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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport handlar om diagnostik av Crohns sjukdom och i synnerhet om 

magnetkamerans roll för att uppnå en bättre bedömning och kartläggning av 

sjukdomen. Crohns sjukdom kan avbildas med hjälp av många olika tekniker, vi har 

valt att kolla på de tre vanligaste tekniker: genomlysning, kapselendoskopi och 

magnetkameraundersökning. 

 

Rapporten går kort genom sjukdomsbilden, kapselendoskopi och genomlysning, för 

att sedan gå djupare i magnetkamera- (MR) tekniken som är grunden till detta arbete.  

Den tekniska utvecklingen i magnetkamerateknik har gjort det möjligt att med hjälp av 

snabba MR-sekvenser förkorta undersökningstiden på buken, och därmed göra det 

möjligt att utesluta problem som t.ex. rörelseartefakter.  

 

MR tunntarm ger radiologen viktig information för diagnostik av Crohn’s sjukdom, 

vilket man inte får med hjälp av andra tekniker. Dock har även MR tunntarm sina 

begränsningar. Resultatet blir därför att MR tunntarm är en utmärkt kompletterande 

undersökning. 

 

 

Nyckelord: Komplikation, Crohn’s disease, Crohns sjukdom, enterocyclis, 

fluoroscopy, kapselendoskopi, magnetisk resonanstomografi, wireless capsule 

endoscopy.  
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ABSTRACT IN ENGLISH 

 

This report is about the diagnosis of Crohn’s disease and in particular about the 

role of MRI to obtain a better assessment and mapping of the disease. Crohn’s 

disease can be imaged with many different techniques, we chose the three most 

important ones: fluoroscopy, capsule endoscopy and magnetic resonance imaging 

(MRI). 

 

The report gives a summary of Crohn’s disease, capsule endoscopy then goes 

further with a deeper look into MRI-technique, which is the bases for this report. 

The technical evolution in MRI has made it possible to shorten the examination 

time of the abdomen using fast sequences and to overcome certain problems, e.g. 

motion artefacts. 

 

MRI of the small bowel presents information to the radiologist which one can not 

achieve with the other named techniques, but also has certain limits. The outcome 

therefore is that MRI of the small bowel is an excellent complementary examination 

for patients with Crohn’s disease. 

 

Keywords: Complication, Crohn’s disease, Crohns sjukdom, enterocyclis, 

fluoroscopy, kapselendoskopi, magnetic resonance imaging, wireless capsule 

endoscopy. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Patienter med Crohns sjukdom är i behov av uppföljning under hela livet. Därför är 

det av stor vikt att få en diagnos som ger fullständig information om sjukdomens 

aktivitet eller inaktivitet, utbredning och som kan hjälpa handläggningen för vidare 

behandling. Genomlysning och kapselendoskopi har länge räknats som de två 

standardundersökningar vid Crohns sjukdom. Genom teknisk utveckling har snabba 

MR sekvenser gjort det möjligt att undersöka tunntarmen i magnetkameran. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom en litteraturstudie undersöka om snabba MR 

sekvenser leder till en förbättrad tunntarmsdiagnostik på patienter med Crohns 

sjukdom.  

 

 



  2 



  3 

2 MATERIAL OCH METOD 

Till grund för denna rapport ligger litteraturstudier, samtal, samt sökning efter 

information på internet.  

 

Artiklar har sökts i databasen Pubmed och Cinahl. Flera artiklar har granskats och 

eftersom magnetkameran är en snabb utvecklande teknik, var en av 

inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara så aktuella som möjligt. Några andra 

kriterier för artiklarna var att de skulle innehålla minst en av de snabba MR 

sekvenserna (HASTE, TrueFISP eller FLASH) och en teknisk beskrivning över 

sekvensen, samt att de angav något resultat över vad den snabba sekvensen 

innebar för MR tunntarm.  
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3 Crohns Sjukdom 

Tillsammans med ulcerös kolit tillhör Crohns sjukdom (Morbus Crohn) de vanligaste 

inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Största skillnaden mellan de två 

sjukdomar är att Crohns sjukdom kan förekomma var som helst i mag-tarmkanalen, 

ulcerös kolit däremot drabbar bara tjocktarmen (Torhallson, 2007). 

 

Prevalenssifror har ökat under de sista decennierna och ligger nu omkring 

150/100000 invånare. Prevalenssiffran är relativt högre i förhållande till antalet 

nyinsjuknade på grund av att sjukdomen vanligen debuterar vid 20-30 års ålder, har 

ett kroniskt förlopp och låg mortalitet. Crohns sjukdom är något vanligare hos kvinnor 

än hos män (Nilsson, 1996). 

 

3.1 Etiologi och patofysiologi 

Än så länge är orsaken till Crohns sjukdom okänd och troligen multifaktoriell. 

Hereditära faktorer är av betydelse och vid aktiv tarmsjukdom uppträder 

immunkomplexmedierade extraintestinala manifestationer. Kliniska och 

experimentella observationer talar för att luminala faktorer och lokalt immunförsvar i 

tarmen har betydelse (Nilsson, 1996). 

 

 Genetiska faktorer: Familjär anhopning har beskrivits vid Crohns sjukdom. 

Bland annat är Crohns sjukdom 25 gånger vanligare hos nära anhöriga än i 

normalbefolkning. Torhallson (2007) påpekar en variation i en speciell gen hos 

patienter med Crohns sjukdom (s.k. CARD 15/NOD2-gen), denna gen 

påverkar ett protein som i sin tur spelar en roll i inflammationsprocessen. 

 Immunologiska faktorer och inflammatoriska mediatorer: Vid Crohns sjukdom 

ser man en ökad mängd lymfocyter som producerar IgG2 i slemhinnan. 

Experiment hos försöksdjur har visat att det finns en kraftig ökning av 

cytokiner och andra mediatorer vid Crohns sjukdom, som produceras i 

immunkompotenta och fagocytiska celler och i epitel- och endotelceller. Det 

har också föreslagits att persisterande virusantigener har en patogenetisk roll.  
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 Luminala faktorer: Vid Crohns sjukdom har man påvisat mykobakterier som 

saknas i normal tarmflora. Patienter med Crohns sjukdom har en ökad 

reaktivitet mot mykobakteriella antigener jämfört med friska patienter. 

 Övriga faktorer: En positiv association mellan rökning och Crohns sjukdom har 

konstaterats. Vissa studier påpekar sambandet mellan Crohns och högt 

socker- och lågt fiberintag hos patienter, men detta är inte konklusivt (Nilsson, 

1996). 

 

3.2 Symtom och förlopp 

Buksmärtor, viktminskning och diarréer är de tre vanligaste symtom vid Crohns 

sjukdom. Dessa buksmärtor, som oftast är av en ileusliknande karaktär, uppstår på 

grund av att sjukdomen successivt förtränger tarmlumen. Patientens normala 

utveckling och tillväxt påverkas ofta om sjukdomen debuterar i unga år (Järhult & 

Offenbartl, 2006). 

 

Crohns sjukdomsdebut är smygande, med långdragna perioder av ökad 

sjukdomsaktivitet och förloppet bestäms i högre grad av bland annat, lokalisering, 

lokala komplikationer och utbredning. Detta oftast till följd av att patienten har haft 

symtom i 1-3 år innan det första läkarbesöket. Ett första symtom kan vara analfistlar 

som föregår övrigt tarmengagemang med flera år, men sjukdomen kan även 

debutera som feber av oklar anledning eller anemi. Symtomen kan ibland misstolkas 

som appendicit och likna ulcerös kolit vid ett akut skov (Nilsson, 1996). Det är av stor 

vikt att kunna skilja på ulcerös kolit och Crohns sjukdom med tanke på den fortsätta 

handläggningen, se Tabell 1. 
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Tabell 1. De viktigaste skillnaderna mellan Crohns sjukdom och ulcerös kolit (Järhult & Offenbartl, 

2006, s. 335). 

 

Crohns sjukdom Ulcerös kolit 

ofta buksmärtor, knip, buller sällan buksmärtor, knip, buller 

"grötiga" diarréer vattentunna diarréer 

sällan blod och slem i avföringen ofta blod och slem i avföringen 

kan finnas i hela mag-tarmkanalen begränsad till kolon 

terminala ileum ofta drabbad 
terminala ileum endast sekundärt påverkad vid 
total kolit 

ofta växelvis sjuk och frisk tarm diffus utbredning i hela slemhinnan 

 

Typiskt för Crohns sjukdom är ett varierande förlopp. Hela spektrum av 

sjukdomsbilder kan förekomma, allt från lätta symtom till invalidiserande tillstånd och 

svåra komplikationer. Sjukdomen kan vara aktiv i årslånga perioder, men omväxla till 

relativt besvärsfria perioder. På längre sikt är sjukdomen dock progredierande, 

patienten kan ha kontinuerlig långsam eller snabb progress. Kirurgiska ingrepp 

förekommer hos 70 % av patienterna, vanligen med kvarstående malabsorption och 

persisterande sjukdom som följd (Nilsson, 1996). 

 

Anorexi, trötthet, viktminskning, feber och lokala symtom som tilltagande diarré och 

buksmärtor är allmänna symtom för ett aktivt skov. Eftersom sjukdomen oftast 

involverar terminala ileum är smärtorna lokaliserade till nedre högre kvadranten eller 

till anastomosområdet hos opererade patienter. Smärtorna uppträder i anslutning till 

måltider vilket leder till att patienten äter allt mindre. Fistelsystem däremot ger 

kontinuerliga smärtor och ett inflammerat trångt tarmparti ger knipsmärtor av 

intervallkaraktär. Extraintestinala symtom från leder, hud och ögon kan förekomma 

samtidigt (Nilsson, 1996). 
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3.3 Komplikationer 

Den inflammatoriska processen, fistlar och strikturer leder till vanlig förekommande 

lokala komplikationer, även malnutrition och malabsorption är vanligt. Akuta 

komplikationer är däremot sällsynta.  

 

 Lokala komplikationer: Som vanligast hittar man fistelbildningar i rektum som 

mynnar i anus och perineum. Fistelbildningar i urinblåsa eller vagina kan 

också förekomma men är mindre vanliga. Svåra lokala symtom och infektioner 

på grund av ett utbredd perirektalt fistelsystem kan ibland dominera hela 

sjukdomsbilden. Vid fistelbildning mellan tarmpartier handlar det om fistlar 

mellan tunntarm och grovtarm. Dessa olika fistlar kan ge svår malabsorption, 

diarré, urinvägsinfektion och njurskador. Även om fistlar kan läka spontant 

förekommer det oftast recidiv. Ett kortare eller längre avsnitt av tarmen i 

distala ileum kan drabbas av tarmstriktur. Det finns både tillfälliga strikturer 

som går tillbaka under medicinsk behandling och permanenta strikturer som 

bildas under läkning av inflammatoriska förändringar. 

 Akuta komplikationer: Akut obstruktionsileus uppträder då passagen av 

tarmen stoppas helt.  Vanligen orsakad av adherensbildning genom den 

transmurala inflammationen eller som följd av kirurgiska ingrepp. 

 Malnutrition, malabsorption: Minskat kaloriintag, inflammatorisk aktivitet och 

malabsorption leder till låg kroppsvikt hos 75 % av patienterna. Anemi och 

albuminsänkning är lika vanliga. Andra faktorer som bidrar till generell 

malabsorption (se Tabell 2) vid Crohns sjukdom i tarmen är reducerad 

absorptionsyta, motorikrubbning och/eller strikturer med bakteriell överväxt 

högre upp i tarmen. Crohns sjukdom kan också leda till förekomst av gallsten 

och njursten (Nilsson, 1996). 
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Tabell 2. Frekvens av undernutrition och bristtillstånd vid Crohns sjukdom. Sammanställning av flera 

patientmaterial (Nilsson, 1996, s. 785). 

 

 % patienter 

Låg kroppsvikt 63-82 

Sänkt albumin 32-78 

Negativ kvävebalans 70 

Anemi 43-67 

Bristtilstånd   

     vitamin B12 58 

     folsyra 43-67 

     vitamin D 75 

     vitamin A 15 

     Fe 40 

     Ca 15 

     Mg 17-36 
     K 20 

     Zn 53 

 

3.4 Diagnostik 

Den varierande kliniska bilden och latenstiden innan inflammatoriska förändringar i 

tunntarmen är synliga med hjälp av olika diagnostiska metoder gör det svårt att 

diagnostisera Crohns sjukdom. Målet med de olika undersökningsmetoderna är inte 

bara att konfirmera diagnos, men också att bestämma sjukdomens aktivitet, 

utbredning och komplikationer (Nilsson, 1996). 

 

Blodprover kan påvisa den inflammatoriska processen, där karakteristika fynd är 

bland annat: hög sänka, CRP-stegring, anemi, lågt albumin och förhöjt antal 

trombocyter. Vid biopsi visar inflammationen sig i typiska fall som granulomatös 

(Thorhallson, 2007). I klassiska fall drabbas terminala ileum och de tre vanliga 

bilddiagnostiska modaliteter som används vid Crohns sjukdom är genomlysning av 

tunntarmen, kapselendoskopi och magnetröntgen. Dessa metoder beskrivs utförligt i 

kapitel 4, 5 och 6. Om sjukdomen drabbar rektum och tjocktarmen används även 

koloskopi för att ställa diagnos (Järhult & Offenbartl, 2006). 
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3.5 Behandling 

Den primära behandlingen vid Crohns sjukdom är medicinsk och inriktar sig på att 

dämpa den inflammatoriska aktiviteten. Vid måttlig sjukdomsaktivitet är 

standardbehandlingen aminosalicylater. Deras effekt har dock blivit ifrågasatt de 

senaste åren. Vid aktiva skov ges patienten kortison, först i hög dos, därefter 

nedtrappat för att hålla dosen så låg som möjligt för att undvika kortisonets 

betydande biverkningar. Andra medicin som används vid Crohns sjukdom är bland 

annat, azatioprin, metronidazol och steroider (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Kirurgi är den överlägset bästa behandlingen när den medicinska behandlingen inte 

ger önskat resultat och där patienten har svåra symtom. Det sjuka tarmpartiet tas 

bort och kirurgen gör en anastomos (ände till ände). Kirurgi vid Crohns sjukdom har 

varit omdiskuterad och dagens åsikt är att man ska ta bort så lite tarm som möjligt. 

Kirurgi är nämligen inte botande och recidiv är vanligt förekommande, därför kan 

varje centimeter av tarmen vara av stor vikt för patientens framtid. Vid Crohn i andra 

delar av mag-tarmkanalen eller vid multipla Crohn-förändringar anpassar kirurgen 

taktiken och tekniken individuellt för varje patient. För varje operation blir också de 

metaboliska och nutritiva problemen tydligare (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Varje patient med Crohns sjukdom ska erbjudas att träffa en dietist. I det akuta 

skedet av sjukdomen med svåra diarréer kan elektrolytrubbningar och dehydrering 

uppstå. Extra hänsyn ska tas till vätske- och näringstillförseln. Maten bör innehålla en 

del odigererbara fibrer för att öka avföringsmängden. Samtidigt ska maten vara rik på 

proteiner, kolhydrater och vara fullvärdig vad som gäller elektrolyter, spårelement, 

järn och vitaminer. Sambandet mellan näringsintag och eventuell viktminskning ska 

kontrolleras noggrant. I det vardagliga livet när sjukdomen inte är i ett aktivt skov är 

det symtomen som avgör hur patienten ska anpassa sin kost. När det gäller 

bakteriefloran i tarmen, har fiberrikt mat gynnsam inverkan på tarmen. Det viktigaste i 

den dagliga kosten är dock näringsvärdet för att undvika undernäring, anemi och 

vitaminbrist (Almås, Reiten & Skrede Mordal, 2002). 
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4 Kapselendoskopi 

Kapselendoskopi är en teknik som har funnits sedan början of decenniet och har 

sedan dess blivit en allmän använd metod för att undersöka tunntarmen (Fireman & 

Kopelman, 2008). Det är en non-invasiv metod vilken har visat sig att vara särskild 

effektiv vid diagnostik av oklar mag-tarmblödning, och misstänkt Crohns sjukdom i 

tunntarmen. Patienten sväljer en videokapsel som under passagen genom mag-

tarmkanalen tar bilder (Höög, Antfolk, Wirlöf & Sjöqvist, 2004). 

 

4.1 Kapselendoskopisystem 

Systemet består av flera olika komponenter: kapseln, en bärbar mottagarutrustning 

och en arbetsstation. 

 

 Trådlös endoskopikapsel: Kapseln är 11 x 26 mm och är utformad så att den 

är lätt att svälja. Den består av en tät engångskapsel, ett batteri, 4 ljusdioder 

och en antenn. Kameran tar 2 bilder per sekund och skickar dem till den 

externa mottagaren. Hela undersökningen brukar ta 7 till 8 timmar, vilket gör 

att undersökningen består av ungefär 50 000 bilder. Kapselns lins är 

hemisfärisk och har en 140° bildvinkel. Kapseln rör sig framåt genom tarmens 

motorik och lämnar kroppen med avföringen. 

 Bärbar mottagarutrustning: Bilderna skickas via radiosignaler från kapseln till 

mottagarutrustningen. Den består av 8 hudelektroder kopplade till ett 

datorminne. Elektroderna placeras enligt ett protokoll på buken. Utrustningen 

är lätt och kan bäras under kläderna. Patienten kan röra sig fritt under 

undersökningstiden och behöver dessutom inte stanna på sjukhuset. 

 Arbetsstationen: När undersökningen är slut kopplas mottagarutrustningen till 

en dator. Alla bilder laddas ner och läkaren kan nu se undersökningen bild för 

bild, eller som en video sekvens i olika hastigheter. Med hjälp av olika 

mjukvara kan man markera den delen i tarmen med misstänkt blödning, eller 

se lokaliseringen av den upptäckta patologin (Douglas & Gostout, 2003). 
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4.2 Indikationer 

Kapselendoskopi är godkänt för vuxna och barn över 10 år. De mest vanliga 

indikationer är oklar mag-tarmblödning och misstänkt Crohns sjukdom (Fig. 1). 

Många kliniska studier har bekräftat kapselendoskopins överlägsenhet jämfört med 

de konventionella diagnostiska metoderna. Användning av kapselendoskopi har lett 

till en ökning med 71 % vad som gäller diagnostisering av Crohns sjukdom i 

tunntarmen. Framförallt är kapselendoskopi bättre än genomlysning av tunntarmen 

när det gäller att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium (Fireman & Kopelman, 

2008). 

 

 
 

Figur 1. Crohns sjukdom i Ileum, Kapselendoskopibild (Dr. Hans Björknäs, 2009). 
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4.3 Kontraindikationer och komplikationer 

Kontraindikationer för användning av kapselendoskopi är graviditet, misstänkt eller 

känd striktur i tarmen, tidigare genomförda omfattande bukoperationer, dysfagi och 

pacemaker (Fireman & Kopelman, 2008). Vid misstänkt striktur ska undersökningen 

föregå av en genomlysning av tarmen för att se om kapseln kan passera. I vissa fall 

kan det efter normal genomlysning ändå förekomma kapsel retention med 

abdominala smärtor, kräkningar och bakteriemi som följd (Dam, Nielsen & 

Christensen, 2008). 

 

Vissa tekniska problem kan försvåra undersökningen. Batteriavbrott, 

ventrikelretention eller långsam tarmmotorik kan leda till en ofullständig 

undersökning. När kapseln fastnar på grund av strikturer kan akut ileus uppstå och 

ett kirurgiskt ingrepp krävs då (Höög et al., 2004). Vissa lesioner kan missas på 

grund av att kapselns riktning och hastighet inte kan styras. I vissa fall har linsen blivit 

smutsig med suddiga bilder som följd (Fireman & Kopelman, 2008). 
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5 Genomlysning (fluoroscopy) 

Endoskopi har ersatt genomlysningen med hjälp av barium i många kliniska 

situationer som det primära sättet att ställa diagnos i övre delen av mag-tarmkanalen, 

samt i kolon. Kapselendoskopi kan inte genomföras när det finns strikturer i tarmen. 

Bariumundersökningen är vid ett sådant tillfälle fortfarande av stor vikt för att 

kartlägga eventuella strikturer innan läkaren kan bestämma om kapselendoskopi är 

möjligt eller inte (Maglinte, Kelvin, O’Connor, Lappas & Chernish, 1996). 

 

Genomlysning är en dynamisk radiografisk teknik som ger aktiv diagnos i real tid 

under undersökningen (Fig. 2) (Carlton & Adler, 2006). Radiologen tar kontinuerligt 

bilder vid mycket låg energi, normalt mellan 25-30 KeV. Tekniken används framförallt 

för att sätta katetrar eller stent, samt vid undersökning av mag-tarmkanalen. Eftersom 

tekniken har en låg signal till brus förhållande (SNR), används bildförstärkare för att 

förbättra SNR värdet. För varje foton som träffar bildförstärkaren produceras ungefär 

200 000 ljusfotoner (Webb, 2003). Långa exponeringstider ger dock höga stråldoser 

(Carlton & Adler, 2006). 

 

En av de viktigaste indikationer för tunntarmsgenomlysning är Crohns sjukdom, både 

som förstagångsdiagnos eller som uppföljning. Undersökningen har högst 

noggrannhet när patienten har medelstora till stora lesioner. Eftersom 

undersökningen bedöms i real tid är det enkelt för radiologen att se skillnaden mellan 

strikturer och tarmperistaltik. Detta behövs för att bestämma patientens behandling. 

Undersökningen är också utmärkt för at kartlägga fistlar inför ett eventuellt kirurgiskt 

ingrepp (Maglinte et al., 1996). 

 

Olika studier har visat att det finns lite komplikationer vid genomlysning av 

tunntarmen. Förutom förstoppning på grund av bariumkontrasten är obehaget vid 

sondsättning en viktig faktor som måste tas hänsyn till. Personalen måste se till att 

minimera patientens obehag så att han eller hon kan genomgå undersökningen. 

Sedering kan vara ett bra hjälpmedel då patientens obehag minskar, men kan 

fortfarande medverka och följa radiologens kommando (Maglinte, Applegate, Rajesh, 

Jennings, Ford, Savabi & Lappas, 2009). 
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Patienter med Crohns sjukdom behöver mycket uppföljning. Vid flera 

genomlysningsundersökningar kan den totala stråldosen till patienten bli för hög. 

Radiologen måste därför använda apparaturen på bäst möjliga sätt, med minimum 

strålning till patienten i förhållande till bra bildkvalitet (Carlton & Adler, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bilden visar en genomlysning av distala ileum som  är inflammatoriskt förändrad med 

oregelbunden lumen, slemhinnevecken har försvunnit istället ser man grova så kallade "Tumb-Prints" 

(Sundsvalls sjukhus, 2009). 
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6 Magnetisk resonanstomografi 

6.1 Inledning 

Redan år 1924 presenterade Wolfgang Pauli teorin kring kärnspinnen (atomkärnan 

roterar kring sin egen axel). Det dröjde dock ända till 1946 innan den Schweiziska 

fysikern Felix Bloch (1905-1983) och Amerikanska fysikern Edward Purcell (1912-

1997), rapporterade om kärnspinnresonans (NMR) tekniken. 1952 fick de motta 

Nobelpriset i fysik för deras arbete. Den grundläggande principen för magnetisk 

resonanstomografin (MRT) utvecklades av ett flertal forskare under slutet av 1960-

talet och början på 1970. Genom att använda sig av gradienter i magnetfältet, 

lyckades Paul Lauterbur skapa den första två-dimensionella MRT bilden 1972. 

Lauterbur och Peter Mansfield fick 2003 nobelpriset i medicin för sina upptäckter 

kring avbildningen med magnetresonans, vilket har lett till dagens moderna 

magnetkamera. Under 1977 började man ta de första diagnostiska bilderna på 

människor (Carlton & Adler, 2006; Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, 2003; 

Isaksson, 2002). 

 

Alla atomkärnor med ett ojämnt antal atomnummer har ett rotationsimpulsmoment, 

vilket kallas även för ”spinn”. Rotationen medför att den laddande kärnan skapar ett 

magnetiskt moment, och gör att kärnan även fungerar som en egen magnet. När 

kärnan placeras i magnetkamerans (MR-kamera) kraftiga yttre magnetfält (B0), 

kommer varje individuell kärna ställa sig slumpvis med (parallellt) eller mot 

(antiparallellt) magnetfältets riktning (Fig. 3). I en MR-kamera där magnetfältets 

styrka är på 1,5 tesla (T), skiljer det sig bara 5 protoner för varje en miljon protoner 

mellan parallell och antiparallell orientering. Denna balans mellan spin-up och spin-

ner kärnor kallas även för netto magnetiserings vektor (NMV). Hur starkt magnetfältet 

är beror på den valda konstruktionen av MR-kameran, där den vanligaste styrkan 

ligger på 1,5 T. Fast även magnetfält med upp till 4,0 T eller högre är också möjligt 

med teknikens framsteg. Vilket kan jämföras med jordens magnetfält på 50 µT 

(Carlton & Adler, 2006; Jacobson, 2006; Webb, 2003).  
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Figur 3. När patienten lägger sig i MR-kameran, kommer det yttre magnetfält (B0) få de enskilda 

kärnorna att ställa in sig efter magnetfältets riktning. Där de börjar precessera runt sin egen axel 

(Jacobson, 2006, s.362). 

 

6.2 Skapandet av MR-bilden 

Det vanligaste ämnet i kroppen är vatten, och denna molekyl består av två väten och 

en syre atom. Inom MRT använder man väte kärnan som den aktiva MR kärnan, då 

den består av en enda proton (atomnummer 1). Denna ensamma proton ger ett 

relativt stort magnetiskt momentum. Den totala styrkan på det magnetiska 

momentumet är individuellt för varje kärna, och påverkar sedan hur pass känslig 

kärnan är för magnetisk resonans. Andra ämnen som syre och karbon har ett jämnt 

atomnummer, och skapar därmed vare sig ett rotationsimpulsmoment eller ett 

magnetsikt moment. Vilket gör att de inte avger någon MRT signal. Genom att utsätta 

de parallellt ställda spinnen för en radiofrekvent puls (RF-puls) med samma frekvens 

som Larmorfrekvensen (se 6.3), kan man få dem att ändra riktning. Detta kallas för 

magnetisk resonans. När RF-pulsen upphör kommer spinnen att vilja ställa sig i sitt 

ursprungliga läge, samtidigt som de sänder ut överskottsenergi. Detta leder till en 

svag radiosignal som sänds ut från kroppen. Genom att analysera amplituden och 

frekvensen på radiosignalen, använder man därefter en rekonstruerings teknik för att 

skapa detaljrika två-dimensionella (2D) och tredimensionella (3D) bilder (Carlton & 

Adler, 2006; Webb, 2003; Westbrook, Roth & Talbot, 2008).  
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6.3 MRT Parametrar 

Protonens magnetiska moment är riktad med en vinkel på 54,7° mot det yttre 

magnetfältet B0. I magnetfältet försöker spinnen att ställa in sig efter B0 riktningen, 

vilket leder till att de enskilda atomkärnornas magnetiska vektorer, spinnvektorerna 

vrider sig vinkelrätt mot kraften med vidbehållen rörelse och vinkel. 

Precessionsrörelsen som har skapats genomförs med en bestämd frekvens, som 

även kallas för Larmorfrekvensen (ω) och kan beräknas genom: 

 

 0B   (2) 

 
 där   är den gyromagnetiska kvoten (för väte: γ = 42,58 Mhz/T) och B0 det yttre 

magnetfältet (T). Resonansen orsakar att NMV placeras i en viss vinkel i förhållande 

till B0 (Fig. 4), denna flip vinkel beror på amplituden och varaktigheten på RF-pulsen. 

Den vanligaste vinkeln är 90° (i förhållande till B0.), vilket innebär att RF-pulsen ger 

tillräckligt mycket energi till NMV för att en rotation på 90° ska kunna ske. Den 

längsgående (longitud) NMV blir därmed helt tvärgående (transversal) istället, och 

under hela proceduren fortsätter NMV att rotera enligt Larmorfrekvensen. 

Resonansen skapar även en slags fas effekt, där alla väte kärnorna roterar i fas med 

varandra. Alla de magnetiska momenten kommer därmed att precessionera i samma 

position och därmed i fas (koherent) med varandra. När RF-pulsen upphör kommer 

NMV att återgå till sitt ursprungliga tillstånd, och väte kärnornas precession avtar 

successivt. Dessa förändringar sker med fördröjningar och kan ses som två olika 

relaxationstider (Carlton & Adler, 2006; Jacobson, 2006; Webb, 2003; Westbrook et 

al., 2008).  

 

 

Figur 4. Från början följer NMV B0 riktningen, men då resonans inträffar kommer NMV beroende av 

RF-pulsens amplitud och varaktighet, rotera och ”flippa” över till en viss vinkel i förhållande till B0 

(Westbrook et al., 2008). 
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6.3.1 - T1 - spin-gitter relaxation 

T1 är den första tidskonstanten och sammanhänger med en längsrelaxation (spin-

gitter relaxation). Denna beskriver den tid det tar för spinnvektorerna att återgå till sitt 

ursprungliga jämvikts tillstånd då 90° RF-pulsen upphör. T1 är alltså även ett mått på 

hur lång tid det tar för kärnorna att avge den överflödiga energin till omgivningen. 

Genom att använda sig av en metod som kallas för ”inversion recovery (IR), kan T1 

tiden bestämmas. Denna går ut på att man först sänder ut en 180°-puls som vrider 

spinnvektorerna i z-axelns negativa riktning, för att sedan efter tiden TI1 sända ut en 

90°-puls som vrider upp dem till xy-planet. Vilket gör det då möjligt att mäta FID-

signalen (Free Induction Decay), som är signalens styrka och därmed har den första 

punkten på relaxationskurvan bestäms. Genom att utföra minst två beräkningar och 

därmed två punkter på kurvan, kan T1 beräknas (Jacobson, 2006; Webb, 2003).  

 

6.3.2 - T2 - spin-spin relaxation 

T2 är den andra tidkonstanten och sammanhänger med en tvärrelaxation (spin-spin 

relaxation), och beskriver de samlade spinnens urfasning när RF-pulsen slås av. Då 

det är omöjligt att vidbehålla en exakt frekvens mellan alla protoner, kommer netto 

magnetiseringen att minska med tiden. Spatiala variationer i magnetfältets styrka 

inom kroppen tillsammans med andra faktorer, påverkar och leder till en minskning 

av protonernas sammanhållning. Genom spinneko sekvensmetoden (SE) kan man 

bestämma och mäta T2. Detta sker genom att det först sänds ut en 90°-puls som får 

spinnvektorerna att vrida sig till xy-planet, urfasningen börjar omedelbart. Därefter 

skickas en 180°-puls som får alla spinnriktningarna runt x-axeln att vända sig, vilket 

leder till att de snabbast roterande spinnen kommer i fas med spinnen som roterar 

långsammare. Detta ger ett spinneko med en maximal amplitud, och med hjälp av 

fler 180° pulser kan relaxationskurvan för T2 bestämmas (Jacobson, 2006; Webb, 

2003). 

 

6.4 Framställning av MR-bilden 

Relaxations tider varierar på ett antal faktorer som: mängden vatten som vävnaden 

innehåller och det yttre magnetfältets styrka. T2 är alltid kortare eller lika med T1 då 

urfasningen går snabbare än vad återställningen av vektorns vinkelriktning tar.  
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De olika relaxations tiderna utnyttjas för att särskilja olika vävnader från varandra, 

och tillsammans med protontätheten kan MR-bilder framställas (Jacobson, 2006). 

 

För att kunna samla in data i alla tre dimensioner (x, y och z axeln) utvecklade Paul 

Lauterbur år 1972 gradientspolarna. Dessa skapar ett eget magnetfält som varierar i 

styrka i förhållande till avståndet. RF signalen som samlas in av gradienterna kan 

sedan analysera inte bara vilken typ av atom som signalen kom från, utan även 

atomens exakta position inom matrisen. För att bildframställningen ska vara möjlig, är 

det nödvändigt att använda sig av de tre gradientspolarna. Då de skapar möjligheten 

att använda sig av grundläggande algoritmer för att skapa två- eller tredimensionella 

bilder genom Fouriertransforering. Vilket innebär att man framställer ett 

frekvensspektrum, som visar en projektion av en ”skiva” inom det valda bildområdet 

fast med en bestämd riktning. Genom att ta andra projektioner av den befintliga 

skivan men med andra riktningar, kan en bild byggas upp successivt och 

rekonstrueras till en färdig bild (Jacobson, 2006; Webb, 2003). 

 

Varje skiva i en serie av skivor, har en bestämd position och tjocklek. Genom att 

använda sig av en RF-puls med en bestämd frekvens tillsammans med en av 

gradienterna, kan man på så sätt välja ut och skapa en skiva. Skivan kan skapas 

utifrån tre plan, antingen coronalt, sagittalt eller axialt. Vilket betyder att man väljer 

skivan från x, y eller z planet, och därmed använder sig av en av de tre 

gradientspolarna. Tjockleken på skivan kan ökas eller minskas genom att förändra 

styrkan på gradientspolarna, eller genom att utöka bandbredden på frekvensen i RF-

pulsen. En längre RF-puls används därför för att skapa en smalare frekvensspektrum 

och därmed en tunnare skiva (Webb, 2003).  

 

6.5 Pulssekvenser 

Pulssekvenser har en stor betydelse för data insamlingen inom MRT, då olika 

sekvenser är bra på att framhäva olika bildinformationer på specifika vävnader. Vissa 

är specialgjorda för t.ex. flödesmätningar och vissa är extra känsliga för variationer i 

T1 och T2. Pulssekvenserna beskriver ett tidsförlopp för RF-pulser, gradienters 

påslag, amplitud, varaktighet och när mottagaren måste vara öppen för registrering 

av eko. Antalet faskodningssteg i bilden är oftast antalet rader som ska finns i bilden, 
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dvs. 256 ggr för en 256 x 256 bild. Antalet faskodningssteg har betydelse för 

pulssekvensen då den består av en sekvens av RF-pulser, som kommer att 

upprepas för alla faskodningsstegen. Vid upprepningen av en sekvens kommer ingen 

annan parameter att ändras, utan endast faskodningsgradientens värde. De tre 

vanligaste sekvenserna är: Spinneko, Inversion Recovery och Gradienteko 

(Thelander, 2000).  

 

6.5.1 Spinneko 

Spinneko (SE) är den mest populära och användbara sekvensen idag, då den 

reducerar scanningstiden väsentligt. Genom att välja Repetitionstiden (TR) och 

Ekotiden (TE), kan man få speciella T1, T2- och PD- ”viktade” bilder. Signalekot 

kommer i en SE-sekvens att formas av ytterligare en RF-puls (180°), som då 

påverkar de konstanta variationerna i magnetfältets signal väldigt lite. Detta utjämnar 

även inhomogeniteten i magnetfältet. I och med 180°-pulsen kommer den effekt som 

homogeniteten har på fasen och på spinnen i ett volymsegment, istället att 

spegelvändas. Efter 180°-pulsen kommer de snabbare spinnen (som känner av 

högre fält) att ligga efter de långsammare spinnen (känner av lägre fält), men de 

avancerar och vid ekotiden (TE) är de i fas med varandra. Detta gäller dock endast 

de spinn som fasar ur pga. yttre omständigheter. Därför ger SE-sekvensen en sann 

T2-vikting. Spinneko sekvensen ger endast 2D bilder, då 3D skulle ta alldeles för 

lång tid. Repetitionstiden (TR) är tidsfördröjningen mellan varje upprepad excitation 

av samma volymsnitt (Carlton & Adler, 2006; Thelander, 2000). 

 

 T1 SE skapas genom kort TR (ca 250-750 ms) och kort TE (<30 ms). Genom 

att öka TE kommer större förlust av signalen att ske, och en viss T2 viktning 

sker istället. 

 T2 SE skapas genom lång TR ( >1500 ms) och lång TE (ca 70-200 ms). De 

långa repetitionstiderna gör att T1-känsligheten undanröjs.  

 PD SE innebär att man inte behöver utöka undersökningstiden, då signalen 

uppkommer ur det första ekot från en T2-viktad dubbelekosekvens. 

 Turbo-SE (TSE) - denna Fast-teknik (Turbo) används idag på stort sett på alla 

T2-viktade sekvenser, då undersökningstiden blir väsentligt mycket kortare än 

SE. Detta ger betydligt mindre rörelseartefakter, men vissa nackdelar uppstår 
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också. Jämfört med SE får bilderna en viss oskärpa (blurring), en kraftigare 

fettsignal och det högre energitillståndet kan leda till att den s.k. Specific 

Absorption Rate (SAR)-limit nivån uppnås (Thelander, 2000). 

 

Genom T1 och T2 viktningarna kommer alltså olika vävnader att synas olika på 

bilderna. Ben genererar ingen signal vare sig i T1 eller i T2, vilket gör att ben blir 

mörka på MR bilderna. Däremot kan röd benmärg synas som en grå nyans på T1-

viktade bilder. Luft skapar inte heller någon signal, vilket gör att även luft blir mörk på 

bilderna. De vanligaste vävnader och deras utseende vid de olika viktningarna kan 

ses i Tabell 3 (Bontrager & Lampignano, 2005; Thelander, 2000). 

 

Tabell 3.  De vanligaste vävnaderna och deras utseende på MR-bilderna vid olika viktningar 

(Bontrager & Lampignano, 2006, s. 806).  

 

 
Vävnad 

 
T1 

 
T2 

Ben Mörkt Mörkt 

Röd benmärg Ljusgrått Mörkt grått 

Luft Mörkt Svart 

Fett Ljust Mörkt 

Vit hjärnvävnad Ljus grått Mörkt grått 

Grå hjärnvävnad Mörkt grått Ljus grått 

Ryggmärgsvätska/vatten Mörkt Ljust 

Muskler Ljus grått Ljus grått 

Blod kärl Mörkt Mörkt 

 

6.5.2 Inversion Recovery 

Inversion Recovery (IR) sekvenser är känsliga för patologier med långa 

relaxationstider. Genom att invertera spinnen så att deras magnetisering istället 

pekar mot fältet, förstärks T1 kontrasten och olika vävnaders signalintensitet 

separeras då T2 relaxationerna blir olika snabba. Om ett lämpligt val av 
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inversionstiden görs kan nästa mätning av en specifik vävnad i relaxationen bli vid 0-

linjen, som är den tidpunkt då hälften av alla spinnen har återgått till magnetfältets 

riktning. Vävnaden kommer då inte att ge någon signal och bli istället undertryckt i 

bilden. Det finns ett flertal olika IR sekvenser, här följer några exempel: 

 

 STIR (Short Time Inversion Recovery) är en fettsläckande sekvens. Fett har 

en kort T1 relaxation och vävnader med lång T1 ”lyser” mer än vad vävnader 

med kort T1 gör. Sekvensen ger även många snitt. 

 FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) används mest i hjärnan då det 

blir betydligt sämre bilder på resten av kroppen. Då sekvensen har lång T1 får 

man vätska signal 0. Sekvensen tar även lång tid att genomföra.  

 Turbo STIR (T2 viktad, dock även beroende av T1) är en snabbare variant av 

STIR och FLAIR. Den är inte känslig för t.ex. metall i patienten då 

inhomogenitet i magnetfältet inte påverkar sekvensen. Den har dock en 

begränsning på antalet snitt som kan genomföras (Thelander, 2000). 

 

6.5.3 Gradienteko 

Gradienteko (GRE) sekvensen använder endast en RF puls som är minde än 90°. 

Signal ekot kommer istället för att skapas av RF pulsen, bildas av gradient pulsen. 

Återhämtningsfasen är därför betydligt kortare, vilket gör det möjligt att använda sig 

av en kortare TR och därmed en mer frekvent bildtagning (Carlton & Adler, 2006).  

 

6.6 Användning av kontrastmedel 

Nu för tiden är det även vanligt att man använder sig av ett kontrastmedel vid MR 

undersökningar. Kontrastmedlet består av metalljoner som gadolinium, vilket 

innehåller en stor andel av elektroner som är oparade. Detta gör att metalljonen har 

ett stort magnetiskt momentum. Ett populärt kontrastmedel är gadolinium 

diethylenetriaminepentaacetic acid (Gd-DTPA) eller Magnevist som läkemedlet heter. 

Signalen fångas inte direkt upp från kontrastmedlet, utan istället är det den biologiska 

spridningen av medlet som syns. Detta är ett resultat av relaxationstiden på de 

närliggande vatten molekylerna. Vilket gör att relaxationstiden både på T1 och T2 
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minskar, tack vare samspelet mellan de oparade elektronerna på metalljonen och 

vatten molekylerna (Bontrager & Lampignano, 2005; Webb, 2003). 

 

Den vanligaste dosen med kontrastmedlet till patienter ligger på 10 ml av en 

koncentration på 0,5 M, vilket ger en koncentration i kroppen på ca 0,1 mmol/kg. Vid 

detta koncentrationsförhållande i kroppen blir relaxationstiden på T1 mycket kortare 

än vid T2. Därför är det betydligt vanligare att man använder sig av T1 vid 

kontrastmedels användning. Gd-DTPA används oftast vid diagnostik på olika 

hjärnsjukdomar som gliom, meningiom och andra typer av tumörer. Vid T1-viktade 

bilder kommer exempelvis en tumör att lysas upp ordentligt som syns i Fig. 5. 

Kontraindikationer för användandet av kontrastmedel kan vara exempelvis att man 

har nedsatt njurfunktion, då utsöndringen av medlet sker genom njurarna. En annan 

faktor kan vara graviditet (Bontrager & Lampignano, 2005; Webb, 2003).  

 

 

 
 
Figur 5. Bilderna visar T1 viktade sagittala bilder på huvudet. Vid pilarna kan en tumör ses. Den 

vänstra bilden är utan kontrastmedlet Gd-DTPA och den högre är med. Patologin ”lyser” därmed upp i 

bilden (Bontrager & Lampignano, 2005, s.806).  
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6.7 MRT komponenterna 

MR-kameran består av framförallt tre grundkomponenter (Fig. 6): stationära 

magneten, tre gradient spolar och RF spolar. Magnetens funktion är att skapa ett 

starkt, stabilt och homogen magnetfält kring patienten. För att undvika onödiga 

artefakter i bilden och skapa en hög stabilitet av MRT signalen, krävs det att 

magnetfältets styrka är tillräckligt starkt. Magneten finns i tre olika utföranden: 

resistiva-, permanenta-, och supraledande magneter. De resistiva magneterna kan 

skapa ett magnetfält på ca 0,02 - 0.4 T. Dessa magneter skapar en stor mängd 

resistans, vilket leder till värme. Resistiva magneter är därmed begränsade tack vare 

deras kylningskrav, men skapar ändå ett väldigt bra och likformigt magnetfält till en 

relativt låg kostnad. Permanenta magneters styrka ligger omkring 0,3 T. Dessa 

magneter är extremt tunga på uppemot 100 ton, men har vissa fördelar som att de 

inte behöver någon kylningsenhet. Den öppna designen innebär också att risken för 

klaustrofobi minskar. Dock så är homogenheten och stabiliteten på magnetfältet 

väldigt temperaturberoende, vilket gör att magnetfältets styrka även här är 

begränsad. Oftast används denna typ av magneter till interventionella MRT 

undersökningar (Carlton & Adler, 2006; Webb, 2003). 

 

 

 
 

Figur 6. Bilden visar en genomskärning av MRT. Där man kan se grundkomponenterna som 

magneten, gradientspolarna och radiofrekvens spolen (Coyne, 2009). 
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6.7.1 Supraledande magneter 

I resistiva magneter skapas magnetfältet av en passage av konstant ström genom en 

kopparledare. Magnetfältets styrka är direkt beroende på strömmen, vilket gör att det 

krävs en hög ström för dessa magneter. Dock avger strömmen en betydande mängd 

värme, vilket gör att kylningen av konduktorn inte räcker till. Detta problem löser man 

genom att minimera motståndet i konduktorn, genom så kallad supraledande 

teknologi. Denna teknik innebär att man omger strömspolen med flytande helium och 

temperaturen kommer därmed att hålla sig kring ca -269º grader. Vilket gör då att det 

inte längre finns något elektriskt motstånd i spolen som skapar värme. Dock måste 

värmen ständigt hållas tillbaka och därför är det mycket viktigt att det finns tillräckligt 

med helium. Detta kontrolleras regelbundet och heliumet måste fyllas på 

regelbundet. Supraledande magneter är därför inte bara dyra i inköp, utan även 

underhållskostnaden är relativt hög. Dessa magneter används för de flesta systemen 

över 0,35 T. Där 1,5 T och 3,0 T är de vanligaste systemen idag (Carlton & Adler, 

2006; Webb, 2003). 

 

6.7.2 Gradientspolarna 

För att avbildning av ett specifikt skikt i kroppen ska vara möjligt, måste man skapa 

variationer i magnetfältet. Detta sker med hjälp av tre gradientspolar som återfinns i 

tre riktningar, x, y och z. Genom att variera magnetfältsstyrkan kommer gradienterna 

att variera signalens frekvens i flera olika positioner. Gradienterna används därför till 

bland annat frekvenskodning, faskodning och snitt urval. Det som till största dels 

påverkar tajmingen av en pulssekvens är gradient omkopplingen. Under en 

pulssekvens slås alla tre gradienterna på och av flera gånger. Varje gång en gradient 

slås på kommer strömmen att vara på tills gradienten når sin maximala amplitud. 

Därefter är gradienten påslagen under den angivna perioden, för att sedan vila lika 

lång period när den väl slås av. Denna tid för återhämtning gör att många 

millisekunder går förlorade, då denna process upprepas ett flertal gånger under 

sekvensens gång. Vilket leder till både längre TR och TE tider. Därför är det viktigt att 

gradientsystemet modifieras på lämpligt sätt, så att man kan spara in på denna 

tidsförlust. Olika metoder som att ändra på gradientens amplitud, gradienters 

maximala amplitud och deras arbetstid är några faktorer som kan modifieras 

(Jacobson, 2006; Westbrook, 2008).  
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Det är viktigt att gradientspolarna konstrueras så att de ligger linjärt över det området 

som ska avbildas, och att de kan producera en tillräckligt hög gradientstyrka per 

enhet ström. Magnetkamerans diameter och vilken typ av gradienter som ska 

användas, avgör hur gradientspolarna byggs in i magnetkameran. Konstruktionen av 

gradientspolarna kan ses i Fig. 7 (Jacobson, 2006; Webb, 2003). 

 

 
 

Figur 7. Bilden visar hur de olika gradientspolar byggs in i kameran, från vänster till höger: z-

gradientspolen, y-gradientspolen och x-gradientspolen (Webb, 2009, s. 185). 

 

6.7.3 Radiofrekvensspolarna 

För att resonans ska uppstå måste RF skicka en puls med vätets resonans frekvens. 

Detta sker från en radio sändare som sänder med tillräckligt hög energi, för att NMV 

ska ”flippa” över till en annan vinkel i förhållande till B0. En sådan puls kallas därför 

för en 90° RF puls, och är skapad av ett oscillerande magnetiskt fält från en RF 

sändarspole. Nu för tiden kan även RF mottagarspolen vara densamma som RF 

sändarspolen (Carlton & Adler, 2006; Webb, 2003; Westbrook et al., 2008). 

 

Då MR-signalen som utsänds från kroppen är mycket svag, bör spolen placeras så 

nära som möjligt inpå kroppsdelen som ska undersökas. Därför finns det en rad olika 

modeller av RF-spolar (Fig. 8), som därmed ska passa bättre för en specifik 

kroppsdel. Den så kallade fågelburspolen passar bra vid undersökningar på 

extremiteterna, medan ytspolen (eller huvudspolen) är anpassad för undersökningar 
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på huvudet och nacken. Dessutom finns det ett antal andra spolar som kan 

användas, där vissa är mer flexibla än andra (Carlton & Adler, 2006; Webb, 2003).   

Vilken typ av spole som används är direkt avgörande för hur stor del av signalen som 

kommer att mottas. Detta kommer även därför att påverka bildens SNR. Generellt 

sett ska man välja den typ av spole som rymmer bäst det område som ska 

undersökas och man bör inte ta en allt för stor spole. Positioneringen av spolen är 

också en mycket viktig faktor för att maximera SNR, och därmed även inducera en 

sådan stark signal som möjligt. Något man dock måste tänka på när det gäller 

hanteringen av spolarna (oavsett storlek), är att kablarna till spolarna inte får ligga 

direkt på patientens hud. Då dessa är gjorda av ledande material kommer även 

värme att utvecklas. Vilket kan under vissa omständigheter leda till att kablarna blir 

extremt varma, och orsakar därmed brännskador på patientens hud. Kablarna bör 

därför även inspekteras regelbundet, då spolen inte får användas om det finns några 

tecken på skador på den (Carlton & Adler, 2006; Westbrook et al., 2008).  

 

 

  
 

Figur 8. Den vänstra bilden visar den så kallade fågelbur spolen, medan den högra är huvudspolen 

(Cartlon & Adler, 2006, s. 691). 

 

6.8 Bildkvalitén 

Kvalitén på MR-bilder är beroende av ett antal faktorer, vilka även har en avgörande 

roll för den slutgiltiga bildkvalitén. De faktorer som framförallt påverkar MR-bilden är: 

upplösningen, RF signalen, undersökningstiden och kontrasten (Thelander, 2000).  
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RF signalen är en av de faktorerna som påverkar bildens ljusstyrka mest. 

Magnetfältsstyrkan påverkar hur kraftig RF-signalen kommer att vara, och därför är 

det en stor skillnad på hur vävnader framhävs i bilden mellan MR-maskinerna med 

olika magnetfältsstyrkor. Olika parametrar som TR, TE, T1, och T2 har också en stor 

betydelse för RF signalen. Proton precessionen beror på de olika vävnaderna som 

finns i det aktuella området, och därför krävs det i varje undersökning åtminstone en 

T1 och T2 viktad bild. Annars finns det risk att exempelvis en tumör som är inbunden 

i fett, inte syns på en T2 viktad bild (då fett och tumörer har samma T2 relaxations 

tider). Men den kommer istället att ge kontrast på en T1- viktad bild, vilket gör att de 

bägge bilderna komplettera varandra (Carlton & Adler, 2006; Thelander, 2000).  

 

Bildkvaliténs primära faktor är snittjockleken, då den räknas in i den spatiella 

upplösningen. Voxelstorleken är lika med pixelstorleken x snitttjockleken. Dock 

menar Carlton och Adler (2006) att även Field of View (FOV) och matrix storleken har 

en stor betydelse för upplösningen. Då FOV dividerat med matrix storleken påverkar 

den totala voxel dimensionen: 

 

 
M

F
d   (2) 

 

där: d = voxel dimensionen, F = FOV och M = matrix storleken. Voxelstorleken avgör 

därför den minsta vävnads skillnaden som kan avbildas. Den spatiala upplösningen 

blir då högre ju mindre varje voxel är (dock blir signalen svagare) (Carlton & Adler, 

2006; Thelander, 2000).  

 

Den totala MR undersökningstiden beror på pulssekvensen, antalet excitationer och 

faskodningssteg. Dock tar undersökningen betydligt längre tid om en tredimensionell 

bild ska skapas. Därför försöker man använda sig av vissa pulssekvenser som 

multisection och multiecho, för att reducera tiden. Tiden kan även ha en avgörande 

faktor för bildkvaliteten, då risken för rörelseartefakter (patientens otålighet) ökar ju 

längre undersökningen pågår Carlton & Adler, 2006). 

 

Dessutom bidrar tiden och det trånga utrymme att många patienter får 

klaustrofobiska känslor, vilket kan till och med hindra patienten från att genomföra 
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undersökningen. Därför är god kommunikation med patienten under hela 

undersökningen mycket viktigt, för att säkerställa patientens trygghet och därmed 

minska artefakterna. Vid vissa undersökningar är rörelser nästan oundvikliga, som 

vid olika bröst, rygg och hjärt undersökningar. Här använder man sig av 

elektrokardiografi för att starta skanningen, t.ex. mellan in och utandning, vilket också 

reducerar rörelseartefakterna markant (Carlton & Adler, 2006). 

 

För att producera MR-bilder där man tydligt kan urskilja kontrasten mellan olika 

vävnader, krävs det att rätta sekvenser och algoritmer används. Genom att ändra på 

RF-pulsens parametrar som TR och TE, kan bildkontrasten kontrolleras och 

förändras markant. Olika viktade T1 och T2 bilder skapas genom att använda sig av 

korta TR och TE (T1-viktad) tider, respektive långa TR och TE (T2-viktad) tider 

(Carlton & Adler, 2006; Thelander, 2000). 

 

Då det är möjligt att skapa så många olika sekvenser och algoritmer, finns det inte 

någon enhetlig vävnads beräkning i MRT för kontrasten. Utan den beror istället på 

signalen och därmed den utsända frekvensen från vävnaden. Förhållandet mellan 

kontrast och brus (S/N) i bilden påverkas av bland annat snittjockleken, där en högre 

signal uppnås ju tjockare snittet är. Genom att reducera TE och optimera TR kan 

även ett bättre S/N förhållande uppnås. Dock innebär inte automatiskt ett högt S/N 

god kvalité på bilden, utan kontrasten mellan olika vävnader har också en stor 

betydelse för MR-bildens slutgiltiga kvalité (Carlton & Adler, 2006; Thelander, 2000).  

 

6.9  Kontraindikationer och säkerhet 

MR-kamerans kraftiga magnetfält innebär att tydliga och specifika säkerhetsrutiner 

måste etableras, för att förhindra olyckor där magnetiska objekt kan bli dödliga 

projektiler. Andra elektriska apparater som pacemaker, hörapparater, inopererade 

objekt m.m. kan även skadas, röra på sig eller påverkas på något sätt så att deras 

funktion inte kan garanteras i ett sådant starkt magnetfält. Vilket kan innebära en stor 

säkerhetsrisk för patienten. Även mindre trevliga saker kan hända som att kreditkort 

och klockor slutar att fungera (Bontrager & Lampignano, 2005; Carlton & Adler, 

2006).  
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Metall fragmenter i kroppen, metall i ögat, eller aneurysm clip i hjärna är några andra 

kontraindikationer för MR-kameran. Där patienter med aneurysm clip är en särskild 

viktigt grupp att uppmärksammas på. Då det har visat sig att de inopererade clippen 

utför ett vridmoment när de utsätts för starks magnetfält. Därför att det viktigt att 

patientens sjukdomshistoria granskas noggrant och varje material måste granskas 

individuellt. Så att det är säkert för patienten att genomföra MR undersökningen. 

Patienten får även själv fylla i ett särskilt formulär innan undersökningen, där vanliga 

frågor som dessa förekommer (Bilaga 1): 

 

 Har du något inopererat metallföremål i kroppen? 

 Har du eller har du haft något elektriskt/batteristyrt implantat i kroppen?  

 Är du gravid?  

 

Ibland vid tveksamheter måste konventionell röntgen utföras först för att säkerställa 

att det exempelvis inte finns någon metallbit i ögat (Bontrager & Lampignano, 2005; 

Carlton & Adler, 2006).  

 

Avståndet till själva centrum av MR-kameran har stor betydelse för dess 

dragningskraft. Redan vid 3- 6 meter från apparaten kan rullstolar, vagnar och till och 

med sängar dras mot MR-kameran. Vid 1- 3 meter kan även pennor och hårnålar 

förvandlas till projektiler. Därför finns det en viktig regel att exempelvis inga rullstolar, 

syretankar, infusionspumpar eller patientövervakningsutrustning får föras innanför 

dörren till MR-kameran. Det är ytterst viktigt att respektera det starka magnetfältet, 

och röntgenpersonalen har därmed ett stort ansvar att kontrollera alla personer 

(patienter, anhöriga och även sjukhuspersonal) som går in i undersökningsrummet. 

Så att de inte utsätter sig själv eller andra för fara med något magnetiskt objekt 

(Bontrager & Lampignano, 2005; Carlton & Adler, 2006).  

 

MR-kameran fungerar inte som många andra elektroniska apparater, att de är igång 

endast när de används. Vilket är en faktor som måste talas om för alla personer som 

inte är van med MR-kameran. Därför är det även viktigt att dörren till själva MR-

kameran är låst under tiden den inte används. Detta för att förhindra att någon 

obehörig ska råka gå in i det kraftfulla magnetfältet (Carlton & Adler, 2006). 
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Lokal uppvärmning av vävnad och metalliska objekt inne i kroppen (som protes eller 

gammal tatuering) sker då RF-signalen värmer upp patientens kropp. 

Uppvärmningen beräknas som watt per kilo (W/kg) och refereras till specific 

absorption ratio (SAR-värde). Ett SAR värde mellan 1-4 W/kg som ett medelvärde på 

hela kroppen, kan enligt The United States Environmental Protection Agency (EPA) 

ge ogynnsamma hälsoeffekter på personer. Uppvärmning är därför ett skäl till varför 

gravida kvinnor eller uttorkade patienter inte bör genomföra en MR undersökning 

(Bontrager & Lampignano, 2005; Carlton & Adler, 2006). 
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7 Snabba MR Sekvenser 

Att använda sig av MR-kameran för att undersöka tarmen är inget direkt nytt. 

Gourtsoyiannis, Papanikolaou, Grammatikakis, Maris och Prassopoulos (2001) 

menar att MR bilder generellt på tunntarmen har sina fördelar som:  

 

 Utmärkt mjukvävnadskontrast 

 Möjlighet till tredimensionella bilder 

 Ingen joniserad strålning 

 

Dock har inte MR alltid varit något direkt förstahandsval för denna typ av 

undersökning, då de långa insamlingstiderna orsakade rörelseartefakter från antigen 

andningsrörelserna eller peristaltik (mag-tarmkanals rörelser). För att lösa detta 

problem introducerades nya och snabbare sekvenser som därmed reducerade dessa 

artefakter. Den första kallas enligt Lee, Marcos och Semelka (1998) för HASTE (half-

Fourier single shot turbo spin echo). Denna sekvens är T2-viktad och är väldigt 

effektiv och snabb med bildtagningen. Bilderna tas nämligen på mindre än 1 sekund 

per sektion. Ett flertal företagsspecifika namn på denna sekvens finns enligt Hoa 

(2009), som exempelvis: HASTE (Siemens), UFSE (Philips) och DIET (Toshiba).   

 

Den andra kallas för FISP (Fast Imaging with Steady Precession) och är enligt 

Lauenstein (2008) en så kallad steady state precession sekvens. Denna sekvens 

kallas även för TrueFISP (Siemens), B-FFE (Philips) och FIESTA (GE Healthcare). 

Största fördelen med FISP sekvensen (som många andra snabba sekvenser) är att 

den inte är direkt rörelsekänslig. Detta har stor betydelse om exempelvis patienten 

har svårt att utföra ”håll andan” momenten i sekvensen, vilket leder annars till 

rörelseartefakter i MR bilden. Dock bör denna typ av sekvens köras utan fett 

undertryckning menar Lauenstein (2008), då detta gör att man får en bättre visuell 

bild av tarmen och det närliggande mesenteriumet (tarmkäxet).  
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Den sista tredje snabba sekvensen är T1 viktad och kallas enligt Gourtsoyiannis et 

al. (2001) för fast low-angle shot (FLASH). Där Siemens kallar den för TurboFLASH, 

Philips för T1-TFE eller T2-TFE och på Toshiba för Fast FE.  

 

HASTE (Fig. 9) är en spin echo teknik, som enligt Hoa (2009) gör det möjligt att fylla 

hela Fourier planet på en enda 90° puls (där TR är oändlig). Genom att utnyttja 

singel shot i sekvensen kan man öka hastigheten ytterligare (nära det dubbla), då 

man inte behöver registrera det senaste ekot i rådatabildrummet (k-rummet). Istället 

är det bara hälften av alla linjer i k-rummet som registreras, medan de resterande 

linjer räknas ut genom symmetriska egenskaper. Detta påverkar dock bilden en aning 

negativt då signal till brus förhållandet skadas. Bilderna som erhålls med en HASTE 

sekvens är starkt T2-viktade, och detta beror på att k-rummets linjer är till största dels 

fyllda med långa TE ekos (Hoa, 2009; Westbrook et al., 2008). 

 

 
 

Figur 9. Coronar thick-slab HASTE fat-saturation. Bilden visar fullgod och homogen dilatation av de 

jejunala tarmslyngor (pilspetsar), men sammanfallen eller stenos i terminala ilieum (pil) (Wiarda et al., 

2008). 
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True FISP (Fig. 10) är en balanserad gradient eko sekvens, där man använder sig av 

de tre gradienterna som är välbalanserade och symmetriska. Då gradient systemet är 

så pass välbalanserad kommer fas skiftet att vara noll. Detta och att man använder 

sig av en större flipvinkel, samt kortare TR, gör att vävnader med mycket fett och 

vatten (som har T1/T2 värden) kommer att ha en mycket högre signal än vävnader 

utan. Med denna typ av sekvenser får man MR-bilder med utmärkta signal till brus 

förhållanden, samt att det tar knappt en sekund för varje skiva (Hoa, 2009; 

Westbrook et al., 2008).  

 

 
 

Figur 10. Coronal true fast imaging with steady-state precession (FISP) fat-saturation. Bilden visar 

väggförtjockning i terminala ileum (pilar) med sammanfallen lumen eller stenos. Fullgod och homogen 

dilatation finns i de jejunala tarmslyngor (pilspetsar) (Wiarda et al., 2008). 
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TurboFLASH  (Fig. 11) är också en gradient eko sekvens, men skiljer sig en hel del 

gentemot True FISP. Sekvensen använder sig av en betydligt mindre flipvinkel och 

en väldigt kort TR. Detta leder till att sekvensen blir väldigt dåligt T1-viktad och 

sekvensen måste därför kompensera T1 för att vidbehålla kontrasten. Därför måste 

en motsatt 180° puls användas för att förbereda magnetiseringen innan själva 

repetitionsekot sker.  De ihop samlade frekvenserna från detta eko kommer sedan att 

skickas till k-rummet. Efter en kort TR period kommer händelsen att upprepas, men 

nu kommer magnetiseringen att ske i en annan fas. När alla frekvenser och data är 

insamlade i k-rummet, kommer den slutgiltiga bilden att skapas. Det är även möjligt 

att skapa T2-viktade bilder med denna sekvens. TurboFLASH ger en bra signal till 

brus förhållande i 3D och en utmärkt anatomisk detaljrikedom i volymen. Dock så är 

signal till brus förhållande inte lika bra i 2D, och ljudet från gradienterna när de 

används är betydligt högre än i vanliga fall (Hoa, 2009; Westbrook et al., 2008).  

 

 
 

Figur 11. Coronal fast low-angle shot (FLASH) 2D fat-saturation. Bilden (efter iv-kontrast) visar förhöjd 

diffus laddning av tunntarmsväggen (pilar) (Wiarda et al., 2008). 
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7.1 K-rummet  

K-rummet är som beskrivet ovan rådatabildrummet. Vilket utgör grunden för MR-

bilden som sedan genom en matematisk process (Fouriertransform) blir till den 

slutgiltiga MR-bilden. K-rummet består av ett antal ekon som placeras efter varandra, 

och som därmed skapar en karta över de spatiella frekvenserna. I k-rummets 

centrala delar finns de låga spatiella frekvenserna, som visar objektets utseende och 

form. I de yttre delarna finns de höga frekvenserna, vilka utgör objektets detaljer och 

konturer. Avståndet mellan varje punkt i k-rummet speglar sig direkt på den slutgiltiga 

bildens field-of-view. Genom att exempelvis behålla antalet linjer i k-rummet men 

packar de tätare, kommer upplösningen i bilden att ökas. Vid storleksökningen 

kommer dock även signal till brus förhållandet att minskas, vilket man bör ta hänsyn 

till (Thelander, 2000; Westbrook et al., 2008). 

 

7.2 Användning av sekvenserna 

Lee et al. (1998) menar att användandet av HASTE sekvensen gör det fullt möjligt att 

visa tunntarmens alla delar. Då den spatiala- och kontrast upplösningen i sekvensen 

är mycket god, kan man påvisa tunntarmens väggar och hålrum, utan att använda sig 

av något externt kontrastmedel. Vilket gör att HASTE bilderna kan användas för 

beräkning av tunntarmens tjocklek i en mer naturlig miljö. Fast om detta leder till 

tidigare diagnostik av tunntarmssjukdomar saknas det dock belägg för. Dessutom 

påpekar Lee et al. (1998) att när tunntarmen är vätskefylld syns konturerna av 

tunntarmsväggen mycket bra, tack vare kontrastskillnaderna mellan vätskan och 

väggen. Där vätskan har en hög signal och tunntarmsväggen avspeglar sig som en 

mindre intensiv signal. Wiarda, Kuipers, Houdijk, och Tuynmans (2005) påpekar dock 

att HASTE sekvensen med fett saturering är mer känslig för rörelseartefakter, och att 

det är då svårare att identifiera mesenteriumet.  

 

Gourtsoyiannis et al. (2001) förklarar att true FISP sekvensen ger bra anatomisk T2 

bilder på tunntarmen, vilket bör kombineras med T1-viktade FLASH bilder för ett 

optimerat tunntarms protokoll. Rörelseartefakter beskrevs av Gourtsoyiannis et al. 

(2001) och Wiarda et al. (2005), som mer förekommande i FLASH sekvensen än i 

true FISP. Bägge sekvenserna ger en mycket god och tydlig bild på 
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tunntarmsväggen och på den eventuella utvidgningen. Däremot menar 

Gourtsoyiannis et al. (2001) att true FISP sekvensen har en aning bättre bild kvalité, i 

alla fall om den jämförs med 3D FLASH. Däremot är true FISP sekvensen väldigt 

beroende av magnetfältets homogenitet, vilket leder till artefakter i den slutgiltiga 

bilden om homogeniteten är instabil. Artefakterna kan dock reduceras om man 

använder sig av den förprogrammerade shimmings boxen (shim3D), under 

sekvensens gång.  

 

Det kontrastmedel som bland annat används är gadolinium, och används 

tillsammans med T1-viktade bilder. Där framförallt 3D FLASH fs (fat saturation) är 

den vanligaste sekvensen i vilken man använder kontrastmedel (Lauenstein, 2008). 

Dock menar Wiarda et al. (2005) att det är viktigt att själva sekvensen körs  

60 sekunder efter kontrastinjektionen. Detta för att få med när tarmväggen är som 

mest utfylld med kontrastmedel. 
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8 Magnetkameraundersökning vid Crohns sjukdom   

Genom utvecklingen tar MR-undersökningar en allt större plats i diagnostiken av 

Crohns sjukdom.  Bara för tio år sedan var det svårt att få bilder av hög kvalitet på 

buken på grund av långa undersökningstider med rörelse artefakter som följd.  Med 

hjälp av dagens high-strength gradient scanners kan man få 3D-data inom  

10 till 15 sekunder. Vilket innebär att man kan få bilddata inom ett andningsuppehåll. 

Detta gör att undersökningen även kan genomföras om patienten ligger i respirator 

(Lauenstein, 2008). 

 

Tekniken har många fördelar som: ingen joniserad strålning används, multiplana 

möjligheter, mural och extramural visualisering, möjligheten att kontrollera luminal 

dilatation och överlägsen vävnadskaraktärisering (Wiarda et al., 2005). 

 

8.1 Tarmdilatation 

Eftersom de flesta tarmslyngor är sammanfallna i deras fysiologiska tillstånd är det 

viktigt att uppnå en lämplig dilatation av tarmen för att undvika falska positiva eller 

negativa resultat. Sammanfallna tarmsegment kan likna väggförtjockning som kan 

misstolkas som inflammatorisk tarmsjukdom (Lauenstein, 2008). 

 

Tarmen dilateras genom tillföring av oral kontrast som oftast är en blandning av 

vatten och metylcellulosa (0,5 %). Bästa resultat uppnås med nasoduodenal sond 

och kontrastpump. Flödet startas på 80 ml/min, om kontrasten passerar tarmen på ett 

adekvat sätt utan retrograd fyllnad ökas flödet till maximum 160 ml/min tills 

kontrasten fyller terminala ileum. I den andra fasen hålls flödet mellan  

120-200 ml/min för att uppnå en reflexmässig avslappning av tarmen (Wiarda et al., 

2005). 

 

Kontrasttillförsel med hjälp av sond ger bästa resultatet, men har också nackdelar. 

Sonden sätts som regel med hjälp av genomlysning vilket innebär en stråldos till 

patienten. Med tanke på att Crohns sjukdom är kroniskt innebär det upprepade 

undersökningstillfällen med en hög sammanlagd stråldos som följd. Sondsättningen 

kan dessutom upplevas som obehagligt och traumatiserande för patienten eftersom 
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det är en invasiv procedur (Lauenstein, 2008). I samtal med överläkare Magnus Alm1 

framkommer det att vissa sjukhus väljer att låta patienten dricka kontrasten i stället. 

Han påpekar dock att det fortfarande är omdiskuterat vilken metod som är att föredra.  

Frågan är om bildkvalitén alltid räcker för att ställa en säker diagnos om man inte 

använder sond.  

 

8.2 Undersökningen 

I litteraturen ser man många skillnader i tillvägagångssätt vad gäller förberedelse, 

kontrast, patientposition, läkemedelsadministration och protokoll. Några exempel: 

 

 Förberedelse: Patienten ska vara fastande på undersökningsdagen från         

kl. 0.00 men får dricka klara vätskor som buljong eller te upp till tre timmar 

innan undersökningen (enligt rutin Sundsvalls sjukhus, 2009). Wiarda et al. 

(2005) rekommenderar en diet med lättsmält mat som sätts in en dag innan 

undersökningen.  

 Kontrast: Som beskrivits i föregående rubrik kan undersökningen göras med 

hjälp av nasoduodenal sond eller genom att låta patienten dricka kontrasten. 

Lauenstein (2008) påpekar att man bara får en måttlig och ojämn dilatation av 

tarmen när patienten dricker kontrasten. Överläkare Magnus Alm bekräftar att 

det diagnostiska värdet kan påverkas i vissa undersökningar på grund av dålig 

tarmdilatation. Kontrastmängden varierar i litteraturen mellan 1000 – 3000 ml 

och flödet vid användning av kontrastpump mellan 75 – 250 ml/min. 

Gadoliniumkontrast administreras intravenöst (0,1 mmol/kg) (Wiarda et al., 

2006). 

 Patientposition: Wiarda et al. (2005) väljer att ha patienten i supine position 

under undersökningen. I alla andra valda artiklar väljer man att lägga patienten 

i prone positionen. Masselli, Casciani, Polettini, Lanciotti, Bertini och Gualdi 

(2006) förklarar att man får ett lätt tryck på främre abdomen när patienten 

ligger på magen, vilket separerar de olika tarmslyngorna och dessutom 

                                            
1 Ett samtal har genomförts med överläkare Magnus Alm på röntgenavdelningen, 

Sundsvalls sjukhus den 9 november 2009. 
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minskar det bukhålans bredd i ventrodorsal riktning och därmed också antalet 

coronara snitt. 

 Läkemedelsadministration: Vid fullgod och homogen dilatation administreras 

ett spasmolytikum (t.ex. 40mg Buscopan) intravenöst för att förhindra 

tarmperistaltik (Tillack, Seiderer, Brand, Göke, Reiser, Schaefer, Diepolder, 

Ochsenkühn & Herrmann, 2008). Även här finns det skillnader i litteraturen, 

Korman, Kurugoglu och Ogut (2005) nämner en dos på 20mg. 

 

Tabell 4. MR tunntarm protokoll (Wiarda et al., 2006). 

 

 Protokoll: Som vid alla undersökningar finns det variationer i protokollen från 

sjukhus till sjukhus. Tabell 4 visar ett standard protokoll. Bildprotokollet gör det 

möjligt att diagnostisera sjukdomen och bestämma sjukdomens utbredning. 

Funktionell information gör det möjligt att skilja mellan sammanfallen 

tarmvägg, tarmväggsstenos, aktiv och inaktiv sjukdom.  I de morfologiska 

Parameter HASTE with fat 
saturation 

True FISP with fat 
saturation 

HASTE with fat 
saturation 

Flash 2D with fat 
saturation 

Plane Coronal Coronal and axial Coronal and axial Coronal and axial 

Breath-hold No Yes Yes Yes (multi) 

Timing Every 8 s. Every 4 min. In last part of study 

In last part of study 
(unenhanced and 
enhanced [60 s 
efter contrast 

administration]) 

No. Of slices 1 23 20 20 

Slice thickness 
(mm) 

50 5 5 5 

Slice Distance   0 0 0 

Field of view (mm2) 250 x 250 
coronal 400 x 400 

Axial 350 x 240 
coronal 400 x 400 

Axial 350 x 350 
coronal 400 x 400 

Axial 350 x 262 

Matrix 218 x 256 151  256 205 x 256 157 x 256 

TR (ms) 849 05.04 849 212 

TE (ms) 58 02.52 58 308 

Flip angle (°) 150 80 150 70 

Imaging time per 
section (s) 

0.8 1.1 0.8 1.2 

Imaging time per 
volume (s) 

0.8 26 23 23(x2) 
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serierna kan man hitta de viktigaste karakteristika för sjukdomen. Skillnaden 

mellan aktiv och kronisk sjukdom ses bäst i serierna med Gd-kontrast. Typiskt 

för Crohns sjukdom är ökad mesenteriellt fett, avgränsade områden med 

inflammation med normala områden däremellan (skip lesions), och 

fistelbildning. Dessa kan identifieras både i de morfologiska serierna och i 

serierna med Gd-kontrast. Karakteristiskt för en aktiv inflammation av 

tunntarmen är bland annat tarmväggsödem, sår, tarmväggsförtjockning,    

(Fig. 12) ökad mesenterisk kärlbildning och lymfkörtlar (Fig. 13). 

 

 
 

Figur 12. Bilden visar en del av distala ileum med en ganska diskret väggförtjockning men tydlig 

kontrastuppladdning i förhållande till övrig tunntarm (pilar) (Sundsvalls sjukhus, 2009). 

 

 



  45 

 
 

Figur 13. Ett exempel på information som man kan få med MR som man aldrig kan se med 

genomlysning eller kapselendoskopi, i det här fallet ett flertal lymfkörtlar i mesenteriet i anslutning till 

det inflammatoriskt förändrade tarmavsnittet (pilar) (Sundsvalls sjukhus, 2009). 

 

Karakteristiskt för en inaktiv sjukdom är saknaden av abnormiteter (dvs. optimal 

dilatation av tarmslingorna, frisk peristaltik och ingen stenos) eller en 

väggförtjockning med relativ låg signalintensitet som representerar fibros med 

begränsad jämn kontrastupptag. Intraluminal vätska och intravenös kontrast gör det 

lättare att upptäcka fistlar. Magnetkameran gör det även möjligt att utvärdera 

komplikationer associerad med Crohns sjukdom (Wiarda et al., 2006). 
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9 Korrelation mellan MR tunntarm och kapselendoskopi vid 

diagnostik av Crohns sjukdom 

Både MR tunntarm och kapselendoskopi ger ett högt diagnostiskt värde vad som 

gäller upptäckten av tunntarmspatologi vid Crohns sjukdom. Kapselendoskopi är 

komfortabel för patienten och har en tendens till lite högre noggrannhet i upptäckten 

av subtila och ytliga lesioner, men innebär en viss risk till ofullständig bedömning och 

underskattning av transmural och extramural sjukdom. Kapselendoskopi kan 

användas som första diagnos för att bekräfta eller utesluta Crohns sjukdom vid 

förekomst av aftösa lesioner och ytlig inflammation i tunntarmen. 

Magnetundersökningen däremot ger information om hela tunntarmen, transmural 

inflammation, extramural patologi och komplikationer. MR tunntarm har distinkta 

begränsningar i upptäckten av subtila fokala mukosala lesioner. MR tunntarm är även 

en ideal noninvasiv undersökning, för att bedöma höggradig stenos i tarmen inför en 

kapselendoskopi (Tillack et al., 2008). 

 

Kapselendoskopi och MR tunntarm ska enligt Albert et al. (2005) komplettera 

varandra för att diagnostisera Crohns sjukdom. I deras studie är utkomsten att 

kapselendoskopi har en aning högre sensitivitet än MR, men utan att det leder till en 

signifikant statistisk skillnad. I tabell 5 visas fynd från deras undersökning.               

52 patienter blev undersökta båda med kapselendoskopi och MR, 27 patienter hade 

en redan fastställd Crohns diagnos och hos 25 patienter fanns det misstanke om 

Crohns sjukdom. 

 

Crook et al. (2009) genomförde en liknade studie på 19 patienter och drar samma 

slutsats. Metoderna är komplementära och leder i konjunktion till förbättrad 

karakterisering av tunntarmssjukdomar. Studien påpekar att den fortsatta tekniska 

utvecklingen på magnetkameran kan leda till att MR tunntarm blir den primära 

undersökningsmetoden, framförallt när det gäller yngre patienter som är i behov av 

upprepade undersökningar. 
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Tabell 5. Diagnostiska fynd av tunntarmsundersökning (kapselendoskopi och MR tunntarm), av 

patienter med fastställd och misstänkt Crohns sjukdom (Albert et al., 2005) 

 

  
MRI CE 

Established CD     

Findings 22 13 

Normal 3 1 

Detection rate (%) 88 93 

Drop-out 2 13 

Total 27 27 

Suspected CD     

True positive 10 12 

False positive 2 0 

True negative 8 11 

False negative 4 1 

PPV (%) 83 100 

NPV (%) 66 92 

Drop-out 1 1 

Total 25 25 

CD, Crohn's disease; MRI, magneticresonance imaging; CE capsule endoscopy; PPV, positive predictive value; NPV, 
negative predictive value. 
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10 RESULTAT 

De allt mer avancerade snabba MR frekvenser har gjort det möjligt att få en utmärkt 

bilddiagnostik på tunntarmen med MR. Den gemensamma slutsatsen i litteraturen är 

att MR tunntarm är en ackurat, noninvasiv och icke skadlig metod för att undersöka 

tunntarmen. Med hjälp av MR får man mural, transmural och extramural visualisering 

och kan man exkludera strikturer. Däremot påpekar samtliga studier att MR kan 

missa små lesioner i tarmen och ska därför alltid kompletteras med kapselendoskopi 

om det inte finns strikturer. MR tunntarm ger ny information om Crohns sjukdom som 

tidigare inte fanns tillgänglig, som t.ex. sjukdomens påverkan utanför tarmen. 

 

När MR tunntarm och kapselendoskopi används som kompletterande metoder får 

man en mer komplett bedömning av sjukdomstillståndet vilket i sig leder till bättre 

handläggning och effektivare behandling. 
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11 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

MRT är en väldigt pålitlig och användbar avbildningsteknik som ger en otrolig mängd 

information vid rätt hantering. Dock kan även den mest avancerade tekniken ha sina 

begränsningar tills nya tillämpningar skapas, som till exempel de snabba MR 

sekvenserna. Dessa typer av sekvenser har gjort det fullt möjligt och genomförbart 

att undersöka tunntarmen vid Crohns sjukdom. Sekvenserna ger en mycket god 

mjukvävnadskontrast och därmed en optimal bild på tunntarmen, som ger så pass 

mycket information att det idag är fullt möjligt att ställa diagnos på Crohns sjukdom 

genom enbart en MR-undersökning. Dock är det många av artiklarna som påpekar 

att de konventionella teknikerna som kapselendoskopi och fluoroskopi fortfarande är 

nödvändiga som ett kompletterande undersökningsmetod, eller där man ej kunna 

fastställa diagnosen med en MR-undersökning trots starka misstankar på Crohns 

sjukdom. 

 

För patienter där man misstänker att Crohns sjukdom föreligger, eller de som redan 

är diagnostiserade, är MRT undersökningen med snabba sekvenser en stor fördel. 

Då det relativt ofta är unga personer som drabbas av sjukdomen, innebär det att man 

ständigt måste hålla sjukdomens aktivitet under uppsyn. Ur radiologisk och patient 

synpunkt är därför MRT en väldigt bra metod, då man med denna teknik inte utsätter 

dessa personer för joniserad strålning. Dock kan förberedelserna och genomförandet 

av MR undersökningen vara väldigt påfrestande. Röntgenpersonalen kan ständigt 

förbättra denna upplevelse genom att vara informativ, lyhörd och uppmärksam på 

patientens beteende och upplevelse av undersökningen.  

 

Utvecklingen av sekvenserna har gått väldigt fort och framtagningen av HASTE, 

TrueFISP och FLASH sekvenserna, har inneburit ett stort steg framåt för MR-

kameran. Tidigare var inte MR-kameran en tillförlitlig undersökningsmetod för att 

diagnostisera Crohns sjukdom. Detta berodde på de långa insamlingstiderna som 

orsakade rörelseartefakter på MR-bilderna. De tre snabba sekvenserna har både för- 

och nackdelar jämfört mellan varandra. Och det finns egentligen ingen sekvens som 

är bättre än den andra, utan det beror mycket på vad det är man vill framhäva i bilden 

som avgör vilken som man bör använda sig av.  
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Detta leder till att tunntarms protokollen oftast består av en kombination av dessa 

sekvenser. Vilket gör att man ytterligare kan optimera undersökningen och höja dess 

diagnostiska värde. Samtidigt är det inom den radiologiska verksamheten generellt 

tilltaget att man alltid använder sig av minst två projektionsplan (coronalt, sagittalt 

eller axialt). Detta då undersökningsområdet blir visuellt mycket begränsat med 

endast ett plan, och när man tillför ett ytterligare plan kan patologi som tidigare varit 

dold, framträda mycket tydligt. Detta gäller även inom MRT, och inom denna 

modallitet kan man inte bara förlita sig på projektionsplanen. Utan de valda 

sekvenserna har också en avgörande roll, och framförallt de olika viktningarna. 

Därför är det även nödvändigt att använda sig av en kombination av dessa snabba 

sekvenser. Då det exempelvis finns risk att en tumör inbunden i fett, inte syns på en 

T2-viktad bild, men ger istället kontrast på en T1- viktad bild. 

 

Genom att sammanfatta de olika sekvensernas egenskaper, ser man varför det är 

möjligt att använda en kombination av dessa till ett tunntarmsprotokoll. HASTE 

sekvensen med fett undertryckning ger starkt viktade T2 bilder. Dessa bilder ger en 

väldigt tydlig överblick över tunntarmen och dess utformning. Vanliga artefakter som 

skuggartefakter och tarmrörelser är dessutom så gott som eliminerade. Det är 

därmed fullt möjligt att diagnostisera en förstoring av tunntarmen. Men genom att 

denna sekvens endast ger T2-viktade bilder, är det även nödvändigt att använda sig 

av fler än bara en sekvens.  

 

TrueFISP är också en mer T2-viktad sekvens, men dessa bilder återger en mycket 

bra signal till brus förhållande. Samt att vävnader med mycket fett och vatten kommer 

att framhävas betydligt tydligare (högre signal) på MR-bilderna än vävnader med 

mindre innehåll. TrueFISP är därför väldigt användbar när man fyller tarmarna med 

vätska, vilket gör att tunntarmskonturerna och eventuella förstoringar på tarmen 

kommer att synas ännu tydligare. Den sista snabba sekvensen är FLASH, som är en 

T1-viktad bild och är därmed väldigt användbar att använda sig av efter 

kontrastmedel har tillförts. Kontrastmedlet injiceras i blodbanan och framhäver (eller 

förstärker) områden i tunntarmen där en inflammation pågår, eller tydliggör 

exempelvis tumörer m.m.  
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Utvecklingen inom området skulle kunna vara att man fortsätter att utveckla och 

optimera bildinformation av tunntarmen ytterligare. Detta genom att utforska 

möjligheten hur man på bästa sätt kan utnyttja kombinationen av de snabba 

sekvenserna med olika kontrastmedel, för att få en bättre visuell bild av tunntarmen. 

Detta gör även att man bör kunna vara väldigt flexibel på tunntarmsprotokollen och 

finjustera dem ytterligare. Detta kräver stark teknisk kunskap av personalen och 

ständigt vidareutbildning måste prioriteras av ledningen. 

 

För att göra undersökningen mer skonsam för patienten, skulle det vara intressant att 

undersöka hur stor mängd kontrastvätska som verkligen krävs för att få en optimal 

bild av tunntarmen. Den nuvarande mängden är kanske inte nödvändig, utan en 

mindre mängd kanske skulle räcka. En annan sak vore att undersöka om det inte är 

möjligt att patienten kan inta vätskan per os istället för att en sond ska sättas. Detta 

skulle både bespara obehag för patienten, samt att man undviker att använda sig av 

joniserad strålning. Då man använder sig av genomlysningen för att fixera sonden i 

rätt läge. 

 

De olika studierna påpekar att MRT och kapselendoskopi ska komplettera varandra. 

Här måste vi såklart ta hänsyn till de resurser som finns från sjukhus till sjukhus. Man 

ska alltid försöka att välja den mest lämpliga metoden som är tillgänglig. 
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BILAGA 1 - Frågeformulär inför MR-undersökning 

 

 


