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Abstrakt  
 

Titel: Magnetfältstyrkans betydelse för personer med multipel skleros eller kliniskt 

isolerat syndrom - en litteraturstudie 

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en demyeliniserande autoimmun sjukdom i 

centrala nervsystemet som debuterar främst hos unga vuxna. MS diagnostiseras 

utifrån kliniska och radiologiska fynd enligt McDonaldkriterierna där inga krav ställs 

på vilken fältstyrka som bör användas. Magnetkameror med högre fältstyrkor blir 

dock vanligare. 

Syfte: Att undersöka om högre fältstyrka (Tesla, T) gav bättre detektion av lesioner 

vid magnetresonanstomografiundersökningar av personer med multipel skleros eller 

kliniskt isolerat syndrom. 

Metod: I denna litteraturstudie gjordes sökningarna i databaserna PubMed, Web of 

Science och Scopus mellan 8 och 11 mars 2016. Tio kvantitativa artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades för att slutligen sammanställas i resultatet. 

Resultat: Resultatet presenteras under fyra huvudrubriker och totalt tolv 

underrubriker. Huvudrubrikerna är skillnad mellan fältstyrkor, fältstyrkor och 

anatomiska regioner, fältstyrkor och pulssekvenser samt artefakter och bildkvalitet.  

Konklusion: 3T och 7T är bättre än 1,5T och att 7T ofta är bättre än 3T på att 

detektera lesioner. Dock måste andra aspekter tas i beaktning då det är många 

parametrar som spelar in vid en magnetresonanstomografiundersökning. Ytterligare 

studier gällande bland annat optimering av pulssekvenser samt patienters 

upplevelser av ultrahöga fältstyrkor rekommenderas.  

 

 

Nyckelord: multipel skleros, magnetresonanstomografi, fältstyrka, lesioner, 

kliniskt isolerat syndrom 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract  
 

Title: The importance of magnetic field strength for people with multiple sclerosis or 

clinically isolated syndrome - a literature study. 

Background: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune demyelinating disease of 

the central nervous system debuting mostly in young adults. MS is diagnosed based 

on clinical and radiological findings according to the McDonald criteria where no 

requirements are placed on which field strength that should be used. Magnetic 

resonance imaging (MRI) scanners with higher field strengths are however becoming 

more common.  

Objective: To investigate whether higher field strength (Tesla, T) gave better 

detection of lesions at MRI examinations of people with MS or clinically isolated 

syndrome. 

Methods: In this literature study searches were made in the databases PubMed, 

Web of Science and Scopus between the 8th and 11th of March 2016. Ten 

quantitative articles were examined and analyzed to finally be compiled under the 

results. 

Results: The results are presented under four main headings and twelve sub-

headings. The main headings are the differences between field strengths, field 

strength and anatomical regions, field strength and pulse sequences and artifacts and 

image quality. 

Conclusion: 3T and 7T are better than 1,5T and 7T is usually better than 3T at 

detecting lesions. However other aspects need to be taken into account because many 

parameters come into play during MRI examinations. Further studies regarding 

optimization of pulse sequences and field strength and patients’ experiences of 

ultrahigh field strength are recommended, among others. 

 

Keywords: multiple sclerosis, magnetic resonance tomography, field strength, 

lesions, clinically isolated syndrome 
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1. Bakgrund 

1.1. Multipel skleros (MS) 

Multipel skleros (MS) är en demyeliniserande inflammatorisk autoimmun sjukdom 

som drabbar centrala nervsystemet (CNS) (Fagius et al. 2007, 75, 77). En 

demyeliniserande sjukdom innebär att den fettliknande substansen, myelin, som 

omger nervtrådarna bryts ned vilket leder till att nervtrådarna inte längre kan leda 

nervsignaler normalt (Dahlgren 2008, 63). Sjukdomen debuterar vanligtvis hos unga 

och medelålders och det finns fortfarande ingen tydlig orsak till varför den uppstår 

(Fagius et al. 2007, 56-57). Skador som uppstår på grund av MS finns framförallt i 

den vita substansen i hjärna och ryggmärg (Fagius et al. 2007, 25).  De senaste åren 

har det dock blivit tydligt att även grå substans skadas och finns vid alla subtyper av 

MS (Reshiana, Chen och Li 2012). Skadeområdet som uppstår kallas för plack eller 

lesion och det är där myelinskidan runt nervtrådarna bryts ned. Lesioner kan dyka 

upp i princip hela nervsystemet och på så sätt kan symtomen vara varierande 

beroende på var skadan sitter. Detta medför att diagnosen kan vara svår att fastställa 

(Fagius et al. 2007, 52).  

 

Incidensen för MS i Sverige var 6,2/100 000 för män och 14,0/100 000 för kvinnor 

mellan 2001 och 2008 (Ahlgren, Odén och Lycke 2014). I Västerbottens län var 

incidensen 8,1/100 000 för kvinnor och 3,9/100 000 för män mellan 1998 och 2010 

(Svenningsson et al. 2015). Enligt statistik framtagen från Socialstyrelsens 

statistikdatabas över diagnoser i öppen vård i Sverige fick 12 195 personer diagnosen 

under 2014. Av dessa var 8 630 kvinnor och 3 565 män (Socialstyrelsen 2016b). 1 

078 personer fick diagnosen MS i sluten vård under samma år (Socialstyrelsen 

2016a). Incidensen för MS har ökat i Sverige de senaste tio åren (figur 1). De flesta 

som får MS har dock inte sjukdomen i släkten men ärftlighet av vissa arvsanlag kan 

öka risken för att utveckla sjukdomen (Fagius et al. 2007, 63).   
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Figur 1: Antal personer diagnostiserade med MS i öppen och sluten vård 2005-2014 

Källor: Socialstyrelsen 2016a, Socialstyrelsen 2016b 

1.1.2. Olika former av MS  

MS kan delas in i skovformad MS och progressiv MS, där progressiv delas in i två 

kategorier, sekundär- och primärprogressiv. Vid skovformad MS kan symtomen efter 

ett skov gå tillbaka och försvinna eller i vissa fall ge restsymtom. Vid progressiv 

sjukdom försämras personen gradvis. Vid sekundärprogressiv sjukdom har personen 

till en början skov för att senare övergå till gradvis försämring utan skov och vid 

primärprogressiv sjukdom försämras personen gradvis utan skov (Fagius et al. 2007, 

36-40). Kliniskt isolerat syndrom (clinically isolated syndrome, CIS) är en term som 

ofta används vid det första uppvisandet av en demyeliniserande sjukdom som MS. 

Personer med CIS kan beskrivas som att ha ett (eller flera) skov som kan göra att de 

misstänks ha en inflammatorisk demyeliserande sjukdom (Miller et al. 2008). 

1.1.3. Diagnostik av MS  

Enligt McDonaldkriterierna från 2010 kan MS diagnostiseras genom kliniska fynd, 

radiologiska fynd från magnetresonanstomografi (MRT) samt med prov från 

cerebrospinalvätskan (Polman et al. 2011).  

 

Vilken radiologisk bild som behövs för diagnostik varierar beroende på vilka symtom 

patienten presenterar. Spridning av lesioner i tid och/eller rum ska förekomma vid 

radiologisk undersökning. Spridning i tid kan kort beskrivas som att lesioner ska 
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framträda på T2-viktade bilder i minst två av fyra regioner i hjärnan: 

periventrikulärt, juxtakortikalt, infratentoriellt och/eller spinalt. Lesionerna behöver 

inte vara kontrastförstärkta. Spridning av lesioner i rum kan kort beskrivas som att 

både asymtomatiska kontrastförstärkta lesioner och icke kontrastförstärkta lesioner 

ska framträda samtidigt; eller ny(a) T2 och/eller kontrastförstärkt(a) lesion(er) ska 

kunna urskiljas på uppföljande undersökning med MRT (Polman et al. 2011). 

Polman et al. (2011) beskriver vidare att CIS kan diagnostiseras som MS om 

patienterna har lesioner utspridda i tid och rum på radiologiska undersökningar som 

beskrivet ovan. Vid alla misstankar om MS går det även att vänta på att nya kliniska 

symtom ska presenteras för att kunna diagnostisera sjukdomen.  

 

MRT har en stor roll när det gäller diagnostisering och kontinuerlig uppföljning av 

sjukdomsförloppet av multipel skleros (Wattjes, Steenwijk och Stangel 2015) och 

introducerades omfattande på 1990-talet (Fagius et al. 2007, 45). MRT använder sig 

av väteatomens magnetiska egenskaper för att avbilda kroppen (McRobbie et al. 

2007, 31). Magnetkameran använder sig av ett starkt statiskt magnetfält för att ta 

bilder av biologisk vävnad, styrkan av magnetfältet uttrycks i enheten Tesla (T). En 

typisk magnetkamera för undersökningar och diagnostik idag har en fältstyrka på 3T, 

men styrkorna kan variera från 1.5T till 7T eller ändå högre (Huettel, Song och 

McCarthy 2014, 3). För att skapa bilder använder sig kameran av flera olika skiftande 

magnetiska gradienter och pendlande elektromagnetiska fält (pulssekvenser). 

Beroende på vilka pulssekvenser som används kan magnetkameran skilja mellan 

olika vävnadstyper (Huettel, Song och McCarthy 2014, 3).  

1.2. Aktuellt läge 

Gjorda översikter gällande jämförelse av magnetkameror med olika fältstyrkor vid 

undersökning av personer med MS är få i antal. Vissa översikter fokuserade på olika 

fältstyrkors betydelse för detektion av lesioner hos personer med MS utan att göra 

någon jämförelse (ex. Filippi et al. 2013). Filippi et al. (2013) beskrev betydelsen av 

7T för undersökning av personer med MS. De tog upp fördelar och svårigheter med 

användning av hög fältstyrka och betonade i sin review att högre fältstyrka skulle 

leda till bättre förståelse av patologin hos MS. Wardlaw et al. (2012) har beskrivit 

användbarheten av 1,5T och 3T vid MRT-undersökningar av hjärnan och inte funnit 
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några objektiva bevis för att den högre fältstyrkan lett till ökad diagnostik. Artikeln 

var dock ej fokuserad till just MS, även om dessa personer ingick som en del i 

resultatet. 

 

För personer med MS används MRT för kontinuerlig uppföljning av sjukdomen 

(Wattjes, Steenwijk och Stangel 2015). Undersökningar av denna patientgrupp är 

därmed en vanlig uppgift för röntgensjuksköterskan på magnetkameran. Det är 

därför viktigt att röntgensjuksköterskan är uppdaterad på den teknik som ger bäst 

bildoptimering och är medveten om forskning och nya sätt att optimera 

undersökningen. Röntgensjuksköterskan ska sträva efter att utveckla sin yrkesroll 

och därmed vara med i utvecklingen av sitt kunskapsområde och basera sin 

information utifrån forskning och evidens (Vårdförbundet och Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor 2011). För att få rätt behandling är det viktigt för patienten att 

få rätt diagnos och bedömning från undersökning. McDonaldkriterierna anger dock 

ingen specifik fältstyrka vid undersökning av personer med MS. Kameror med högre 

fältstyrkor blir dock vanligare och högre fältstyrkor i samband med MS är något som 

undersöks (Filippi och Rocca 2011). Om användande av högre fältstyrka har 

betydelse gällande detektion av lesioner så är det en viktig aspekt att ha i åtanke för 

att få ut korrekt resultat från undersökningen.  

1.3. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om högre fältstyrka (Tesla) gav bättre 

detektion av lesioner vid magnetresonanstomografiundersökningar av personer med 

multipel skleros eller kliniskt isolerat syndrom. 

2. Metod 

2.1. Definitioner 

Det finns olika termer och förkortningar för modaliteten som använder magnetfält 

för att avbilda kroppen. Magnetresonanstomografi (engelska: magnetic resonance 

tomography), förkortat MRT, valdes att användas i litteraturstudien. I sökningarna 

efter studier i databaser användes däremot förkortningen MRI (magnetic resonance 
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imaging) då den bedömdes av författarna vara den vedertagna engelska termen för 

modaliteten. För fler förklaringar av förkortningar och termer hänvisas till bilaga 1.   

2.2. Sökmetoder 

Vid artikelsökningen strävades det efter att söka igenom så många relevanta 

databaser som möjligt för att få ett omfattande resultat. Enligt Östlundh (2012, 58) 

är det viktigt att pröva sig fram och göra sökningar som inte resulterar i användbara 

resultat. För våra slutliga sökningar kom inte alla tänkta databaser till användning då 

vi enbart fann dubbletter eller inte fann några relevanta artiklar via dessa. De 

databaser som slutligen användes var PubMed, Scopus och Web of Science vilka 

söktes igenom mellan den 8 mars och 11 mars 2016. Begränsningar som användes 

var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006 och 2016, vara på engelska 

och att de skulle handla om studier utförda på människor. En ytterligare begränsning 

som användes var exclude reviews. Att artiklarna skulle vara högst tio år gamla 

bestämdes eftersom MRT-tekniken utvecklas snabbt och äldre artiklar bedömdes 

inte vara relevanta. Artiklar skrivna på engelska valdes då det är det enda språk 

förutom svenska som författarna till denna litteraturstudie behärskar.  

 

Sökord som användes var MRI, magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, 

tesla, field och field strength. Booleska termer som “AND” användes för att precisera 

sökningarna och kombinera sökorden med varandra (Östlundh 2012, 69). Vid 

sökning i databasen Web of Science användes avancerad sökning (advanced search) 

med “field tags” som TS (ämne) och TI (titel) för att ytterligare precisera 

sökresultaten. Gjordes sökningen i samma databas med basic search utan “field tags” 

ficks ett annat resultat. Alla sökningar finns redovisade i bilaga 2, tabell 1. 

2.3. Urval 

Utifrån sökningarna valdes slutligen tio kvantitativa artiklar. Då kvalitativa studier 

handlar om att få förståelse av patientens upplevelser och erfarenheter (Segesten 

2012, 99) bedömdes dessa inte vara aktuella för att besvara denna litteraturstudies 

syfte. Kvantitativa studier bedömdes däremot ge mätbart material med konkreta svar 

som lättare skulle kunna tolkas och diskuteras för att besvara syftet i detta arbete. 
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Studier som inkluderades i denna litteraturstudie skulle handla om att jämföra MRT-

undersökningar med olika fältstyrkor mot varandra. Dessa fältstyrkor skulle vara 

antingen 1,5T, 3T eller 7T. Studier med tio eller fler deltagare med MS och/eller CIS 

inkluderades. Obduktionsstudier exkluderades då denna litteraturstudie 

eftersträvade att undersöka fältstyrkans betydelse för detektion av lesioner i klinisk 

praxis. Därmed bedömdes dessa inte kunna besvara litteraturstudiens syfte. Även 

studier utförda på djur exkluderades av samma anledning. Studier med färre än tio 

deltagare (eventuella friska kontrollpersoner ej inräknade) exkluderades då 

resultatet av dessa studier inte bedömdes tillräckligt generaliserbart. Artiklar som 

inte var tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek ingick ej i denna litteraturstudie. 

 

I bilaga 2, tabell 1 redovisas urval 1, 2 och 3. För att få hanterbara sökningar 

bestämdes det att sökningarna skulle reduceras till runt 50 träffar innan urvalet 

påbörjades. Detta gjordes genom att lägga till ytterligare sökord eller begränsningar 

för att avgränsa resultatet. Artiklarnas rubriker lästes sedan igenom för att sortera 

bort träffar som inte var relevanta för syftet. Artiklar som blev kvar efter detta 

redovisas under urval 1. I sökningar gjorda efter första sökningen exkluderades även 

dubbletter och dessa togs ej med till urval 1. Därefter lästes de kvarvarande 

artiklarnas abstrakt igenom och de artiklar som blev kvar därefter redovisas under 

urval 2. Därpå lästes artiklarna igenom i sin helhet och kvalitetsgranskades. 

Resultatet efter denna granskning redovisas under urval 3. 

 

De framsökta studierna kvalitetsgranskades utifrån en mall (bilaga 3, tabell 2). Vid 

genomgång av mallar bedömdes ingen redan existerande mall passa in tillräckligt bra 

för de artiklar som skulle granskas för denna litteraturstudie. Flera av mallarna som 

fanns tillgängliga innehöll inte frågor som bedömdes relevanta för studierna och 

innehöll andra frågor som var irrelevanta. Därmed bestämdes att en egen mall skulle 

upprättas för att få en så enhetlig granskning som möjligt. Den skapade mallen 

baserades på mallar från Forsberg och Wengström (2016, 194-198), Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011, 173-174) och SBU:s mall för observationsstudier (SBU 2014, 

bilaga 3). De irrelevanta frågorna sorterades bort. De kvarvarande frågorna samlades 

ihop, dubbletter togs bort och resultatet av detta utgjorde den granskningsmall som 

slutligen användes. Frågorna delades in sex kategorier: urval, bortfall, analys och 

mätning, resultat, bias samt en introduktion med frågor om frågeställningar, 
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studiedesign och etiskt godkännande. Mallen hade totalt 24 frågor. Alla frågor kunde 

besvaras med JA, NEJ, OKLART eller EJ TILLÄMPLIGT. En studie bedömdes ha 

hög kvalitet om den kunde besvaras med 17 eller fler JA, medel om den kunde 

besvaras med 10-16 JA och låg om den kunde besvaras med 9 eller färre JA. Studier 

som efter kvalitetsgranskning bedömdes som låga inkluderades ej i denna 

litteraturstudie. En översikt över alla inkluderade studier finns i bilaga 4, tabell 3.  

2.4. Analys 

För att bearbeta innehållet i artiklarnas resultat utgick denna litteraturstudies 

författare från Fribergs (2012, 140-141) beskrivning av hur studier kan analyseras. 

Tio artiklar valdes ut till denna litteraturstudie och deras resultat analyserades 

utifrån likheter och skillnader. För att sedan sortera upp dessa skapades kategorier 

och underkategorier. 

 

Författarna till denna litteraturstudie startade analysen med att läsa igenom de valda 

artiklarna. Friberg säger (2012, 140) att det är viktigt att läsa igenom studierna flera 

gånger för att få en helhetssyn och förståelse för studiens innehåll. Nästa steg var att 

analysera studierna utifrån likheter och skillnader (Friberg 2012, 140). De likheter 

och skillnader som hittades sorterades sedan in i kategorier och underkategorier för 

att strukturera upp materialet. Detta säger Friberg (2012, 141) är nästa steg i 

analysprocessen och material med liknande innehåll bör sorteras under lämplig 

rubrik. 

 

För analys av innehållet har arbetets författare läst och analyserat varje studies 

resultat var för sig för att sedan tillsammans diskutera det de kommit fram till och då 

uppnått konsensus gällande innehåll, lämpliga rubriker och underrubriker. För 

sammanställning av litteraturstudiens resultat delade författarna upp rubrikerna 

mellan varandra. När sammanställningen var klar gick en av författarna igenom det 

relevanta resultatet i artiklarna och det sammanställda resultatet i litteraturstudien 

för att kontrollera att all relevant information inkluderats. Information som saknades 

sammanställdes av författarna under passande rubriker.  
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Det färdiga resultatet delades in i huvudrubriker: skillnad mellan fältstyrkor, 

fältstyrkor och anatomiska regioner, fältstyrkor och pulssekvenser samt artefakter 

och bildkvalitet. Dessa rubriker, med passande underrubriker, sammanställdes in en 

tabellform i början av resultatet för att ge läsaren en överblick. 

2.5. Forskningsetik 

Röntgensjuksköterskor ska hålla sig uppdaterade på aktuell evidens och arbeta 

utifrån detta samt förhålla sig till forskningsetik när de själva bedriver forskning 

(Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2011). I Sverige 

reglerar etikprövningslagen forskning som utförs på människor och utöver detta 

finns olika lagar och föreskrifter som gäller beroende på vad som ska användas när 

undersökningar på människor eller mänskligt material ska utföras (Helgesson 2015, 

113). Etikprövningslagen reglerar även forskning inom Sverige som behandlar 

känsliga personuppgifter, fysiska ingrepp på forskningspersonen, där det finns risk 

att försökspersonen skadas fysiskt eller psykiskt genom påverkan under 

forskningsprocessen, forskning på biologiskt material från levande eller avliden 

människa och forskning som utförs på avlidna människor (SFS 2003:460).  

 

Forskning på ett internationellt plan går efter mänskliga rättigheter, god klinisk sed 

och även efter Helsingforsdeklarationen (Helgesson 2015, 112). 

Helsingforsdeklarationen strävar, likt den svenska etikprövningslagen, till att 

upprätthålla god forskningsetik vid forskning på människor och på mänskligt 

material (Helsingforsdeklarationen 2013). Deklarationen är dock ingen lag, utan en 

riktlinje (Helgesson 2015, 112). Vid kvalitetsgranskning av studierna kontrollerades 

det att de var etiskt bedömda. Alla studier inkluderade i denna litteraturstudie var 

etiskt granskade och godkända av olika etikkommittéer.  
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3. Resultat 

 

Tabell 4. Översikt över rubriker 

Huvudrubriker  Underrubriker 

Skillnad mellan fältstyrkor ● Jämförelse mellan 1,5T och 3T 
● Jämförelse mellan 1,5T och 7T 

● Jämförelse mellan 3T och 7T 

Fältstyrkor och anatomiska 

regioner 

● Periventrikulärt 

● Kortikalt 
● Juxtakortikalt 

● Infratentoriellt 
● Annan vit och grå substans 

Fältstyrkor och 

pulssekvenser 

● T1, T2 och T2*  

● FLAIR och FLASH 
● DIR 

● MP-RAGE 

Artefakter och bildkvalitet  

 

I resultatet presenteras de undersökta fältstyrkorna jämfört mot varandra och deras 

detektion av lesioner, fältstyrkornas detektion av lesioner utifrån anatomiska 

regioner i hjärnan och även utifrån pulssekvenser. Slutligen presenteras artefakter 

och bildkvalitet för de olika fältstyrkorna. Rubriker och underrubriker sammanfattas 

i tabell 4. Tio artiklar som jämförde olika fältstyrkor ingår i resultatet (se tabell 5).  

 

Tabell 5. Artiklar som jämför olika styrkor mot varandra 

  1,5T mot 3T 1,5T mot 7T 3T mot 7T 

Antal 5  

Simon et al. 2010; Bachmann 

et al. 2006; Kataoka et al. 

2014; Nielsen et al. 2006; 

Wattjes et al. 2006 

2  

Sinnecker et al. 2012; Kollia 

et al. 2009 

3  

Tallantyre et al. 2010; de 

Graaf et al. 2013; Nielsen 

et al. 2012 
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3.1. Skillnad mellan fältstyrkor 

3.1.1. Jämförelse mellan 1,5T och 3T 

Enligt studien gjord av Wattjes et al. (2006), där fältstyrkorna undersökts vid flera 

pulssekvenser, detekterades vid en av sekvenserna fler lesioner vid 3T jämfört med 

1,5T i de flesta regioner av hjärnan. Vid en annan sekvens detekterade 3T fler 

lesioner än 1,5T vid alla regioner i hjärnan. Totalt gav 3T en 13 % ökning jämfört med 

1.5T vid alla pulssekvenser vid detektion av lesioner. Även i studien av Simon et al. 

(2010) undersöktes fältstyrkorna 1,5 och 3T med olika pulssekvenser och vid alla 

pulssekvenser detekterades fler lesioner vid 3T jämfört med 1,5T. Studien visade 

även på att det inte fanns något signifikant samband mellan sekvenser och fältstyrka 

gällande det totala antalet lesioner, däremot fanns signifikant samband vid 

regionerna intrakortikalt och infratentoriellt. 

 

Bachmann et al. (2006) visade att alla lesioner som detekterades med 1,5T kunde 

detekteras med 3T. Lesionernas synlighet jämfördes mellan fältstyrkorna och 1,5T 

bedömdes ge signifikant lägre synlighet än 3T. 1,5T kunde inte heller urskilja små 

lesioner (1-5 mm) som kunde urskiljas med 3T. I studien av Kataoka et al. (2014) 

visades det att fler lesioner framträdde vid 3T jämfört med 1,5T i de flesta av de 

undersökta hjärnregionerna. Även Nielsen et al. (2006) jämförde fältstyrkorna 3T 

och 1,5T. Vid 3T var det genomsnittliga antalet detekterade lesioner 30,4 hos MS-

patienterna. Vid 1,5T blev det genomsnittliga antalet 24,6.  

 

Wattjes et al. (2006) undersökte även detektion av kontrastuppladdade lesioner. 

Med 3T kunde 43 uppladdade lesioner detekteras och med 1,5T detekterades 40 

uppladdade lesioner. Fältstyrkorna undersöktes även med kontrast av Nielsen et al. 

(2006). Det genomsnittliga antalet uppladdade lesioner vid 1,5T var 3,7 och vid 3T 

var antalet 4,2. Dock så sågs ingen signifikant skillnad vid 1,5T och 3T på T1-viktade 

sekvenser vid detektion av de kontrastuppladdade lesionerna. 

3.1.2. Jämförelse mellan 1,5T och 7T 

I studien Kollia et al (2009) jämfördes fältstyrkorna 1,5T och 7T. Vid 1,5T upptäcktes 

totalt 97 lesioner medan 7T upptäckte 126 lesioner, vilket gav 7T en ökning på 23 % 
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gentemot 1,5T. Genomsnittligen visade 7T fem fler lesioner per patient. 1,5T och 7T 

undersöktes med två pulssekvenser av Sinnecker et al. (2012), 7T detekterade 604 

lesioner vid båda pulssekvenserna. Vid 1,5T detekterades 452 lesioner av en 

pulssekvens och 561 lesioner av den andra.  

3.1.3. Jämförelse mellan 3T och 7T 

3T och 7T jämfördes av Nielsen et al. (2012). Där detekterades, av två granskare, 97 

respektive 94 lesioner vid fältstyrkan 7T. Av lesionerna var 103 unika mellan 

granskarna och 88 % av lesionerna sågs av båda. Vid 3T detekterades totalt 47 

respektive 38 lesioner av granskarna, 67 unika lesioner identifierades men endast 

26,9 % sågs av båda. I studien av Tallantyre et al. (2010) detekterades totalt 130 

lesioner med 7T. Fältstyrkan 3T undersöktes med två olika pulssekvenser där det 

totala antalet upptäcka lesioner var 138 respektive 119 stycken.  

3.2. Fältstyrkor och anatomiska regioner 

Lesioner kategoriserades i majoriteten av studierna utifrån sitt anatomiska läge i 

hjärnvävnaden. Antalet lesioner som hittades i de olika regionerna i hjärnan 

varierade mellan pulssekvens och fältstyrka.  

3.2.1. Periventrikulärt 

Fler lesioner påträffades periventrikulärt i den vita substansen vid 3T än vid 1,5T i 

studier gjorda av Bachmann et al. (2006) och Wattjes et al. (2006). Enligt den 

förstnämnda berodde detta på den högre fältstyrkans förmåga att bättre urskilja 

olika nivåer av signalintensitet i det periventrikulära området. Simon et al. (2010) 

fann signifikant fler lesioner periventrikulärt med 3T jämfört med 1,5T med 

pulssekvenserna FLAIR och T2. Jämfört med 7T var 3T bättre på att detektera 

lesioner i det periventrikulära området på alla jämförda sekvenser (de Graaf et al. 

2013). Endast två lesioner fler var synliga periventrikulärt vid 3T jämfört med 1,5T 

(Kataoka et al. 2014). 

3.2.2. Kortikalt 

Inga kortikala lesioner kunde ses med 1,5T på någon av de undersökta sekvenserna 

(Sinnecker et al. 2012). Kortikala lesioner upptäcktes i större utsträckning på 7T än 
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på 3T (Nielsen et al. 2012). Fler intrakortikala lesioner sågs även med 7T jämfört 

med 3T på alla jämförda sekvenser (de Graaf et al. 2013). Lesioner lokaliserade i 

närheten av gränsen mellan hjärnbarken och underliggande vit substans kunde 

klassificeras med större säkerhet med 7T än med 3T (Tallantyre et al. 2010). 

Tallantyre et al. (2010) beskrev att ett flertal lesioner som först klassats som 

kortikala efter undersökning med 3T kunde senare omklassificeras till subkortikala 

med 7T. 3T DIR detekterade signifikant fler kortikala lesioner och lesioner i blandad 

grå och vit substans jämfört med 1,5T och andra sekvenser (Simon et al. 2010). 

Kortikala lesioner belägna under mjuka hjärnhinnan upptäcktes av 7T men inte av 

3T (Nielsen et al. 2012). Skillnaderna mellan 3T och 7T var som störst vid detektion 

av intrakortikala lesioner i FLAIR där 7T såg 1950 % fler lesioner än motsvarande 

sekvens i 3T (de Graaf et al. 2013). Vid 1,5T var det inte möjligt att identifiera 

kortikala lesioner med säkerhet (Kollia et al. 2009).  

3.2.3. Juxtakortikalt 

Fler juxtakortikala lesioner kunde visualiseras på 3T jämfört med 1,5T på alla 

jämförda sekvenser i studien av Wattjes et al. (2006). Fler juxtakortikala lesioner 

sågs på 3T DIR och 3T FLAIR (Simon et al. 2010). Endast två lesioner fler var synliga 

juxtakortikalt vid 3T jämfört med 1,5T (Kataoka et al. 2014). Vid jämförelse mellan 

1,5T och 7T kunde grå substans inblandning i juxtakortikala lesioner visualiseras på 

7T (Kollia et al. 2009). Vid sekvenserna T1 och FLAIR detekterades fler 

juxtakortikala lesioner vid 7T än vid 3T (de Graaf et al. 2013). Vid sekvensen T2 var 

dock 3T bättre för att detektera fler juxtakortikala lesioner jämfört med 7T (de Graaf 

et al. 2013).  

3.2.4. Infratentoriellt 

Infratentoriella lesioner sågs i större utsträckning på 3T jämfört med 1,5T på alla 

undersökta sekvenser (Wattjes et al. 2006). Simon et al. (2010) fann signifikant fler 

lesioner infratentoriellt med 3T DIR och 3T FLAIR jämfört med motsvarande 

pulssekvenser vid 1,5T. I Kataoka et al. (2014) var det inga fler infratentoriella 

lesioner som detekterades med 3T jämfört med 1,5T.  
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3.2.5. Annan vit och grå hjärnsubstans 

Lesioner i djup vit vävnad hittades i större utsträckning med 3T jämfört med 1,5T 

(Kataoka et al. 2014). Signifikant fler lesioner detekterades i djup vit substans vid 3T 

jämfört med 1,5T på alla undersökta sekvenser (Simon et al. 2010). FLAIR och T2 

detekterade inga fler lesioner vid 3T än vid 1,5T i djup vit substans (Wattjes et al. 

2006). Bachmann et al. (2006) fann signifikant fler lesioner i vit substans vid 3T 

jämfört med 1,5T. Vid vit substans var även kontrast-till-brusförhållandet något lägre 

vid 3T jämfört med 1,5T, denna skillnad var inte statistiskt säkerställd (Bachmann et 

al. 2006). Vid 1,5T var det inte möjligt att urskilja lesioner belägna i djup grå 

substans, dessa gick dock att urskilja på 7T (Kollia et al. 2009). 3T T1 och 3T FLAIR 

fann fler lesioner i vit hjärnsubstans än motsvarande sekvens vid 7T. Däremot 

detekterade 7T T2 fler lesioner i vit hjärnsubstans än 3T T2. I regioner med blandad 

grå och vit substans var 7T bättre på att differentiera mellan de olika substanserna 

(de Graaf et al. 2013).  

3.3. Fältstyrkor och pulssekvenser   

3.3.1. T1, T2 och T2*  

Vid 7T T1-viktade sekvenser ökade detektionen av lesioner i grå substans med 91 % 

jämfört med 3T. Vid 7T T2 ökade detektionen av lesioner i grå substans med 75 % 

jämfört med 3T (de Graaf et al. 2013). Högre spatiell upplösning vid 

protondensitet/T2 TSE vid 7T gjorde att detektion av lesioner i vit substans 

förbättrades och var fler i antal än vid motsvarande sekvens vid 1,5T (Kollia et al. 

2009). 3T T2 TSE var bättre på att urskilja lesioner i de flesta regioner i hjärnan än 

motsvarande 1,5T T2 TSE (Wattjes et al. 2006). Hos större lesioner kunde en 

flerskiktig uppbyggnad och en hypointensiv kant urskiljas på T2*-viktade GRE-

sekvenser vid 7T men inte i 1,5T (Kollia et al. 2009).  

3.3.2. FLAIR och FLASH 

7T FLAIR upptäckte 238 % fler lesioner i grå substans totalt än motsvarande 3T 

FLAIR. I övrigt detekterade 3T FLAIR signifikant fler lesioner än 7T FLAIR vid två 

regioner i hjärnan jämfört med 7T som detekterade signifikant fler lesioner vid tre 

regioner (de Graaf et al. 2013). Kortikala lesioner kunde identifieras med 7T FLASH 
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och samstämmigheten mellan de som granskade bilderna var goda (Nielsen et al. 

2012). 7T FLASH kunde visualisera kortikala lesioner belägna under mjuka 

hjärnhinnan och perivaskulärt. Dessa var även synliga på 1,5T T2 TSE men kunde ej 

kategoriseras på den fältstyrkan (Sinnecker et al. 2012).  

3.3.3. DIR 

3T DIR detekterade signifikant fler lesioner i olika anatomiska områden i hjärnan 

jämfört med 1,5T DIR (Simon et al. 2010). 3T DIR identifierade flest lesioner som 

inte kunde ses med andra sekvenser i studien av Tallantyre et al. (2010). I Nielsen et 

al. (2012) upptäcktes färre kortikala lesioner av 3T DIR än av 7T DIR.   

3.3.4. MP-RAGE 

7T MP-RAGE kunde upptäcka nästan dubbelt så många lesioner som 1,5T MP-RAGE 

och visade högre kontrast mellan lesion och hjärnbark än 1,5T på grund av att 7T 

hade högre signal-till-brusförhållande (signal-to-noise-ratio, SNR) (Sinnecker et al. 

2012). Kontrasten mellan vit och grå vävnad var god vid både 1,5T och 7T, men inga 

kortikala lesioner kunde urskiljas med säkerhet vid 1,5T MP-RAGE, vilket gick med 

7T (Kollia et al. 2009). 3T MP-RAGE var sämre på att definiera en lesions 

anatomiska läge än dess motsvarande sekvens vid 7T (Tallantyre et al 2010). 7T MP-

RAGE var bättre på att avbilda lesionernas form och utseende än andra sekvenser 

med samma fältstyrka. 7T MP-RAGE kunde upptäcka juxtakortikala lesioner som 

inte sågs på andra sekvenser (Sinnecker et al. 2012) och gjorde det möjligt att 

visualisera lesioner belägna i hjärnbarken (Kollia et al. 2009). 

3.4. Artefakter och bildkvalitet  

Lesioner bedömdes framträda tydligare vid 3T jämfört med 1,5T på FLAIR för mer 

än hälften av patienterna (Wattjes et al. 2006). Vid 1,5T T2 TSE var lesionernas 

synlighet inte bättre än 3T T2 TSE för någon patient, däremot var 3T T2 TSE bättre 

gällande synlighet hos 7 av 40 patienter (Wattjes et al. 2006). Mellan de båda 

fältstyrkorna sågs ingen skillnad vid särskiljning av grå och vit kontrast eller brus i 

bild. Vid 3T var dock SNR av cerebrospinalvätskan lägre än 1,5T vilket indikerade bra 

signalsuppression av vätska (Bachmann et al. 2006). 
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Bildkvaliteten bedömdes vara signifikant lägre vid 1,5T än vid 3T men dock var 3T 

underlägsen 1,5T gällande artefakter (Bachmann et al. 2006). Artefakter var synliga 

på både 1,5T och 3T (Simon et al. 2010) men kunde av Bachmann et al. (2006) ses 

oftare vid 3T. Artefakter iakttogs på 1,5T DIR och 3T DIR i fossa posterior (Simon et 

al. 2010), vid hjärnbarken på 3T DIR (Tallantyre et al. 2010) och allmänt som 

rörelseartefakter på 1,5 DIR (Sinnecker et al. 2012). Artefakterna i fossa posterior 

bedömdes bero på pulsationer från blodkärl samt flödet av cerebrospinalvätska i 

området då artefakterna var synliga runt den fjärde ventrikeln (Simon et al. 2010). 

Även artefakterna vid hjärnbarken bedömdes härröra från blodflödet i kärlen 

(Tallantyre et al. 2010).  

 

4. Diskussion 

4.1. Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies syfte var att undersöka om högre fältstyrka gav bättre 

detektion av lesioner vid MRT-undersökningar av personer med multipel skleros 

eller kliniskt isolerat syndrom. I resultatet har tio kvantitativa studier inkluderats 

och analyserats.   

 

Den optimala fältstyrkan för de flesta användningsområden inom MRT har 

fortfarande inte fastställts (Gowland 2005) men utvecklingen tenderar att gå mot 

högre fältstyrkor då de tekniska hinder som uppstått med starkare magnetfält 

allteftersom övervinns. Filippi och Rocca (2010) säger att framtidens MRT kommer 

sannolikt bestå av användning av kameror med ultrahöga fältstyrkor. Bilder vid 

MRT-undersökningar blir bättre gällande upplösning och signal-till-brusförhållande 

vid högre fältstyrka. De menar att på grund av detta har det lett till förhöjd detektion 

av lesioner vid undersökning av hjärna med T2-viktade bilder hos personer med MS. 

Även Ge (2006) diskuterar att en av de tydligaste fördelarna med högre fältstyrka är 

det högre signal-till-brusförhållandet som kan åstadkommas vilket skulle kunna 

möjliggöra förbättrad detektion av lesioner.  
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Litteraturstudiens resultat visar att användandet av 3T och 7T detekterar fler 

lesioner jämfört med 1,5T. Gällande 7T gentemot 3T visar resultatet en viss fördel till 

7T men att val av pulssekvenser har stor betydelse och beroende på pulssekvens kan 

även 3T detektera fler lesioner än 7T. Likt litteraturstudien har Erskine et al. (2005) 

jämfört 1,5T med en högre fältstyrka (4T) vid konventionella MRT-sekvenser och 

funnit att den högre fältstyrkan detekterade 46 % fler lesioner jämfört med 1,5T. 

Litteraturstudien har inte undersökt fältstyrkan 4T men det bedöms ändå vara en 

intressant jämförelse. I Erksine et al. (2005) studie sågs även en signifikant ökning i 

signal-till-brusmedelvärdet, vilket är samstämmigt med tidigare nämnda studier. 

Utvecklingen verkar leda mot att högre fältstyrkor kommer kunna användas i 

framtiden och litteraturstudiens resultat om att högre fältstyrkor överlag ökar 

detektion av lesioner styrker denna utveckling. 

 

7T har möjlighet att särskilja MS-lesioner från lesioner och skador uppkomna av 

andra sjukdomar som manifesteras radiologiskt på liknande sätt som MS. Enligt 

Wuerfel et al. (2012) kunde 7T urskilja ett blodkärl genom lesioner hos personer med 

MS, något som inte sågs vid den neurologiska sjukdomen Susacs syndrom där 

blodkärl sågs perifert om lesionerna. Dessutom sågs en hypointensiv kant runt 

lesioner hos personer med MS vilket sågs i signifikant lägre utsträckning hos 

personer med Susacs syndrom. Att använda ultrahög fältstyrka vid undersökning av 

personer med MS eller misstänkt MS skulle därmed kunna utesluta 

differentialdiagnoser till multipel skleros och med detta säkra diagnostiken.  

 

I en studie inkluderad i resultatet sågs även högre fältstyrka ge större 

samstämmighet mellan granskare, det vill säga att granskarna av bilderna upptäckte 

ungefär lika många lesioner hos en person. Resultatet i denna litteraturstudie pekar 

mot att högre fältstyrka ger bättre detektion av lesioner och det kan spekuleras om 

detta kan påverka diagnostiken av personer med MS då de enligt 

McDonaldkriterierna måste ha kontrastförstärkta lesioner på T2-viktade bilder på 

minst två av fyra platser i hjärnan (Polman et al. 2011). 

 

Demyelinisering av den gråa substansen vid MS upptäcktes redan på tidiga 1900-

talet men bortsågs från då det var problematiskt att visualisera och 

uppmärksamheten var redan då på den framträdande demyeliniseringen av vit 
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substans (Geurts et al. 2009). MS har därmed setts som en sjukdom som endast 

involverat vit substans men de senaste åren har synen på detta förändrats. Nya MRT-

tekniker har framkommit som kan detektera involveringen av grå substans i 

sjukdomens utveckling (Messina och Patti 2014). Från denna litteraturstudies 

resultat kunde inga betydande slutsatser dras för vit substans men den visar på en 

viss fördel för högre fältstyrka. För grå substans och den kortikala regionen visade 

resultatet tydligt att ökad fältstyrka ledde till bättre detektion av lesioner. Detta kan 

bedömas bero på utvecklingen av MRT-tekniken de senaste åren.  

 

Reshiana, Chen och Li (2012) säger att skador i grå substans är omfattande vid MS 

och finns i alla subtyper redan från det kliniskt tidiga stadiet. Att förbättra 

detektionen av dessa med nya tekniker som DIR kan vara värdefullt gällande 

diagnostik och uppföljning av personer med MS (Inglese et al. 2011). Även kameror 

med starkare fältstyrka har ytterligare förbättrat detektion av skador i vit och grå 

substans vid MS (Ceccarelli, Bakshi och Neema 2012). I litteraturstudien sågs att 

kortikala lesioner kunde klassificeras tydligare vid högre fältstyrka, speciellt vid 7T. 

Ge (2006) tar upp detektion av kortikala lesioner och högre fältstyrkors potential att 

detektera dessa, då de vid konventionella fältstyrkor ofta sågs som grumliga. De 

menar att vid rätt optimering kommer bildtagning vid högre fältstyrkor ytterligare 

stärka rollen av MRT vid studier av MS.  

 

För T2, DIR och MP-RAGE visade litteraturstudiens resultat att 7T var överlägsen de 

lägre fältstyrkorna och att högre fältstyrka i överlag var lämpligare vid dessa 

sekvenser medan inga slutsatser kunde dras gällande FLAIR, T2* och T1. Enligt 

Filippi et al. (2011) är konventionella bildtagningsmetoder, som till exempel FLAIR 

och kontrastuppladdade sekvenser, viktiga för diagnostiseringen av CIS patienter. 

För etablerad MS och dess framtida prognos ger dessa konventionella metoder 

undermåttlig information. I en annan studie av Filippi och Rocca (2010) menar de 

att utvecklingen av DIR-sekvenser har lett till förbättrad sensitivitet gällande 

detektion av kortikala lesioner. När de jämfört 3T mot 1,5T så har även DIR höjt 

detektionen av infratentoriella lesioner jämfört med pulssekvenserna FLAIR och T2 

för både personer med MS och CIS.  
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Messina och Patti (2014) menar också att konventionella tekniker vid MRT inte kan 

detektera kortikala lesioner och atrofi kortikalt och i djup grå vävnad. Både 

konventionella och avancerade MRT-tekniker har ökat förståelsen signifikant 

gällande vävnadsskador vid MS och att förbättring av dessa tekniker har ökat snabbt 

den senaste tiden (Ceccarelli, Bakshi och Neema 2012). Filippi et al. (2011) menar 

också att nya tekniker som DIR-sekvenser troligtvis kommer ha en viktig roll 

gällande diagnostisering av MS och att DIR hjälper till med att detektera specifikt 

kortikala lesioner vid MRT.  

 

Författarna av litteraturstudien reflekterar kring pulssekvensers och fältstyrkors 

optimala kombinationer, då en inkluderad studie visat att 7T MP-RAGE detekterade 

lesioner bättre än andra sekvenser men en annan inkluderad studie säger att 3T DIR 

detekterat fler lesioner än 7T MP-RAGE. Detta kan tyda på att DIR-sekvensen är 

fördelaktig gentemot MP-RAGE oberoende av fältstyrkan och att pulssekvenser och 

fältstyrkors ultimata kombinationer bör undersökas mer ingående. 

 

Balchandani och Naidich (2015) beskriver vissa tekniska svårigheter med fältstyrka 

på 7T. Bland annat skrivs att vatten- och fettsuppression inte blir lika effektivt vid 

hög fältstyrka med anledning av inhomogeniteter i huvudmagnetfältet. Vidare 

beskriver Vaughan et al. (2001) problem med inhomogenitet i det pålagda 

magnetfältet vid undersökning av hjärnan med 7T. Detta skulle således indikera på 

att avbildning av hjärnan med högre fältstyrka inte är att föredra. Vaughan et al. 

(2001) utförde dock sin studie i början av 2000-talet och nya tekniska framsteg kan 

ha gjorts för att kompensera för problem som beskrivits i deras studie. Springer et al. 

(2016) beskriver att deras studie kommit fram till att det inte funnits någon 

signifikant skillnad i bildkvalitet mellan 3T och 7T. De beskriver vidare att 

möjligheten att diagnostisera sjukdomar i hjärnan inte hindrades av artefakter vid 

någon av fältstyrkorna. I denna litteraturstudie togs artefakter och bildkvalitet 

endast upp i några av de granskade studierna. Därmed var mängden information för 

liten för att några övergripande slutsatser skulle kunna dras. Utifrån nämnda studier 

och litteraturstudiens resultat bedömdes att fler studier bör göras kring högre 

fältstyrka och artefakter och bildkvalitet.  
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Eventuella komplikationer vid högre fältstyrka diskuterades ej i de inkluderade 

studierna. Detta skulle ha varit av speciellt intresse då undersökningar gjorts på 

ultrahög fältstyrka som 7T. I en studie gjord av Springer et al. (2016) drabbades flera 

deltagare av yrsel och en av illamående vid undersökning på just 7T. Cosottini et al. 

(2014) beskriver i sin studie att en knapp majoritet av deltagarna (51 %) drabbades 

av någon form av biverkning. Biverkningarna kunde skilja sig något beroende på om 

de uppstod när undersökningsbordet rörde på sig eller var stilla. De biverkningar 

som rapporterades var yrsel, illamående, metallisk smak i munnen, ljusfenomen i 

ögonen, stickningar i huden, smärta, klaustrofobi, hjärtklappning, obehag och höga 

ljud. I studien av Heinrich et al. (2013) undersöktes fältstyrkorna 1,5T, 3T och 7T 

med fokus på påverkan av kognitiv förmåga och sinnesintryck. Ökad fältstyrka gav 

ingen försämrad prestation i kognitiva test. Däremot vid sinnesintryck sågs en 

signifikant påverkan. Dock var det endast yrsel som var signifikant högre vid 7T 

jämfört med de andra lägre fältstyrkorna. I ytterligare en studie har Heinrich et al. 

(2014) undersökt samma fältstyrkor med fokus på biverkningar. Alla undersökta 

biverkningar ser en viss ökning vid 7T jämfört med andra fältstyrkor. Speciellt av 

yrsel där förekomsten var signifikant högre vid 7T.  

 

Studien av Chakeres och de Vocht (2005) visar inte på några permanenta 

biverkningar för deltagare som utsätts för magnetfält upp till 8T. De fann inte heller 

några bevis gällande kliniskt relevanta förändringar av deltagarnas neurokognitiva 

funktioner. Några deltagare klagade över övergående yrsel och metallisk smak i 

munnen när de åkte in eller ut ur magnetkameran. De flesta fallen av yrsel var 

övergående och varade en minut eller mindre. De menar att risker relaterade till 

interaktionen mellan magnetfält och magnetisk eller elektrisk hårdvara är betydligt 

större än de biologiska riskerna. Exempelvis har pacemaker historiskt sett varit en 

kontraindikation för MRT (Nordbeck, Ertl och Ritter 2015). Högre fältstyrka verkar 

därmed leda till en ökning av biverkningar, upp till 8T är dessa dock få i antal och av 

övergående karaktär vilket kan indikera att dessa inte bör vara ett hinder för 

användning av högre fältstyrkor i framtiden. 

 

Incidensen av MS skiljer sig mellan män och kvinnor i Sverige. Enligt en studie av 

Ahlgren, Odén och Lycke (2014) var incidensen 14,0 per 100 000 hos kvinnor och 

6,2 per 100 000 hos män under perioden 2001 - 2008. I en majoritet av studierna 
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som ingick i denna litteraturstudie var de flesta deltagarna kvinnor. Trots detta har 

ingen djupare analys eller diskussion om skillnader mellan könen förekommit av 

författarna i de inkluderade studierna. Pozzilli et al. (2003) visade att kvinnor hade 

fler kontrastförstärkta lesioner än män. En senare studie av Antulov et al. (2009) 

visade dock att inga signifikanta skillnader fanns mellan könen gällande 

kontrastuppladdade lesioner. Båda nämnda studier var utförda på 1,5T. Därmed är 

det svårt att diskutera MS i relation till kön och om det finns skillnader mellan män 

och kvinnor vid olika fältstyrkor.  

 

Enligt statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas över diagnoser i öppen vård i 

Sverige fick 12 195 personer diagnosen under 2014 (Socialstyrelsen 2016b). 1 078 

personer fick diagnosen MS i sluten vård under samma år (Socialstyrelsen 2016a). 

Samtidigt har incidensen för multipel skleros ökat i Sverige under de senaste tio åren 

(figur 1). Detta skulle innebära en högre kostnad för sjukvården gällande 

kontinuerliga uppföljande undersökningar och ökad kostnad för medicinsk 

behandling. Enligt Raggi och Leonardi (2015) kostade en MS patient i Sverige cirka 

365 800 SEK per år (39 377 Euro). Att öka magnetkamerors fältstyrka skulle 

innebära praktiska begränsningar, till exempel hög kostnad och besvärlig installation 

(Gowland 2005).  

4.2. Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie inkluderades tio studier. Detta är inom ramen för kraven för 

litteraturstudien men det går att argumentera för inklusion av fler studier för att få 

ett säkrare resultat. Artiklarna som inkluderas i resultatet jämförde fältstyrkorna 

1,5T, 3T och 7T i olika kombinationer. För ett mer enhetligt resultat skulle endast 

artiklar som jämförde 1,5T mot 3T, 1,5T mot 7 eller 3T mot 7T kunnat ha inkluderats. 

En till svaghet som kan vara relevant är tillgången till studier då författarna endast 

kunnat använda sig av studier som funnits tillgängliga för dem via Umeå 

universitetsbibliotek. Detta har kunnat leda till att eventuellt relevanta artiklar inte 

kunnat användas. I denna litteraturstudie bedöms detta problem inte påverkat 

artikelsökningarna.  
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I denna litteraturstudie användes en granskningsmall utarbetad av litteraturstudiens 

författare, vilken baserades på andra granskningsmallar återfunna i litteratur. Trots 

att en egen granskningsmall användes kunde vissa frågor varit svåra att besvara. 

Frågorna “är den statistiska analysen lämplig?” och “är använda mätmetoder 

lämpliga?” kan ha varit problematiska då författarna inte haft tillräcklig kunskap om 

statistiska metoder för att avgöra om de granskade studierna använt sig av adekvata 

metoder för sin studies syfte. I granskningsmallen handlade fyra frågor om bortfall 

som tog upp beskrivandet av bortfallet, bortfallsanalysen, statistisk hantering av 

bortfallet samt om det kunde godtas i förhållande till undersökningsgruppens 

storlek. I många av de granskade artiklarna kunde dessa frågor endast besvaras med 

“ej tillämpligt” då inget bortfall förekommit. I andra artiklar, där bortfall 

förekommit, kunde författarna ha svårt att komma fram till om adekvat 

bortfallsanalys förekommit då det i vissa studier föll bort deltagare på grund av att de 

inte hade haft kontrastuppladdade lesioner i hjärnan. Det diskuterades om det räckte 

med att skriva detta eller om det skulle ha funnits med en mer ingående analys.  

 

Vissa inkluderade studier har haft ett förhållandevis lågt antal deltagare i 

undersökningarna. Detta gjorde det problematiskt att generalisera resultaten. Även 

Wardlaw et al. (2012) noterade att studier som ingick i deras resultat hade få 

deltagare. Ett inklusionskriterium som satts upp för studier använda i denna 

litteraturstudie var att det skulle vara tio eller fler deltagare med i studien. Eventuella 

friska kontrollpersoner räknades ej med i detta. I efterhand reflekterade författarna 

kring om de borde ställt krav på fler antal deltagare för de inkluderade studierna. 

 

Undersökningarna som gjordes i de inkluderade artiklarna utfördes på 

magnetkameror från olika tillverkare. Inom studierna gjordes de jämförande 

undersökningarna på magnetkamera av samma tillverkare, med undantag från en 

studie där undersökning på lägre fältstyrka utförts på General Electric (GE) och 

undersökning på högre fältstyrka utförts på Philips. Sammanlagt utfördes 20 

undersökningar (två i vardera artikel) varav tio på Siemens, nio på Philips och en på 

GE. Det kan diskuteras om resultatet kan skilja sig mellan olika tillverkare. Dock 

borde det finnas en allmän standard på maskiner som tillverkas så att resultatet av 

undersökningar gjorda på olika maskiner inte skiljer sig från varandra. Dessutom 

kan nämnas att författarna till denna litteraturstudie inte har tillräcklig kunskap om 
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de olika tillverkarna för att bedöma om och hur de eventuellt skiljer sig från 

varandra. Författarna har inte heller samma kunskap som läkare, fysiker och 

inskolade röntgensjuksköterskor vad gäller alla olika aspekter inom MRT. Detta kan 

ha påverkat hur resultaten från de olika studierna bedömts och i även det resultat 

litteraturstudien kommit fram till. 

 

Resultatet som redovisats skulle vara neutralt utan slutsatser från de som skrev 

litteraturstudien (Backman 2016, 45). Varje enskild studies resultat genomlästes av 

båda författarna separat. Därefter gicks resultaten igenom tillsammans och 

diskuterades utifrån vad studierna kommit fram till. Enligt Schött et al. (2015, 112) är 

det fördelaktigt om alla är så insatta i arbetet som möjligt för att inte någon ska 

riskera att missuppfatta information i litteraturen. Schött et al. (2015, 112) skriver 

vidare att det är positivt om texten som skrivits gåtts igenom av en författare för att 

säkerställa att all relevant information fanns med. Detta gjordes och ytterligare 

relevanta resultat inkluderades.  

 

En svårighet med sammanställning och analys av olika studier kan vara att de har 

använt sig av olika metoder vid sin undersökning och att undersökningsgrupper 

riskerar att inte vara jämförbara (Backman 2016, 80). Till exempel kan MS skilja sig 

från person till person och uppträda i skov eller vara progressiv (Fagius et al. 2007, 

37). I de undersökta studierna har deltagarna antingen någon form av MS, CIS eller 

optisk neurit (ON). Gemensamt för dessa grupper var att alla hade lesioner i hjärnan 

som kunde undersökas med MRT. Patienterna med ON togs ej med i resultatet då 

dessa inte var inom den population som ingick i litteraturstudiens syfte. De 

inkluderade populationerna bedömdes jämförbara och det var ingen svårighet som 

påverkade analysförfarandet. 

 

Alla studerade artiklarna innehöll mycket information och det bedömdes angeläget 

att ställa upp resultatet under flera olika rubriker för att lättare kunna orientera sig i 

informationen. Resultatet delades upp i fyra huvudrubriker. Under huvudrubrikerna 

gjordes underrubriker som ytterligare kunde verka som en innehållsförteckning och 

ge en struktur för läsarna (Schött et al. 2015, 168). Vid sammanställningen av 

resultatet märktes det att mycket av informationen i artiklarna som passade in under 

en rubrik ibland nämndes i relation till annan information som passade in under en 
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annan rubrik. Detta gjorde kategorisering av resultatet komplicerat då risken fanns 

att resultatet skulle kunna ses som rörigt och svårtolkat. Därför genomarbetades 

resultatet ett flertal gånger under skrivprocessen för att så tydligt som möjligt kunna 

redovisa resultatet.  

 

De inkluderade studierna var utförda i Tyskland, Nederländerna, Danmark, 

Storbritannien, Japan och USA. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 110) 

kunde studier från olika delar av världen användas så länge de hade liknande 

inklusionskriterier. Detta skulle göra att undersökningsgrupperna liknade varandra 

och kunde jämföras trots att de utförts på olika platser. Studierna som ingick i denna 

litteraturstudie hade liknande inklusionskriterier. Inga av studierna var utförda i 

Sverige, dock var en majoritet av studierna (åtta av tio) gjorda i Nord- och 

Västeuropa med förutsättningar som kan tänkas likna dem i Sverige. De övriga två 

studierna var utförda i Japan och USA. Då får hänsyn tas till andra kulturella, 

ekonomiska och politiska förutsättningar som kunnat påverka resultatet.  

 

Författarna av litteraturstudien bedömer resultatet relevant då fältstyrkorna 1,5T och 

3T i dagsläget används i kliniskt arbete. De senaste årtiondena har även stora 

framsteg tagits gällande ultrahöga fältstyrkor och att använda 7T i klinisk praxis 

övervägs med införandet av nya sofistikerade instrument (Uğurbil 2014). Denna 

litteraturstudie är av relevans för personer med MS, då statistik från Socialstyrelsen 

(figur 1) visar att antal insjuknade i MS har ökat i Sverige. Att undersöka sätt att 

bättre detektera lesioner för dessa patienter kan möjligen leda till tidigare diagnostik 

eller vägledning gällande behandling. Litteraturstudien bedöms även av författarna 

vara relevant för fortsatt forskning då kameror med högre fältstyrkor kontinuerligt 

testas för att uppmärksamma dess användningsområden, fördelar och 

begränsningar. 

4.3. Forskningsetisk diskussion 

I denna litteraturstudie inkluderades tio artiklar till resultatet. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades av båda författarna separat och resultatet av den individuella 

bedömningen diskuterades och sammanställdes utan påverkan av egna åsikter. Inga 

studier uteslöts på grund av förutbestämda åsikter om litteraturstudiens resultat och 



24 
 

författarna har inte förvanskat eller utelämnat relevant data. Resultatet är skrivet 

neutralt utan att författarna lagt in egna subjektiva ställningstaganden. Författarna 

har tagit del av relevant litteratur som vägledning för forskningsprocessens olika 

steg. Författarna har inte sökt etiskt tillstånd innan litteraturstudiens början då 

arbeten utförda på grundnivå vid högskola ej innefattas av etikprövningslagen (SFS 

2003:460). 

 

Vid forskning på människor bör det reflekteras över risken att försökspersonerna 

kommer till skada. Vid deltagande i en studie kan en försöksperson antingen komma 

att riskera utsättas för fysisk skada, till exempel där provtagning och fysiska tester 

utförs, och/eller icke fysisk skada, till exempel hantering av patientinformation 

(Helgesson 2015, 92-93). I Helsingforsdeklarationen nämns att deltagare i studier 

ska ge informerat samtycke till deltagande. För att kunna ge ett informerat samtycke 

måste undersökningspersonerna informeras om bland annat studiens syfte, 

utförande, eventuella risker och att det finns möjlighet att dra sig ur 

(Helsingforsdeklarationen 2013). I de artiklar som ingår i denna litteraturstudie har 

samtliga undersökningspersoner gett informerat samtycke för deltagande. Samtliga 

undersökta artiklar har blivit etiskt godkända av en etikkommitté. Dock har ingen 

etisk diskussion förekommit i någon större utsträckning i någon av de inkluderade 

studierna. Då alla resultatstudierna var gjorda på människor hade det varit en 

intressant aspekt att läsa om hur de etiska besluten tagits och hur artikelförfattarna 

reflekterat kring detta. När den informationen saknades så uppstod tankar hos 

litteraturstudiens författare kring om patienterna och deras upplevelse vid 

undersökningar har uppmärksammats nog mycket eller om de har blivit åsidosatta 

för resultatet. Att deltagaren gett sitt samtycke innebär inte att etisk reflektion 

utifrån ett patientperspektiv kan förbises. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska en riskutvärdering göras när människor 

figurerar som försökspersoner. Åtgärder för att minska risken för skada skall 

tillämpas och alla riskfaktorer måste övervakas och dokumenteras 

(Helsingforsdeklarationen 2013). I en av de inkluderade studierna nämndes att alla 

deltagare tolererat de båda undersökningarna väl men någon ingående diskussion 

om deltagarnas upplevelser förekom inte i någon av de andra studierna. En annan 

aspekt är även att flera studier har utfört undersökningar på magnetkameror med 



25 
 

ultrahög fältstyrka. Dock saknas diskussion om denna fältstyrkas påverkan på 

människor. Kontraindikationer till MRT-undersökning som ett exklusionskriterium 

nämndes endast i vissa studier. 

 

I vissa artiklar inkluderade i denna litteraturstudie hade inte artikelförfattarna 

redovisat intressekonflikter. Att göra detta är viktigt ur ett etiskt perspektiv (Day och 

Gastel 2011, 27). När det inte nämnts har det varit svårt för författarna till denna 

litteraturstudie att bedöma om det funnits några intressekonflikter som kan ha 

påverkat studiens resultat och i sin tur möjligen även studiens pålitlighet. 

 

4.4. Konklusion 

Resultatet av denna litteraturstudie har visat att 3T och 7T är bättre än 1,5T och att 

7T oftast är bättre än 3T på att detektera lesioner. Dock måste andra aspekter tas i 

beaktning då det är många parametrar som spelar in vid en MRT-undersökning, 

såsom vilka pulssekvenser som används och vilka delar av hjärnan som är av 

intresse. Högre fältstyrka kan därmed inte garantera bättre detektion men med rätta 

kombinationer borde högre fältstyrka kunna detektera fler lesioner men fler studier 

behöver göras.  

  

Framtida studier bör fokusera på hur pulssekvenser ska optimeras utifrån fältstyrka 

och vilka fältstyrkor som är bäst för olika regioner i hjärnan. Fler studier behövs även 

vad det gäller artefakter, bildkvalitet och hur implantat interagerar med ultrahög 

fältstyrka. Då denna litteraturstudie använt sig av studier som inte lagt vikt vid 

patienters upplevelser eller biverkningar i samband med undersökning med ultrahög 

fältstyrka så vill litteraturstudiens författare även se fler studier om det. Ytterligare 

en intressant aspekt är vad en patient med MS eventuellt förlorar av att undersökas 

med 1,5T istället för 3T eller 7T. 
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Bilaga 1 

Ordlista och förkortningar 

  

DIR – Förkortning för double inversion recovery (Filippi et al. 2011), en pulssekvens vid MRT 

FLAIR – Förkortning för fluid-attenuated inversion recovery (Simon et al. 2010), en pulssekvens vid MRT 

FLASH – Förkortning för fast low-angle shot (Sinnecker et al. 2012), en pulssekvens vid MRT 

GRE – Förkortning för gradienteko (Kollia et al. 2009) 

Infratentoriell – Kombination av orden infra- ”nedanför” (Dahlgren 2008, 138) och tentorium ”lillhjärnstältet” 

(Dahlgren 2008, 299) 

Juxtakortikal – Kombination av orden juxta- ”invid, bredvid” (Dahlgren 2008, 146) och cortex ”bark” 

(Lindskog 2014, 338), i denna litteraturstudie menas invid hjärnbarken 

Kortikal – I barken, ett yttre skikt (Lindskog 2014, 338), i denna litteraturstudie menas hjärnbarken 

Lesion – Sjuklig förändring (Lindskog 2014, 358), i denna litteraturstudie menas inflammatoriska skador i 

hjärnan 

MP-RAGE – Förkortning för magnetization prepared rapid acuisition of gradient-echo (Kollia et al. 2009), en 

pulssekvens vid MRT 

Periventrikulär – Invid ventrikelsystemet i hjärnan (Lindskog 2014, 476) 

PD – Förkortning för protontäthet (Ståhlberg och Wirestam 2008, 81)   

Signal-till-brusförhållande – Förhållande mellan registrerad signal och bakgrundssignal vid MRT-bildtagning. 

Förkortas SNR efter engelskans signal-to-noise ratio (Lindskog 2014, 559) 

Subkortikal – Under barken (Lindskog 2014, 338, 589), i denna litteraturstudie menas under hjärnbarken 

T1-relaxation - Magnetfältsvektorn återgår mot jämnviktsmagnetisering. Har kort ekotid och kort 

repetitionstid (Ståhlberg och Wirestam 2008, 81-82). I denna litteraturstudie används benämningen T1.  

T2-relaxation - Vävnadsberoende tidskonstant. Har lång ekotid och lång repetitionstid (Ståhlberg och 

Wirestam 2008, 81-82). I denna litteraturstudie används benämningen T2. 

T2*-relaxation - Vävnadsberoende tidskonstant med magnetfältsvariationer (Ståhlberg och Wirestam 2008, 

81). I denna litteraturstudie används benämningen T2*. 

Tesla – Enhet för magnetisk fältstyrka, förkortas T (Lindskog 2014, 614) 

TSE – Förkortning för turbospinneko (Kollia et al. 2009) 

  



 
 

 

Bilaga 2 

Tabell 1: Artikelsökningar och urval 

# Datum Databas Begränsningar Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

1 160308 PubMed 10 years, 

English, humans 

Multiple sclerosis, 

tesla, field 

39 18 3 2 

2 160309 Web of 

Science 

(avancerad 

sökning) 

2006-2016, 

English 

TS=(mri) AND 

TI=(tesla AND 

multiple sclerosis) 

52* 8 2 1  

3 160309 Scopus 2006-2016, 

Exclude: reviews 

Magentic 

resonance imaging 

AND multiple 

sclerosis AND 

tesla AND field 

strength 

39* 15 3  3 

4 160311 Pubmed 10 years, 

English, humans 

Magnetic 

resonance imaging 

AND multiple 

sclerosis AND 

tesla AND lesion  

56* 4 1 1  

5 160311 Scopus 2006-2016, 

English, Exclude: 

reviews 

Magnetic  

resonance  

imaging  AND  

multiple  sclerosis  

AND field  

strength AND tesla 

38* 7 2 2 

6 160311 Pubmed 10 years, 

English, humans 

Magnetic 

resonance imaging 

AND multiple 

sclerosis AND 

ultrahigh-field  

14* 2 1 1 

* Indikerar att dubbletter förekommit 

  



 
 

Bilaga 3 

 

Tabell 2: Granskningsmall för studier med kvantitativ metod 

# Fråga Ja Nej Oklart Ej tillämplig 

1 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?     

2 Är studiedesignen lämplig utifrån syftet?     

3 Är studien etisk godkänd?     

 Urval     

4 Är inklusionskriterierna beskrivna?     

5 Är exklusionskriterierna beskrivna?     

6 Är undersökningsgruppen representativ?     

7 Är gruppstorleken adekvat?     

8 Är relevant patientkarakteristiska beskriven?     

 Bortfall     

9 Är bortfallet beskrivet?     

10 Är bortfallsanalysen beskriven?     

11 Kan bortfallet accepteras i förhållande till 

populationens storlek? 
    

12 Är den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat?         

 Analys och mätning     

13 Är den statistiska analysen lämplig?     

14 Är använda mätmetoder lämpliga?     

15 Blindning av granskare?     

16 Mättes komplikationer på ett lämpligt sätt?     

 Resultat     

17 Förs ett etiskt resonemang?     

18 Är resultatet definierat på ett lämpligt sätt?      

19 Kan resultaten ha klinisk betydelse?     



 
 

20 Är validiteten diskuterad?     

21 Är reliabiliteten beräknad/diskuterad?     

22 Är resultatet generaliserbart?      

 Bias     

23 Föreligger låg eller obefintlig risk att studiens 

resultat har påverkats av intressekonflikter?     
    

24 Föreligger låg eller obefintlig risk att studien har 

påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i 

resultaten?    

    

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

[ ] Hög     [ ] Medel    [ ] Låg 

 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

[ ] Ja     [ ] Nej 

 

 
En studie är 

Hög: 17 eller fler ja 

Medel 10-16 ja 

Låg: 9 eller färre ja 

 

 
Granskningmallen är baserad på mallar från Forsberg och Wengström (2016, 194-198), Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 173-174) och SBU:s mall för observationsstudier (SBU 2014, bilaga 3).  
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Författare, år, land, 

tidskrift 
Titel  Syfte  Metod  Deltagare Huvudresultat  Etiskt 

granskad 
Kvalitet 

Simon, B., Schmidt, S., 
Lukas, C., Gieske, J., 
Träber, F., Knol, D. L., 
Willinek, W. A., Geurts, J. 
J. G., Schild, H. H., 
Barkhof, F., Wattjes, M. P.  
 
2010 
 
Tyskland/Nederländerna 
 
European Radiology 

Improved in 
vivo detection 
of cortical 
lesions in 
multiple 
sclerosis using 
double 
inversion 
recovery MR 
imaging at 3 T 
 

Att undersöka om en 
högre 
magnetfältstyrka 3T 
kan detektera fler 
kortikala lesioner hos 
personer med MS 
med hjälp av 
pulssekvensen 
double inversion 
recovery (DIR). 

Deltagarna genomgick 
MRT-undersökningar 
på 1,5T och 3T. 
Bilderna granskades 
och de fokala 
lesionerna som 
hittades 
kategoriserades efter 
sin anatomiska 
position i hjärnan.  

34 personer, 32 
med MS och två 
med CIS. 26 
kvinnor, åtta 
män, medelålder 
38 år. Nio friska 
kontroller, sex 
kvinnor och tre 
män, medelålder 
34 år. 
 
Inget bortfall. 

Fler kortikala lesioner 
kunder ses på 3T. Antalet 
lesioner i hjärnbarken 
som hittades med DIR 
med 3T var signifikant 
högre än vad som 
hittades med 1,5T. 
Antalet lesioner som 
hittades med 
pulssekvenserna FLAIR 
och T2 skilde sig inte 
nämnvärt mellan de olika 
magnetstyrkorna. 

Ja Hög 

Bachmann, R., Reilmann, 
R., Schwindt, W., Kugel, 
H., Heindel, W., Krämer, 
S.  
 
2006 
 
Tyskland 
 
European Radiology 

FLAIR imaging 
for multiple 
sclerosis: a 
comparative 
MR study at 
1.5 and 3.0 
Tesla 
 

Syftet var dels att 

identifiera den 

optimal TE (ekotid) 

för pulssekvensen 

FLAIR vid 3,0T, och 

dels att utvärdera 

den diagnostiska 

styrkan av att 

undersöka personer 

med MS på 

3,0T FLAIR jämfört 

med 1,5T. 

Deltagarna 

undersöktes i två 

MRT-kameror, en 1,5T 

och en 3T. Bilderna 

granskades av två 

radiologer. Lesioner 

skildes från normala 

variationer inom 

hjärnan. Den 

kvantitativa datan 

analyserades med 

Wilcoxon signed-rank 

test och jämfördes 

med Student’s t-test 

for paired samples.    

22 deltagare 
med MS. 20 
kvinnor, två 
män, medelålder 
37,1 år, 
genomsnittlig 
sjukdomstid sex 
år. 
 
Bortfall: Två 

3,0T var bättre på att 

upptäcka MS-lesioner med 

en 120 ms lång TE på 

FLAIR. 

Ja Medel 
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Författare, år, 

land, tidskrift 
Titel  Syfte  Metod  Deltagare Huvudresultat  Etiskt 

granskad 
Kvalitet 

de Graaf, W. L., 
Kilsdonk, I. D., 
Lopez-Sorian, A., 
Zwanenburg, J. J. 
M., Visser, F., 
Polman, C. H., 
Castelijns, J. A., 
Geurts, J. J. G., 
Pouwels, P. J. W., 
Luijten, P. R., 
Barkhof, F., 
Wattjes, M. P., 
 
2013 
 
Nederländerna  
 
European Radiology 

Clinical 
application 
of multi-
contrast 7-T 
MR imaging 
in multiple 
sclerosis: 
increased 
lesion 
detection 
compared 
to 3 T 
confined to 
grey matter 
 
 

7T har visat på nya 
funktioner inom MS 
med T2* viktade 
sekvenser. Dock så 
har ett kliniskt MRT 
protokoll för 7T 
aldrig undersökts. 
Det kliniska värdet 
av 7T MRT 
utvärderades 
genom att 
undersöka 
känsligheten för 
detektion av 
lesioner jämfört 
med 3T. 

MS patienter och friska 
kontroller genomgick MRT-
undersökningar med 
sekvenserna 3D T1-viktad, 
2D dual echo T2-viktad 
och 3D FLAIR vid 3T och 
7T. 
Bilderna granskades och 
fokala lesioner eftersöktes. 
Dessa räknades och 
kategoriserades utifrån 
anatomisk region.  

38 MS patienter (24 
kvinnor och 14 män, 
medelålder 44,2 år. 
Standardavvikelse 8,2). 
 
Åtta friska kontroller 
(fem kvinnor, tre män, 
medelålder 41,8 år. 
Standardavvikelse 10). 
 
Inget bortfall. 

Lesionsanalys: Visade 
på ökad lesionsmängd i 
kortikal grå substans 
vid 7T, 91, 75 
respektive 238 % vid 
Sekvenserna 3DT1, 
2DT2 och FLAIR.  
 
Detta bekräftades i 
patientanalysen för 
2DT2 och FLAIR. 7T 
detektion av lesioner i 
vit substans ökade inte. 
FLAIR detekterade till 
och med signifikant fler 
vit substans lesioner vid 
3T. 

Ja Hög 

Nielsen, K., 
Rostrup, E., 
Fredriksen, J. L., 
Knudsen, S., 
Mathiesen, H. K., 
Hanson, L. G., 
Paulson, O. B.  
 
2006.  
 
Danmark 
 
Investigative 
Radiology 

Magnetic 
Resonance 
Imging at 
3.0 Tesla 
Detects 
more Lesions 
in Acute 
Optic 
Neuritis Than 
1.5 Tesla 

Syftet var att 
undersöka om MRT-
undersökning med 
3.0T gör det möjligt 
att hitta fler 
lesioner i hjärnan 
än 1,5T hos de som 
drabbats av akut 
optisk neurit. 

Deltagarna undersöktes 
med pulssekvenserna 
FLAIR, PD, T1 TSE och T2 
TSE på fältstyrkorna 1,5T 
och 3T. MP-RAGE utfördes 
på 3T. Antalet lesioner och 
dess volym noterades av 
granskare blindade för 
patienternas identitet och 
fältstyrka. Resultatet 
analyserades statistiskt 
med Wilcoxon signed rank 
test, Wilcoxon rank sum 
test, Mann-Whitney U test 
och Student t test (paired 
och unpaired). 

28 deltagare. Hälften 
hade MS och optisk 
neurit (ON) och hälften 
hade ON utan att ha MS. 
Könsfördelningen var 22 
kvinnor (tolv MS+ON och 
tio ON) och sex män (två 
MS+ON och fyra ON). 
Medelålder 36 år 
(intervall 18-52 år). 
Sjukdomstid för gruppen 
med MS var 0,2 till 20 år. 
 
Inget bortfall. 

Fler lesioner upptäcktes 
med pulssekvensen 
FLAIR på 3T än på 
motsvarande sekvens 
på 1,5T. 

Ja Medel 
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Författare, år, 

land, tidskrift 
Titel  Syfte  Metod  Deltagare Huvudresultat Etiskt 

granskad 
Kvalitet 

Kollia, K., Maderwald, S., 
Putzki, N., Schlamann, 
M., Theysohn, J. M., Kraff, 
O., Ladd, M. E., Forsting, 
M., Wanke, I.  
 
2009 
 
Tyskland 
 
American Journal of 
Neuroradiology 

First Clinical Study 
on Ultra-High-
Field MR Imaging 
in Patients with 
Multiple Sclerosis: 
Comparison of 
1.5T and 7T 
 

Att undersöka 
potentialen av 
MRT-bildtagning 
med hög 
upplösning av 
MS-lesioner in 
vivo genom att 
jämföra 7T med 
1,5T. 

Deltagarna 
undersöktes på 
magnetkameror med 
fältstyrkorna 7T och 
1,5T med 
pulssekvenserna 
PD/T2 TSE, T2* viktad 
GRE och T1-MP-RAGE. 
Sekvenserna behövde 
justeras vid 7T på 
grund av SAR, hög 
SNR och för att 
relaxationen i vävnad 
vid T1 och T2 var 
annorlunda vid den 
högre fältstyrkan. 

Tolv deltagare med 
kliniskt fastställd MS. 
Åtta kvinnor och fyra 
män. Medelålder 32 
år (intervall 22–47 
år). Sjukdomstid 1–
10 år. 
 
Inget bortfall. 

Undersökning med 7T 
gjorde att lesioner 
kunde visualiseras 
bättre i grå och vit 
substans. Lesionernas 
struktur kunde bättre 
visualiseras med 7T. 
Alla patienter tålde den 
högre fältstyrkan väl. 

Ja Medel 

Wattjes, M. P., Lutterby, 
G. G., Harzheim, M., 
Gieseke, J., Träber, F., 
Klotz, L., Klockgether, T., 
Schild, H. H.  
 
2006 
 
Tyskland/Nederländerna 
 
European Radiology 

Higher sensitivity 
in the detection of 
inflammatory 
brain lesions in 
patients with 
clinically isolated 
syndromes 
suggesting of 
multiple sclerosis 
using high field 
MRI: an 
intraindividual 
comparison of 1.5 
T with 3.0 T 

Syftet var att 
undersöka hur 
stor 
sensitiviteten 
var vid 1,5T och 
3T vid 
undersökning av 
personer med 
kliniskt isolerat 
syndrom som 
pekar mot MS. 

Deltagarna 
undersöktes med båda 
fältstyrkorna med 
pulssekvenserna T2 
TSE, FLAIR och T1 SE. 
Lesioner större än tre 
mm räknades och 
kategoriserades utifrån 
deras anatomiska 
region. Lesionernas 
synlighet skattades på 
en femgradig skala. 

40 deltagare med 
CIS. 30 kvinnor och 
tio män. 24 stycken 
personer hade optisk 
neurit, sju stycken 
hade symtom från 
hjärnstammen, fem 
stycken hade symtom 
från ryggmärgen och 
fyra stycken hade 
symtom från flera 
olika ställen i CNS. 
Medelålder vid 
symtomdebut var 35 
år (intervall 18 – 55 
år). 
Inget bortfall. 

3T detekterade 
signifikant fler 
inflammatoriska 
lesioner i hjärnan, 
speciellt infratentoriellt, 
juxtakortikalt och 
periventrikulärt. 

Ja Medel 
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Författare, 

år, land, 

tidskrift 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare Huvudresultat  Etiskt 

granskad 
Kvalitet 

Tallantyre, E., 
Morgan, P. S., 
Dixon, J. E., Al-
Radaideh, A., 
Brookes, M. J., 
Morris, P. G., 
Evangelou, N.  
 
2010 
 
Storbritannien  
 
Journal of 
Magnetic 
Resonance 
Imaging 

3 Tesla 
and 7 
Tesla MRI 
of 
Multiple 
Sclerosis 
cortical 
lesions 
 

Att utvärdera 
hur bra olika 
pulssekvenser på 
3T och 7T 
hittade kortikala 
lesioner hos 
personer med 
multipel skleros. 

Alla deltagare med MS 
genomgick MRT-
undersökning på 3T där 
pulssekvenserna T1, FLAIR 
och DIR och på 7T där 
pulssekvensen MP-RAGE 
användes. Två friska 
kontroller undersöktes 
bara på 3T, två andra bara 
på 7T och fyra kontroller 
undersöktes med båda 
magnetstyrkorna. Bilderna 
granskades av två 
granskare tillsammans. 

Elva personer med 
demyeliniserande sjukdom 
(tio MS och en CIS) och åtta 
friska kontrollpersoner. 
Patientgruppen bestod av 
fyra män och sju kvinnor. 
Medelålder 36,6 år (intervall 
24-48 år), genomsnittlig 
sjukdomstid 9,9 år (0,25-23 
år). Kontrollgruppen bestod 
av två män och sex kvinnor. 
Medelålder 39,8 år (intervall 
21-60 år) utan diagnos eller 
symtom av neurologisk 
sjukdom.  
 
Inget bortfall. 

Pulssekvenserna DIR, FLAIR 
och MP-RAGE kompletterar 
varandra vid detektion av 
kortikala lesioner hos 
personer med MS. Kortikala 
hyperintensiva områden som 
hittades med 3T visade sig 
på 7T vara artefakter och de 
ställer sig frågan om lägre 
fältstyrka har svårare att 
differentiera mellan kortikala 
och subkortikala områden i 
hjärnan. 

Ja Medel 
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Kataoka, H., 
Kiriyama, 
T., Taokab, T., Obac, 
N., Takewad, M., 
Euraa, N., 
Syobatakea, R., 
Kobayashia, Y., 
Kumazawac, 
M.,Izumia, T., 
Furiyaa, Y., 
Aoyamae, N., 
Kichikawab, 
K.,Uenoa, S. 
 
2014 
 
Japan 
 
Clinical Neurology 
and Neurosurgery 

Comparison of 
brain 3.0-T 
with 1.5-T MRI 
in patients 
with multiple 
sclerosis: A 6-
month follow-
up study 
 
 

Att avgöra om det 
finns några 
skillnader i 
förmågan att 
upptäcka MS 
lesioner i hjärnan 
mellan 3,0T och 
1,5T vid MRT 
undersökningar. 
 

En prospektiv studie av MRT-
undersökning av hjärnan vid 
3T och 1,5T.  
1,5T MRT utfördes 24h efter 
3T MRT. 
Undersökningsprotokollet 
inkluderade avgränsade 
axiella sektioner av T2-
viktade, T1-viktade och 
förbättrad T1-viktade bilder. 
De två MRT bildtagningarna 
och neurologiska bedömningar 
planerades att upprepas efter 
tre och sex månader efter 
deltagarnas start i studiens. 
Sex granskare analyserade 
bilderna via ett blindat, 
randomiserat sätt. Lesionerna 
klassificerades utifrån fyra 
anatomiska regioner. 
 

22 patienter. 
Tolv patienter 
med klinisk 
fastställd MS 
(tio kvinnor, två 
män, 38,3 ± 7,8 
år),  
nio patienter 
med klinisk 
möjlig MS (sex 
kvinnor, tre 
män, 50,4 ± 
28,1 år). 
En 45-årig 
kvinna med 
kliniskt isolerat 
syndrom. 
 
Inget bortfall. 

De regioner där MS 
lesioner blev bättre 
visualiserade vid 3T MRT 
tenderade att vara i djup 
vit hjärnsubstans. 
Spridningen av lesioner i 
tid och rum var likartad 
för 3T och 1,5T. 
Studien fann ingen 
skillnad mellan 3T och 
1,5T vid MRT av hjärnan. 
Det fanns ingen tydlig 
påverkan av 3T 
undersökningar av 
hjärnan gällande 
diagnosen av MS enligt 
2010 versionen av MRT 
kriterierna. 

Ja Hög 
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Sinnecker, T., 
Mittelstaedt, P., 
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Pfueller, C. F., 
Harms, L., 
Niendorf, T., 
Friedemann, P., 
Wuerfel, J., 
 
2012 
 
Tyskland 
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Multiple 
Sclerosis 
Lesions and 
Irreversible 
Brain Tissue 
Damage 
A Comparative 
Ultrahigh-Field 
Strength 
Magnetic 
Resonance 
Imaging Study 
 
 

Att visa potentialen 
av ultrahögt fält 3D 
T1 viktade bilder 
genom att använda 
MP-RAGE sekvensen 
för att detektera och 
karakterisera vit och 
grå substans patologi 
för MS. 

En jämförande studie. 20 
deltagare genomgick en 
7T MRT-bildtagning av 
hjärnan och en 
undergrupp av dessa 
bestående av 18 
deltagare genomgick 
även bildtagning av 
hjärnan vid 1,5T. 
Bildprotokollet bestod 
sekvenserna FLASH och 
MP-RAGE för 7T. För 1,5T 
användes MP-RAGE 
sekvensen. 
Varje sekvens blev initialt 
granskad vid separata 
analyser av en oberoende 
blindad granskare. Vid ett 
senare tillfälle blev alla 
funna lesioner 
retrospektivt analyserade 
via en sida-vid-sida 
jämförelse av alla 

sekvenser. 

20 patienter med 
MS (elva män, nio 
kvinnor, medelålder 
42 år (7,8), 
genomsnittlig 
sjukdomstid 3,1 år 
(intervall 0,5-14,4 
år)). 
 
14 friska kontroller 
(sju män, sju 
kvinnor, medelålder 
31,1 år (10,5)). 
 
Bortfall: Två. 

Sekvensen 7T MP-RAGE 
kunde tydligt avgränsa 
varje kortikal lesion som 
visualiserades av vilken 
som av de andra 
sekvenserna vid 1,5 eller 
7T. 
 
Användningen av MP-
RAGE förbättrade 
detektionen av kortikal 
patologi och främjade 
uppdelningen mellan 
kortikala och 
leukokortikala lesioner. 
En snabb uppsamlingstid 
och relativt låg sårbarhet 
för bildkänslighet gör den 
särskilt lämplig för kliniska 
studier. 

Ja Medel 
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Focal 
Cortical 
Lesion 
Detection in 
Multiple 
Sclerosis: 3 
Tesla DIR 
Versus 7 
Tesla 
FLASH-T2* 
 
 

Att utvärdera 
samstämmighet mellan 
granskare vid detektion av 
kortikala lesioner och 
kortikala lesioners 
förekomst vid användning 
av 7 Tesla FLASH-T2* och 
3T DIR sekvenser.  

Deltagarna undersöktes med en 
7T (Siemens) kamera och 3T 
kamera (TIM Trio, Siemens) för 
att få fram 3T DIR/MEMPR och 
7T FLASH-T2* sekvenser. 
Undersökningarna gjordes vid 
två olika tillfällen. 
Fyra oberoende granskare 
rankade och kategoriserade 
kortikala lesioner i bilateral 
precentral gyri som 
leukokortikala, intrakortikala 
eller subpiala. Granskarnas 
samstämmighet bedömdes 
utifrån lesion kategori med 
kappa statistik. 

26 patienter 
med antingen 
CIS eller MS 
20 kvinnor och 
sex män. 
Medelålder 
45,5 år ± 7,6 
år. 
 
Inget bortfall. 

Granskarnas 
samstämmighet vid 7T 
var god jämfört med 3T. 
7T FLASH-T2* 
detekterade fler 
kortikala lesioner 
jämfört med 3T DIR. 
FLASH-T2* vid 7T 
detekterade subpiala 
lesioner som 3T DIR inte 
gjorde. 
Den förutsatta 
sensitiviteten för 3T 
DIR-sekvensen för 
kortikala lesioner in vivo 
var blygsam  
 

Ja Medel 

 


