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Går det med hjälp av perfusions-MR undersökning att skilja 
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En litteraturstudie 
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Rosén Ulrika  

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

 

Abstrakt 

Magnetresonanstomografi (MR) anses vara det bästa undersökningsalternativet vid 

hjärntumörer. Konventionell MR är inte alltid tillräcklig för att avgöra om den upptäckta 

lesionen i bilden är en tumörrecidiv eller en strålningsskada. Perfusions-MR kan vara en 

alternativ undersökningsmetod där genomblödningen (Relativ Cerebral Blod Volym, rCBV) i 

det aktiva området räknas ut. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om det med 

hjälp av perfusions-MR går att urskilja tumör recidiv från strålningsnekros. 

Litteraturöversiken omfattar 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att tumör recidiv 

generellt antar högre rCBV-värden än strålningsnekros vid perfusions-MR. Det framgår även 

att tumör recidiv i några få fall, kan anta låga rCBV -värden som egentligen förknippas med 

strålningsnekros. Därför har en del av studierna identifierat gränsvärden för respektive grupp, 

som skiljer sig mellan studierna.  

Konklusion: Perfusions-MR kan vara ett bra alternativ för att urskilja tumörrecidiv från 

strålningsskada, det krävs dock mer forskning inom området så att fastställande av 

referensvärden för respektive grupp kan göras. 

 

Nyckelord: perfusions MR, pseudoprogression, tumörrecidiv, strålningsskada, 

strålningsnekros. 
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Does perfusion-MRI examinations allow you see the difference 

between radiation injury and tumor recurrence in braintumors? 

A literature review 

 

Martisson Nathalié  

Rosén Ulrika  

 

The institution of Health Sciences 

Luleå University of Technology 

 

 

Abstract 

Magnetic resonance imaging (MRI) is believed to be the best method to examine intracranial 

tumors. The conventional MRI is not always sufficient to determine if the discovered lesion is  

radiation injury or tumor recurrence. Perfusion-MRI can be an alternative for examining the 

relative cerebral blood volume (rCBV) within the lesions active area. The purpose of this 

literature review was to investigate if a perfusion MRI examination can distinguish a tumor 

recurrence from a radiation injury. The literature review consists of 13 scientific articles. The 

result shows that a tumor recurrence in general has a higher rCBV than a radiation injury 

when examined with perfusion-MRI. It also appears that a tumor recurrence can have a lower 

rCBV, which usually is associated with a radiation injury. Because of this some of the articles 

have identified thresholds for the two groups, these thresholds differ slightly among the 

articles.  

Conclusion: Perfusion-MRI can be a good alternative to distinguish a tumor recurrence from 

a radiation injury. More research in this area is needed to establish the thresholds for these two 

groups. 

 

Keywords: perfusion MRI, pseudo progression, tumor recurrence, radiation necrosis, 

radiation injury.  
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Ordlista 

CBF – Cerebralt Blod Flöde. Hur snabbt blodvolymen flödar i området. Anges i ml/100g/min. 

CBV- Står för Cerebral Blod Volym. Den totala blodvolymen som passerar ett område i 

hjärnan. Anges i ml/100g. 

MTT – Mean Transit Time. Tiden det tar för kontrasten att ta sig från den arteriella sidan till 

den venösa sidan, här spelar flera faktorer in, bland annat kärlens slingrighet. Anges i 

sekunder.  

rCBV- Relative Cerebral Blod Volym. Arean av kontrastkoncentrationen i vävnaden.   

R2-kurva - Kontrastkoncentrationen i vävnaden och graden av signalbortfall resulterar i en 

koncentrations-tidskurva. 
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Cancersjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, näst efter hjärt- och kärlsjukdomar. 

Cancer uppstår när cellerna börjar dela sig okontrollerat och så småningom även kan börja 

tränga in i omkringliggande vävnader och organ i kroppen. En tumör kan vara antingen 

malign, elakartad, eller benign, godartad. De maligna tumörerna kan sprida sig i hela kroppen 

via blodomloppet och lymfsystemet. Det finns flera olika typer av cancer som till exempel 

den allt vanligare lungcancern, prostatacancern, bröstcancern och tjocktarmscancern samt 

hjärntumörer (Berglund & Jönsson, 2007, s. 230). 

  

I Sverige drabbas upp till 2000 personer per år av hjärntumörer, detta gäller personer i alla 

åldrar, dock är närmare hälften över 60 år (Klasén McGrath, 2011). Tumörer kategoriseras i 

primära tumörer och sekundära tumörer. Den primära tumören är ursprungstumören, även 

kallad modertumören. Sekundära tumörer, även kallade dottertumörer är metastaser från en 

primärtumör (Klasén McGrath, 2011).  

 

Vid hjärntumörer används olika behandlingsmetoder som till exempel kirurgi, cytostatika och 

strålbehandling. Då strålbehandlingen utförs riktas strålningen från många olika håll samtidigt 

mot en och samma träffpunkt, i detta fall tumören. Strålningen skadar DNA molekylerna i 

cellerna, vilket resulterar i att cellen förlorar förmågan att föröka sig och dör, vilket också är 

syftet med strålningen. Det är dock inte bara cancerceller som påverkas av strålningen, även 

friska celler påverkas. Hur mycket de friska cellerna påverkas beror dels på dosen och 

precisionen, men även cellens reparationsförmåga (Berglund & Jönsson, 2007, s. 230-235). 

Den allvarligaste formen av strålskador är strålningsnekros (Kumar et al., 2000, s. 377). 

 

Magnetresonanstomografi (MRT, MR) anses vara det bästa undersökningsalternativet vid 

hjärntumörer, bland annat för att den har hög sensitivitet, hög upplösning och inte använder 

joniserande strålning (Larsson, 2008, s.153). MR- bilder påminner om bilderna som fås i en 

datortomograf (DT) men visar vävnader och patologi tydligt. DT-bilden visar den attenuering 

som fotonerna ger medan MR-bilden byggs upp med hjälp av den information som 

vätekärnorna i patientens kropp avger under påverkan av ett magnetfält(Berglund & Jönsson, 

2007, s. 96, 98). Då kroppens vävnader utsätts för en extern radiofrekvenspuls påverkas 

vätekärnornas magnetiska vektor, när sedan pulsen slås av återtar vätekärnorna sin primära 

energinivå och avger samtidigt en signal som fångas upp av en MR-spole och registreras. 

Återgången till detta ursprungsläge beskrivs genom så kallade relaxation, till exempel T1-

relaxation och T2-relaxation (Hellström & Magnusson, 2008, s. 506-507).  
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Det är kombinationen av T1-viktade och T2-viktade bilder som gör det möjligt att uppfatta de 

olika särdragen hos till exempel en blödning eller en vävnadsskada (Larsson, 2008, s. 153).  

 

Det vanligaste paramagnetiska kontrastmedlet som används vid en MR undersökning av 

hjärnan är gadolinium (Gd). Kontrastmedlets interaktion med kroppens vävnader är det som 

skapar signalen i bilden (Blomqvist, 2008, s. 148). Gd hör till de kontrastmedel som kallas 

extracellulära, det vill säga att det efter intravenös injektion (i.v) och passage via kapillärer 

sprids ut i kroppens vävnader. När kontrastmedlet tas upp i vävnaderna blir det lättare att 

upptäcka och därigenom diagnostisera diverse patologiska förändringar. Gd är inte lika 

skadligt för patientens njurar som ett jodbaserat kontrastmedel. Detta delvis för att det ges i 

mindre koncentration. Detta bör dock alltid övervägas noga innan Gd ges till patienter med 

nedsatt njurfunktion då det kan orsaka nefrogen systemisk fibros (NFR). Reaktioner på Gd är 

relativt ovanliga, endast ca 1 % drabbas, dock är det viktigt att veta att anafylaktiska 

reaktioner ändå kan förekomma och vara beredd på dessa (Blomqvist, 2008, s. 149-150). 

 

Perfusions-MR bygger på principen att ju mer en tumör växer desto mer ökar även dess 

metaboliska krav. I och med att tumören ökar i storlek tillkommer även allt fler blodkärl, 

vilket resulterar i större blodvolym och högre flöde i tumören. Vid perfusions-MR är det inte 

bara fler kärl som leder till det som syns på bilden, en annan bidragande orsak är att kärlen 

som bildas för tumören oftast är slingrigare (Covarrubias, Rosen & Lev, 2004, s. 529). 

 

När kontrastens första passage genom hjärnan sker, kommer gadoliniumet att slå ner T2 

signalen och utifrån detta beräknas en tidskurva vs intensitetskurva. Kontrastkoncentrationen i 

vävnaden och graden av signalbortfall resulterar i en koncentrations-tidskurva (R2-kurva).  

Utifrån kurvan räknas sedan rCBV- värde ut. rCBV-värdet vid höggradiga gliom, är ofta lika 

hög eller högre än värdet den grå substansen avger (Covarrubias et al., 2004, s. 529-530).  

 

I enlighet med Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2012, s. 20) ska 

röntgensjuksköterskan använda sig av evidensbaserad vård, därmed är det av vikt att kunna 

söka och granska litteratur på ett systematiskt sätt. I röntgensjuksköterskans huvudområde, 

radiografi, ingår bland annat omvårdnad, bild- och funktionsnmedicin, strålningsfysik, samt 

vägledning och kommunikation i enlighet med Svensk förening för röntgensjuksköterskor 

(2012, s. 7, 16). MR är under ständig utveckling och det ämne som vi valt att behandla har 

betydelse för den framtida hanteringen av denna typ av sjukdomar.  
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Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har förmåga att tillämpa ny kunskap för att 

utveckla vården samt utveckla framtida undersökningsmetoder. Inom radiografi som är vårt 

huvudområde berör vi i vårt arbete såväl radiologi och medicin, som teknik. Omvårdnad är en 

ständigt närvarande del av huvudområdet radiografi men berörs inte närmare i detta 

examensarbete, däremot har kunskaper om de tekniska delarna betydelse för hur vi hanterar 

och förklarar olika situationer för patienter och har på så sätt en viktig betydelse för oss som 

röntgensjuksköterskor. 

Syftet med litteraturstudien är att ta reda på om det med hjälp av perfusions-MR går att skilja 

på strålningsskada och recidiv vid hjärntumörer.  

 

Metod  

Denna uppsats är en så kallad systematisk litteraturöversikt, vilket innebär en sammanfattning 

av den litteratur och forskning som finns inom vårt valda område (Friberg, 2012, s. 133). 

I en rapport publicerad av Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU, 1993], har 

Goodman utvecklat ett tillvägagångssätt för att finna och bedöma vetenskaplig litteratur inom 

hälso- och sjukvården. I denna systematiska litteraturöversikt följer vi sex av Goodmans sju 

steg som beskrivs i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 51) för att finna och bedöma den 

vetenskapliga litteraturen. Dessa steg innebär att problemet samt inklusions- och 

exklusionskriterier preciseras och en plan för litteratursökningen utformas. Därefter 

genomförs litteratursökningen och studierna tolkas samt sammanställs.  

 

Vi sökte först efter olika så kallade MeSH-termer på svensk MeSH som vi fann via Luleå 

Tekniska Universitetets (LTU) hemsida, sedan gjorde vi en helikoptersökning inom vårt 

intresseområde i databaserna Cinahl, PubMed och ProQuest. Denna sökning är enligt 

Willman, et al. (2006, s. 55) viktig för att försäkra sig om att det verkligen finns vetenskaplig 

litteratur inom det valda området. Utifrån denna sökning formulerades en frågeställning. 

 

Inklusions -och exklusionskriterier  

I litteratursökningen inkluderade vi artiklar mellan år 2000-2013, som behandlar ämnet 

perfusions-MR. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska språket samt handla om 

människor. Vi har exkluderat artiklar som enbart behandlar ämnet MR spektroskopi och 

diffusionsviktad MR samt konventionell MR, SPECT och PET.  
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Precisering av frågeställning 

Preciseringen av vår fråga baserades på helikoptersökningarna vi genomfört, i enlighet med 

Friberg (2012, s. 137). Vi konstaterade att det fanns vetenskaplig litteratur inom området 

vilket därefter resulterade i vår frågeställning: 

Går det med hjälp av perfusions-MR undersökning att skilja mellan strålningsskada 

och recidiv vid hjärntumörer? 

 

Litteratursökning 

Den egentliga litteratursökningen gjordes i två databaser, PubMed och ProQuest, med hjälp av 

de MeSH-termer vi tidigare fått fram. Vi exkluderade databasen Cinahl vid den egentliga 

sökningen, då vi inte hittade relevanta artiklar vid helikoptersökningen. 

Våra sökresultat finns presenterade i tabell 1. 

 

Tabell 1a. Översikt artikelsökningar i PubMed 

Sök nr. Söktermer  Antal referenser Antal utvalda artiklar 

1 MRI perfusion 6644 

 2 Tumor recurrence 93797 

 3 Radiation injury 18900 

 4 Radiation necrosis 3491 

 5 1 AND 2 AND 3 20 6 

6 1 AND 3 AND 4 27 2 

7 3 AND 4 745 

 
8 1 AND 4 58 2 

     

Tabell 1b. Översikt av artikelsökningar i ProQuest 

Sök nr. Söktermer  Antal referenser Antal utvalda artiklar 

    
1 MRI perfusion 13109 

 
2 Tumor recurrence 115114 

 
3 Radiation injury 29963 

 
4 Radiation necrosis 19438 

 
5 1 AND 2 AND 3 339 3 

6 1 AND 3 AND 4 591 
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Kvalitetsgranskning 

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) anses allmänt ha högre kvalité och bevisvärde än 

retrospektiva och kohorta studier, även prospektiva kohortstudier anses ha ett högre värde 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 49-50). Vi har utgått ifrån granskningsprotokollet 

som finns beskrivet i Willman et al. (2006, s. 154-155) och uteslutit de frågor som handlar om 

randomisering samt bortfallsanalys och blindning av patienter och forskare, då dessa frågor 

inte är relevanta på retrospektiva studier (se Bilaga 1). I enlighet med Willman et al. (2011, s. 

108) kan författarna modifiera granskningsprotokollet utifrån de typer av studier som skall 

komma att granskas. Positiva svar tilldelades 1 poäng medan negativa svar tilldelades 0 

poäng. Det modifierade protokollet resulterade i en maxpoäng på 10, därefter räknades den 

procentuella skalan ut enligt Willman et al., (2011, s. 108). I tabell 2 visas fördelningen av de 

funna studierna och i tabell 3 visas en sammanfattning av de funna studierna. 

 

Tabell 2. Metodisk kvalité. 

Metodisk kvalité Procent (%) Antal artiklar 

Hög 80-100 % 11 

Medel 70-79 % 2 

Låg < 70 % - 

 

 

Tabell 3. Sorteringsprotokoll och kvalitetsbedömning sorterat efter namn, enligt Willman et al. (2011, s. 94) 

Författare 

Typ av 

studie, Deltagare Syfte Resultat Kvalitet 

År, Land Studiedesign/ 

metod 

(bortfall)       

Barajas et al. 

(2009) , USA 

Kvantitativ 

retrospektiv 
studie 

33 patienter som 
genomgått 

gammaknivsoperation 

valdes ut, (6 av dessa 
exkluderades pga. 

artefakter) totalt 

bedömdes 30 lesioner 

Kan perfusions-MR 

skilja på 

gammaknivsintroducerad 
strålningsskada och 

återkommande metastas 

Medelvärde och 

maximala värdet av 

rCBV samt rPH 
värdet var 

signifikant högre i 

tumörrecidivgruppen 
än i strålnings-

nekrosgruppen 

Hög 

Bobek-

Billewicz et 
al. (2010) 

Kvantitativ 

retrospektiv 
studie 

8 patienter med 

kontrastförstärkta 
lesioner 

Att värdera den 

diagnostiska effekten av 

PWI, DWI och MR 

spektoskopi vid 
differentiering av 

tumörrecidiv och 

strålningsskador 

rCBVmax högre än 

1,7 och rCBVmean 

högre än 1,25 tyder 

på tumöråterfall, 

medan rCBVmax 
lägre än 1,0 och 

rCBVmean lägre än 

0,5 tyder på 
strålningsskada 

Medel 
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Cha et al. 
(2013), Korea 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

studie 

16 patienter, 9 män 7 
kvinnor 

Kan diffusionsviktade 

bilder vara till 

diagnostisk hjälp vid  
perfusions-MR, för att 

urskilja tumör recidiv 

och strålningsnekros  

rCBV var högre i 

tumörrecidivgruppen 

än i strålnings-

nekrosgruppen, 

vilket visade sig 
vara statistiskt 

signifikant, p<0.013. 

ADC, visade sig inte 
vara statistiskt 

signifikant p<0.138 

Hög 

Gasparetto et 

al. (2009), 
USA 

Kvantitativ 

retrospektiv 
studie 

30 patienter valdes ut, 

utifrån bestämda 
kriterier 

Syftet med studien var 

att bestämma hur 
noggrant rCBV är för att 

urskilja höggradigt 

återkommande tumörer 
från nekrotisk vävnad 

Specificiteten av 
rCBV mellan grupp 

1 och grupp 2 var 

signifikant. 0.97+- 
0.03. Två rCBV 

värden (1.1 och 2.3) 

förknippades med 
100 % sensitivitet 

och 100 % 

specificering 

Hög 

Hoefnagels et 

al. (2009), 
Nederländerna 

Kvantitativ 

kohort studie 

31 deltagare med 

sammanlagt 34 
behandlade lesioner. 

Majoriteten (19/31) 
hade metastaser från 

lungcancer  

Att bedöma om 
perfusions-MR kan skilja 

mellan tumörrecidiv och 

nekros hos patienter som 
visar tecken på 

radiologisk progression 
av cerebrala metastaser 

som behandlats med 

stereotaktiskt strålkirurgi 
(SRS) 

Perfusions-MR 

verkar vara ett bra 

alternativ för att 
skilja på nekros och 

tumörrecidiv efter 
SRS. Överlevnaden 

på hela gruppen 

förlängdes 

Hög 

Hu et al. 
(2011), USA 

Kvantitativ, 
klinisk studie 

31 deltagare. 16 

deltagare med 
bekräftad nekros samt 

15 med tumör recidiv 

Identifiera 
strålningsnekros. 

Utveckla en metod för 

att identifiera 
strålningsnekros 

Nekroserna hade 

lägre 
perfusionsvärde än 

tumören 

Hög 

Kim et al. 

(2010), Korea 

Kvantitativ, 
klinisk 

deskriptiv 

studie 

10 patienter, varav 8 
män och 2 kvinnor, 

som uppfyllde 

kriterierna 

Jämföra resultaten 

utifrån perfusions-MR, 
18F-FDG PET och 11C-

MET PET för att urskilja 

tumör recidiv från 
strålningsnekros 

Medelvärdet av 
rCBV i tumörrecidiv 

(5.72+-2.53) var 

signifikant högre än 

i strålningsnekros 

(2.53+-0.81) 
P<0,010 

Hög 

Larsen et al. 
(2012), 

Danmark 

Klinisk 
patientstudie, 

deskriptiv 

18 deltagare som 

rekryterades efter att 
ha genomgått 

strålterapi samt 

operation för gliom 

Att undersöka om 

perfusions-MR kan 

användas för att se 
skillnad på 

strålningsnekros och 

tumörrecidiv vid 
höggradiga gliom 

CBV-mätningar med 
DCI-MR kan avgöra 

statusen på lesion 

och ger liknande 
resultat som FDG-

PET när det gäller 

att se skillnad på 
strålningsnekros och 

tumörrecidiv 

Hög 

Matsusue et 

al. (2010), 

USA 

Retrospektiv 

studie 

15 deltagare som 

matchade 

inklusionskriterier, 9 

män och 6 kvinnor 

Syftet är att genom att 

kombinera avancerade 
MR tekniker, och genom 

ett enkelt system avgöra 

om lesionen är tumör 
recidiv eller 

strålningsskada 

rCBV var högre i 
tumör recidiv (1.99–

4.77) än i 

strålningsskador 
(0.64 - 2.81) P<0.01 

Hög 

Mitsuya et al. 

(2010), Japan 

Klinisk 
patientstudie, 

prospektiv 

27 deltagare med 
sammanlagt 28 

lesioner 

Hypotesen var att 

perfusions-MR var till 
diagnostisk hjälp för att 

urskilja tumör recidiv 

frånstrålningsnekros 

Perfusions-MR 
visade sig ge 

värdefull 

information efter 
SRS samt vara 

mindre invasiv 

Hög 
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Sugahara et 

al. (2000), 
Japan 

Klinisk 
studie, 

prospektiv 

studie 

20 patienter, hälften 
kvinnor hälften män 

valdes ut, utifrån 

kriterier 

Syftet var att 

karaktärisera små 

nyupptäckta 

kontrastförstärkta 

förändringar, som 
uppkommit inom 

områden som bestrålats 

vid behandling av 
hjärntumörer 

rCBV högre 2,6 

definierades som 

tumör recidiv. rCBV 
mindre än 0,6 sågs 

endast hos patienter 

som ej hade 
kontrastförstärkta 

lesioner 

Medel 

Xu et al. 

(2011), Kina 

Kvantitativ, 

klinisk studie 

35 patienter, 19 män 

och 16 kvinnor i ålder 
21-65 år 

Utvärdera effekten av att 
urskilja tumörrecidiv och 

strålningsskada med 

hjälp av perfusions-MR, 
på patienter med 

kontrastuppladdade 

lesioner 

rCBV var signifikant 

högre i patienter 
med tumörrecidiv 

(4.36+- 1.98) än 

med patienter som 
hade en 

strålningsskada 

(1.28+-0,64). 
P<0.0045 

Hög 

Young et al. 
(2013), USA 

Retrospektiv 
studie 

14 män och 6 kvinnor 

Hypotesen var att 
perfusions-MR är en 

användbar metod för att 
särskilja 

pseudoprogression från 

tumör recidiv 

Gruppen som hade 

ett återfall av 

tumören hade 
signifikant högre 

median rCBV och 
rPH, och lägre PSP. 

Tröskelvärdet för att 

upptäcka 
pseudoprogression 

rCBV < 1,8 

Hög 

 

Vetenskapligt stöd 

För att söka vetenskaligt stöd har vi i enlighet med Willman et al. (2011, s. 115) formulerat ett 

påstående utifrån vår frågeställning. Antalet artiklar som stödjer påståendet bestämmer vilken 

gradering det vetenskapliga stödet har. 

Vi omformulerar därför vår fråga till detta påstående. 

 Perfusions-MR kan urskilja tumörrecidiv från strålningsskada. 

 

Willman et al. (2006, s. 99) beskriver de fyra graderingarna på följande vis: 

 

 Starkt vetenskapligt underlag, där bedömningen bygger på minst 2 studier av hög 

kvalité (Grad 1). 

 Måttligt starkt veteskapligt underlag innefattar 1 studie av hög kvalité eller två med 

enstaka försvagande faktorer (Grad 2). 

 Begränsat vetenskapligt underlag innefattar 1 studie som både har hög och medelhög 

kvalité (Grad 3).  

 Otillräckligt vetenskapligt underlag används när det vetenskapliga underlaget saknas, 

har låg kvalité eller motsägande resultat (Grad 4). 

 

Samtliga artiklar stödjer vårt påstående och redovisas tabell 5. 
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Tabell 5. Redovisning av vetenskapligt stöd 

Påstående 
Vetenskapligt 

stöd 
Referens 

Metodisk 

Kvalité 

 

Perfusions-MR kan åtskilja 

tumörrecidv från strålningsskada. 

 Barajas et al. (2009)  Hög 

1 Bobek-Billewicz et al. (2010) Medel 

 Cha et al. (2013) Hög 

 Gasparetto et al. (2009) Hög 

 Hoefnagels et al. (2009) Hög 

 Hu et al. (2011) Hög 

 Kim et al. (2010) Hög 

 Larsen et al. (2013) Hög 

 Matsusue et al. (2010) Hög 

 Mitsuya et al. (2010) Hög 

 Sugahara et al. (2000) Medel 

 Xu et al. (2011) Hög 

 Young et al. (2013) Hög 

 

Etiska överväganden 

Till litteratursökningen valde vi artiklar som behandlar det utvalda ämnet, perfusions-MR, 

oberoende av vilket resultat studien fick. Detta är viktigt att göra enligt Forsman (1997, s. 83-

84), eftersom författarna inte bör styra innehållet. Vi har refererat till den använda litteraturen 

på ett korrekt sätt efter American Psychological Association - systemet, i dagligt tal kallat 

APA-systemet i enlighet med Friberg (2012, s. 87-93). Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

gjordes av de två författarna oberoende av varandra, då detta i enlighet med Willman et al. 

(2006, s. 83) ger en säkrare bedömning av kvalitén. Vid kvalitetsgranskningen fann vi i två 

studier där det inte framkommer om studien godkänts av etikprövningsnämnd, det fanns inte 

heller redovisat huruvida personerna som ingått i studien gett informerat samtycke. Vi 

beslutade att ändå använda dessa studier i litteraturöversikten då de i övrigt höll en hög 

kvalité. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Resultat 

Går det med hjälp av perfusions-MR undersökning att skilja mellan strålningsskada 

och recidiv vid hjärntumörer? 

Det bearbetade materialet pekar åt samma håll som i enlighet med Willman et al. (2011, s. 

110) ökar därför tillförlitligheten, det vill säga att perfusions-MR kan åtskilja tumörrecidiv 

från strålskada. 

 

10 av studierna (Barajas et al., 2009; Bobek-Billewies, Stasik-Pres, Majghrzak & Zarudzki, 

2010; Cha et al., 2013; Hoefnagels et al., 2009; Kim et al., 2010; Matsusue, Fink, Rockhill, 

Ogawa & Maravilla, 2010; Mitsuya et al., (2010); Xu, Shi, Dou, Li, & Yan, 2011; Young et 

al., 2013) visade att rCBV-värdet var signifikant högre i gruppen för tumörrecidiv än i 

gruppen för strålskador. Även Hu, Wong, Young, Guo och Wong (2011) redovisar en 

signifikant ökning av rCBV -värdet men kallar det istället för nCBV-värde.  

I tabell 6 presenteras de olika värdena. 

 

Tabell 6. rCBV-värden samt nCBV-värden i de 10 studierna sorterat på efternamn 

 

Författare  

Statistisk 

metod 

rCBV 

tumörrecidiv 

rCBV 

stålningsskada 

nCBV 

tumörrecidiv 

nCBV 

strålningska

da 

Barajas et al. 

(2009) , USA 

Medelvärde, 

SD 
2.38 ± 0.95 1.54 ± 0.92     

Bobek-

Billewicz et 

al. (2010) 

Medelvärde, 

SD 
1.46 ± 0.49 0.49 ± 0.38     

Cha et al. 

(2013), Korea 

Medelvärde, 

SD 
6.3 ± 3.2 2.8 ± 1.0     

Hoefnagels et 

al. (2009), 

Nederländerna 

Medelvärde, 

SD 

VM 4.2982    

GM 2.4672 

VM 1.8123         

GM 0.8723 
    

Hu et al. 

(2011), USA 

Medelvärde, 

SD 
- - 1.69 ± 0.54 0.74 ± 0.52 

Kim et al. 

(2010), Korea 

Medelvärde, 

SD 
5.57 ± 2.53 2.53 ± 0.81     

Matsusue et 

al. (2010), 

USA 

Medelvärde, 

SD 
3.33 ± 1.16 1.82 ± 0.79     

Mitsuya et al. 

(2010), Japan 

Median, 

(intervall) 
3.5 (2.1 - 10) 

1.0 (0.39 - 

2.57) 
    

Xu et al. 

(2011), Kina 

Medelvärde, 

SD 
4.36 ± 1.98 1.28 ± 0.64     
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Young et al. 

(2013), USA 
Median  2.75 1.50     

GM = Grå substans 

VM = Vit Substans 

 

Gränsvärden 

Identifierade gränsvärden för vad som klassificerades som tumörrecidiv respektive strålskada 

fanns i 6 av studierna (Bobek-Billewies et al., 2010; Hoefnagel et al., 2009; Kim et al., 2010; 

Larsen, Simonsen, Law, Larsson & Hansen, 2012; Mitsuya et al., 2010; Sugahara et al., 2000; 

Xu et al., 201; Young et al., 2013).  

 

Bobek-Billewies et al. (2010) har kommit fram till att ett medelvärde på 1,25 och ett rCBV max 

på högst 1,7 visar på tumörrecidiv. Strålskador urskiljdes med hjälp av ett medelvärde på 0,5 

och ett rCBV max lägre än 1,0.  

Hoefnagel et al. (2009) har identifierat ett rCBVmax på över 1,85 för att urskilja tumörrecidiv, 

värdet ska dock jämföras med rCBV- värdet på hjärnans grå substans för att få en så korrekt 

uppfattning som möjligt.  

Enligt Kim et al. (2010) representerar ett rCBV -värde på över 3,69 en tumörprogression 

medan Mitsuya et al. (2010) menar att ett rCBV-värde redan över 2,1 gav de säkraste 

indikationerna på tumörrecidiv. 

Sugahara et al. (2000) skriver att ett rCBV på över 2,6 visar på tumörrecidiv och värden lägre 

än 0,6 talar för icke kontrastuppladdande vävnad.  Xu et al. (2011) menar att rCBVmax över 

2,15 tyder på tumörrecidiv medan rCBV -värden mindre än 1,8 tyder på en 

pseudoprogression, enligt Young et al. (2013). 

Även Larsen et al. (2012) har använt sig av gränsvärden, dock endast CBV-värden. CBV-

värden på 1,7 eller lägre klassificerades som tumörregression och värden på 2,2 eller högre 

tyder på en tumörprogress. 

 

Sammanfattningsvis tyder dessa studier på att gränsvärdena för tumörrecidiv ligger på över 

1,7 medan gränsvärdena för strålskador ligger under 1,8. Vilket innebär att det finns en 

gråzon, där det är svårt att avgöra vad värdet egentligen tyder på. 
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Värden för noggrannhet och känslighet 

7 av studierna (Cha et al., 2013; Gasparetto et al., 2009; Hoefnagel et al., 2009; Hu et al., 

2011; Larsen et al., 2012; Mitsuya et al., 2010; Young et al., 2013) tar även hänsyn till 

faktorer som den känslighet och noggrannhet undersökningen ger, det vill säga hur stor 

tillförlitlighet resultatet har. Dessa presenteras även i tabell 7a samt 7b. 

Larsen et al. (2012) säger att ett rCBV-värde på 2,0 ger en både en känslighet och en 

noggrannhet på 100 %. 

Cha et al. (2013) i sin tur menar att rCBV-värden på över 2,6 ger en känslighet på 100 % och 

noggrannhet på 56 %. Ett rCBV-värde på 4,1 ger 71,4 % känslighet och en noggrannhet på 

100 %.  

Young et al. (2013) skriver att rCBV-värde på 1,8 eller mindre tyder på 100 % känslighet och 

en noggrannhet på 75 % och att rCBV-värden på upp till 2,4 har en känslighet på 69 % och en 

noggrannhet på 100 %. 

Gasparetto et al. (2009) i sin tur hävdar att rCBV-värdet 1,1 förknippas med 100 % känslighet 

och 2,3 förknippas med 100 % noggrannhet. Vidare fann de att rCBV-värdet 1,8 hade 94 % i 

känslighet 92 % i noggrannhet. 

Mitsuya et al. (2013) har fastställt rCBV-värden på 2,1 som ska indikera en känslighet på 100 

% samt en noggrannhet på 95,2 %. 

Hu et al. (2011) nCBF-värdet på 0,98 gav en känslighet på 89,06% och en noggrannhet på 

84,37%. nCBV -värdet på 1,14 tyder på 87,66 % känslighet och en noggrannhet på 91,02%. 

 

Tabell 7a. Värden för känslighet och noggrannhet. 

Författare rCBV Känslighet rCBV Noggranhet 

Cha et al. (2013) 4.1 71,4% 4.1 100% 

 
över 2.6 100% över 2.6 56% 

Gasparetto et al. (2009) 1.1 100% 2.3 100% 

  1.8 94% 1.8 92% 

Hoefnagel et al. (2009) över 1.85 70% över 1.85 100% 

  över 2.0 85% över 2.0 71, 4 % 

Larsen et al.(2012) 2 100% 2 100% 

Mitsuya et al. (2010) 2.1 100% 2.1 95,2% 

Young et al. (2013) 2.4 69% 2.4 100% 

  under 1.8 100 under 1.8 75% 
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Tabell 7b. Värden för känslighet och noggrannhet. 

Hu et al. (2011) nCBF Känslighet Noggrannhet 

 

0.98 89,06% 84,37% 

  nCBV     

  1.14 87,66% 91,02% 

 

 

Sammanfattningsvis har de flesta studierna kommit fram till olika procentuella skillnader i 

mätningar av rCBV-värden vad gäller noggrannhet och kännslighet. Noggrannhet på 100 % 

uppnås vid rCBV-värden över 2 medan känsligheten blev bättre vid rCBV -värden under 1,8.  

Hoefnagel et al. (2009) däremot motsätter sig de övriga, då de menar att rCBV-värden på över 

2,0 ger 85 % känslighet och 71,4% noggrannhet och rCBV-värden på över 1,85 ger en 

känslighet 70 % på och en noggrannhet på 100 %.  
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Metoddiskussion 

Uppgiften var att göra en systematisk litteraturöversikt inom området radiografi. Utifrån vår 

frågeställning och Goodmans steg sökte vi rätt på artiklar, granskade samt sammanställde 

dessa. Eftersom forskningen fortskrider valde vi att endast inkludera artiklar publicerade 

senare än år 2000. Genom den systemastiska litteratursökningen som gjordes i databaserna 

PubMed och ProQuest, fann vi 13 artiklar som sedan kvalitetsgranskades och bedömdes 

utifrån ett protokoll, se bilaga 1.  

 

Av de artiklar som funnits var samtliga kohorta, dessa studier anses inte ha lika högt värde 

som randomiserade kontrollerade studier (Willman et al., 2011, s. 49-50). Det har varit svårt 

att granska och värdera materialet på ett riktigt sätt då övervägande var kvantitativa 

retrospektiva studier, eftersom det inte finns någon korrekt mall för dessa. En begränsning i 

studien är att vi två författare har kunskapsbrister när det gäller genomförande av 

vetenskapliga litteraturöversikter. En annan begränsning i denna litteraturöversikt är att vi vid 

kvalitetsgranskningen fann två studier där det inte redovisats om studien blivit granskad av en 

etikprövningsnämnd, samt att det inte framgår om personerna som ingått i studien gett 

informerat samtycke. Vi valde dock ändå att inkludera dessa studier eftersom att vi utifrån 

kvalitétsgranskningen bedömde att dessa artiklar var tillförlitliga på övriga punkter. 

 

Som vi förstått är det svårt att finna försökspersoner som möter alla kriterier och därmed är 

det svårt att göra stora randomiserade kontrollerade studier inom området perfusions-MR. 

Försöksgruppernas storlek är varierande mellan samtliga studier, se tabell 3. Reliabilitet 

innebär enligt Polit & Beck (2008, s. 452), att data blir mer tillförlitligt ju mindre variation 

resultatet speglar. Flera utfall som når samma resultat, styrker också resultatets trovärdighet.  

Samtliga artiklar i denna systematiska litteraturöversikt visar på likvärdiga resultat och kan 

därför anses tillförlitliga. Validiteten syftar till att det som forskaren mäter överensstämmer 

med det forskaren avsett att mäta (Polit & Beck, 2008, s. 457-458). Genom att vara adekvat 

vid sökning och granskning av det vetenskapliga underlaget, har vi utifrån syftet, 

frågeställningar och inklusions och-exklusionskriterier nått relevanta resultat. Vi kunde utifrån 

vår redovisning av vetenskapligt stöd (tabell 5) dra slutsatsen att våra artiklar tillsammans ger 

ett starkt vetenskapligt underlag.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att ta reda på om det med hjälp av perfusions-MR går att skilja 

på strålningsskada och tumörrecidiv. Samtliga granskade studier var eniga om att det går att 

skilja på strålningsskada och tumörrecidiv, med vissa undantag då det finns en gråzon där det 

är svårt att avgöra skillnaden. Gemensamt för alla bearbetade studier var att nekros förknippas 

med låga rCBV-värden medan tumörrecidiv förknippas med höga värden.  

Hakyemez, Erdogan, Eecan, Ergin, Uysal och Atahan (2005) har kommit fram till att 

perfusions-MR kan påvisa skillnaderna mellan höggradiga och låggradiga gliom. rCBV mean 

för höggradiga gliom är 6,5 medan rCBVmean för låggradiga gliom ligger på 1,69. Utifrån detta 

kan vi konstatera att värdet för låggradiga gliom sammanfaller med värdet för strålningsskada 

bland våra funna resultat. Detta kan förklara varför vissa lesioner är svåra att klassificera. 

 

Alla typer av hjärntumörer är beroende av blodkärlen för både överlevnad och tillväxt. För att 

skapa nya kärl vandrar cancercellerna längs ett blodkärl vilket leder till reducerad 

genomblödning. Detta i sin tur ger hypoxi och tumörcellsdöd. Hypoxi och mutation i 

cancercellen leder till en tillväxt av nya blodkärl, så kallad angiogenes. Glioblastom och 

metastaserande hjärntumörer har märkbart större diameter och tjockare membran i 

tumörkärlen än i friska kärl. Dessa avvikande drag gör det möjligt att diagnostisera 

hjärntumörer, framför allt glioblastom (Jain et al. 2007).  

Orsakerna till de låga rCBV-värdena vid strålskada kan förklaras genom att vävnaden har 

nedsatt eller obefintlig genomblödning, då den är nekrotisk. 

 

Gränsvärdena för tumörrecidiv respektive strålskada kunde skilja sig något mellan de olika 

studierna. Dessa bestämdes utifrån studiens valda kriterier samt resultat i rCBV-värden, därför 

kom olika studier fram till olika gränsvärden. Med tanke på detta är det av vikt att vara 

uppmärksam, kritiskt granska och värdera resultaten. 

 

I resultatet framgick att Larsen et al. (2012) kommit fram till att värden på 2,0 är tillräckliga 

för att garantera både känslighet och noggrannhet på 100 %. Detta innebär att alla patienter 

med sjukdomen är identifierade. Känsligheten mäter hur korrekt testet kan identifiera 

patienter med sjukdom, i detta fall tumörrecidiv. Noggrannheten för ett test innebär att 

patienter utan sjukdomen identifieras. 100 % på både känslighet och noggrannhet betyder att 

alla patienter med sant positivt svar samt alla med sant negativt svar är funna. 
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Sant positivt svar innebär att patienten har sjukdomen och testet visar på ett positivt svar, 

falskt positivt innebär att patienten inte har sjukdomen men att testet ändå visar på ett positivt 

svar. Ett negativt svar visar att patienten inte har sjukdomen och att svaret är negativt, ett falsk 

negativt svar visar att patienten har sjukdomen men att testet ändå visar negativt (Lalkhen & 

McCluskey, 2008).  

Det är svårt att få både känslighet och noggrannhet att uppnå 100 %. En procentuell skillnad 

kommer troligen alltid att finnas på grund av individuella skillnader, som till exempel 

kontrastmängd, genomblödning, olika karaktäristiska egenskaper hos tumören och 

kontrastuppladdning. 

 

Enligt Binesh, Maya, Schultze-Haakh & Moser (2012) kommer perfusions-MR att användas 

mer och mer i framtiden. De betonar även att perfusions-MR i skrivande stund är relativt nytt 

snarare än ett standardiserat verktyg för att klassificera tumörer. Däremot tycks inte 

konventionell MR ge tillräcklig information för att åtskilja tumörrecidiv från strålskada. För 

att kunna skilja dessa åt krävs ytterligare undersökningar, menar Stockham et al. (2012). 

De resultat som framkommer visar att forskningen har betydelse för hur den kliniska 

verksamheten utformas. Det i sin tur har betydelse för hur effektiv utredning och behandling 

hos befolkningen är, vilket är viktigt ur ett samhällsperspektiv.  

Kunskaper om detta har betydelse för att vi som röntgensjuksköterskor ska kunna förklara 

värdet av att utföra undersökningar på ett visst sätt. De vetenskapliga resultaten får på detta 

sätt mening genom att de implementeras i verksamheten. 
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Konklusion 

I enlighet med Stockham et al.( 2012) är det svårt att urskilja ett tumörrecidiv från en 

strålskada med hjälp av konventionella MR undersökningar. Perfusions-MR utgör i enlighet 

med Binesh et al. (2012) ingen större risk än en vanlig MR undersökning. Den enda 

skillnaden är att kontrasten måste injiceras med ett högre tryck och tryckspruta måste då 

användas. Utöver detta behövs en mjukvara som klarar av att behandla bilderna. Därför 

hoppas vi att denna uppsats ska ge en större insikt om hur perfusions-MR undersökningar kan 

vara till hjälp när det inte går att åtskilja recidiv från nekrotisk vävnad.  

 

Trots den gråzon som finns är detta en godtagbar undersökningsmetod för att urskilja 

strålningskada från tumörrecidiv vid hjärntumörer. I likhet med andra underökningsmetoder 

kommer inte perfusions-MR identifiera alla förändringar. Det kan vara av vikt att göra fler 

och större studier inom området för att eventuellt kunna standardisera rCBV-värden, för att få 

en mer enhetlig bild.  
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Bilaga 1 
 

Ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier enligt Willman et al. (2006, s. 

154-155), anpassad efter vår studie. 

Beskrivning av studien: 

 Forskningsmetod 

 RCT 

 CCT (ej randomiserad) 

 Multicenter, antal center 

 Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristiska: 

Antal 

Ålder/( År publicering) 

Man /kvinna/ (Land ) 

 

Kriterier för inkludering/exkludering: 

Adekvat inkludering /exklusioner  

 JA  

 NEJ 

 

Intervention…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

………………………………………………………………………………………………… 

………..………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

38 
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Urvalsförfarandet beskrivet?   Ja  Nej 

Representativt urval?  Ja  Nej 

Blindning av vårdare  Ja  Nej  Vet ej 

Bortfall   

Adekvat statistisk metod?  Ja  Nej 

Etiskt resonemang?  Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  Ja  Nej 

Är instrumenten valida? Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla? Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja   Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög  Medel  Låg 

Kommentarer: 

 


