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ABSTRACT 

Vid MRT-undersökningar utsätts patienten för pulsade radiofrekventa magnetfält med stor 

amplitud. De termiska effekterna av denna exponering är väl dokumenterad men eventuella icke-

termiska effekter av kraftiga pulsade RF-fält likande dem i MR kameran är ett nytt forskningsområde 

då mänskligheten inte har utsatts för något liknande i större skala tidigare. För att kunna bedriva 

cellbiologiska experiment i syfte att utröna dessa effekter krävs en bättre karakterisering av 

exponeringen än det som idag används för att skydda emot uppvärmning (SAR), då individuella 

sekvenser skiljer sig kraftigt mellan varandra. 

  

Pulsade radiofrekventa magnetfält uppmättes från sekvenserna T2-TSE, TRUFI och Epi2D i en 1,5 T 

MR-kamera med en magnetfältsprob anpassad för MR-miljö och kalibrerad i en Crawfordcell. 

Temperaturmätningar utfördes för de givna sekvenserna med en optisk termometer. 

  

De observerade pulserna har en magnetfältsstyrka mellan 5,8-9,6 A/m topp till topp. De uppmätta 

sekvensernas duty cycle ligger mellan 1-7% med pulslängder på enstaka millisekunder. 

  

Exponeringen ifrån pulser av en sådan amplitud, tidsutbredning och duty cycle beskrivs inte av SAR 

värdet då dessa baseras på tidsmedelvärden över sekunder till minuter, vilket medför att en 

komplett exponeringsbedömning saknas i MR-kameran. 

  

Studier av icke-termiska effekter ifrån pulsade radiofrekventa magnetfält i MR-sekvenser bör 

innehålla en karakterisering av de individuella pulserna i sekvenserna då dessa kan se mycket olika 

ut. Det här arbetet bidrar till en beskrivning av dessa pulsers amplitud och tidsutbredning. 
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1. Inledning 

Exponering för radiofrekventa (RF) elektromagnetiska fält förekommer överallt i samhället. Vi 

exponeras i varierande grad av allt ifrån mikrovågsugnen i köket, datorn på kontoret och 

kraftledningar där emellan (ICNIRP 2001). Det finns dock yrkeskategorier som utsätts för betydligt 

kraftigare exponering än genomsnittet. Inom vården finns medicinsk personal som är verksamma i 

närheten av magnetisk resonanstomografi (MRT), vilken är en medicinsk teknik för bildgivande 

diagnostik med en magnetkamera (MR-kamera). MR-kameran använder en biomedicinsk applikation 

av ett kraftigt statiskt magnetfält och pulsat radiofrekvent magnetiskt fält tillsammans med ett 

varierande gradientfält för att producera bilder av signalen som genereras ifrån protoner i patienten 

genom att protonernas spin exciterats av radiofrekventa magnetfält. 

Tidsvarierande radiofrekventa magnetfält (RF-magnetfält syftar i texten alltid till radiofrekventa 

magnetfält) inducerar ett internt elektriskt fält i kroppen vilket orsakar uppvärmning över tid. Detta 

skyddas patienter (IEC 2008) och personal (AFS 1987:2) ifrån genom existerande gränsvärden, då de 

skadliga effekterna av uppvärmning av människokroppen är väl dokumenterade. Nästa steg ligger i 

att utreda om det finns skadliga effekter som inte kommer av uppvärmning, så kallade icke termiska 

effekter. Detta kan syfta till långsiktiga effekter som utveckling av cancer eller annan genotoxicitet. 

De magnetfält – både RF och ELF - som människor exponeras för i MR-kameran klassificeras som 

möjligen carcinogena (IARC 2002).  

Exponeringen och potentiella icke termiska effekter ifrån RF-pulserna i MR-kameran är något som 

inte har studerats tidigare i någon större skala. Det är inte heller något som människor konventionellt 

har exponerats för. Idag är konsekvenserna av långvarig exponering inom MRT fortfarande sparsamt 

dokumenterade och det saknas en konsensus inom den vetenskapliga kretsen. Två nyligen 

publicerade studier pekar dock på att det kan finnas genotoxiska effekter ifrån exponeringen i MR-

kameran (Simi et al 2008; Lee et al 2011). I båda studierna har humana lymfocyter exponerats i MR-

kameran och ökad förekomst av mikrokärnor har funnits. Kunskapen om exponeringens biologiska 

effekter är sparsam och eftersom exponeringen är mycket komplex till sin natur är det även 

nödvändigt med en grundläggande genomgång av exponeringens utseende och vilka parametrar som 

är viktiga för att bedöma ”dosen”. 
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1.1 Syfte och mål 

Målet är att få en klarare uppfattning om hur exponeringen av radiofrekventa magnetfält i MR-

kameran ser ut och relatera detta till gällande dosimetri. För att i vidare studier utreda potentiella 

icke termiska effekter såsom cellintegritet (Simi et al 2008; Lee et al 2011) i MR-kameran behövs en 

klarare bild av exponeringen ifrån de radiofrekventa pulserna. 

Syftet med detta arbete är att karakterisera den radiofrekventa exponeringen i MR-kameran med 

avseende på radiofrekventa magnetfält samt att mäta eventuell uppvärmning. Det blir då relevant 

att titta på pulsernas amplitud, pulslängd och repetitionsfrekvens genom att utveckla en mätmetod 

anpassad för MR-miljö. 
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2. Bakgrund 

Undersökning med MR-teknik har länge betraktats som en säker diagnostisk metod jämfört med 

röntgen, där det finns en bred konsensus för de kausala sambanden mellan exponering för 

joniserande strålning och ökad risk att utveckla malignitet. Resultat ifrån Simi et al (2008) och Lee et 

al (2011) ifrågasätter en sådan tes då forskarna har visat på en ökad förekomst av mikrokärnor (hela 

eller partiella kromosomer utanför cellkärnan efter mitos) hos lymfocyter efter exponering i en 3T 

MR-kamera (Simi et al 2008). Detta associeras med tidiga stadier i carcinogenesen och en ökad 

malignitetsrisk. Dessa fynd har även bekräftats i studien av Lee et al, som även funnit belägg för att 

MR-exponering kan ge upphov till skador i DNA i form av kromosomaberrationer och 

enkelsträngsbrott (Lee et al 2011).  

2.1. Radiofrekventa fält 

Radiofrekventa fält är icke joniserande då frekvensbandet ligger inom 30 kHz-300 GHz. Det betyder 

inte att radiofrekvent strålning är helt ofarlig. Termiska effekter är etablerade och dagens 

gränsvärden bygger på just detta (AFS 1987:2, SSMFS 2008:18). Andra biologiska effekter, så kallade 

icke termiska effekter, har observerats vid lägre nivåer av exponering. Här saknas dock en 

samstämmig bild och kunskap om möjliga interaktionsmekanismer. Radiofrekventa fält klassas av 

WHO som en klass IIB, ”möjlig cancerframkallare” (IARC 2011), vilket till stora delar baseras på 

misstankar om ökad risk för hjärntumör efter långvarig användning av mobiltelefoner. 

Elektromagnetiska fält består av ett elektrisk (E-fält) som mäts i volt per meter och en magnetisk (H-

fät) komponent som mäts i ampere per meter. Omkring en våglängd och längre ifrån källan råder ett 

fjärrfältsförhållande mellan E- och H-fältet vilket i fri luft innebär att (Griffiths 2008): 

          (1) 

där 377 är impedansen för luft i ohm. 

2.2 SAR 

Specifik absorptionsnivå, eller SAR (specific absorption rate), är ett mått på exponering ifrån 

elektriska och magnetiska fält och definieras som den absorberade effekten per massenhet (W/kg): 

    
 

  
(
  

  
)  

 

  
(

  

   
)  (2) 

där W är den absorberade energin och m är massan innesluten i en volym V med densitet  . 
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Medelvärdet för SAR över hela kroppen också kallat helkropps-SAR relaterar till påverkan på 

kroppens temperaturreglerande system och eventuell temperaturhöjning på följande sätt (ICNIRP 

2001): 

 
  

  
                 (3) 

där c är kroppens specifika värmekapacitet,     är värmeproduktion ifrån metabolism per tid och 

massa och          är det radiativa, konvektiva och evaporativa utbytet med omgivningen per tid 

och massa. 

Ett externt tidsvarierande magnetiskt fält ger upphov till ett internt elektriskt fält, vilket kommer 

orsaka uppvärmning i vävnad. Lokalt SAR beskriver temperaturökning i vävnad som (ICNIRP 2001): 

     
    

 

 
   (4) 

där   är den elektriska konduktiviteten,    är kvadraten av det kvadratiska medelvärdet (rms) av det 

interna elektriska fältet och   är densiteten hos vävnad. 

SAR-värdet kan också beräknas genom temperaturmätningar genom följande relation mellan SAR 

och temperaturökning i vävnad, då metabolism och allt utbyte antas vara försumbart över en tid   : 

     
  

  
   (5) 

Inom konventionella MR-undersökningar finns det en god uppfattning om helkropps-SAR, vilket gör 

det möjligt att skydda patienten ifrån uppvärmning över tid. Det finns dock ett intresse att ur 

stålskyddssynpunkt utreda hur de radiofrekventa pulserna ser ut i MR kameran och hur höga lokala 

SAR värden kan vara i pulsen, dvs. utan att ta hänsyn till tidsaspekten och vilka potentiella biologiska 

effekter detta kan medföra. Konventionellt används tidsmedelvärden över sex minuter av de 

radiofrekventa pulserna för att uppskatta exponering genom helkropps-SAR. Detta ger dock ingen 

information om momentant höga SAR värden i fall då pulser med hög amplitud separeras av 

tidsintervall som är stora i förhållande till pulslängden, vilket är mycket relevant att känna till då icke 

termiska effekter ska studeras. 

I fallet med pulsad strålning behöver alltså pulsrepetitionsfrekvensen, pulstågets duty cycle, 

representeras. SAR kan då skrivas som (Simunic 2000): 

   |        
  |       

      
  (6) 
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där        är sex minuter och   |        är den maximala specifika absorptionen i J/kg. 

Den maximala specifika absorptionen kommer att se olika ut med avseende på hur sekvensen ser ut i 

detalj, då olika pulser kan förekomma i samma sekvens vilket medför olika duty cycle för de olika 

pulserna. För en sekvens med endast en amplitud som motsvarar en flip-vinkel      kan vi då skriva: 

  |              |      (7) 

där    är antalet skikt i bildtagningen,    är antalet pulser i varje skiktsekvens och   |     är den 

specifika absorptionen för     -pulsen. 

SAR kan inte mätas på något enkelt vis, vilket är varför mätningar av E- och H-fält utförs istället. 

Relationen mellan dessa fält och SAR är komplex ochgör att en exakt uppskattning kräver numeriska 

metoder för beräkning av den specifika absorptionen, vilket i sin tur kan ge en uppskattning av 

helkropps-SAR (Simunic 2000). 

Resonansfrekvensen i en biologisk kropp ligger i området då längden på kroppen är nära fyra 

tiondelar av våglängden. Det får kroppen att agera som en antenn, vilket ökar absorptionen av 

elektromagnetiska vågor. För en ”medellång människa” ligger resonansfrekvensen vid 80 MHz. Det är 

nära den frekvens som återfinns i MR-kameran (64 MHz för en 1.5 T), vilket medför potentiellt höga 

SAR-värden i MR-kameran (Hurt 2000). 
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2.3 Exponering i MR-kameran 

I MR-kameran verkar tre fält samtidigt med väldigt olika egenskaper. Det ligger ett statiskt kraftigt 

magnetfält i Z-led (se Figur 1) vilket har styrkan 0,5-7 T beroende på hur kraftiga magneter som finns 

installerade i kameran. Syftet med det statiska fältet är att rikta protonernas spin i vatten parallellt 

eller anti parallellt. Det andra fältet är det radiofrekventa pulserna som kommer av att radiofrekvent 

ström leds i spolar vilka genererar pulser i framför allt X- och Y-led. Dessa pulser har en frekvens som 

matchar resonansfrekvensen hos protonerna, den så kallade Larmorfrekvensen, vilket får 

protonernas spin att flippa ett antal grader beroende på pulsens amplitud. Den tredje typen av fält är 

gradientfältet, vilket är ett lågfrekvent magnetfält som varierar i alla tre riktningar ut från iso-center. 

Detta gör att det statiska fältet är starkare på ena sidan och svagare på den andra (från iso-center) i 

alla tre riktningar, vilket leder till en skillnad i signal då protonernas spin återfokuseras. Denna 

spatiala utbredning leder till att den signal som samlas in används för att konstruera en intern bild av 

patienten (McRobbie 2008). 

Protonernas resonansfrekvens är beroende av den gyromagnetiska konstanten och styrkan på det 

statiska fältet enligt (McRobbie 2008): 

              (8) 

där    är styrkan på det statiska fältet i tesla och   är den gyromagnetiska konstanten, vilken är 

             för vattenprotoner. Det här innebär att för en 1.5 T blir Larmorfrekvensen 63,84 MHz 

respektive 127,68 för en 3 T magnet. 
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3. Metod och material 

3.1 MR-kameran 

Den MR-kamera som varit föremål för mätning är en 1,5 T kamera, Siemens Espree, på 

strålbehandlingen vid Norrlands Universitetssjukhus. De sekvenser som har studerats är: 

 T2-TSE (T2-viktad turbo spin echo) 

 Trufi (True fast imaging with steady state precession) 

 Epi2d (Epi2d_diff_3scan_trace) 

Valet av sekvenser, speciellt T2-TSE, har motiverats av att de betraktas som något av ett “worst case” 

ur SAR-synpunkt (Simunic 2000). 

Mätning av magnetfält i MR-kameran har utförts i Z-led 5 cm ifrån iso-center i X, Y och Z led. Positiv 

Z-led definieras som den riktning patienten förs ut ur kameran. Temperaturmätningar utfördes 5 och 

41 cm ifrån iso-center i Z-led i ”worst case”-sekvensen T2-TSE. Observera att all mätdata avser 1,5 T 

MR-kameran om inget annat förordas. 

 

Figur 1. Schematisk bild av MR-kameran och mätuppställningen ifrån operatörens perspektiv. 
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3.2 Magnetfältsproben ”Wendelsten” 

När det kommer till att mäta magnetfält i luft finns det ett antal saker att ta hänsyn till när det 

kommer till själva mätproben. Probens diameter kommer avgöra vid vilka frekvenser det uppstår 

resonans, vilket kan förstärka signalen för specifika frekvenser och ge en felaktig bild av verkligheten i 

fall då frekvensen ändras under mätningens gång. I fall då frekvensen är konstant försvinner felet i 

kalibreringen. Proben och kabeln bör också vara okänslig för kapacitiva influencer. Detta för att 

kalibreringen skall vara stabil och oberoende av hantering av kabel och prob (Ediss 2012). 

För att undvika signal ifrån gradientfälten, vilka har en betydligt lägre frekvens introducerades ett 

högpassfilter med en cut-off-frekvens på 10 MHz. 

Den magnetfältsprob som använts har utvecklats av Mikael Wendelsten på Radiofysik vid Norrlands 

Universitetssjukhus. Proben är av typen King Type, vilken kan observeras i Figur 2. Av de modeller 

som beskrivs i Figur 1 är typerna 2(b) och 2(d) att föredra vid mätning av högre frekvenser då de visat 

sig relativt okänsliga för kapacitiva influenser (Ediss 2012). 

Proben ”Wendelsten” kopplades med en 5 m lång RG-223 koaxialkabel till högpassfilter och ett 

digitalt oscilloskop av typen Picoscope 5204 (Pico Technology, St Neots, UK). Mjukvaran Picoscope 6 

användes för insamling, lagring och analys av data. Picoscope 6 läser ut amplitud och frekvens. 

Duty cycle uppskattas genom summera arean hos pulserna i N antal på varandra följande sekvenser 

genom att approximera pulserna som trianglar. Denna area delas sedan med den totala arean som 

sveps ut av sekvensernas längd och den maximala pulsen. Duty cycle blir då: 

            
∑      

         
         

      
  (9) 

där        är den största amplituden multiplicerat tiden för N sekvenser och       är varje enskild 

puls area approximerad som en triangel. 

Pulsernas bredd och höjd utläses okulärt i Picoscope 6. 
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Figur 2. Schematisk bild av olika magnetfältsprober (Ediss 2012) 

 

3.2.1 Resonanskurva vid Larmorfrekvensen 

RF-pulsernas frekvens i MR-kameran skiftar något vid selektion av olika snitt i Z-led i området kring 

Larmorfrekvensen enligt (McRobbie 2008): 

            (10) 

där    är gradientstyrkan i Z-led och anges i      . Om en resonanstopp ligger mitt i 

Larmorfrekvensen finns det alltså möjlighet att mätfel introduceras. 

Ett elektromagnetiskt fält genererades i en Crawford-cell kopplat till en signalgenerator, förstärkare 

och voltmeter. Spänningen in var konstant 10 V medan frekvensen skiftades. Frekvensen utlästes 

ifrån det digitala oscilloskopet. Samplingsfrekvens var satt till 1 Gs/s för att undvika vikning (aliasing), 

vilket uppkommer då samplingsfrekvensen är för låg i förhållande till fältets frekvens (McRobbie 

2008). I Figur 2 och 3 observeras responsen i området kring 63.8 MHz.  
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Figur 3. Uppmätt respons vid varierande frekvens med konstant spänning 10 V till Crawford-cellen 

 

 

Figur 4. Närbild ifrån Figur 2 i området kring Larmorfrekvensen för en 1,5 T MR-kamera 

 

3.2.2 Kalibrering 

Kalibrering utfördes med samma utrustning som användes för att ta fram resonanskurvan. 

Frekvensen sattes till 63.8 MHz (Larmorfrekvensen i en 1.5T MR-kamera) och spänningen till 

Crawford-cellen varierades. Då kalibreringsutrustningen inte kan åstadkomma pulser av den 

magnitud som observeras i MR-kameran utfördes kalibreringen med två olika känsligheter hos det 

digitala oscilloskopet. Stabilt beteende av fältet i Crawford-cellen observerades upp till 30 V. 

För att testa linjäritet i responsen hos det digitala oscilloskopet med hjälp av Crawford-cellen sattes 

känsligheten till 2 V topp till topp (PtP). Se Figur 5. 
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Figur 5. PtP-mätvärden för varierad pålagd spänning i Crawford-cell med känslighet      hos det digitala oscilloskopet 

Det digitala oscilloskopets maximala omfång är 20 V PtP, vilket är vad som krävs vid mätningar i MR-

kameran för att kunna observera hela pulser. Kalibrering bör då ske vid denna känslighet för att få en 

så god uppskattning som möjligt. Responsen antas sedan vara linjär. I tabell 1 presenteras den data 

som omvandlas till kalibreringsfaktorn. 

Tabell 1. PtP-mätvärde för högsta volttalet i Crawford-cellen med känslighet       

V i CF-cell [V] PtP [mV] 

30 930 

 

Avståndet mellan väggarna och mittenplattan i Crawford-cellen är 14,5 cm. Alltså ger 30 V spänning 

ett elektriskt fält av styrkan 207 V/m. Kalibreringsfaktorn för 20 V känslighet blir då enligt ekvation 

[1] och tabell [1]: 
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3.3 Temperaturmätning med optisk termometer 

Temperaturmätningar utfördes med en MR kompatibel temperaturprob Luxtron FOT lab kit 

Fluoroptic Thermometry (LumaSense Technologies, Santa Clara, USA) tillsammans med Luxtrons 

mjukvara TrueTemp för insamling av data. Temperaturproberna placerades i 5 ml 

natriumkloridlösning med koncentration 9 mg/ml. Lösningen var placerad i ett provrör av glas och två 

rektangulära flaskor av plast. Alla tre var inlindade med bubbelplast. Provröret och en flaska 

placerades 5 cm från iso-center i Z-led i MR kameran. Den tredje flaskan placerades 41 cm från iso-

center i Z-led i syfte att agera som referens. Ingen kalibrering av termometern var nödvändig då det 

är relativa fluktuationer som är av intresse ur SAR-synpunkt. 

 

3.4 Magnetfält och SAR i 3 T MR-kamera 
 

I syfte att koppla ihop SAR-värdet med kvadraten av det kvadratiska medelvärdet (RMS) för RF-

pulserna utfördes mätningar även på en 3 T MR-kamera från Philips på Norrlands 

universitetssjukhus. Philips MR-kameras mjukvara ger ett SAR-värde medelvärdesbildat över tio 

sekunder och sex minuter för varje sekvens. Proben placerades ovanpå en klotfantom för mätning i 

Y-led. RMS beräknas i Picoscope 6 över två på varandra följande sekvenser. Ingen kalibrering 

användes för 3 T mätningarna då det är de relativa skillnaderna som är av intresse. 

De sekvenser som mättes upp var: 

 Epi2d 

 FSPGR 3D 

 T2 FLAIR 

 T2 FRFSE 
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4. Resultat 

4.1 Magnetfältsmätningar av sekvenser i 1,5 T MR-kamera 

4.1.1 Sekvens T2-TSE 

I Figur 6 repeteras T2-TSE-sekvensen tre gånger. Figur 7 visar en närbild av sekvensen. Den högsta 

PtP amplituden som registreras i en enskild (andra pulsen i sekvensen) är 16,4 V, vilket med (11) ger 

en magnetfältstyrka på 9.6       . Pulståget med 15 pulser av samma amplitud har en fältstyrka på 

8,3       . 

Den första pulsen i sekvensen har en tidsutbredning på 1,1 ms och en amplitud på 6 V. Den andra 

och största pulsen är 1,5 ms lång och har en amplitud på 8,2 V. De resterande 15 har amplitud 7,4 V 

och är 1,5 ms långa. De ”sidopulserna” som observeras i Figur 7 har amplitud 1 V och är 0,5 ms 

breda. Två sekvenser, början från den första till början av den tredje, omfattar 632 ms. Det medför 

enligt (9) en duty cycle på 4%. 

I Y-led beräknas RMS-värdet till 1,1 V. 

Se bilaga för ytterligare närbilder och mätdata i X- och Z-led. 
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Figur 6. T2-TSE sekvens mätt i Y-led med samplingsintervall 16 ns. 

 



Institutionen för strålningsvetenskaper den 27 augusti 2012 
Umeå Universitet  Henrik Sundström 

 
18 

 

Figur 7. Närbild av T2-TSE-sekvens i X-led med samplingsintervall 1 ns. 
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4.1.2 Sekvens Trufi 

I Figur 8 och 9 observeras en trufi-sekvens. Pulserna är separerade med konstant avstånd och har 

samma amplitud. Amplituden är 9,8 V PtP, vilket enligt (11) ger en maximal magnetfältstyrka i 

pulserna på 5,8       . 

De enskilda pulserna har en tidsutbredning på        och en amplitud på 4,9 V. De 52 pulserna i 

Figur 8 omfattar 194 ms, vilket enligt (9) ger en duty cycle på 7 %. 

RMS-värdet beräknas i Y-led till 0,8 V. 

Se bilaga för mätdata i X- och Z-led.  

 

 

Figur 8. Trufi-sekvens mätt i Y-led med samplingsintervall 4 ns. 
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Figur 9. Trufi-sekvens mätt i Y-led med samplingsintervall 1 ns. 
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4.1.3 Sekvens Epi2d 

I Figur 10 observeras en Epi2d-sekvens som upprepas tre gånger. En närbild på början av sekvensen 

visas i Figur 11. De största pulserna i figuren mäts upp till en amplitud på 20,8 V PtP. Det medför 

enligt (12) en magnetfältstyrka på 12,2       . De intermediära pulsernas amplitud är 13,8 V PtP, 

alltså 8,1       . 

Vi betraktar Figur 10. De största pulserna är av amplitud 10,4 V och 1,2 ms breda. De intermediära 

pulserna har amplitud 6,9 V och är 0.9 ms breda. De små pulserna har amplitud 0,8 V och är 7,4 ms 

bred. ”Sidopulserna” i Figur 11 till de största pulserna har amplitud 1,6 V och är 0,6 ms långa. 

Sidopulserna för de intermediära pulserna har amplitud 0,9 V och är 0,4 ms långa. Två sekvenser 

omfattar 379 ms. Det ger enligt (9) en duty cycle på 1 %. 

RMS-värdet beräknas i Y-led till 0,6 V. 

Se bilaga för ytterligare mätdata av Epi2d-sekvenser. 

 

Figur 10. Epi2d-sekvens mätt i Y-led med samplingsintervall 8ns. 
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Figur 11. Närbild på en av de stora pulserna i Epi2d-sekvensen i X-led med samplingsintervall 1 ns. 
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4.2 Magnetfält och SAR i 3 T MR-kamera 
 

I Tabell 2 presenteras det angivna SAR-värdet ifrån MR-kameran medelvärdesbildat över tio 

sekunder. I Figur X plottas det beräknade RMS-värdet mot respektive SAR-värde för de fyra 

sekvenserna. Se bilaga för bilder av uppmätta sekvenser i 3 T MR-kameran. 

 

Tabell 2. Utläst SAR (10 s medelvärde) för ett antal sekvenser i 3 T MR-kamera. 

Sekvens SAR [W/kg] 

Epi2d 0,1 

FSPGR 0,2 

T2FLAIR 0,4 

T2FSE 0,5 

 

 

 

Figur 12. RMS-värdet i kvadrat i Y-led ifrån uppmätta sekvenser i 3 T MR-kamera mot utläst SAR. 
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4.3 Temperaturmätningar 

I Figur 12 återfinns temperaturförändringen över tid i 1,5 T MR-kameran för de två proverna och 

referensen var för sig. Sekvensen T2-TSE startades vid 30, 160 och 190 sekunder och kördes under 20 

sekunder under respektive tillfälle. 

 

 

Figur 13. Temperaturkurvor för prover och referens (NaCL 9mg/ml) i MR-kameran. Sekvens T2-TSE aktiverades vid 30, 160 

respektive 190 sekunder. 
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5. Diskussion 

Icke-termiska effekter ifrån RF-fält är något som kommer att studeras i större skala framöver. För att 

kunna dra korrekta slutsatser av sådana studier krävs tydlig information om vilken exponering 

proverna utsätt för. Något som kan konstateras är att jämföra sekvenser efter SAR-värden med en 

medelvärdesbildning över tio sekunder eller sex minuter inte ger en fullgod beskrivning av den 

faktiska exponeringen. Gränsvärden som idag är satta vid 0,8 A/m medelvärdesbildat över en sekund 

(AFS 1987:2) och 0,16 A/m medelvärdesbildat över sex minuter (ICNIRP 2001) är svåra att relatera till 

sekvenser med pulslängder på en millisekund och mindre med en duty cycle på några procent och 

upp till 10 A/m i pulsen. I resultatet kan vi observera att sekvens Epi2d ifrån 1,5 T MR-kameran ger 

ett lågt RMS-värde, vilket implicerar ett lågt SAR över tid. Samtidigt är enskilda pulser i sekvensen 

signifikant kraftigare än sekvensen T2TSE vilken betraktas som ett ”worst case” ur SAR-synpunkt av 

de sekvenser som studerats, vilket också underbyggs av att sekvensen har det högsta RMS-värdet. 

I fall med kraftiga pulser och lång duty cycle ger alltså konventionella gränsvärden inte en helt 

adekvat beskrivning när det kommer till att jämföra sekvenser sinsemellan. Då enskilda pulser är av 

en sådan amplitud som människor inte har utsatts för tidigare går det inte att utesluta eventuella 

effekter. Vid studier av icke-termiska effekter blir det alltså relevant att även titta på amplitud och 

duty cycle för att få en klarare bild av exponeringen. Det skall dock vara sagt att skydda mot 

uppvärmning över tid är fortfarande högst relevant. Det som behövs är någon form av komplettering 

vid studier där icke termiska effekter ska studeras. 

Någon signifikant helkroppsuppvärmning har inte kunnat observeras ifrån T2TSE, vilket är relevant 

för att utesluta termiska effekter i vidare studier. Dock går det inte utesluta möjligheten att kraftiga 

pulser kan skapa lokala ”hot spots”. 

Hur skall eventuella nya gränsvärden då sättas? Det är svårt att svara på då biologiska studier av 

pulsade radiofrekventa magnetfält av den amplitud som återfinns i MR-kameran är sällsynta. Det 

saknas tillräckligt med information för att göra en adekvat riskbedömning eftersom effekterna inte är 

fullkomligt kartlagda och det finns inte tillräcklig kunskap om kausala samband. 

6. Slutsats 

Efter uppmätning av de pulsade radiofrekventa magnetiska fälten i MR-kameran går det konstatera 

att endast SAR-värdet inte räcker som beskrivning av den exponering som in-vitroprover utsätts för 

vid cellbiologiska försök. Framtida forskning av icke-termiska effekter bör därför innehålla en mer 

noggrann karakterisering av de individuella sekvenser som prover utsätts för. 
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8. Bilagor 

 

Figur 14. T2-TSE-sekvens mätt i X-led med samplingsintervall 16 ns. 
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Figur 15. T2-TSE-sekvens mätt i Y-led med samplingsintervall 1 ns. 
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Figur 16. T2-TSE-sekvens mätt i Z-led med samplingsintervall 8 ns. 
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Figur 17. Trufi-sekvens mätt i X-led med samplingsintervall 4 ns. 
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Figur 18. Trufi-sekvens mätt i X-led med samplingsintervall 1 ns. 
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Figur 19. Trufi-sekvens mätt i Z-led med samplingsintervall 4 ns. 
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Figur 20. Epi2d-sekvens mätt i X-led med samplingsfrekvens 8 ns. 
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Figur 21. Närbild av en puls ifrån en Epi2d-sekvens mätt i Y-led med samplingsfrekvens 1 ns. 
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Figur 22. Epi2d-sekvens mätt i Z-led med samplingsintervall 8 ns. 
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Figur 23. Epi2d-sekvens mätt i Y-led i 3 T MR-kamera. Samplingsintervall 2 ns. 
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Figur 24. FSPGR 3D-sekvens mätt i Y-led i 3 T MR-kamera. Samplingsintervall 16 ns. 
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Figur 25. T2 FLAIR-sekvens mätt i Y-led i 3 T MR-kamera. Samplingsintervall 1µs. 
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Figur 26. T2 FRFSE-sekvens mätt i Y-led i 3 T MR-kamera. Samplingsintervall 16 ns. 


