liten andel av fallen(Russo et al., 2017). Data från en retrospektiv granskning av 

109 patienter med PM och ICD (MR-gruppen) som genomgått 125 kliniskt indikerade MR-

studier jämfördes med data från en prospektiv kohort på 50 patienter med CIED som inte 

genomgick MRT (kontrollgrupp). En högre andel av P- och R-vågamplituden händelser 

observerades i kontrollgruppen., men ändå observerades ingen signifikant skillnad mellan MR- 

och respektive kontrollgrupper gällande P- och R-vågamplituden(Cohen, Costa, & Russo, 

2012). Hos 2 patienter utfördes MR-undersökning under mindre än 6 veckor efter implantation, 

på grund av en akut cerebrovaskulär attack som inträffade inom tre dagar efter 

enhetsimplantation, undersökningarna gjordes en dag och respektive tre dagar efter 

implantation(Hwang et al., 2016).  
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3.2:9 CIED-specifik 

3.2:9–1 Pacemaker 

En patient som genomgick en hjärn-MRT observerades ett tillfälligt kommunikationsfel, 

telemetrisk anslutning med PM kunde inte fastställas i några minuter efter MR-

undersökningen(Lupo et al., 2018). 

3.2:9–2 ICD 

Enligt Russo et al., 2017, kunde en ICD-generator inte läsas av efter MRT och krävde 

omedelbar ersättning, enheten hade inte programmerats lämpligt per protokoll före MR-

undersökningen. I artikeln skriven av Horwood et al., 2016, dokumenterades ett fall av 

takykardi, undersökningen avbröts och patientens ICD omprogrammerades och återaktiverades 

vilket ledde till en normal hjärtrytm. 

3.2:9–3 CRT 

I studien skriven av Horwood et al., 2016, så upplevde en patient andnöd under MR-

undersökningarna, denna patient hade en CRT som var satt i VOO mode.  

3.2:9–4 ILR 

Enligt Gimbel et al. 2005, flertal lika studier bevisat att patienter med ILR får med säkerhet 

genomgå MR-undersökningar, men att den hjärtimplantatbara enheten kan spela in artefakter 

på grund av elektromagnetisk interferens mellan ILR och MR-maskinen(Gimbel, Zarghami, 

Machado, & Wilkoff, 2005). 

3.2:10 Förändringar i Batteriet 

En signifikant minskning i batterispänning från före- till post-MRT noterades. Denna 

minskning av batterispänningen var övergående i de flesta undersökningar, med full 

återhämtning vid 3-månader uppföljning (Sommer et al., 2006). Ändringar i batterispänningen 

observerades i en liten andel av fallen(Russo et al., 2017). Data från en retrospektiv granskning 

av 109 patienter med PM och ICD (MR-gruppen) som genomgått 125 kliniskt indikerade MR-

studier jämfördes med data från en prospektiv kohort på 50 patienter med CIED som inte 

genomgick MRT (kontrollgrupp). En högre andel av batterispänning-relaterade 

förändringshändelser observerades i MR-gruppen, men ändå observerades ingen signifikant 

skillnad mellan MR- och respektive kontrollgrupper gällande batterispänningen(Cohen et al., 
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2012). Omprogrammering av pacemakern i en patient med nästan tömd pacemaker-batteri som 

fick POR, visade att batterilivslängden var på 1,3-3år kvar efter POR(Higgins et al., 2015). 

3.2:11 Reed Switch  

Nazarian et al. rapporterade tio övergående episoder av reed-switch aktivering i några enheter, 

inga andra interaktioner mellan MR-maskinen och CIED observerades (Nazarian et al., 2006). 

Muehling dokumenterade också reed-switch aktivering där cirka 15% av de 356 patienterna 

hade reed-switch aktivering med asynchronus stimulering i patienter med spontan 

hjärtfrekvens på > 60 /min., men inga kliniska relevanta händelser inträffade under skanningen 

(Muehling et al., 2014). I två MR-undersökningar för patienter med en ej-MR-villkorlig PM 

inträffade magnet-rate pacing på grund av aktivering av en reed-switch i ett stark magnetiskt 

fält. Trots att slaghastigheten förändrades, utfördes skanningarna normalt och patienterna 

upplevde inget obehag. De observerade interaktionerna var övergående och resulterade inte i 

negativa konsekvenser för patienterna eller enheternas funktion (Kaasalainen et al., 2014). 

3.2:12 Artefakter 

I studien utfört av Horwood et al., 2016, som inkluderade 142 konsekutiva CIED-patienter(ICD 

och Pacemaker) så rapporterades det att utav 96 av patienterna som gjorde hjärtundersökningar 

så hade 4 patienter med ICD så pass mycket artefakter att bilderna bedömdes vara ej-

diagnostiska. Av resterande patienter så upptäcktes LGE (Late Gadolinium Enhancement) i 65 

patienter utan några artefakter av ICD generatorn. Av 46 patienter som undersökte 

Hjärna/Rygg så rapporterades endast en ha haft artefakter som kompromissade 

remissen(Horwood et al., 2016). Dandamudi et al., 2016, rapporterade att artefakter som 

begränsar den kliniska tolkningen av bilderna observerades i 33% av MR-

hjärtundersökningarna. Camacho et al., 2016, rapporterade att alla bilder ansågs diagnostiska 

för den ursprungliga kliniska frågan. Artefakter relaterade till CIED:en beskrivs i 3,5% av MR-

rapporterna (4/113) och var endast närvarande när pulsgeneratorn inkluderades i FOV:n. 

CIED-relaterade artefakter begränsade utvärdering av vävnader omedelbart intill 

pulsgeneratorn (Camacho et al., 2016). Samar et al., 2017, rapporterade att bildkvaliteten inte 

påverkades när PM eller ICD befann sig utanför FOV och att hos 2 patienter där ICD var inom 

den torakala FOV:n orsakade enheten allvarlig bildförvrängning och fältförstöring(Samar et 

al., 2017).  En studie utförd av Lupo et al., 2018, fann att 15 MR-hjärtundersökningar på 

patienter med PM hade artefakter: 14 undersökningar var diagnostiska, 1 var delvis 

diagnostisk.  23% (9/40) av MR-hjärtundersökningar på patienter med ICD var icke-
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diagnostiska p.g.a. artefakter. Däremot var 86 av 87 undersökningar utanför hjärtområdet 

lyckade med bara en ej-kliniskt diagnostisk (Lupo et al., 2018). Elektromagnetiskt brus 

upptäcktes på minst en ledare i 7,1% av de 113 MR-undersökningarna(Camacho et al., 2016). 

3.2:13 Förändringar av PCT 

Shah et al., 2017, rapporterade förändringar i impedans, två ej-MR-villkorliga högra 

ventrikulära PM ledare, två ej-MR-villkorliga högra ventrikulära ICD ledare och en MR-

villkorlig höger ventrikulär PM ledare demonstrerade ledar-impedans förändringar på mer än 

100 ohm, men ingen av dessa ledare hade tillhörande PCT ändringar på mer än 0,5 V (Shah et 

al., 2017). Kliniskt signifikanta förändringar i PCT, definierad som en ökning av PCT >1,0 V, 

observerades i 6 (3,1%) av 195 ledare (Sommer et al., 2006) 

 Russo rapporterade att ändringar i pacing-tröskelvärdet översteg förutbestämda trösklar i en 

liten andel av fallen(Russo et al., 2017). Hos 27 av 356 patienter med ej-MR-villkorliga PM, 

observerades en maximal ökning på 0,2 V och hos 19 patienter observerades en maximal 

ökning av 0,4 V. Den maximala relativa ökningen hos dessa patienter var 40% (Muehling et 

al., 2014). En högerventrikulär ICD ledare visade en 1,5V ökning i tröskelvärdet, men ingen 

olämpligt terapi levererades under MR-undersökningen(Shah et al., 2017) Studien utförd av 

Shenthar et al., 2015, noterades ingen förändring i PCT direkt efter MRT för 142 patienter som 

gjorde MRT, detta överensstämde med kontrollgruppen på 80 individer. Dock noterades 

höjning i PCT en vecka samt en månad efter MRT där patienterna hade 1,5V innan MRT, 

1,25V direkt efter, samt 2,0V och 3,0V en vecka respektive en månad efter MRT(Shenthar et 

al., 2015). Studien utförd av Strom et al., 2017, demonstrerade tre lättare fall där impedans och 

PCT ej förändrades efter MRT, dock så ökade PCT 6 månader efter MRT.  

3.3 Mortalitet  

En fallstudie publicerat 2012 av Baser, Guray, Durukan, & Demirkan, 2012, rapporterade fel i 

säkerhetsaspekterna där personalen inte kände till patientens pacemakersystem, denna patient 

var pacemakerberoende. SAR översteg ej 2W/kg under hjärn-MR-undersökningen som 

patienten fick. PM var i “atrial single chamber pacing rhythm” dvs. sitt normala läge. Efter 

undersökningen noterades ett förhöjt troponin på 0,2ng/mL (normalvärde 0–0,1ng/mL). 

Ledaren skadades utav undersökningen och påvisade en förhöjd impedans (>3000 ohm) dock 

kunde ingen fraktur på ledaren observeras. Ledaren extraherades från patienten utan 

sidoeffekter(Baser et al., 2012). En kohortstudie utförd av Gillam, Inacio, Pratt, Shakib, & 

Roughead, 2018, som inkluderade  1746 patienter, 16 ”ej-MR-Kompatibla” CIED, av dessa så 
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blev tre stycken inlagda på sjukhus inom 30 dagar på grund av akut respiratorisk infektion, 

bakteriell artrit och vänsterkammarsvikt. Vilket var högre jämfört med gruppen på 40 personer 

som hade MR-villkorliga CIED av vilka två blev inlagda på sjukhus efter 30 dagar, en för rektal 

neoplasma och den andra för hjärtsvikt. Inga dödsfall bland båda grupperna skedde 30 dagar 

efter MR-undersökningen(Gillam et al., 2018). Den retrospektiva studien Padmanabhan, 

Jondal, et al., 2018, visade att patienter med CIED som gjorde MRT-hjärna hade liknande 5 

års mortalitet som patienter med CIED som gjorde CT undersökning av hjärnan, 33,9% för MR 

och 37,3% för CT. Under samma tid så hade ‘kontrollgruppen’ som bestod av CT undersökning 

av hjärnan utan CIED en fem års mortalitet på 32,3% och kontrollgruppen som bestod av hjärn-

MR utan CIED hade en femårs mortalitet på 25,6%(Padmanabhan, Jondal, et al., 2018). 

 

3.4 Konsensus 

Det sista decenniet har olika professionella grupper och föreningar, självständigt eller i 

samarbete med andra, publicerat olika konsensusyttrande eller riktlinjer för MR-

undersökningar på patienter med både ej-MR-villkorliga och MR-villkorliga CIED.  Några 

relevanta exempel på sådana professionella grupper och sina publicerade dokument är: 

European Society of Cardiology (”2013 ESC 'Guidelines on cardiac pacing and cardiac 

resynchronization therapy', 2013), ’Canadian Heart Rhythm Society’ i samarbete med 

’Canadian Association of Radiologists’ (Verma et al., 2014), ‘British Heart Rhythm 

Society’(Lowe, Plummer, Manisty, & Linker, 2015), ‘German Roentgen Society’ - både 

självständigt (T. Sommer et al., 2015) och i samarbete med ’German Cardiac Society’ (Sommer 

et al., 2017), det mest aktuella tillgängliga dokumentet är det internationella konsensusyttrandet 

som publicerades 2017 av ’Heart Rhythm Society’ i samarbete med andra elva professionella 

grupper från olika delar av världen(Indik et al., 2017). 

3.4:1 Säkerhet och Risker 

Alla dessa konsensuspapper och riktlinjerna ”2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and 

cardiac resynchronization therapy”, 2013; Indik et al., 2017; Lowe et al., 2015; T. Sommer et 

al., 2015, 2015; Sommer et al., 2017; Verma et al., 2014, betonar att ett ej-MR-villkorligt 

CIED-system inte längre är en absolut kontraindikation för att genomföra en MR-

undersökning, men samtidigt att en sådan komplex undersökning fordrar nära samarbete 

mellan radiologer och kardiologer, utvecklingen av ett standardiserat institutionellt 

säkerhetsprotokoll och användningen av institutionella checklistor. De här dokumenten betonar 

också att processhanteringen av en MR-undersökning på en patient med ett ej-MR-villkorligt 
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CIED-system bör inkludera: bedömningen av det individuella risk mot nytta förhållandet för 

varje enskild patient, patientens informerade samtycke, omfattande säkerhetsåtgärder för att 

minska dessa risker i största möjliga utsträckning samt tillräckliga och adekvata 

övervakningstekniker. En CIED-relaterad säkerhetsåtgärd som är inkluderad i alla 

ovannämnda konsensuspapper och riktlinjer är omprogrammeringen av CIED-systemet 

omedelbart innan MR-undersökningen, och sedan omprogrammeringen igen till sitt 

ursprungliga läge omedelbart efter MR-undersökningen. En MRT-relaterad säkerhetsåtgärd 

som är inkluderad i alla ovannämnda konsensuspapper och riktlinjer är begränsningen av SAR-

värdet för alla MR-sekvenser, för att reducera den RF-inducerade vävnadsuppvärmningen 

under MRT. En annan säkerhetsåtgärd är den omedelbara tillgången till både en extern 

defibrillator med extern pacing funktion och en enhetsspecifik programmerare i området intill 

rummet där MR-maskinen befinner sig. Alla nödåtgärder som behöver använda en extern 

defibrillator, en programmerare eller annan nödutrustning med ferromagnetiska komponenter 

måste finnas utanför MR-undersökningsrummet, eftersom en stark attraktiv kraft utövas på 

dessa anordningar i närheten till MR-systemet och därför utgör de en omedelbar fara för 

patienter och medicinsk personal i MR-undersökningsrummet. 

 

 

3.4:2 Tysk Konsensus 

Det tyska konsensus pappret betonar att risken för en patient med ett ICD-system under MR-

undersökningar ska beaktas betydligt högre jämfört med patienter med ett PM-system(Sommer 

et al., 2017), på grund av högre sårbarhet för det strukturellt skadade myokardiet och den högre 

risken för irreversibel skada på ej-MR-villkorliga ICD-system. Indikationen för MR-

undersökning av en patient med ett ICD-system bör därför bestämmas strängare och den 

förväntade risk till förmån förhållande bör granskas kritiskt.  

3.4:3 HRS 2017 

Det mest aktuella konsesusdokumentet publicerades 2017 av HRS i samarbete med andra 

professionella grupper och är internationellt. För patienter med ej-MR-villkorliga CIED-

system gör dokumentet en klass IIa (måttlig) rekommendation med bevisnivå B men endast 

om systemet inte innehåller brutna, epikardiella eller övergivna ledare. Om MRT är den bästa 

modaliteten för patientens tillstånd samt om det finns ett institutionellt protokoll, en ansvarig 

radiolog och en ansvarig kardiolog. HRS dokumentet tolkar MR-undersökningar på patienter 

med nyligen implanterade ej-MR-villkorliga CIED som rimliga om kliniskt motiverade. Detta 
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till skillnad från de äldre riktlinjerna och konsensuspappren som rekommenderar att CIED-

systemet ska vara implanterat för mer än sex veckor innan utförandet av MR-undersökningen, 

betraktar. Multipla MR-undersökningar på patienter med ej-MR-villkorliga CIED 

rekommenderas också (klass IIa, bevisnivå C) som rimliga, utan restriktioner angående ett 

minimalt tidsintervall mellan två konsekutiva undersökningar eller ett maximalt antal 

konsekutiva undersökningar. 

3.4:3–1 Åtgärder 

Patientens kontinuerliga övervakning med EKG och pulsoximetri som är MR-villkorlig 

rekommenderas av HRS, sedan det ej-MR-villkorliga CIED-systemet omprogrammeras innan 

MR-undersökningen (klass I bevisnivå B) tills systemet blir igen omprogrammerat till sitt 

ursprungliga läge efter MR-undersökningen (klass I bevisnivå C). För pacemakerberoende 

patienter rekommenderar det internationella konsensus pappret (klass I, bevisnivå B) 

programmeringen av det ej-MR-villkorliga CIED-systemet till ett asynkront stimuleringsläge 

(DOO/VOO/AOO) med avaktiveringen av avancerade eller adaptiva funktioner. Däremot, för 

non-pacing-beroende patienter visar HRS dokumentet att det är rimligt (klass IIa, bevisnivå B) 

att programmera CIED-systemet till antingen ett non-pacingläge (ODO/OVO/OAO) eller till 

ett inhiberat läge (DDI/VVI/AAI) med avaktiveringen av avancerade eller adaptiva funktioner 

under MR-undersökningen.  

3.4:3–2 ICD 

För patienter med ett ICD-system kräver dokumentet starkt (klass I bevisnivå B) 

avaktiveringen av alla detekteringar av takyarytmi före MR-undersökningen, oberoende av 

patientens pacing-beroende status. Om ICD-systemets takyarytmieavkänning och terapi 

funktioner förblir aktiva under MRT kan ersättningen av enheten kan bli nödvändig efter 

undersökningen. 

3.4:3–3 CRT 

För patienter som har en ej-MR-villkorlig CRT och som inte är pacing-beroende, visar HRS 

konsensuspappret att det är rimligt (klass IIa, bevisnivå C) att programmera enheten till ett 

asynkront pacingläge (VOO/DOO) med avaktiveringen av avancerade eller adaptiva 

funktioner under MR-undersökningen och med en stimuleringshastighet som undviker en 

konkurrenskraftig pacing.  
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3.4:3–4 ILR 

För patienter med ILR kan artefakter som spelas in härma arytmi vilket kan leda till läkarnas 

misstolkning av patientens hjärtaktivitet, eller de så kan de vara så många att de orsakar 

raderingen av tidigare inspelade äkta händelser. Därför rekommenderar HRS dokumentet starkt 

(klass I, bevisnivå B) att utvärdera enheten innan MR-undersökningen, att ladda ner och ta bort 

eventuella tidigare inspelade händelser. Efter MR-undersökningen rekommenderar det 

internationella konsensuspappret att rensa de artefaktuella händelserna som spelades in av ILR 

under MR-undersökningen.  

4. DISKUSSION 

Diskussionen presenteras i underrubriker för att strukturera diskussionen utifrån samma 

punkter som bakgrunden och resultatet, detta för att ge arbetet en bättre struktur. MRT 

undersökningar på extremiteter såväl som huvud kan göras med minimala risker så länge de 

korrekta säkerhetsaspekterna följs. Undersökningar på det thorakiska området var inte heller 

problematiskt och incidensen för mindre problem, såsom Power-On-Reset var oftast under 1%. 

Incidensen för katastrofal destruktion eller dödsfall var nästan ej existerande då inga dödsfall 

har skett under MR undersökningarna på grund av implantaten i fråga. I vissa studier var 

batterierna problematiska och visade inte korrekt livslängd för implantatet, ibland blev 

livslängden för batteriet längre eller kortare efter en MRT oftast med en POR som möjlig orsak. 

Det är viktigt att all nödvändig personal är på plats eller tillgänglig under hela 

undersökningsprocessen fram tills patientens implantat har bekräftats fungera som normalt. 

Förändringar i ledarnas impedans dokumenterades i flera studier men anledningen till 

förändringen kunde inte förklaras då impedansen förändrades oftast över en längre tid och 

ibland inte alls. Kvarlämnade ledare som teoriserades vara den största riskfaktorn visade ingen 

ökad risk, detsamma gällde brutna ledare. Artefakter var förekommande men var inte så pass 

att undersökningarna var kontraindicerade (på grund av förlust av diagnostikinformation i 

bilderna). Artefakterna var som störst vid CIED regionen, ibland så pass att visa 

undersökningar ej var möjliga men dessa tillfällen var få.  

4.1 Resultat av Studier 

De flesta av undersökningarna på ej-MR-villkorliga CIED kunde göras problemfritt dock av 

de artiklarna som nämns här verkar det som att Medtronic tillverkar både ledare och CIED av 

en sämre kvalité från ett MRT-perspektiv. Detta visades i studien skrivna av Horwood et al., 

2016, där en Medtronic 5076 ledare visade sig vara frakturerad på efterkontroll en månad efter 
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en hjärn-MRT. I en annan studie skriven av Higgins et al., 2015, där 198 patienter undersöktes 

var av 54,3% hade en Medtronic CIED så upptäcktes det 9 POR på 8 CIED av vilka alla var 

tillverkade av Medtronic vilket betyder att 6,5% av alla Medtronic CIED i den studien 

drabbades POR. Detta noterades bero på att dessa CIED var tillverkade innan år 2002 dock 

nämndes ej den exakta modellen som fick POR. Muehling et al., 2014, visade att POR kan ske 

i upp till 10,4% av fallen vilket gör POR det mest förekommande problemet under MRT. Detta 

negeras till ett mindre besvär när tränad personal är på plats för att övervaka patienten och 

omprogrammera CIED som drabbas av POR. Möjligheten finns att de Medtronic CIED som 

visade sig problematiska i MR-miljö kan ha haft en Reed-switch istället för en Hall-sensor 

vilket kan ha orsakat både batterdränering såväl som POR. Dock så kommer MRT på CIED 

alltid att vara riskabelt och aldrig en säker procedur. Som Bovenschulte et al., 2012, nämnde i 

sin överblicks artikel så kommer MRT av patienter med ej-MR-villkorliga CIED aldrig att vara 

”en rutin undersökning med lite mer säkerhet”. Författarnas observation är att själva antalet 

variablar när det kommer typ av CIED, tillverkare, modell, patologi och patient, MR-maskin, 

sekvens och personal gör att denna undersökning aldrig kan riktigt generaliseras och risken 

med nyttan måste jämföras för varje invidiuell undersökning.  

4.1:1 Batterier 

Batterierna i CIED är ferromagnetiska och verkar vara problematiska då flertal fall 

rapporterades där batteriet angav fel värde efter MRT. Detta kan vara riskabelt för patienter 

som har nästan tömda batterier som Higgins et al., 2016, rapporterade där en patient med nästan 

tömt batteri fick POR och batteritiden efter MRT visade upp till 3 år av batteritid kvar. Frågan 

är om den kemiska kompositionen i batteriet förändras desto mer tömd den blir vilket leder till 

en starkare interaktion med magnetfältet. Fall som dessa visar hur viktigt det är att mäta 

batterispänningen innan och efter undersökningen för att fånga dessa fall. Som Cohen et al., 

2012, rapporterade så förändrades batterispänningen i enskilda fall men det fanns inga 

skillnader i batterispänning mellan MRT och kontrollgruppen. Detta väcker frågan om det är 

nivån av batteritömning eller modell och typ av CIED som leder till dessa utstickare.  

4.1:2 Impedans 

Impedansen visade sig ökas och sänkas utan någon riktigt förklaring till det, ibland skedde 

detta direkt efter en undersökning eller några månader efter undersökningen. Teoretiskt utifrån 

författarnas perspekptiv kan detta bero på uppvärmning i själv ledaren som leder till 

omkristalering av metalltråden i ledaren men detta är bara ett teoretiskt antagande från 
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författarnas sida. Vad kan sägas i dagsläget är att en förändring i ledaren impedans inte är 

garanterad att ske efter MRT och inte heller att den är permanent. Förändringar i PCT hänger 

ihop med förändringar i impedansen där om impedansen ökar så ökar också PCT och om 

impedansen sänks med tiden så kan också PCT göra detsamma utan en klar orsak.  

4.1:3 Ledare 

Kvarlämnade ledare har ansetts vara totalt kontraindicerade då uppvärmningen på dess spets 

är mycket högre än en ledare kopplad till en CIED(Götte et al., 2010; Langman et al., 2011; 

Poole et al., 2010). Dock så visades detta inte riktigt stämma på de få undersökningar där 

patienter hade kvarlämnade ledare av de artiklar som nämns här(Horwood et al., 2016; Hwang 

et al., 2016; Padmanabhan, Jondal, et al., 2018; Shah et al., 2017). 

4.1:4 SAR 

SAR verkar vara direkt korrelerad med risken på undersökningen som Horwood et al., 2016, 

visade i sin undersökning där en patient som gjorde en hjärt-MRT med en SAR på 0,11 W/Kg 

inte upplevde negativa konsekvenser, samma patient gjorde en rygg-MRT med SAR på 1,89 

W/kg  en vecka senare och interaktioner med magnetfältet och CIED:n påvisades när 

hjärtfrekvensen sjönk helt plötsligt. Denna händelse kan räknas som en anekdot då det handlar 

om bara ett fall, dock kan en logisk slutsats dras att ökad energideponering leder till högre risk, 

på grund av detta har de flesta experterna inom området såsom Nazarian och Sommer begränsat 

SAR på under 1,5 W/Kg med 2,0 W/Kg för vissa undersökningar. Dock måste sägas att RF-

pulsen är som starkast i där bildtagningen sker, dvs. mitten av tunneln där fältet är homogent, 

vilket gör det säkrare att ta bilder på extremiteter, buk och hjärna jämfört med torax där det 

sitter en CIED. Med detta i åtanke måste fortfarande tiden för exponering i magnetfältet vara 

begränsat, Sommer et al., 2006, beslutade i sin studie att skanningstiden ska begränsas till 45 

minuter i det statiska magnetfältet och totalt 30 minuter skanningstid. Detta eftersom risken 

ökar med tiden som patienter är inne i ett magnetfält.   

4.1:5 Mekaniska Interaktioner 

Mekanisk förflyttning verkar inte vara ett större problem från de artiklarna som har granskats, 

projektileffekt sker ej när implantatet är inopererat i patienten. Teoretiskt sätt skulle CIED 

kunna förflyttas eller rotera i patienten vid förflyttning i det statiska fältet men detta verkar inte 

ske under dessa kontrollerade omständigheter. Däremot verkar ’vibrationer’ uppstå, största 
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sannolikheten på grund av magnetfältet, orsakerna till vibrationerna bör studeras vidare då de 

bara sker ibland men de verkar inte vara farliga.  

4.1:6 Artefakter 

Artefakter är nog en av den viktigaste frågan som måste besvaras innan planer för en MRT 

görs, kommer bilderna vara tillräckligt bra för att svara frågeställningen? Det finns ingen poäng 

att utsätta patienten för onödig risk och slösa resurser om bildkvalitén inte blir tillräckligt bra. 

Dock så visades det att bilderna är oftast är tillräckligt bra för att svara på frågeställningen och 

att det är som i fallet med POR några utstickare som får en sämre bildkvalité än resten av 

gruppen. Lupo et al., 2018, visade att upp till 23% av patienterna kan få artefakter som gör 

bilderna icke-diagnostiska vid undersökningar på hjärtregionen med CIED i FOV. Detta 

betyder att bildtagning på andra regioner än det direkta hjärtområdet oftast kan göras utan större 

förvrängningar på bilderna.  

4.1:7 Läkningstid 

Läkningstiden på 6 veckor verkar inte vara helt nödvändig som Hwang et al., 2016, visade i 

sin studie där patienter som hade opererats dagar innan undersökningen kunde göra den utan 

besvär.  

4.2 Förhindra misstag 

Det sker att patienter med CIED av misstag undersöks, detta är självklart väldigt farligt då 

undersökningen utförs utan EKG och oximetri och risken finns att patienterna dör efter en 

sådan undersökning. Patienter som får vård och CIED utomlands får det inte alltid registrerat i 

det landet de bor. Om patienten skulle behöva vård och en CIED misstänks kan 

slätröntgenbilder tas för att ientifiera märke och model av pacemaker. Dock är det inte alltid 

säkert att veta hur mycket en pacemaker klarar av då tillverkares databaser är inte alltid så 

detaljerade. Detta ledde Fujiwara, Fujioka, Sekiguchi, Tanaka, & Watanabe, 2019, att skapa en 

sökbar databas för att lättare kunna kvantifiera en CIED:s förmågor.  

4.3 Begränsningar 

Det som författarnade observerat är att den största begränsningen som finns i detta 

forskningsfält är att data oftast bara kan extraheras i efterhand vilket leder till ’inte så 

kontrollerade’ förhållanden. Det vore oetiskt att undersöka en patient med MR för att 

kontrollera resultatet om teoretisk kunskap pekar på att MRT av patienter med ej-MR-
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villkorliga CIED är en kontraindiktion eller med kvarlämnade ledare en absolut 

kontraindikation. Vissa effekter kan bara studeras i efterhand såsom uppvärmning av implantat 

eller ledare inte kan mätas direkt med en termometer i patienten utan mäts i efterhand med 

blodprov där troponin mäts. I de flesta studierna så detaljeras inte modell av CIED, oftast bara 

tillverkare samtidigt som studiedeltagarna är relativt låga, detta gör det svårt att fastställa 

problem som uppstår om de är slumpmässiga eller modell-baserade. 

4.4 Tidigare studier och vikten av säkerhetsprotokoll 

Flera dödsfall inträffades innan 2002 i både Europa och America bland patienter med CIED 

som genomgått MRT, detta ledde till att MR-undersökningar för patienter med CIED blev en 

absolut kontraindikation. Enligt Bovenschulte et al., 2012, har de flesta av dödsfallen som har 

inträffat, relaterade till CIED i MR-miljö, skett vid slutet av 80-talet på patienter med gamla 

modeller av PM och inget dödsfall har inträffat efter 2001(Shulman & Hunt, 2018). Dessutom 

har alla dödsfall inträffat under MR-undersökningar utan hjärtövervakning(A. Roguin et al., 

2008). Därför började olika forskare genomföra i mitten av 2000-talet mindre studier med 

tiotals patienter som inte hade annan modalitet än MR som alternativ och som hade 

hjärtimplantatbara enheter som redan hade visat sig säkra i tidigare studier in vitro på fantom 

och in vivo på djur  vid 1,5T (Ariel Roguin et al., 2004). 

4.4:1 Bekräftelse av tidigare studier  

Studierna som publicerades det sista decenniet bekräftar till stor del resultatet av de tidigare 

studierna utförda mitten av 2000-talet av Martin et al (2004), Sommer et al (2006) och 

respektive Nazarian et al (2006) på tiotals antal patienter. Deras slutsats var att en MR-

undersökning på en patient med CIED utan ett annat bildningsalternativ kan potentiellt vara 

säkert om ett strikt säkerhetsprotokoll följs.   

4.4:2 Vikten av ett säkerhetsprotokoll  

I flera av de här studierna (Dandamudi et al., 2016; Strom et al., 2017; Nazarian et al., 2017) 

som publicerades det sista decenniet har forskarna valt att använda säkerhetsprotokollet som 

utvecklades vid Johns Hopkins sjukhuset och publicerades första gången av Nazarian et al 

2006. Andra studier, som exempelvis MagnaSafe registren (Russo et al. 2017) eller en så-kallad 

”real world” studie på 178 konsekutiva patienter med olika typer och modeller av CIED Mason, 

Osborn, Dhar, Tonkin, Ethington, Le, et al., 2017, använde ett eget standardiserat och specifikt 
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protokoll. Men alla protokoll som användes i de olika studierna inkluderar de följande allmänna 

drag: 

• begränsning av RF-exponering för att minimera risken för RF-relaterad termisk 

myokardisk skada, genom begränsning av SAR värden och eventuellt skanningstiden; 

•  omprogrammering av CIED till ett avkänningstillstånd eller till asynkront pacingläge, 

beroende på patientens hjärtrytm;  

• kontinuerlig övervakning av EKG och pulsoximetri, för att detektera eventuella 

förändringar i hjärtfrekvens eller hjärtrytm under MR-undersökningen; 

•  närvaro av en kardiolog eller expert i elektrofysiologi och tillgång till 

återupplivningsutrustning under hela MR-undersökningen; 

• avläsning av CIED omedelbart efter MR-undersökningen, för att kunna upptäcka 

eventuella förändringar i de programmerade parametrarna samt återställa de 

ursprungliga inställningarna. 

 

4.4:3 Få studier med kontrollgrupp 

Endast fyra av alla studier om säkerhet av MR-undersökningar på patienter med ej-MR-

villkorliga CIED som granskas i den här litteraturstudien av vilka två är Cohen et al., 2012 och 

Lupo et al., 2018 – inkluderar en kontrollgrupp. Cohen et al. använde nämligen en 

kontrollgrupp som endast består av polikliniska patienter med PM eller ICD som bara kom till 

avdelningen för avläsningen av den hjärtimplantatbara enhetens parametrar utan att genomgå 

MRT. Lupo et al. inkluderade i kontrollgruppen även patienter som genomgick 

bröstkorgsröntgen eller CT-undersökning, med tanke på en möjlig interaktion mellan CIED 

och röntgenstrålarna. Eftersom de få skillnaderna som observerades i enhetens parametrar 

mellan MR-gruppen och kontrollgruppen inte var kliniskt relevanta, verkar det att 

användningen av en sådan kontrollgrupp med patienter som inte genomgår MRT inte är 

nödvändig för att kunna svara på frågeställningen om säkerheten av MR-undersökningar på 

patienter med ej-MR-villkorliga CIED. 

4.5 Konsensuspapper och riktlinjer 

År 2008 publicerades en europeisk ståndpunkt om MR-undersökningar på patienter med ej-

MR-villkorliga PM- och ICD-system, med deltagande av motsvarande expertgrupper från 

kardiologi och radiologi. PM- och ICD-system klassificerades för det första gången som en 

relativ MR-kontraindikation(A. Roguin et al., 2008). Förut var sådana undersökningar 
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klassificerade som en absolut kontraindikation. I de senaste europeiska riktlinjerna om pacing, 

som publicerades 2013, har utförandet av MR-undersökningar på patienter med MR-villkorliga 

CIED fått endast klass IIa indikation, medan utförandet av MR-undersökningar på patienter 

med ej-MR-villkorliga CIED har fått endast klass IIb indikation. Men de här riktlinjerna 

behöver redan uppdateras, på grund av det stora antalet nya studier som publicerades de sista 

fem år och som betydligt ökat bevismaterialet om MR-undersökningar på patienter med CIED. 

 

De mest aktuella och detaljerade konsensuspappren som författarna av den här litteraturstudien 

kunde använda sig av för att försöka svara på frågeställningen publicerades båda 2017. Den 

första av dem är det gemensamma konsensus pappret från German Roentgen Society och 

German Cardiac Society som ger specifika rekommendationer för procedurhanteringen av 

patienter med PM och ICD som genomgår MR-undersökning(Sommer et al., 2017). Den andra 

är ett internationellt och ännu mer komplext konsensusuttalande, skrivet av experter som var 

valda av Heart Rhythm Society(Indik et al., 2017). Till skillnad från det tyska dokumentet, ger 

det internationella konsensuspappret några specifika rekommendationer även för 

procedurhanteringen av patienter med ILR och CRT som genomgår MR-undersökning. I det 

här mest komplexa och aktuella konsensusdokumentet har utförandet av MR-undersökningar 

på patienter med MR-villkorliga CIED fått klass I bevisnivå A rekommendation, medan 

utförandet av MR-undersökningar på patienter med ej-MR-villkorliga CIED har fått klass IIa 

bevisnivå B rekommendation. En viktig skillnad mellan de två dokument är också perspektivet 

över utförandet av MR-undersökningar på patienter med nyligen implanterade CIED: de tyska 

experterna ser fortfarande en hög risk i utförandet av MR-undersökningar på patienter som fick 

sina hjärtimplantatbara enheter för mindre en sex veckor innan MRT. De internationella 

experterna å andra sidan anser att det är rimligt att utföra en MR-undersökning på en patient 

med nyligen implanterad ej-MR-villkorliga CIED, om undersökningen är kliniskt motiverad. 

En viktig sak som betonas endast i det tyska konsensuspappret är att den elektrofysiologiska 

risken för en ICD-patient under MR-undersökning ska beaktas signifikant högre jämfört med 

PM-patienter. På grund av de följande orsakerna: 1. den högre sårbarheten av det strukturellt 

skadade myokardium; 2.den högre risken för irreversibel funktionsfel av ICD-systemet 

(ytterligare diagnos och terapeutiska antitakykardi funktioner har som resultat ytterligare 

komplexa interaktioner mellan ICD och specifika MR-fält). Annars visar båda dokument att 

MR-undersökningen på patienter med ej-MR-villkorliga CIED kräver nära samarbete mellan 

radiologer och kardiologer, utvecklingen av ett standardiserat institutionellt säkerhetsprotokoll 

och användningen av institutionella checklistor. Dessutom betonar båda dokument vikten av 
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bedömningen av den individuella risk/nytta förhållanden för varje patient, vikten av adekvata 

övervakningstekniker samt vikten av den omedelbara tillgången till en extern defibrillator med 

extern pacing funktion i området nära rummet där MR-undersökningen pågår. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Metoden visade sig vara effektiv för att samla in färska data för åren efter 2011 då nya riktlinjer 

infördes för undersökningar med ej-MR-villkorliga CIED. Därefter kunde dessa artiklar läsas 

igenom och referenser till tidigare verk samlas in för både bakgrunden för att förklara ämnet 

så utförligt som möjligt. För att skriva denna litteraturstudie skulle 35 artiklar användas totalt 

för både bakgrund och resultat. Tyvärr så var ämnet så omfattande och artiklarna så 

specialiserade att antalet artiklar behövde överskridas. De befintliga vetenskapliga artiklarna 

förutsätter en redan bred kunskap i både funktion och uppbygnad av en CIED. För att göra 

verket lättläsligt så inkluderades mycket grundläggande kunskap i bakgrunden för att göra 

resultatet och diskussionen så lättförståligt som möjligt.  

4.6:1 För- och nackdelar 

Litteraturstudie passade bäst för frågeställningen som skulle besvaras dock var denna typ av 

studie väldigt tidskrävande. Med äldre än 10 år som exklusionskriterium kunde färska data 

sammlas in, detta är väldigt viktigt då från det som har observerats i detta dokument så har 

utvecklingen hela tiden gått frammåt. Detta dokument kommer sannerligen inte vara lika 

aktuellt om några år. Ämnet var för brett och borde ha begränsats till en sort av implantat eller 

undersökning hade get mer specifika resultat. 

4.6:2 Inklusions- och Exkulsionskriterier 

Artiklar begränsades till undersökningar på 1,5T men undersökningar i fält på 3T och uppåt 

ökar konstant med tiden. Nästan alla artiklar som användes var publicerade efter 2011 men av 

dessa refererade många sina säkerhetsprotokoll till de (SOMMER RUSSO ETC) använde som 

skrevs innan 2011, detta ledde till att dessa artiklar togs med i resultaten. Alla artiklar var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och var kritiskt granskade enligt peer review.  
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4.6:3 Kvalitetsbedömning 

Artiklarna granskades enligt granskningsmallen (bilaga 1) och besultades vara av medel eller 

hög kvalitet. Mallen dög för detta arbete men i framtiden borde en specifik mall skrivas för att 

kunna bedöma artiklarna på ett säkrare sätt.  

4.6:3 Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som användes var väldigt diversa och ingen bias har identifierats i resultatet. Ingen 

tididgare tänkt hypotes försökte bevisas genom förvrängning och uteslutning av resultat. 

4.6:4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning behövs för att avgöra om vilka modeller av CIED som är farliga att använda 

i denna miljö. En databas bör skapas där alla dokumenterade incidenser rapporteras för att 

därefter kunna avgöra vilka modeller är farligare än andra. Vidare forskning bör göras för att 

bestämma en optimal läkningstid efter operation. Forskning bör också göras för att bestämma 

varför PCT/impedans förändras efter undersökningar och ett sätt att motverka detta. Vidare 

forskning på kvarlämmnade ledare bör göras för att verkligen utselute dem som en möjlig 

kontraindikation. 

4.7 Slutsats 

De flesta icke-thorakiska undersökningar går bra att göra utan en större risk för patienten, 

riskerna som presenterar sig är oftast inte allvarliga och de större riskerna kan mitigeras helt 

med hjälp av säkerhetsåtgärderna som tas. Den mest förekommande risken är ’Power-on-

Reset’ och det verkar vara tillverkningsår, märke- och modellbaserat för vilka CIED som 

drabbas av ’Power-on-Reset’. Det verkar som att undersökningen kan rättfärdigas i majoriteten 

av fallen så länge personal som är tränad i säkerhetsprotokollen finns på plats.  
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Bilaga 1 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

(Willman et al. 2011) 

Forskningsmetod RCT CCT (ej randomiserat) 

multicenter, antal center ................. 

Kontrollgrupp/er 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/ exkludering                              [ ] Ja [ ] Nej 

Intervention: 

......................................................................................................................................................

...................................................... 

Vad avsåg studien studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått: 

......................................................................................................................................................

...................................................... 

Urvalsförfarande beskrivet?                                          [ ] Ja [ ] Nej 

Representativt urval?                                                     [ ] Ja [ ] Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?                          [ ] Ja [ ] Nej [ ] Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?  [ ] Ja [ ] Nej [ ] Vet ej 

Blindning av granskare                                                  [ ] Ja [ ] Nej [ ] Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                   [ ] Ja [ ] Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?                                        [ ] Ja [ ] Nej 

Adekvat statistisk metod?                                              [ ] Ja [ ] Nej 

Etiskt resonemang?                                                        [ ] Ja [ ] Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?                                                 [ ] Ja [ ] Nej 

Är instrumenten reliabla?                                               [ ] Ja [ ] Nej 

Är resultatet generaliserbart?                                         [ ] Ja [ ] Nej 

Huvudfynd: ............................................................................................. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

[ ] Bra [ ] Medel [ ] Låg 
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Bilaga 3 

 

1.Titel, 

författare, år 

 MRI with cardiac pacing devices – Safety in clinical practice. Kaasalainen, 

T., Pakarinen, S., Kivistö, S., Holmström, M., Hänninen, H., Peltonen, J., 

… Sipilä, O., 2014 

Land Finland 

Syfte Att introducera en single-center "real life" erfarenhet av att utföra MR-

undersökningar i klinisk praxis på patienter med CIED-system;  

att utvärdera säkerheten för att använda ett särskilt säkerhetsprotokoll för 

dessa patienter. 
 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 64 patienter, 68 MR-undersökningar  

Kvalitet Hög 

Resultat MRT hos patienter med både MR-villkorliga och utvalda konventionella 

CIED-system kan utföras på ett säkert sätt under strikta förhållanden 
 

 

2.Titel, 

författare, år 

Immediate and 12 months follow up of function and lead 

integrity after cranial MRI in 356 patients with conventional cardiac 

pacemakers. Muehling, O. M., Wakili, R., Greif, M., von Ziegler, F., 

Morhard, D., Brueckmann, H., & Becker, A., 2014 
 

Land Tyskland 

Syfte Att stödja hypotesen att det är säkert att undersöka patienter med 

konventionella PM-system i en 1,5 Tesla MRT, om noggrann övervakning 

och adekvat pre- och postscan-programmering tillhandahålls. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 356 patienter, 356 MR-undersökningar 



 

 

52 

 

Kvalitet Hög 

Resultat Patienter med konventionella PM-system kan säkert genomgå kraniala MR-

undersökningar i ett 1.5T system, med lämpliga förberedelser, övervakning 

och försiktighetsåtgärder. 

 

 

 

3.Titel, 

författare, år 

Determining the Risks of Magnetic Resonance Imaging at 1.5 Tesla for 

Patients With Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators. 

Cohen, J. D., Costa, H. S., & Russo, R. J., 2012 

Land USA 

Syfte Att bestämma risken för MRT vid 1,5 T för patienter med CIED genom att 

mäta frekvensen av enhetsfel och de kliniskt relevanta enhetsparametrarnas 

förändringar. 

Design Kvalitativ single center studie. Kombination av retrospektiv (för MR-grupp) 

och prospektiv (för kontrollgrupp) studie. 

Urval MR-grupp: 109 patienter, 125 MR-undersökningar 

Kontrollgrupp: 50 patienter 

Kvalitet Hög 

Resultat MRI hos patienter med CIED-system resulterade inte i några systemfel. Inga 

viktiga skillnader angående enhetens parametrar observerades mellan MR- 

och kontrollgrupper. 
 

 

4.Titel, 

författare, år 

The Safety of Cardiac and Thoracic Magnetic Resonance Imaging in 

Patients with Cardiac Implantable Electronic Devices. Dandamudi, S., 

Collins, J. D., Carr, J. C., Mongkolwat, P., Rahsepar, A. A., Tomson, T. T., 

… Knight, B. P., 2016 
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Land USA 

Syfte Att beskriva säkerheten av MR-undersökningar av hjärta och bröstrygg på 

patienter med CIED.  

Design Kvantitativ single center retrospektiv studie. 

Urval 58 patienter, 62 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat När ett omfattande säkerhetsprotokoll följs, är risken 

av att utföra 1,5-T magnetiska resonansstudier med CIED-systemet i 

magnetisocenteret låg. 

 

 

5.Titel, 

författare, år 

Cardiac Implantable Electronic Device Safety during Magnetic Resonance 

Imaging. Hwang, Y. M., Kim, J., Lee, J. H., Kim, M., Nam, G.-B., Choi, 

K.-J., & Kim, Y.-H., 2016 

Land Sydkorea 

Syfte Att utvärdera de kliniska resultaten och enhetsparametrarnas förändringar i 

patienter med CIED som genomgått en MR-undersökning. 

Design Kvantitativ single center retrospektiv studie. 

Urval 40 patienter, 50 MR-undersökningar 

Kvalitet Medel 

Resultat Under noggrann övervakning är MRT säker att utföra på patienter med 

konventionella CIED-system, resterande ledningar och epikardialt 

lokaliserade ledningar, såväl som MR-villkorliga enheter. 
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6.Titel, 

författare, 

år 

Diagnostic Value of MRI in Patients With Implanted Pacemakers and 

Implantable Cardioverter-Defibrillators Across a Cross Population. Samar, 

H., Yamrozik, J. A., Williams, R. B., Doyle, M., Shah, M., Bonnet, C. A., & 

Biederman, R. W. W., 2017 

Land USA 

Syfte Att bedöma diagnostisk användbarhet av thorakisk och icke-thorakisk MRT 

hos patienter med implanterbara hjärtenheter (permanent pacemaker eller 

implanterbara cardioverterdefibrillatorer); att avgöra om det var en substantiell 

fördel för patienterna med avseende på diagnos och / eller hantering. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 136 patienter, 170 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat MR-undersökningen på patienter med implanterade CIED skapade värde till 

diagnos och patienthantering, vilket motiverade risken för undersökningen. 

 

 

7.Titel, 

författare, 

år 

Clinical Utility and Safety of a Protocol for Noncardiac and Cardiac 

Magnetic Resonance Imaging of Patients With Permanent Pacemakers and 

Implantable-Cardioverter Defibrillators at 1.5 Tesla. Nazarian, S., Roguin, 

A., Zviman, M. M., Lardo, A. C., Dickfeld, T. L., Calkins, H., … Halperin, 

H. R., 2006 

Land USA 

Syfte Att utvärdera den diagnostiska användbarheten och säkerheten av  olika MR-

undersökningar vid 1.5T med hjälp av ett 

protokoll som innehåller val och programmering av den hjärtsimplantatbara 

enheten och begränsar det uppskattade specifika absorptionshastighet (SAR) 

för MRI-sekvenser. 
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Design Kvantitativ single center prospektiv pilotstudie. 

Urval 55 patienter, 68 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Med tanke på lämpliga försiktighetsåtgärder, kan MR-undersökningar 

eventuellt utföras säkert på patienter med utvalda PM och ICD. 
 

 

8.Titel, 

författare, år 

Clinical Performance of Magnetic Resonance Imaging Conditional and 

Nonconditional Cardiac Implantable Electronic Devices. Shah, A. D., Patel, 

A. U., Knezevic, A., Hoskins, M. H., Hirsh, D. S., Merchant, F. M., … 

Lloyd, M. S., 2017 

Land USA 

Syfte Att jämföra risker associerade med MR-undersökningar på patienter med 

konventionella och MR-villkorliga CIED-system, med särskild 

uppmärksamhet till kliniska resultat. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 105 patienter, 113 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat MR-undersökningarna vid 1,5T på patienter med MR-villkorliga och 

respektive konventionella CIED utfördes med liknande låg klinisk risk. 

 

 

9.Titel, 

författare, 

år 

Assessing the Risks Associated with MRI in Patients with a Pacemaker or 

Defibrillator. Russo, R. J., Costa, H. S., Silva, P. D., Anderson, J. L., 

Arshad, A., Biederman, R. W. W., … Wolff, S. D., 2017 

Land USA 
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Syfte Att bestämma riskerna i samband med MR-undersökningen i ett magnetfält 

styrka på 1,5T för patienter som hade konventionella  PM eller ICD. 

Design Kvantitativ multi center prospektiv studie. 

Urval 1246 patienter, 1500 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Inget CIED-systemfel inträffade hos någon patient med konventionell PM 

eller ICD som genomgått kliniskt indikerad icke-thorakisk MR-undersökning 

vid 1,5 tesla, screenades på lämpligt sätt och hade enheten omprogrammerad 

i enlighet med det förutbestämda protokollet. 

 

10.Titel, 

författare, 

år 

Strategy for Safe Performance of Extrathoracic Magnetic Resonance 

Imaging at 1.5 Tesla in the Presence of Cardiac Pacemakers in Non–

Pacemaker-Dependent Patients: A Prospective Study With 115 

Examinations. Sommer, Torsten, Naehle, C. P., Yang, A., Zeijlemaker, V., 

Hackenbroch, M., Schmiedel, A., … Schild, H., 2006 

Land Tyskland 

Syfte Att utvärdera en strategi för säkert utförande av extrathorakisk MR-

undersökning på patienter med PM och som inte är pacemakerberoende. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 82 patienter, 115 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Icke-thorakiska MR-undersökningar hos patienter med PM som inte är 

pacemakerberoende kan utföras med en acceptabel risk/nytta förhållande, 

under kontrollerade omständigheter och genom att ta både MR- och PM-

relaterade försiktighetsåtgärder. 
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11.Titel, 

författare, 

år 

 An eight-year prospective controlled study about the safety and diagnostic 

value of cardiac and non-cardiac 1.5-T MRI in patients with a conventional 

pacemaker or a conventional implantable cardioverter defibrillator. Lupo, P., 

Cappato, R., Di Leo, G., Secchi, F., Papini, G. D. E., Foresti, S., … 

Sardanelli, F., 2018 

Land Italien 

Syfte Att undersöka säkerheten och diagnostikvärdet av 1,5-T 

MR-undersökningar av bärare av konventionell pacemaker eller konventionell 

implanterbar defibrillator. 

Design Kvantitativ single center prospektiv kontrollerad studie 

Urval MR-grupp: 120 patienter, 142 MR-undersökningar 

Kontrollgrupp: 95 patienter, 98 mättningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Ett gynnsamt risk/nytta förhållande för 1,5-T MR-undersökningar av PM- och 

ICD-bärare rapporterades. 

 

12.Titel, 

författare, år 

Safety and Quality of 1.5-T MRI in Patients With Conventional and MRI-

Conditional Cardiac Implantable Electronic Devices After Implementation 

of a Standardized Protocol. Camacho, J. C., Moreno, C. C., Shah, A. D., 

Mittal, P. K., Mengistu, A., Lloyd, M. S., … Saindane, A. M., 2016 

Land USA 

Syfte Att utvärdera säkerheten och diagnostikvärdet 

av 1,5T MR-undersökningar på individer med konventionella och MR-

villkorliga CIED. 

Design Kvantitativ single center prospektiv kohortstudie. 

Urval 104 patienter, 113 MR-undersökningar 



 

 

58 

 

Kvalitet Hög 

Resultat Etablering av ett tvärvetenskapligt arbetsflöde tillåter individer med 

konventionella och MR-villkorliga CIED att säkert genomgå 1,5T MR-

undersökningar med ett konsekvent svar på den diagnostiska frågeställningen. 

 

13.Titel, 

författare, år 

Real world MRI experience with nonconditional and conditional cardiac 

rhythm devices after MagnaSafe. Mason, S., Osborn, J. S., Dhar, R., Tonkin, 

A., Ethington, J.-D., Lappe, D. L., … Anderson, J. L., 2017. 

Land USA 

Syfte Att förse ytterligare säkerhet och demografisk information som behövs för 

att stödja MR-undersökningar obegränsat av kroppens område och CIEDs 

typ/modell i allmän klinisk praxis. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 178 patienter, 212 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Denna studie validerar och utökar det stora, men inklusion-begränsade 

MagnaSafe-registret, 

ger profil åt MR-undersökningar på CIED-patienter i allmän klinisk praxis 

och argumenterar mot ersättningen av konventionella enheter med MR-

villkorliga enheter, när MR-undersökningen utförs i en noggrant kontrollerad 

miljö. 

 

14.Titel, 

författare, år 

Safety of Magnetic Resonance Imaging in Patients with 

Cardiac Devices. Nazarian, S., Hansford, R., Rahsepar, A. A., Weltin, V., 

McVeigh, D., Gucuk Ipek, E., …Halperin, H. R., 2017 
 

Land USA 
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Syfte Att bedöma säkerheten av MR-undersökningarna utförda vid en 

magnetfältstyrka på 1,5 Tesla med användningen av ett säkerhetsprotokoll, 

hos 1509 patienter som hade en pacemaker eller en implanterbar cardioverter-

defibrillator som inte ansågs vara MR-villkorliga. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 1509 patienter, 2103 undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Inga långsiktiga kliniskt signifikanta biverkningar rapporterades. 

 

 

 

 

 

 

15.Titel, 

författare, år 

Safety of magnetic resonance imaging in patients with legacy 

pacemakers and defibrillators and abandoned leads. Padmanabhan, D., 

Kella, D. K., Mehta, R., Kapa, S., Deshmukh, A., Mulpuru, S., … 

Friedman, P. A., 2018 

Land USA 

Syfte Att bedöma säkerheten hos MRI på patienter med övergivna elektroder, med 

tillägg av troponinbedömning för screening för myokardiell skada. 

Design Kvantitativ single center retrospektiv studie. 

Urval 80 patienter, 90 övergivna elektroder, 97 MR-undersökningar,  

Kvalitet Hög 
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Resultat Troponin värden visade inga tecken på hjärtskada. Risken för MR-

undersökningar med övergivna ledningar visas 

låg, vilket tyder på en gynnsam risk/nytta profil hos patienter med CIED och 

övergivna ledningar. 

  

16.Titel, 

författare, år 

Mortality After Magnetic Resonance Imaging of the Brain in Patients With 

Cardiovascular Implantable Devices. Padmanabhan, D., Jondal, M. L., 

Hodge, D. O., Mehta, R. A., Acker, N. G., Dalzell, C. M., … Friedman, P. 

A., 2018 

Land USA 

Syfte Att avgöra om skillnad i dödlighet existerar för 

patienter med konventionella CIED som genomgått MR-undersökning av 

hjärna, jämfört med patienter från tre kontrollgrupper. 

Design Kvantitativ single center retrospektiv studie. 

Urval CIED-MRI grupp: 289 patienter 

utan_CIED-MRI grupp: 289 patienter 

CIED-CT grupp: 282 patienter 

utan_CIED-CT grupp: 289 patienter 

Kvalitet Hög 

Resultat MR-undersökningar av hjärnan på patienter med CIED bär inte en ökad 

dödlighet risk jämfört med CT undersökning av hjärnan och kan utföras om 

lämpliga procedurprotokoll följs. 
 

 

17.Titel, 

författare, år 

“Power-on resets” in cardiac implantable electronic devices during 

magnetic resonance imaging. Higgins, J. V., Sheldon, S. H., Watson, R. E., 

Dalzell, C., Acker, N., Cha, Y.-M., … Friedman, P. A., 2015 

Land USA 
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Syfte Att granska riskfaktorer för PoR under MR-undersökningar på patienter med 

konventionella CIED. 
 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 198 patienter, 256 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat PoR dyker upp sällan men kan orsaka skadliga 

förändringar i stimuleringsläge och hjärtfrekvens. MR-undersökningen bör 

inte utföras i pacemakerberoende patienter med gammla generatorer. 

Kontinuerlig övervakning under MR är viktigt eftersom oigenkänt PoR kan 

hämma stimulering eller accelerera batteritömning. 

 

18.Titel, 

författare, år 

Safety and utility of magnetic resonance imaging in patients with cardiac 

implantable electronic devices. Strom, J. B., Whelan, J. B., Shen, C., 

Zheng, S. Q., Mortele, K. J., & Kramer, D. B., 2017 

Land USA 

Syfte Att definiera större och mindre 

biverkningar för MR-undersökningar av patienter med konventionella 

CIED. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 123 patienter, 189 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat MR-undersökningar utförda på patienter med konventionella CIED under ett 

strikt kliniskt protokoll och med lämplig klinisk övervakning kan utföras 

säkert och påverka patientvården. 
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19.Titel, 

författare, år 

Safe Scanning, but Frequent Artifacts Mimicking Bradycardia and 

Tachycardia During Magnetic Resonance Imaging (MRI) in Patients with 

an Implantable Loop Recorder (ILR). Gimbel, J. R., Zarghami, J., 

Machado, C., & Wilkoff, B. L., 2005 

Land USA 

Syfte Att utvärdera säkerheten för MR-undersökningar av patienter med ILR och 

ILR:s utdata efter att ha genomgått MRT. 
 

Design Kantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 10 patienter, 11 MR-undersökningar 

Kvalitet Medel 

Resultat MR-undersökningarna utfördes i ILR-patienter utan skada till  patienten eller 

permanent skada till ILR. MR-undersökningen av Medtronic Reveal Plus ILR 

visas säkert. Artefakter som efterliknade en arytmi var, emellertid, vanliga. 
 

 

 

20.Titel, 

författare, år 

Magnetic resonance imaging in patients with cardiac implanted electronic 

devices: focus on contraindications to magnetic resonance imaging 

protocols. Horwood, L., Attili, A., Luba, F., Ibrahim, E.-S. H., Parmar, H., 

Stojanovska, J., … Bogun, F., 2016 

Land USA 

Syfte Att bedöma om MR-undersökningar på patienter med CIED också är säkra 

för patienter som är uteslutna från publicerade protokoll. 

Design Kvantitativ single center prospektiv studie. 

Urval 142 patienter, 160 MR-undersökningar 
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Kvalitet Hög 

Resultat Om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas, kan 

MR-undersökningar utföras utan större biverkningar hos patienter med CIED, 

även i närvaro av övergivna ledare eller om patienter är beroende av 

pacemaker. 
 

 

 

 

21.Titel, 

författare, år 

 MRI scanning in patients with new and existing CapSureFix Novus 5076 

pacemaker leads: Randomized trial results. Shenthar, J., Milasinovic, G., 

Al Fagih, A., Götte, M., Engel, G., Wolff, S., … Nähle, C. P., 2015 

Land Internationell studie 

Syfte Att utvärdera säkerheten för MR-undersökningar utan 

positioneringsrestriktioner på patienter med MR-villkorlig 

pacemaker och med en ej-MR-villkorlig Medtronic 

CapSureFix Novus 5076 ledning. 
 

Design Kvantitativ multi center prospektiv kontrollerad studie. 

Urval MR-grupp: 177 patienter, 159 MR-undersökningar, 156 uppfölda efter en 

månad 

Kontrollgrupp: 89 patienter 

Kvalitet Hög 

Resultat MR-skanningar kan utföras på ett säkert sätt utan 

positioneringsbegränsningar hos patienter med Medtronic CapSureFix Novus 

5076 ledning ansluten till en MR-villkorlig pacemaker. 
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22.Titel, 

författare, år 

High Ventricular Lead Impedance of a DDD Pacemaker after Cranial 

Magnetic Resonance Imaging. Baser, K., Guray, U., Durukan, M., & 

Demirkan, B., 2012 

Land Turkiet 

Syfte Fallrapport 

Design Fallrapport 

Urval - 

Kvalitet Medel 

Resultat Elektromagnetisk interferens i form av MRI är eventuellt associerad med 

elektrodens dysfunktion, vilket resulterar i hög impedans som kan vara 

livshotande hos PM-beroende patienter.  

 

 

 

23.Titel, 

författare, år 

Magnetic Resonance Imaging in People With Cardiac Implantable 

Electronic Devices: A Population Based Cohort Study. Gillam, M. H., 

Inacio, M. C. S., Pratt, N. L., Shakib, S., & Roughead, E. E., 2018 

Land Australien 

Syfte Att undersöka förekomsten av MRT hos personer med CIED och därtill 

hörande biverkningar i en nationell kohort. 
 

Design Populationbaserad kohortstudie. 

Urval 17848 patienter, 56 av dem genomgick MR-undersökningar 

Kvalitet Medel 

Resultat MR-undersökningar var ovanliga hos personer med CIEDs. 

En högre andel människor med “kompatibla” CIED genomgick 
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MR-undersökningar än personer med “icke-kompatibla” CIED. Efter MR-

undersökning, sjukhusvistelser för potentiella allvarliga biverkningar var 

sällsynta. 

 

24.Titel, 

författare, år 

Magnetic resonance imaging and cardiac pacemaker safety at 1.5-Tesla. 

Martin, E. T., Coman, J. A., Shellock, F. G., Pulling, C. C., Fair, R., & 

Jenkins, K., 2004 

Land USA 

Syfte Att avgöra om patienter med pacemakers säkert skulle kunna genomgå 

MRT vid 1,5 Tesla. 
 

Design Kvantitativ singel center prospektiv studie. 

Urval 54 patienter, 62 MR-undersökningar 

Kvalitet Hög 

Resultat Säkerhet visades i denna serie patienter med pacemakers vid 1,5 T. 
 

 


