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ABSTRAKT 

Multipelt myelom är en blodsjukdom som startar i benmärgen och kan sprida sig vidare ut i 

skelettet och som visar sig som håligheter på röntgenbilderna. I Sverige insjuknar 500-600 

personer per år. Sjukdomen diagnosticeras med hjälp av blodprov och röntgenundersökning. 

Omvårdnaden av dessa patienter är viktig då sjukdomen många gånger är obotlig och 

patienterna kan ha smärtor i skelettet, därför är röntgensjuksköterskans roll av betydelse för 

patientens upplevelse, så väl fysiskt som psykiskt. Denna litteraturstudie har undersökt för- 

och nackdelar med de radiologiska modaliteter som kan användas vid diagnosticering av 

multipelt myelom. Studier på området söktes i databaserna PubMed, Cinahl och Medline. 

Sammanlagt sammanställdes 16 kvalitetsgranskade vetenskapliga studier till resultatet. 

Resultatet visar att det finns flera olika modaliteter att tillgå vid diagnosticering, utvecklingen 

går snabbt framåt och alla modaliteter har sina för- och nackdelar. Slutsatsen av denna studie 

är att den konventionella röntgenundersökningen fram tills idag har varit förstahands valet 

men att andra modaliteter så som DT och MR kan komma att ta över förstaplatsen.  

Nyckelord:  

Multipelt myelom, konventionell röntgen, datortomografi, magnetisk resonanstomografi, 

PET/DT, PET/MR, röntgensjuksköterska 
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1. INTRODUKTION 
Multipelt myelom är en blodsjukdom som har sin början i benmärgen och kan sprida sig 

vidare ut i skelettet [1]. Skelettet är en levande vävnad som byts ut under hela livet med hjälp 

av osteoblaster som bygger upp benvävnaden och osteoklaster som i sin tur bryter ner den. 

Som ett led i diagnostiseringen kommer patienterna till röntgen, där de kan undersökas med 

olika radiologiska modaliteter. Det faktum att sjukdomen kan undersökas med flertalet 

radiologiska modaliteter och hur sjukdomen visar sig på röntgenbilderna väckte intresse för 

att skriva denna litteraturstudie [2].  

1.1 Multipelt myelom  

Multipelt myelom är en hematologisk sjukdom som orsakas av en patologisk ökning av 

plasmaceller som bildar en tumörväxt. I tidigt skede av sjukdomen ges ingen behandling [3]. 

År 2014 beräknades 2676 personer leva med multipelt myelom i Sverige och incidensen är 

500-600 fall per år [4]. Sjukdomen drabbar främst äldre, medianåldern för insjuknande i 

Sverige är 74 år och är vanligare hos män än hos kvinnor. Sambandet mellan ålder och kön är 

idag okända [2]. 

1.2 Symtom och diagnostik 

Ett av de första symtomen är vanligen skelettsmärtor i ryggen, dessa beror delvis p.g.a. att 

skelettet bryts ner till följd av en ökad osteoklastisk aktivitet [5, 6]. Nedbrytningen av 

skelettet visar sig som runda eller ovala håligheter på röntgenbilderna, så kallade lesioner [7]. 

Skelettsmärtorna kan också vara belastningsrelaterade och minskar därför vid vila, 

debutsymtomen kan även vara neurologiska och komma hastigt. Vanligast är tumörväxt som 

komprimerar ryggmärgen, detta kan leda till smärta och kan ge pareser i benen [5]. 

Bakteriella infektioner i övre luftvägarna kan också vara ett debutsymtom, så som tonsilit och 

bronkopneumoni. Nedsatt njurfunktion är ett vanligt fynd och förekommer i ca 50 % av fallen 

vid diagnos. Även anemi är vanligt förekommande [2].  

Diagnos ställs med hjälp av benmärgspunktion samt blod- och urinprov kompletterat med 

röntgenundersökning. I benmärgsprovet syns en ökning av plasmaceller, många gånger över 

10 %, som kan ge upphov till organ- och/eller vävnadsskador, så som njursvikt och 

osteoporos. I blod och urinprov syns så kallade m-komponenter som är en form av anti-kropp 

[8].  



2 
 

Sjukdomen delas in i tre stadier, I, II och III. Första stadiet har varken njur- eller 

skelettpåverkan och behöver heller inte behandlas primärt. Sjukdomen har i stadie II och III i 

regel påverkan på organ och vävnad samt behöver behandlas [8].  

1.3 Monoklonal gammopati av oklar signifikans 

Multipelt myelom föregås många gånger av monoklonal gammopati av oklar signifikans 

(MGUS). Plasmaceller förekommer då i liten mängd, mindre än 10 %, i blod och urin men ger 

inte upphov till symtom. M-komponenten förekommer i mindre utsträckning än vid fullt 

utvecklat multipelt myelom [2, 8]. Hos personer med MGUS utvecklar en minoritet multipelt 

myelom, MGUS är i regel en stabil och godartad förökning av plasmaceller. Den 

genomsnittliga risken för att utveckla multipelt myelom ligger på 1 % per år och personer 

med MGUS ska följas upp hela livet [5]. 

1.4 Behandling och prognos 

Under de senaste åren har behandlingen för multipelt myelom förbättrats och överlevnaden 

har ökat signifikant [3]. Målet med den primära behandlingen är att reducera tumören så 

mycket som möjligt, vilket får m-komponeten att minska och förbättra blodvärdena [5].  

Multipelt myelom behandlas med cytostatika, stamcellstransplantation, steroider, kortison 

samt sekundär behandling mot symtom, så som njursvikt och anemi [3, 9]. Som 

smärtbehandling kan strålbehandling ges då myelom-cellerna i regel är strålkänsliga. Även 

antibiotika används under längre perioder för att få bukt med de bakteriella infektionerna som 

är vanliga hos patienterna [2].  

De flesta myelom-patienter får genomgå samtliga ovanstående behandlingar då 

sjukdomsförloppet ofta är långdraget och varierande [8]. Det finns idag inte någon behandling 

med kurativ effekt och förloppet är olika från patient till patient med en överlevnad från några 

månader upp till 10 år [2]. Multipelt myelom betraktas ännu som en obotlig sjukdom men allt 

fler av de som drabbas lever allt längre med en god livskvalitet [5]. 

1.5 Omvårdnad 

Då myelom-patienterna många gånger har ett skört skelett är det lätt att spontanfrakturer 

uppstår, därför är det viktigt att vidta åtgärder för detta med hjälp av t.ex. sittkuddar och 

korsett som extra stöd för ryggen. Av rädsla för frakturer och smärta är det lätt att patienten 

blir stillasittande vilket dock är negativt då detta i sin tur kan leda till ett ännu skörare skelett 

samt tromboser [6]. 
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1.6 Tidigare forskning 

Redan på 1920-talet presenterades teorier om att multipelt myelom skulle kunna vara 

genetiskt betingat. Studier i Afrika och USA visar att individer med afrikanskt ursprung löper 

större risk för MGUS och multipelt myelom, samt har en lägre medianålder för insjuknande 

jämfört med individer av kaukasiskt ursprung [10]. Andra studier tyder på att 

omgivningsfaktorer, autoimmuna, infektiösa, inflammatoriska och allergiska sjukdomar samt 

övervikt kan öka risken för multipelt myelom [11, 12, 13]. Studier gjorda de senaste åren 

konstaterar att multipelt myelom inte kan behandlas på bara ett sätt utan att en kombination av 

flera behandlingar ger mest effektivt resultat [14].  

1.7 Röntgensjuksköterskans roll 

I den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor står att: ”Röntgensjuksköterskan 

respekterar och skyddar individens integritet och värdighet samt lindrar obehag och smärta 

vid undersökningar och behandlingar.” [15, s.4], något som väl stämmer in vid omvårdnad av 

myelom-patienter då det är vanligt förekommande med smärtor i skelettet [2, 15]. Det är 

viktigt att röntgensjuksköterskan är flexibel vid undersökning av dessa patienter och hittar 

positioner som är så bekväma som möjligt. Detta för att orsaka så lite smärta som möjligt och 

stötta patienten att kunna genomföra undersökningen. Det är också viktigt att uppmärksamma 

patienternas olika behov av omvårdnad, en del vill till exempel att röntgensjuksköterskan ska 

hålla dem i handen medan andra vill undvika fysisk kontakt. Patienter inom onkologi kan ha 

ett behov av att få tid att prata om sin sjukdom och kan också vara rädda och nervösa för vad 

undersökningen ska visa [16].  

Vidare står att: ”röntgensjuksköterskan ansvarar för att minimera stråldoser vid 

undersökningar och behandlingar” [15, s.4]. Detta är också viktigt då myelom-patienten 

genomgår flera radiologiska undersökningar, både vid diagnostik och behandling [2]. 

Röntgensjuksköterskan ska alltid sträva efter att bestrålning av patient och personal blir så 

liten som möjligt enligt ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable, det vill säga 

så lite som det är praktiskt möjligt [17]. 

”Röntgensjuksköterskan ansvarar för att ge information i samband med undersökningar och 

behandlingar och stödjer vårdtagaren inför fortsatta vårdhändelser” [15, s.4]. Det är viktigt att 

anpassa informationen efter patienten, detta konstaterar Hellman et al. Då remitterande läkare 

inte alltid ger patienten information om undersökningen innan, är det viktigt att 

röntgensjuksköterskan är insatt i patientens anamnes och i den undersökning som ska utföras 
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för att kunna besvara eventuella frågor patienten kan ha. En del patienter nöjer sig med den 

information de fått i kallelsebrevet medan andra har ett behov av ytterligare information [16].  

Slutligen säger den yrkesetiska koden att ”Röntgensjuksköterskan respekterar individens rätt 

till självbestämmande och ger stöd i hans/hennes beslut” [15, s.4]. I en studie av Nordgren 

och Fridlund beskrivs att tack vare möjligheten att själv kunna vara med och fatta beslut om 

den egna vården upplever patienten en känsla av frihet. För att kunna delta i beslutsfattandet 

krävs dock att patienten är välinformerad och förstår vad besluten innebär [18]. 

1.8 Radiologiska modaliteter 

Den radiologiska diagnosen av skelettlesioner erhålls genom konventionell 

röntgenundersökning av skallsida, bröst- ländrygg samt långa rörben, så som femur och 

humerus [19]. En datortomografisk undersökning (DT) har hög sensitivitet för att hitta 

skelettlesioner, precis som vid en konventionell undersökning visar sig lesionerna som 

håligheter i skelettet. Undersökningen ger en god anatomisk avbildning [2, 20, 21]. Positron 

emissions tomografi (PET) ger en god bild av funktionen hos det undersökta organet med 

hjälp av en radioaktiv isotop. Det går även att kombinera PET med DT vilket gör att 

undersökningen får en hög sensitivitet för att hitta myelom [2, 21, 22]. Magnetisk 

resonanstomografi (MR) kan spegla benmärgens sammansättning och visa kompression av 

medulla oblongata, undersökningen ger även en god anatomisk avbildning [2, 23, 24]. 

PET/MR, som är en kombination av PET och MR, är en ny metod som har en hög 

mjukdelskontrast samt ger en bild av fördelningen av den radioaktiva isotopen som används 

vid undersökningen [22, 24].  

1.9 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka radiologiska modaliteter som kan 

användas vid diagnosticering av multipelt myelom, samt vilka för- och nackdelar 

modaliteterna har. 
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2. METOD 

2.1 Sökmetod 

Artikelsökningen har gjorts i följande databaser: PubMed, Cinahl och Medline samt i 

tidskriften European Journal of Radiography. Cinahl valdes då det är en omfattande databas 

för hälso-och sjukvård. Medline och PubMed är breda databaser som täcker områdena 

medicin, omvårdnad och odontologi [25]. Innan den systematiska litteratursökningen 

påbörjades gjordes en överblickssökning för att se att det fanns forskning inom området. Här 

identifierades sökord för kommande sökningar. Fria sökord användes tillsammans med den 

booleska termen ”AND” [25]. De sökord som användes var: imaging, multiple myeloma, 

myeloma, CT, PET, MRI och diagnosis. Sökorden som användes diskuterades fram av 

författarna och användes i olika kombinationer för att få ett så brett sökresultat som möjligt. 

Samtliga sökningar presenteras i en urvalsmatris, se bilaga 1.  

Då det slutgiltiga urvalet av artiklar kvalitetsgranskats gjordes en kompletterande manuell 

sökning utifrån referenslistorna på de granskade artiklarna.  

Tre relevanta referenser för vårt syfte valdes ut från:  

-Multiple Myeloma: 18F-FDG-PET/CT and Diagnostic Imaging  

-Role of Radiography: MRI and FDG-PET/CT in diagnosing: staging and the rapeutical 

evaluation of patients with Multiple Myeloma.   

2.2 Urval 

De titlar som inkluderades i urval ett skulle innehålla ett eller flera av följande kriterier: 

radiologiska metoder, diagnostik, och multipelt myelom. I urval två lästes abstrakt och här 

exkluderades reviews och artiklar som inte svarade på vårt syfte samt artiklar som inte fanns i 

fulltext vid Örebro universitet. I urval tre lästes artikeln i sin helhet samt kvalitetsgranskades. 

2.3 Kvalitetsgranskning 

De artiklar som valdes ut till resultatet granskades närmare enligt en modifierad modell av 

Forsberg et al, se bilaga 2 [25]. Granskningsmallen bestod av sammanlagt nio frågor där ett 

ja-svar gav ett poäng och ett nej-svar gav noll poäng. På de frågor som inte kunde besvaras 

med ett ja eller ett nej erhölls ett poäng om svaret förekom tydligt i texten och noll poäng om 

svaret var otydligt eller inte stod att finna. Författarna valde att modifiera mallen för att så 

enkelt som möjligt kunna poängsätta studierna. Studier som fick 8-9 poäng bedömdes vara av 

hög kvalitet, 5-7 poäng bedömdes som medelkvalitet. 1-4 poäng ansågs som låg kvalitet men 
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ingen av studierna erhöll så låga poäng. Alla frågor ansågs vara lika viktiga. De artiklar som 

kom att utgöra resultatet presenteras i en litteraturmatris, se bilaga 3.  

2.5 Analys 
Efter kvalitetsgranskningen lästes samtliga artiklar var för sig av båda författarna till denna 

litteraturstudie för att säkerställa och fördjupa förståelsen av innehållet. Därefter sorterades 

artiklarna efter vilken modalitet som avhandlades och relevanta delar för vårt resultat 

antecknades. De olika modaliteter som framkom i artiklarna sammanställdes i gemensamma 

textavsnitt 

2.4 Etisk granskning 

Vid litteraturstudier bör alltid etiska överväganden göras vad gäller urval och presentation av 

resultat [25]. Till denna litteraturstudie har endast studier valts som har godkännande från 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts.  

3. RESULTAT 

Resultatet av artikelsökningarna visar att de radiologiska modaliteter som kan användas vid 

myelom-diagnostisering är konventionell röntgen, MR, DT samt PET/DT och PET/MR. 

Nedan presenteras samtliga modaliteter och dess för- och nackdelar.  

Diagnos kan inte ställas enbart via radiologiska metoder utan måste kombineras med 

laboratorieprover och biopsi. För att diagnosticera multipelt myelom krävs hög sensitivitet 

och hög specificitet, därför kombineras många gånger flera olika radiologiska modaliteteter 

[26].  

3.1 Konventionell röntgen  

Den konventionella undersökningen är idag förstahandsvalet vid diagnosticering. Vid 

undersökningen hittas inte små skelettlesioner vilket kan leda till felbehandling då sjukdomen 

har olika behandlingar vid olika stadier. Områden som konventionell röntgen har svårt att 

upptäcka skelettlesioner i är bröstkorg, bäcken- och ryggrad [27, 28]. Den spatiella 

upplösningen är en begränsning för bilderna och kan försvåra diagnosticeringen multipelt 

myelom [29]. Undersökningen tar ca 30-50 minuter och innebär många olika positioneringar 

för patienten, vilket kan vara en påfrestning [30, 31]. 

3.2 Datortomografi   

DT spelar en viktig roll i utredningen av multipelt myelom, då den är snabb och precis [32]. 

Då patienten inte behöver inta olika positioner föredras denna undersökningsmodalitet 
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framför den konventionella undersökningen [27, 31]. Allt som allt, med positionering och 

bildtagning, tar undersökningen ca 5 minuter. En DT-undersökning innebär mindre risk för 

felaktig stadieindelning av sjukdomen än en konventionell undersökning och det är lätt att 

upprepa undersökningen med samma resultat. Stråldosmässigt ger DT mer än konventionell 

röntgen men har högre sensitivitet och specificitet, särskilt i områdena bäcken och bröstkorg. 

En DT-undersökning beräknas kosta dubbelt så mycket som en konventionell undersökning 

[28].  

3.3 Magnetisk resonanstomografi 

MR är förstahandsval för att upptäcka skelettlesioner i ryggrad och bäcken [29, 33]. 

Undersökningen tar ca 40-50 min [30, 34]. Undersökningen ger mer detaljerad information 

och detektera lesioner i skelettet som inte hittats av konventionell röntgen [35, 36, 37]. 

Modaliteten visar benmärgens sammansättning och stämmer i de flesta fall överens med 

biopsifynden [26]. MR kostar signifikant mer än vad både DT och konventionella 

undersökningar gör och är inte lika tillgänglig [34, 38]. 

3.4 PET/DT  

Kombinationen av PET och DT är användbar vid diagnosticering av multipelt myelom och 

det finns olika radiofarmaka som kan användas [39, 40]. Metoden är överlägsen konventionell 

röntgen vad gäller att hitta skelettlesioner i ett tidigt stadie av sjukdomen [29]. PET/DT bör 

endast användas då laboratoriefynden är oförenliga med MR-undersökning [26]. 

3.5 PET/MR  

PET/MR är en ny och lovande metod och är likvärdig PET/DT för upptäckt av skelettlesioner 

[41]. 

 

Tabell 1. Modaliteternas för- och nackdelar. 

 Fördel Nackdel 

Konventionell röntgen Låg stråldos. Lång undersökningstid, 

många om-positioneringar, 

dålig spatiell upplösning. 

Datortomografi Kort undersökningstid, 

bekväm för patienten, hög 

specificitet och sensitivitet. 

Hög stråldos. 
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Magnetkamera Ingen strålning, visar 

sammansättning av 

benmärgen. 

Inte så tillgänglig, dyr, lång 

undersökningstid. 

PET/DT Detekterar skelettlesioner 

tidigt. Hög sensitivitet och 

specificitet. 

Hög stråldos. 

PET/MR Detekterar skelettlesioner 

tidigt. Hög sensitivitet och 

specificitet. 

Lång undersökningstid från 

MR-delen. 

4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion  

För att besvara syftet ansåg författarna att en litteraturstudie var en bra metod då detta ger en 

bred överblick över aktuell forskning inom ämnet. Artiklarna som lästes var på engelska. Vid 

översättning av andra språk finns en risk för feltolkning och därmed risk för ett felaktigt 

resultat. Båda författarna har använt sig av engelska lexikon vid översättning för att minimera 

risken för feltolkning. 

Då verksamheter förändras snabbt är forskningsresultat något av en färskvara, därför valdes 

artiklar som inte var äldre än tio år [42]. En av studierna är utförd 2004 men bedömdes av 

författarna som relevant för resultatet och inkluderades trots detta. 

För att så objektivt som möjligt kvalitetsbedöma de studier som utgör resultatet har författarna 

använt sig av en modifierad granskningsmall av Forsberg et al [25]. Mallen modifierades så 

att så många frågor som möjligt skulle kunna besvaras med ett ja eller ett nej. Detta för att 

poängsättningen skulle bli enkel och för att kunna upprepas av andra med samma resultat. De 

studier som utgör resultatet anses vara av hög- samt medelkvalitet. 

Om studien skulle göras om skulle MeSH-termer eller andra sökord kunna sökas och 

eventuellt ett annat sökresultat erhållas. Studien skulle kunna rikta in sig på endast två 

modaliteter och jämföra dessa. Litteraturstudien skulle även kunna riktas in på ett specifikt 

geografiskt område. 

Tretton prospektiva och tre retrospektiva studier ingår i denna litteraturstudie. Fördelen med 

prospektiva studier är att den information som ska samlas in före studiens början kan 
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bestämmas i förväg jämfört med retrospektiva studier där det kan vara svår att få tillräcklig 

och korrekt information [43].  

Under informationsinsamlingen till bakgrunden framkom av litteraturen att skelettscintigrafi 

förekommer som diagnosticeringsmetod. Detta är dock ingenting som nämnts i studierna som 

utgör resultatet i denna litteraturstudie, heller inte i de studier som gallrats bort i de olika 

urvalen. Studierna i resultatet kommer från olika delar av världen men ingen från Sverige 

vilket får författarna att fundera på om skelettscintigrafi är något som endast förekommer i 

Sverige [19]. 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns flera olika radiologiska modaliteter vid 

diagnosticering av multipelt myelom. Samtliga modaliteter har sina för- och nackdelar som 

diskuteras i resultatdiskussionen. 

En begränsning med en av studierna är att patienterna i undersökningsgruppen har varit få och 

detta kan ha påverkat slutresultaten [36]. Wolf et al skriver att fler prospektiva studier borde 

göras inom området då deras studie har flera begränsningar, bland annat att det var få 

patienter i undersökningsgruppen. Storleken på deras undersökningsgrupp är dock uträknad 

att ha statistisk signifikant betydelse [34].  

Konventionell röntgen är förstahandsvalet vid diagnosticering av multipelt myelom enligt en 

studie gjord av Narquin et al. Dock anser de att metoden är bristande då en konventionell 

undersökning tenderar att hitta färre skelettlesioner jämfört med MR, särskilt i områden som 

bäcken, ryggrad och revben. Kröpil et al anser sig bevisa att DT är överlägsen konventionell 

röntgen vid detektion av skelettlesioner, både vad gäller antal och storlek, särskilt i områdena 

ryggrad och bäcken [28]. Författarna till en annan studie skriver att en DT-undersökning 

skulle kunna ersätta konventionell röntgen som förstahandsval då den är snabb och mer 

behaglig för patienterna. Författarna skriver i sin konklusion att de förespråkar en övergång 

till DT framför konventionella undersökningar. Detta går i linje med Duvauferrier et al som 

skriver att de redan gått ifrån den konventionella röntgen till förmån för DT [27, 32].  

MR och DT är överlägsna konventionell röntgen och dessa metoder borde vara 

förstahandsvalen vid diagnosticering av multipelt myelom. En av fördelarna är att både DT 

och MR kan hitta oförutsedda fynd i omkringliggande vävnad som inte kan upptäckas med 

hjälp av konventionell röntgen [34]. En MR-undersökning visar större omfattning av 

sjukdomen än vad en konventionell undersökning gör i hela skelettet bortsett från skallen. 
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Detta skulle kunna bero på att hjärnan ger artefakter som gör skallbenet för mörkt för 

diagnosticering [38]. En annan studie skriver att MR har en högre specificitet än 

konventionell röntgen och att undersökningen kan vara avgörande för vilken behandling som 

sätts in för patienten [35]. 

Tidsmässigt skiljer sig de olika modaliteterna åt. En konventionell röntgenundersökning tar ca 

30 minuter och en DT-undersökning tar ca 5 minuter vilket är bekvämare för patienten då den 

inte behöver om-positioneras. Tolkningen av den konventionella undersökningen tar 

uppskattningsvis 20 minuter medan tolkningen av DT-undersökningen tar ca 30 minuter. 

Kostnaden för en konventionell undersökning beräknas till 80 euro och en DT till det dubbla. 

MR är dyrare än konventionell röntgen men då nya undersökningsprotokoll utvecklas kan 

kostnaderna komma att minska [38]. Då en MR-undersökning tar ca 40 – 50 minuter, ungefär 

lika lång tid som en konventionell, kan detta vara påfrestande för patienten, även om 

undersökningen inte innebär någon om-positionering [30, 31, 34,]. Ippolito et al utvärderar i 

sin studie det diagnostiska värdet av helkroppsundersökning med DT vid utredning av 

multipelt myelom. De kommer fram till att DT föredras av patienten p.g.a. sin korta 

undersökningstid och dess komfort. Deras resultat går i linje med Kröpil et al vad gäller den 

korta undersökningstiden och bekvämligheten för patienten [31]. 

Stråldosen är det främsta hindret till varför DT inte används i större utsträckning vid 

diagnostik [28]. Duvauferrier skriver att stråldosen vid en DT-undersökning är dubbelt så hög 

som en konventionell undersökning men att detta är acceptabelt då fördelarna med 

undersökningen är övervägande. Vidare skriver de att stråldoserna är jämförbara med de som 

Kröpil et al anger i sin studie [28, 32]. Ytterligare en studie tar upp att den konventionella 

undersökningen ger lägst stråldos till patienten och att en DT ger som minst dubbelt så 

mycket dos, även vid lågdosprotokoll [27].  

Baur-Melnyk et al anser i sin studie att MR borde vara förstahandsvalet vid diagnosticering 

och att om inga skelettlesioner hittas så är det inte nödvändigt att gå vidare med någon annan 

modalitet. De anser att MR idag är den metod som har högst sensitivitet för att hitta 

skelettlesioner. I deras studie som går ut på att jämföra MR och DT vid diagnosticering av 

multipelt myelom, är MR överlägsen DT då den kan urskilja de olika komponenterna i 

benmärgen. Det som även talar till magnetkamerans fördel är att undersökningen inte innebär 

någon röntgenstrålning till patienten. Med nya undersökningsprotokoll både på DT och MR är 

det möjligt att göra helkroppsundersökningar av patienten vilket är fördelaktigt då multipelt 

myelom kan förekomma vart som helst i skelettet [30]. En nackdel med MR enligt författarna 
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till denna litteraturstudie är att många patienter upplever nervositet och ångest innan MR-

undersökningen. Detta eftersom att utrymmet i magnetkameran är trångt och kan upplevas 

klaustrofobiskt [44]. Författarna till denna litteraturstudie anser även att 

röntgensjuksköterskan spelar en en viktig roll då det gäller att ha förståelse för patientens 

känslor inför undersökningen och stötta dem att genomföra denna trots ångest och nervositet.  

Sager et al skriver att PET/DT är en användbar teknik vid värdering av multipelt myelom och 

att undersökningen har både hög sensitivitet och specificitet [39]. I linje med vad Sager et al 

skriver så konstaterar även Zamagni et al att PET/DT är en användbar teknik vid diagnostik 

av multipelt myelom [29]. MR är bättre än PET/DT i utvärderandet av sjukdomen [37]. I en 

annan studie jämförs MR och PET/DT vid diagnosticering av multipelt myelom och de 

skriver att MR är överlägsen PET/DT i den diagnostiska fasen. I deras konklusion skriver de 

att modaliteterna ger kompletterande information och om de båda genomförs så ger de 

garanterat en grundlig utvärdering av sjukdomen [33]. Detta stämmer överens med vad 

Zamagni et al skriver om att MR är överlägsen PET/DT vad gäller benmärgens involvering i 

ryggrad och bäcken. Deras studie visar att MR har 92 % sensitivitet jämfört med PET/DT 59 

% för att detektera sjukdomen i just dessa områden [29].  

PET/MR är en ny metod och det finns inte mycket forskning att tillgå vad gäller 

diagnosticering av multipelt myelom. Då den kombinerar magnetkamerans förmåga att 

avbilda benmärgen med PET-undersökningens bild av funktion tror författarna av denna 

litteraturstudie att tekniken kan komma att bli en tillgång vid diagnosticering. Särskilt med 

tanke på att MR inte ger någon stråldos. I studien av Sachpekidis et al konstateras PET/MR 

vara lika effektiv som PET/DT vid diagnosticering av multipelt myelom [41]. Metoden är 

fortfarande under utveckling och innan den är redo tas i kliniskt bruk måste utrustning som 

inte störs av det starka magnetfältet utvecklas [45].   

Bilddiagnostiken spelar inte bara en viktig roll vid diagnosticering utan även under och efter 

behandling, den är även avgörande för vilken behandling som kommer att sättas in för 

patienten [26, 35]. Att undersökningen blir bra och att patienten klarar av att genomföra 

undersökningen beror till stor del på röntgensjuksköterskan. Detta anser författarna till denna 

litteraturstudie visar på att röntgensjuksköterskan spelar en viktig roll för kommande 

sjukdomsförlopp.   
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4.3 KONKLUSION 

Flera studier anser att konventionell röntgen är förstahandsvalet men samtliga förespråkar 

övergång till andra modaliteter. Författarna till denna litteraturstudie anser att DT och MR 

borde betraktas som förstahandsval. DT då den har en kort undersökningstid som är mer 

lämplig för patienter med smärtor och MR då undersökningen inte innebär någon strålning. 

Då undersökningsprotokollen ständigt är under utveckling så kortas undersökningstiderna ned 

och i framtiden kanske MR kan komma att ta signifikant kortare tid än dagens 40-50 minuter.  

Nya metoder så som PET/MR är fortfarande i forskningsstadiet och kan komma att få en 

betydande roll i diagnosticeringen då den påvisar skelettlesioner i ett tidigt skede. Oavsett val 

av modalitet spelar röntgensjuksköterskan en viktig roll för både diagnosticering och 

patientens upplevelse av röntgenavdelningen.   
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Bilaga 1. Urvalsmatris. 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Datum 

PubMed Imaging, 

multiple 

myeloma 

Humans, 

english 

1245 150 10 2 25/2-

16 

 Myeloma, 

CT 

Humans, 

english, 5 years 

240 80 7 1 29/5-

16 

 Imaging, 

multiple 

myeloma 

5 years, english 564 100 8 1 2/3-16 

Cinahl Imaging 

AND 

multiple 

myeloma 

 253 43 12 2 29/2-

16 

 Imaging 

diagnosis 

AND 

multiple 

myeloma 

2010-2016 118 40 6 1 2/3-16 

Medline Myeloma 

AND 

PET 

AND 

diagnosis 

2010-2016 

English 

94 40 9 1 2/3-16 

 Myeloma 

AND 

MRI 

2010-2016 

English  

175 50 5 2 2/3-16 

 Myeloma 

AND CT 

210-2016 

English  

327 50 8 1 2/3-16 
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Tidskrift Sökord Avgränsningar Träffar Urval 

1 

Urval 

2    

Urval 

3 

Datum 

European 

Journal of 

Radiology 

Myelo

ma 

 149 75 7 2 29/2-16 

 

Urval 1 Efter titel 

Urval 2 Efter abstrakt 

Urval 3 Efter läsning. 
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Bilaga 2. 

Kvalitetsgranskning, modifierat protokoll efter Forsberg et al [25]. 

1. Syftet med studien 

a. Är syftet eller frågeställningarna tydligt beskrivna? 

b. Är designen lämplig utifrån syftet? 

2. Undersökningsgruppen  

a. Vilka är inklusionskriterierna?  

b. Vilka är exklusionskriterierna?  

c. Är undersökningsgruppen representativ?  

d. Var och när genomfördes undersökningen? 

3. Värdering 

a. Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

b. Överväger nyttan med interventionen eventuellt risker? 

c. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng 

Kvalitetskala 

Hög kvalitet = 8-9 

Medel kvalitet = 5-7 

Låg kvalitet = 1-4 
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Bilaga 3. 

26. Författare, år, land, 

referens 

Cascini G. L, Falcone C, Console D, Restuccia A, Rossi M, 

Parlati A et al. 2013, Italien. 

Titel Whole-body MRI and PET/DT in multiple myeloma patients 

during staging and after treatment: personal experience in a 

longitudinal study.  

Syfte Jämförelse av den diagnostiska prestandan av MR och 

PET/DT samt fynden vid benmärgsaspiration hos myelom-

patienter. Detta för att definiera rollen av modaliteterna vid 

diagnos och efter behandling för att slå fast om de ger 

kompletterande eller överlappande resultat.  

Etik Godkänd av universitetets etiska nämnd och utförd enligt 

Helsingforsdeklarationen.  

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 22 (0) 

Konklusion MR var överlägsen PET/DT vid diagnosticering av multiplet 

myelom. PET/DT hade högre sensitivitet för upptäckande av 

multipelt myelom efter behandling.  

Kvalitet Hög 
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27. Författare, år land, 

referens 

Horger M, Claussen CD, Bross-Bach U, Vonthein R, Trabold 

T, Heuschmid M et al. 2005. Tyskland. 

Titel Whole-body low-dose multidetector row-CT (wbldmd-CT) in 

the diagnosis of multiple myeloma: an alternative to 

conventionel radiography 

Syfte Att etablera ett optimerat wbldmd-DT-

undersökningsprotokoll för stadieindelning och uppföljning 

av multipelt myelom som ska kunna ersätta konventionell 

röntgen. 

Etik Alla deltagare gav sitt skriftliga medgivande. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 22(0) 

Konklusion Studien rekommenderar att använda wbldmd-DT till att 

stadieindela och övervaka multipelt myelom patienter. Det är 

en precis och snabb diagnosiskt modalitet med hög acceptans 

hos patienter och personal samt att det möjliggör information 

om andra organ. 

Kvalitet Medel 

 

28. Författare, år, land, 

referens 

Kröpil P, Fenk R, Fritz LB, Blondin D, Kobbe G, Mödder U 

et al. 2008. Tyskland. 

Titel Comparisonof whole-body 64-slice multidetector computed 

tomography and conventionel radiography in staging of 

multiple myeloma 

Syfte Att jämföra sensitiviteten av DT med 64 rader detektorer och 

konventionell röntgen i stadieindelningen av multipelt 

myelom.  

Etik Godkänd av institutionens etiska nämnd. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 29(0) 

Konklusion DT har en signifikant högre sensitivitet och diagnostisk 

säkerhet vid detektion av osteolys jämfört med konventionell 

röntgen i patienter med multipelt myelom speciellt vid 
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områdena ryggraden, bäcken och thorax. Även om DT ger en 

högre stråldos jämfört med konventionell röntgen kan det 

komma att ta över konventionell röntgen som standardmetod 

vid stadieindelningen av patienter med multipelt myelom. 

Kvalitet Hög 

 

29. Författare, år, land, 

referens 

Zamagni E, Nanni C, Patriarca F, Englaro E, Castellucci P, 

Geatti O et al. 2007, Italien. 

Titel A Prospective Comparison Of 18F-Fluorodeoxyglucose 

Positron Emission Tomography- Computed Tomography, 

Magnetic Resonance Imaging And Whole-Body Planar 

Radiographs In The Assessment Of Bone Disease In Newly 

Diagnosed Multiple Myeloma. 

Syfte Att prospektivt jämföra 18FDG PET/DT med MR och 

konventionell för att bedöma skelettlesioner hos patienter 

med obehandlat multipelt myelom. 

Etik Granskad av ICMJE, Ethical Considerations in the Conduct 

and Reporting of Research. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 46 (0) 

Konklusion 18F PET/DT och MR av ryggrad och bäcken med eventuell 

komplettering av konventionell röntgen av skalle, skulle 

kunna föreslås som standardmetod för detektion av 

skelettlesioner hos patienter med nydiagnosticerat myelom.    

Kvalitet Hög 
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30. Författare, år, land, 

referens 

Baur-Melnyk A, Buhmann S, Becker C, Schoenberg S. O, 

Lang N, Bartl R, Reiser M. F. 2007, Tyskland. 

Titel Whole-Body MRI Versus Whole-Body MDCT for Staging of 

Multiple Myeloma. 

Syfte Att jämföra MR och DT vid detektion av skelettlesioner vid 

multipelt myelom och att bedöma precisonen vid 

stadieindelning. 

Etik Godkänd av den lokala etiknämnden. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 41 (0) 

Konklusion En DT-undersökning leder till en signifikant lägre 

träffsäkerhet och stadieindelning än MR. 

Kvalitet Medel 

 

31. Författare, år, land, 

referens 

Ippolito D, Besostri V, Bonaffini P. A, Rossini F, Di Leilo A, 

Sironi S, Italien, 2013. 

Titel Diagnostic value of whole-body low-dose computed 

tomography (WBLDCT) in bone lesions detection in patients 

with multiple myeloma 

Syfte Att undersöka WBLDCT roll i skelettlesion-detekterandet 

vid diagnosticering av multipelt myelom.  

Etik Samtliga patienter gav sitt skriftliga medgivande. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 138 (0) 

Konklusion WBLDCT är en pålitlig undersökningsmetod för 

diagnosticering av myelom-patienter. 

Kvalitet Medel 
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32. Författare, år, land, 

referens 

Duvauferrier R, Valence M, Patrat-Delon S, Brillet E, 

Niederberger E, Marchand A et al. 2013. Frankrike. 

Titel Current role of CT and whole body MRI in multiplemyeloma 

Syfte Att jämföra olika sätt att läsa av DT-undersökningar vid 

diagnosticering av multipelt myelom. 

Etik Godkänd av institutionens etiska nämnd. 

Metod Retrospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 60(1) 

Konklusion Genom att kombinera olika sätta att läsa av undersökningen 

hittas fler lesioner. 

Kvalitet Hög 

 

33. Författare, år, land, 

referens 

Spinnato P, Bazzocchi A, Brioli A, Nanni C, Albisinni U, 

Cavo M. 2012, Italien. 

Titel Contrast enhanced MRI and 18F-FDG PET-CT in the 

assessemenr of multiple myeloma: A comparsion of results in 

different phases of the disease. 

Syfte Att jämföra precisionen mellan kontrastförstärkt MR och 

PET/DT vid stadieindelning, behandlingsutvärdering och 

uppföljning av multipelt myelom.   

Etik Utförd enligt Helsingforsdeklarationen.  

Metod Retrospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 191 (0) 

Konklusion MR hade bättre resultat än PET/DT vid stadieindelning och 

vid patienter med återkommande multipelt myelom. PET/DT 

hade bättre resultat hos patienter som svarat positivt på 

behandling.   

Kvalitet Medel 
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34. Författare, år, land, 

referens 

Wolf M. B, Murray F, Kilk K, Hillengass J, Delorme S, 

Heiss C et al. 2014 Tyskland.   

Titel Sensitivity of Whole-body CT and MRI versus projection 

radiography in the detection of osteolyses in patients with 

monoclonal plasma cell desease 

Syfte Att jämföra sensitiviteten på DT och MR med sensitiviteten 

för konventionell röntgen i detektionen av fokala lesioner. 

Etik Godkänd av institutionens etiska nämnd. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 171(0) 

Konklusion Moderna tekniker som DT och MR borde vara basen för 

diagnostiken och stadieindelning av patienterna med denna 

sjukdom. Antalet missade lesioner och oförmågan att exakt 

stadieindela patienterna visar att konventionell röntgen är en 

föråldrad metod. 

Kvalitet Medel 

 

35. Författare, år, land, 

referens 

Dietmar DJ, Neff  WK, Klaus J, Böhm C, Hastka J, Weiss C 

et al. 2008. Tyskland. 

Titel Comparsion of whole-body MR imaging and conventional X-

ray examination in patients with multiple myeloma and 

implications for therapy. 

Syfte Att jämföra sensitiviteten av MR med konventionell röntgen 

av detektion av multipelt myelom i skelettet genom att 

klassificera de olika infiltrationsmönstren. 

Etik Godkänd av institutionens etiska nämnd. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 60 (0) 

Konklusion Studien visar att MR är mer sensitiv än konventionell röntgen 

och kan detektera både fokala och spridda mönster av 

infiltration med en hög säkerhet. 

Kvalitet Medel 
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36. Författare, år, land, 

referens 

Narquin S, Ingrand P, Azais I, Delwail V, Vialle R, Boucecbi 

S et al, 2013, Frankrike. 

Titel Comparison of whole-body diffusion MRI and cenventional 

radiological assessment in the stagingo f myeloma 

Syfte Att jämföra konventionell röntgen med MRs förmåga att hitta 

benlesioner hos patienter med plasmacellssjukdomar. 

Etik Alla deltagare gav sitt skriftliga medgivande. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 42 (5) 

Konklusion MR detekterade skelettlesioner hos fler än en tredjedel av 

patienterna. MR anses bättre vid områden så som revben, 

bäcken och ryggrad. 

Kvalitet Hög 

 

37. Författare, år, land, 

referens 

Shortt C. P, Gleeson T G, Breen K, A, McHugh J, O’Connell 

M. J, O’Gorman P. J et al. 2009, Irland. 

Titel Whole-Body MRI Versus PET in Assessment of Multiple 

Myeloma Disease Activity. 

Syfte Jämförande studie av FDG-PET och MR i utredningen av 

sjukdomsaktivitet i multipelt myelom. Att korrelatera 

bildfynd med benmärgsaspiration och biopsi. 

Etik Godkänt av universitets och institutionens etiska nämnd.  

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 24 (0) 

Konklusion MR hade högre sensitivitet och specificitet än PET.  

Kvalitet Hög 
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38. Författare, år, land, 

referens 

Giles S. L, DeSouza N. M, Collins D J, Morgan V. A, West 

S, Davies F. E et al. 2015. England. 

Titel Assessing myeloma bone disease with whole-body diffusion-

weightedimaging: comparison with x-ray skeletal survey by 

region and relationship with laboratory estimates of disease 

burden. 

Syfte Att uppskatta och jämföra omfattningen av multipelt myelom 

i olika skelettet regioner med MR och konventionell röntgen. 

Etik Godkänd av den lokala etiska nämnden. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 20 (0) 

Konklusion MR visar en större utbredning av sjukdomen än 

konventionell röntgen vid alla skelettregioner förutom 

skallen. Fler lesioner syntes även på revbenen med MR än 

konventionell röntgen, vilket tidigare har varit en 

begränsning för MR.  

Kvalitet Hög 

 

39. Författare, år, land, 

referens 

Sager S, Ergul N, Ciftci H, Cetin G, Guner S. I,Cermik T. F. 

2011, Turkiet. 

Titel The value of PET/CT in the initial staging and bone marrow 

involvement of patient with multiple myeloma. 

Syfte Att beskriva rollen av PET/DT vid skelettinfiltration vid 

diagnosticering av multipelt myelom och att utvärdera 

relationen mellan max standard upptag (SUVmax) av FDG i 

benmärgscellularitet och plasmacellsratio. 

Etik Godkänd av den lokala etiknämnden. 

Metod Retrospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 42 (0) 

Konklusion PET/DT är en användbar teknik vid diagnosticering av 

multipelt myelom. Korrelationen mellan SUVmax och 

plasmacellsratio vid benmärgsbiopsi kan göra att upprepad 

benmärgsbiopsi undviks under uppföljningsperioden.   
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Kvalitet Medel 

 

40. Författare, år, land, 

referens 

Sachpekidis C, Goldschmidt H, Hose D, Pan L, Cheng C, 

Kopka K et al. 2014. Tyskland. 

Titel PET/CT studies of multiple myeloma using 18F-FDG and 
18NaF: comparison of distribution patterns and tracers 

pharmacokinetics. 

Syfte Att undersöka kombinationen av 18F-FDG och 18F-NaF 

PET/DT i skelettbedömning av patienter med multipelt 

myelom, samt att jämföra effektiviteten av dessa PET 

isotoper vad gäller skelettlesioner. 

Etik Granskad av university of Heidelberg and the Bundersamt fûr 

Strahlenschutz. 

Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 60 (0) 

Konklusion PET/DT-undersökningar med 18F-NaF gav ingen signifikant 

information i diagnostiseringen av multipelt myelom 

patienter som redan hade genomgått en 18F-FDG PET/DT 

men 18F-NaF ger en generell information gällande 

benuppbyggnad och patientens skeletthistorik. 

Kvalitet Hög 

 

 

 

41. Författare, år, land, 

referens 

Sachpekidis C, Hillengass J, Goldschmidt H, Mosebach J, 

Pan L, Schlemmer H P. 2015, Tyskland. 

Titel Comparison of 18F-FDG PET/DT and PET/MRI in patients 

with multiple myeloma. 

Syfte Att jämföra PET/MR och PET/DT i detektion av multipelt 

myelom-lesioner. 

Etik Godkänd av institutionens etiska nämnd. 
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Metod Prospektiv studie 

Deltagare (Bortfall) 30(0) 

Konklusion PET/MR uppvisade likvärdig prestation som PET/DT i form 

av detektion av multipel myelom-lesioner. PET/MR kan 

spela en roll i diagnostiseringen av multipel myelom 

eftersom att två modaliteter med hög potential kombineras i 

utredningen av myelom i en och samma undersökning. 

Kvalitet Hög 
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