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Sammanfattning 

Inledning: Den årliga incidensen för pankreascancer är 9 per 100 000 invånare. En tidig 

diagnos ger förbättrad 5-årsöverlevnad men botar fortfarande få patienter. De senaste åren har 

den dåliga prognosen förbättras tack vare utvecklingen inom bilddiagnostiken. Författaren i 

denna litteraturstudie har valt att jämföra multidetektor datortomografi (MDCT) och 

magnetisk resonans (MR) med kontrastmedel för diagnostik av pankreastumör vid misstänkt 

pankreascancer. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken radiologisk 

undersökningsmetod som är att föredra vid diagnostisering av pankreascancer, MDCT eller 

MR. 

Frågeställning: Är det MDCT eller MR som är bäst vid diagnostisering av pankreascancer? 

Metod: En litteraturstudie som baserad på 12 antal artiklar som är funna i databasen PubMed.  

Resultat: MDCT och MR har likvärdig diagnostisk säkerhet att upptäcka pankreastumör samt 

påvisa kärlinväxt och förutse operabilitet. Båda metoderna har en jämförbar hög noggrannhet 

för karakterisering av förändringens aggressivitet. 

Slutsats: Såväl MDCT och MR är likvärdigt två mycket bra radiologiska metoder för att 

diagnostisera pankreascancer. MDCT har fortfarande en större tillgänglighet är MR men dess 

nackdel är man utsätter patienterna för joniserande strålning. MR är därför en metod att fördra 

och med stor sannolikhet kommer dess tillgänglighet att öka kraftigt i framtiden.  
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1. Inledning 

Den årliga incidensen för pankreascancer är 9 per 100 000 invånare. Året 2006 avled 1 588 

patienter av pankreascancer. Under året 2007 diagnostiserades 865 nya fall [1, 2]. En tidig 

diagnos ger förbättrad 5-årsöverlevnad men botar fortfarande få patienter [1, 2, 3]. De senaste 

åren har den dåliga prognosen förbättras tack vare utvecklingen inom bilddiagnostiken [1, 3]. 

Författaren i denna litteraturstudie har valt att jämföra multidetektor datortomografi (MDCT) 

och magnetisk resonans (MR) med kontrastmedel för diagnostik av pankreastumör vid 

misstänkt pankreascancer. En röntgensjuksköterska bör ha kunskap om dessa metoder, deras 

för- respektive nackdelar.  
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2. Bakgrund 

2.1 Anatomi och funktion 

Pankreas är cirka 15 cm långsmal körtel och väger 100-200 g. Pankreas ligger till vänster om 

övre buken. Pankreas delas in i olika delar som heter caput (huvud), corpus (kropp) och cauda 

(svans). Caput ligger till höger i buken delvis omsluten av den U-formade duodenum 

(tolvfingertarmen). Cauda sträcker sig bort till mjälten [3, 4]. I pankreas bildas pankreassaft 

som via ductus pancreatikus mynnar ut i duodenum via papilla duodeni major (Figur 1) [5].  

 

Figur 1. En anatomisk bild över pankreas [6] 

Pankreas består av en exokrin och endokrin del. Den exokrina delen producerar enzymer som 

tillsamman med galla töms i duodenum som har till uppgift att bryta ner proteiner, fett och 

kolhydrater, samt bikarbonat för neutralisering av saltsyran från magsäcken. Den endokrina 

delen består av 1 miljon Langerhanska cellöar. I cellöarna finns fyra olika cellgrupper: 

Alfaceller, betaceller, deltaceller och PP celler. Alfaceller producerar hormonet glukagon som 

omvandlas till glukos. Betaceller producerar hormonet insulin som stimulerar glukosupptaget 

i cellerna (utom i hjärnan) och upplagring av protein och fett. Deltacellerna producerar 

hormonet somatostatin som hämmar frisättningen av insulin och glukagon. PP-celler 

producerar hormonet pankreaspolypeptider som hämmar pankreaskörtels endokrina funktion. 

Viktigaste hormonet som producerar i pankreas är insulin som har till uppgift att reglera 
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glukosomsättningen till kroppens alla celler. Brist på insulin leder till rubbning i glukosnivån i 

blodet och sjukdomen diabetes mellitus [4].  

2.2 Pankreascancer 

Cancer är en förändring, så kallad mutationer i cellernas arvsmassa. En svulst av cancerceller 

kallas för en tumör. Det finns benigna (godartade) och maligna (elakartad) tumörer. Maligna 

celler kan tränga in i andra vävnader via blodkärl och lymfkärl. Maligna celler kan spridas via 

blodbanan och med lymfan till andra ställen i kroppen och där bilda nya tumörer, metastaser 

(dottertumörer) [7]. Duktala adenocarcinom svarar för 95 % av maligna pankreastumörer. 

Andra pankreastumörer är isletcelltumör, mikrocystisk tumör, makrocystisk tumör och 

intraduktal papillär muscinös tumör (IPMT) [3]. Kvinnor drabbas lika ofta som män [2]. 

Vanlig debutålder är 65- årsåldern. Orsakerna till pankreascancer kan vara rökning, ärftlighet 

och kronisk pankreasinflammation [1, 2, 3].   

2.3 Symtom 

Pankreascancer ger oftast diffusa symtom sent under sjukdomsloppet. Tumören upptäcks ofta 

sent då tumören har blivit stor och trycker på omkringliggande organ. Ett av de första tecknen 

är ikterus vid cirka 70 % av fallen. Patienten får då gulfärgad hud och ögonvitor. Dessutom 

kan urinen bli mörkare och avföringen ljusare. Klåda kan förekomma vid ikterus. Orsaken är 

då att tumören är ett hinder för gallan att transporteras ut till duodenum. Cirka 50 % av 

patienterna söker för smärtan som strålar ut mot ryggen. Viktnedgång och trötthet kan också 

vara ett tecken. Pankreascancer kan i visa fall orsaka diabetes mellitus 2 [1, 2,]. 

2.4 Diagnos  

Exempel på andra åkommor med likartade symtom som vid pankreascancer är sten i 

gallvägarna, pankreascystor, pankreasinflammation eller hepatitvirus som orsakar 

leverinflammation [1, 2, 3]. Vid utredningen hos patienter med ikterus kontrolleras olika 

blodvärden. Kliniskt kan gallblåsan palperas om den är utspänd. Diagnos hos patienter med 

misstänkt pankreascancer kan fastställas med de radiologiska undersökningsmetoderna 

ultraljud (UL), datortomografi (CT) och magnetisk resonans (MR) [1, 3]. Vid granskning av 

bildmaterialet bedöms bl.a tumörens storlek och eventuell kärlinväxt som har betydelse för 

tumörens operabilitet. Vidare uteslutes eller bekräftas metastasering till exempelvis lever eller 

lymfkörtlar och eventuell gallvägsvidgning [3]. Med operabilitet menas om tumören är 

operabel eller inte. När det gäller pankreascancer bedöms tumörens operabilitet framförallt 
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om tumören växer över på de stora närliggande kärlen, t.ex. v. porta, v. mesenterica superior, 

a. mesenterica superior eller inte. Ju mer komplext tumören växer ju sämre är dess operabilitet 

[3, 8] 

2.4.1 Datortomografi 

Diagnos med datortomografi (CT) används både som en basundersökning och vid screening 

av pankreas [3]. CT har stor tillgänglighet på samtliga röntgenklinker [9]. Under pågående 

undersökningen ges intravenöst kontrastmedel vilket leder till att organen och eventuella 

förändringar lättare kan avgränsas och bedömas. En stor nackdel med datortomografi är att 

patienten utsetts för joniserad strålning vilket kan få långsiktiga konsekvenser för patienten. 

En annan nackdel är att den intravenöst kontrasten kan ha en skadlig verkan på patientens 

njurar och bör hos patienter med nedsatt njurfunktion ej användas. Multidetektor 

datortomografi (MDCT) är en teknik med flera detektorrader. Detta ger möjligheten att 

snabbare avbilda större anatomiska områden och minska risken för andningsartefakter. 

MDCT avbildar med tunna snitt vilket ger hög spatial upplösning som möjliggör att även små 

förändringar kan påvisa [3]. 

2.4.2 Magnetisk resonans 

MR är en undersökningsmetod där man använder sig av ett starkt magnetfält och radiovågor 

för att framställa en bild. Således använder man sig ej av joniserande strålning. Under 

undersökningen av pankreas får patienten intravenöst gadoliniumbaserad kontrastmedel 

(järnpartiklar) för att på ett optimalt sätt påvisa eventuella tumörer i pankreas och eventuellt 

kärlengagemang. Magnetisk resonanscholangiopankreatografi (MRCP) är en metod som 

avbildar gallvägarna och pankreasgången. Vid MRCP ges ibland sekretin intravenöst som ger 

ökat exokrin sekretion och dilatation av gall- och pankreasgångar.  Normalt mäter 

pankreasgången i caput 4 mm och i cauda 3 mm efter sekretininjektion. Tredimensionell (3D) 

MR med gadoliniumkontrast i kombination med MRCP är en annan metod som detekterar 

och karaktäriserar pankreasförändringar. Nackdelar med MR är att rörelseartefakter kan 

förekomma och att tillgängligheten fortfarande är begränsad. Ytterligare en nackdel är att 

patienter med pacemaker och vissa metallclips ej kan undersökas pga magnetfältet. 

Undersökning tar också längre tid än MDCT tid vilket patienter kan uppleva negativt. 

Fördelen är att patienter inte utsätts för joniserad strålning. Patienter med nedsatt njurfunktion 

bör ej ges gadoliniumkontrastmedel vilket kan ge nefrogen systemisk fibros (NSF) [3]. 
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2.4.3 Andra undersökningsmetoder  

Ultraljud (UL) är en bra screening metod vid utredning av misstänkt pankreastumör. Fördelar 

med ultraljud är bl a möjligheten att ganska enkelt kunna ta vävnadsprover, biopsier. Vid 

ultraljud använder man sig av ljudvågor, samma teknik som vid ekolod och någon joniserande 

strålning utsätts patienten således ej för. Ultraljud är vidare en mycket tillgänglig modalitet 

som finns på alla röntgenavdelningar. Nackdelar är att ultraljudundersökningen är svår att 

eftergranska för andra radiologer då endast enstaka bilder sparas och sällan hela 

undersökningen. Ultraljud är beroende av undersökare med erfarenhet och kunnande. 

Skymmande gasfyllda tarmar kan försvåra bedömningen av pankreas. Transabdominellt 

ultraljud (TUL) är en undersökningsmetod, med hög sensitivitet och specificitet. En annan 

ultraljudsmetod är endoskopisk ultraljud (EUL), även den ultraljudundersökningen är 

undersökarberoende. Nackdel med denna metod är att metastaser i andra organ som t.ex lever 

kan vara svåra att påvisa [3]. 

Endoskopisk retrograd colangiopankreatomografi (ERCP) är en undersökning som används 

vid misstänkt sjukdom eller sten i gall- och pankreasgångar. Undersökningen utförs med 

böjligt slangformat instrument, gastroskop, som förs in via svalget ner till duodenum. Genom 

instrumentet kan kontrastmedel sprutas in så att gallvägarna och pankreasgången kan 

kartläggas [10]. Fördelen med ERCP är att patienten samtidig kan behandlas vid t.ex 

påvisande av konkrement i ductus choledochus. Konkrementet kan då tas bort med korg eller 

ballong. Vid påvisande av striktur kan stent läggas in via ERCP. Nackdelarna med ERCP är 

risken för komplikationer såsom blödning, pankreatit eller perforation [3]. 

Positronemissionstomografi (PET) är en metod då patienten får intravenöst injicerad 

radioaktivt ämne som är bunden till substansen fluorodeoxyglukos (FDG) som är en variant 

av glukos. Maligna tumörer kräver hög glukosomsättning. PET- kameran registrerar 

isotopstrålning från patienten, där glukosomsättningen är hög. PET kommer sannolikt bli mer 

värdefull i framtiden inom tumördiagnostik i kombination med CT eller MR. PET-CT är 

viktig inom tumördiagnostiken för att påvisa eller utesluta metastasering till andra organ 

såsom lever, lymfkörtlar, skelett och lungor [3]. 

2.5 Behandling 

Operation är den enda möjligheten för att bota patienter med pankreascancer. Cirka 15 % av 

patienterna genomgår operation. Av dessa får ca 90 % återfall av sjukdomen [2]. Med 
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behandling av cytostatika efter operationen kan minska återfall av pankreascancer. Om inte 

operation utförs behandlas patienten med cytostatika och smärtlindring [1, 2]. 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken radiologisk undersökningsmetod som 

är att föredra vid diagnostisering av pankreascancer, MDCT eller MR.  

Frågeställning: Är det MDCT eller MR som är bäst för diagnostisering av pankreascancer? 

4. Metod  

Denna litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar. Databas som används för att söka 

studier var PubMed. För att begränsa sökningarna skulle samtliga studier vara publicerade de 

senaste 10 åren för att forskningen skulle vara aktuell. Alla studier skulle vara skrivna på 

engelska och utförda på människor.  

Vid sökning användes sökorden pancreas tumors, MDCT, MRI som gav 29 träffar, pancreas 

tumors, MDCT som gav 108 träffar och pancreas tumors, MR som gav 204 träffar. Vid 

urvalsprocessen gjordes på samtliga tre sökningarna. Alla titlar lästes och de som var 

intressanta valdes ut. Efter att ha studerat abstrakten valdes studier ut som svarar på 

litteraturstudiens syfte. Alla samtliga studier som beskriver MDCT och MR med 

kontrastmedel inkluderades. Totalt valdes 12 antal studier ut till denna litteraturstudie. 

Litteratursökningen är redovisad i en tabell 1.  

En etiskansökan nämns i 9 av studierna. I de resterande studier beskrivs ingen etiskansökan 

men författaren har tagit del av studierna då de har granskats innan de har presenterats i 

tidskrift.  

Tabell 1. Litteratursökningar 

Datum Databas Sökord Träffar Urval 

2012-04-16 PubMed Pancreas tumors, MDCT, MRI 29 6 

2012-04-17 PubMed Pancreas tumors, MDCT 108 3 

2012-04-18 PubMed Pancreas tumors, MR 204 3 

5. Resultat 

Endast de resultat som behandlar MDCT och MR beskrivs i resultatet med kontrastmedel. 

Några fall har MDCT och/ eller MR jämförts med andra metoder. I de första sju studierna 
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som presenteras i resultatet jämförs med MDCT och MR. Därefter presenteras fyra studier 

som beskrivit MDCT. Därefter redovisas en studie som beskrivit MR. Efter alla studier finns 

en tabell 2 som beskriver alla slutsatser i respektive studie. I slutet av resultatet finns en 

sammanställning av sensitivitet och specificitet av alla studier i tabell 3. 

5.1 Sju studier som beskriver MDCT och MR vid diagnos av 

pankreastumör 

Relative accuracy of CT and MRI in the differentiation of benign from malignant 

pancreatic cystic lesion. Lee et al (2011) [9] 

 

Syfte: Att utvärdera den diagnostiska noggrannheten hos MDCT och MR gällande deras 

förmåga att särskilja godartade förändringar från maligna förändringar, och föreslå specifik 

diagnos för cystiska förändringar i pankreas. 

 

Metod: Totalt ingick 63 patienter i denna retrospektiva studie, 25 män och 38 kvinnor i 

åldrarna 12-79 år. Medelåldern beräknades till 55 år. Samtliga patienter genomgick såväl 

MDCT som MR med ca 44 dagars mellanrum. Patienterna hade cystiska förändringar i 

pankreas vars diagnos var fastställd via biopsi eller preoperativt. Tre radiologer med 8, 1 

respektive 9 års yrkeserfarenhet eftergranskade såväl alla patienternas MDCT som MR 

undersökningar. Dels gjorde man en eftergranskning av varje patients MDCT och MR 

undersökning med 2 veckors mellanrum och dels gjorde man en eftergranskning med tillgång 

till varje patient MDCT och MR undersökning vid samma granskningstillfälle.  

 

Resultat: Den diagnostiska förmågan att skilja på benign och maligna förändringar var för 

MDCT för respektive alla granskarna sensitivitet på 57.7%, 69.2%, 65.4% och vid specificitet 

på 72.2%, 63.9%, 83.3%. Vid MR var sensitivitet på 65.4%, 76.9%, 65.4% och specificiteten 

på 72.2%, 58.3%, 88.9% för alla respektive granskare. Med tillgång till patienternas såväl 

MDCT som MR samtidigt blev den diagnostiska bättre och visa på sensitivitet på 76.9%, 

73.1%, 73.1 % och specificitet på 63.9%, 72.2%, 88.9% för alla respektive granskare. Den 

diagnostiska säkerheten förslag på specifik diagnos för granskningen av MDCT och MR 

undersökningarna var för sig var för respektive granskare 61.9% mot 55.6 %, 76.2% mot 76.2 

% för granskare 2 respektive 65.1% mot 61.9% för granskare 3. Med tillgång till patienternas 

såväl MDCT som MR samtidigt blev den diagnostiska säkerheten bättre 77.8%, 73 % 

respektive 73 % för respektive granskare.  
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Slutsats: MDCT respektive MR har en likvärdig diagnostisk säkerhet gällande cystiska 

tumörer i pankreas gällande såväl bedöma om förändringen är benign eller malign som 

gällande specifikt diagnosförslag.  

 

Gadobenate dimeglumine-enhanced 3.0-T MR imaging versus multiphasic 64-detector row 

CT: Prospective evaluation in patients suspected of having pancreatic cancer. Koelblinger 

et al (2011) [11]  

Syfte: Att jämföra den diagnostiska säkerheten hos MDCT och MR gällande dess förmåga att 

påvisa och stadieindela pankreascancer. 

Metod: Totalt ingick 89 patienter i denna prospektiva studie, 41 män och 48 kvinnor i 

åldrarna 46-86 år. Medelåldern beräknades till 65 år. Samtliga patienter genomgick både en 

MDCT och MR undersökning. Patienternas diagnos var faställt via operation eller biopsi. Två 

radiologer med 10 års yrkeserfarenhet eftergranskade allt bildmaterial.  

Resultat: Båda metoderna visade på en mycket god förmåga gällande att identifierade 

pankreastumörerna. För eftergranskare 1 var sensitiviteten och specificitet 98 % respektive 

96% gällande MDCT och MR. För eftergranskare 2 visade motsvarande sensitivitet och 

specificitet på 93 % respektive 96 % gällande MDCT. MR visade på 95 % respektive 96 %. 

Båda eftergranskarna bedömde tumörernas operabilitet korrekt på sensitivitet och specificitet 

på 87 % och 75-63% gällande MDCT och 93 % och 75-50% gällande MR. 

Slutsats: MDCT respektive MR har en likvärdig diagnostisk förmåga att påvisa 

pankreascancer och bedöma dess operabilitet, stadieindelning, vilket bl a innefattar kärlinväxt.  

Small solid tumors (< or = 2 cm) of the pancreas: Relative accuracy and differentiation of 

CT and MR imaging. Rao et al (2011) [12]  

Syfte: Att bestämma noggrannheten hos MDCT respektive MR för att påvisa små 

pankreastumörer och dess förmåga att särskilja små tumörer utgångna från pankreasgången 

från andra tumörer i pankreas. 

Metod: Totalt ingick 46 patienter i denna retrospektiva studie, 21 män och 25 kvinnor mellan 

åldrarna 22-81 år. Medelålder beräknades till 57 år. Av de 46 patienter var det 30 som 

undersöktes med MDCT och 4 med MR och resterande 12 med båda metoderna. Två 
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radiologer eftergranskade bildmaterialet. Den korrekta diagnosen hade tidigare blivit ställd 

histopatologiskt. 

Resultat: Den korrekta diagnosen från de båda granskarna var 37.5 (88.4%) av de 42 

patienterna som undersöktes med MDCT och 12 (75 %) av 16 patienter som undersöktes med 

MR. Ingen större skillnad sågs i de fall där både MDCT och MR hade blivit utförd. 

Slutsats: MDCT respektive MR visade på lika god förmåga att påvisa små pankreastumörer 

samt att särskilja små tumörer utgångna från pankreasgången från andra tumörer.  

Prediction of vascular involvement and respectability by multidetector-row CT versus MR 

imaging with MR angiography in patient who underwent surgery for resection of 

pancreatic ductal adenocarcinoma. Lee, Kim et al (2010) [13]  

Syfte: Att jämföra diagnostiska säkerheten hos MDCT jämfört med MR inkluderande MR-

angiografi för att bedöma kärlinväxt och operabiliteten hos pankreascancer. 

Metod: Totalt ingick 56 patienter i denna retrospektiva studie, 30 män och 26 kvinnor i 

åldrarna 37-76. Medelåldern beräknades till 60 år. Samtliga patienter hade peroperativt 

påvisad pankreascancer och samtliga hade innan operationen undersökts med både MDCT 

och MR inklusive MR angiografi. Två radiologer eftergranskade bildmaterialet. 

Resultat: Med MDCT påvisades tumör hos 45 av 56 patienter 80.3%. Med MR påvisades 

tumör hos 44 av 56 patienter, 78.6%. Båda metoderna har lika god förmåga att påvisa 

kärlinväxt och bedöma tumörernas. För att påvisa kärlinväxt visade MDCT en sensitivitet 

respektive specificitet på 61 % respektive 96 % medan MR visade på en sensitivitet 

respektive specificitet på 57 % respektive 98 %. Vid bedömning av operabiliteten visade 

MDCT en sensitivitet på 90 %, samt en specificitet på 65 % och MR en sensitivitet på 90 % 

samt en specificitet på 41 %. 

Slutsats: Båda metoderna har en likvärdig diagnostisk förmåga att upptäcka pankreas tumör 

samt att påvisa eventuell kärlinväxt samt tumörens operabilitet.  

Comparison between multislice CT and MR imaging in the diagnostic evaluation of 

patients with pancreatic masses. Fusari et al (2010) [14] 

Syfte: Att jämföra förmågan hos MSCT och MR i att påvisa tumör i pankreas. 
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Metod: Totalt ingick 40 patienter i denna retrospektiva studie, 22 män och 18 kvinnor i 

åldrarna 28-72. Medelålder beräknades till 62±13 år. Samtliga patienter undersöktes på 

misstanke om pankreastumör. Patienterna genomgick både MSCT och MR med cirka 7 dagar 

mellanrum. Två radiologer eftergranskade bildmaterialet korrekt diagnos hade tidigare ställts 

histopatologiskt via biopsi. 

Resultat: Antal patienter som visade på malign pankreastumör var 78 % (31) av totalt 40 

patienter. MR och MSCT är båda bra metoder för att påvisa tumörförändringar i pankreas och 

för att bedöma dess operabilitet. För att påvisa tumörer visade båda metoder en noggrannhet 

på 98 %, en sensitivitet på 100 % och en specificitet på 88 %. Beträffande tumörernas 

operabiliteten visade MSCT en noggrannhet på 94 % en sensitivitet 92 % samt en specificitet 

på 100 %. Motsvarande värden för MR 90 %, 88 % och 100 %. 

Slutsats: MSCT och MR har en likvärderlig god förmåga att påvisa pankreastumörer och 

bedöma dess operabilitet.  

Preoperative evaluation of pancreatic cancer: Comparison of gadolinium- enhanced 

dynamic MRI with MR cholangiopancreatomografi versus MDCT. Park et al (2009) [15] 

Syfte: Att bestämma den diagnostiska säkerheten hos MR inkluderande MRCP jämfört med 

MDCT med avseende på operabiliteten hos pankreascancer. 

Metod: Totalt ingick 54 patienter i denna retrospektiva studie, 32 män och 22 kvinnor i 

åldrarna 28-83 år. De 54 patienterna hade alla preoperativt påvisad pankreascancer. Alla 

patienterna genomgick preoperativt såväl MR som MDCT med ca 6 dagars mellanrum. Två 

erfarna radiologer eftergranskade bildmaterialet. De bedömde bl a kärlinväxt, överväxt på 

ductus choledochus och duodenum, spridning till lymfkörtlar och metasatsering till andra 

organ. 

Resultat: Båda metoder visade liknade bedömning av operabilitet gällande kärlinväxt, 

lymfkörtelmetastaser och fjärrmetastaser. Granskare1: MDCT sensitivitet 83.3%, specificitet 

75.0%. MR sensitivitet 83.3%, specificitet 63.6%. Granskare 2: MDCT sensitivitet 83.3%, 

specificitet 63.6%. MR sensitivitet 85.7%, specificitet 63.6%. 

Slutsats: MR och MDCT visade sig ha samma diagnostiska säkerhet gällande operabiliteten 

vid pankreascancer. MR visade sig vara en bättre metod gällande dess förmåga att påvisa små 

tumörförändringar.  
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Comparative performance of MDCT and MRI with MR cholangiopancreatomography in 

characterizing small pancreatic cysts. Sainani et al (2009) [16] 

Syfte: Att jämföra MDCT med MR inkluderande MRCP för att karaktärisera små pankreas 

cystor, mätande mindre eller lika med 3 cm och förutse dess aggressivitet. 

Metod: Totalt ingick 30 patienter i denna retrospektiva studie, 13 män och 17 kvinnor i 

åldrarna 44-86 år. Medelåldern beräknades till 68 år. De 30 patienterna hade alla påvisade 

små cystor i pankreas och undersöktes både med MDCT och MR inkluderande MRCP med 

cirka 90 dagar mellanrum. Alla patienterna hade genomgått operation eller fått cystorna 

finnålspunkterade så att histopatologisk diagnos kunnat fastställas. Två radiologer 

eftergranskade samtliga patienters bildmaterial. 

Resultat: Av 38 cystor var totalt 12 aggressiva de övriga 26 vara icke aggressiv. Den 

diagnostiska säkerheten att karakterisera cystorna som aggressiva respektive icke aggressiva 

bedömdes för MR till 78 % respektive 86 % och för MDCT 75 % respektive 78 %. Vid 

bedömning av pankreascystiska förändringar vid identifiering av tunn vägg och vid dilatation 

av pankreasgång visade MR sensitivitet på 91 % och 100 %, respektive MDCT 73.9% och 

85.7%.  

Slutsats: Båda metoderna har en jämförbar hög noggrannhet för karakterisering av 

aggressivitet hos små pankreascystor.  

5.2 Fyra studier som beskriver MDCT vid diagnos av pankreastumör 

Clinical usefulness of diffusion-weighted MR imaging for detection of pancreatic cancer: 

Comparison with enhanced multidetector-row CT. Takakura et al (2011) [17]  

Syfte: Att jämföra diffusion viktad magnetisk resonanstomografi (DWI) och MDCT hos 

patienter med misstänk pankreascancer. 

Metod: Totat ingick 83 patienter i denna retrospektiva studie. Patienter med dilatation utav 

pankreasgången som verifierats med MRCP ingick i studien. Samtliga patienter genomgick 

såväl MDCT och DWI undersökning. Två erfarna radiologer och två gastroenterologier 

eftergranskade alla bilder. Histopatologisk diagnos var ställd via operation eller biopsi. 

Resultat: Totalt 32 utav 83 patienter hade primär pankreascancer verifierat histopatologiskt. 

De diagnostiska säkerheter för MDCT var 86% och för DWI 84%. Vid identifiering av 
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pankreascancer visar MDCT sensitivitet på 83 % och specificitet 88 %. Vid DWI visar 

sensitivitet på 78 % och specificitet 88 % av alla fyra som granska. 

Slutsats: MDCT och DWI har en lika bra förmåga att påvisa pankreascancer hos patienter 

med MRCP verifierad vidgad pankreasgång, en patientgrupp som bedöms vara en 

högriskgrupp för pankreascancer. 

Using multi-detector-row CT to diagnose ampullary adenoma or adenocarcinoma in situ. 

Lee, Kim, Park et al (2011) [18] 

Syftet: Att utvärdera diagnostiska säkerheten beträffande MDCT förmåga att påvisa 

ampullära adenom eller adenocarcinoma in situ. 

Metod: Totalt ingick 42 patienter i denna retrospektiva studie. Varav 21patienter med 

identifierade pankreastumörer, 10 män och 11 kvinnor i åldrarna 26-74 år. Andra studie 

gruppen inkluderade 22 patienter utan pankreastumörer, 12 män och 10 kvinnor i åldrarna 29-

78 år. Tre radiologer med 3, 10 resp 7 års yrkeserfarenhet eftergranskade såväl alla patienters 

bildmaterial från MDCT.  

Resultat: Den diagnostiska träffsäkerheten hos MDCT visar sensitivitet på 47,6% och 

specificitet på 86.4%. Vid utvidgning av gallgång visa sensitivitet på 73 % och specificitet på 

60.6%. Vid dilatation i pankreasgång visar sensitivitet på 47.6% och specificitet 81.8%. 

Slutsats: MDCT har måttlig diagnostisk säkerhet gällande ampullära adenom eller 

adenocarcinom in situ i pankreas. Den diagnostiska säkerheten ökar om det föreligger en 

extrahepatisk gallvägsvidgning eller en samtidig expansivitet. 

Retrospective analysis of dual-phase MDCT and follow-up EUS/EUS-FNA in the diagnosis 

of pancreatic cancer. Tamm et al (2007) [19] 

Syfte: Att jämföra MDCT förmåga att påvisa pankreastumörer med uppföljande endoskopiskt 

ultraljud (EUL) utan och med finnålspunktion  

Metod: Totalt ingick 117 patienter i denna retrospektiva studie, 54 kvinnor och 63 män i 

åldrarna 48-89 år. Samtliga dessa patienter med misstänkt pankreascancer genomgick såväl 

MDCT som endoskopiskt ultraljud utan och med finnålspunktion. Slutlig diagnos fastställdes 

via operation eller biopsi.  
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Resultat: Den diagnostiska noggrannheten för att upptäcka pankreastumör visade sig vara 

likartad för MDCT och endoskopiskt ultraljud (EUS). Uppföljande EUS visade sig ha en 

högre sensitivitet på 99 % och MDCT visar på 89 % mot 93 % enligt två granskare. 

Specificiteten för EUS var 50 % och sensitiviteten för EUS med finnålspunktion var 82 %. 

Totalt diagnostiserades 99 patienter med pankreascancer. Vid diagnos av pankreastumör 

oavsett storlek visade MDCT sensitivitet på 93 % och specificitet på 72 %. 

Slutsats: Uppföljande ultraljud visar en ökad förmåga att påvisa pankreascancer jämfört med 

enbart kontroll med MDCT.  

Value of the single-phase technique in MDCT assessment of pancreatic tumors. Imbriaco 

et al (2005) [20] 

Syfte: Att bedöma det diagnostiska värdet av MDCT vid misstänkt pankreascancer. 

Metod: Totalt ingick 71 patienter i denna retrospektiva studie, 41 män och 30 kvinnor i 

åldrarna 29-80 år. Medelåldern beräknades till 63 år. Samtliga patienter med misstänkt 

pankreascancer undersöktes med MDCT. Två radiologer eftergranskade bildmaterialet. 

Definitiv diagnos hade ställts via biopsi eller peroperativt.  

Resultat: Totalt diagnostiserades 40 med pankreascancer. Sensitiviteten respektive 

specificiteten för att påvisa tumör i pankreas var 95 % respektive 94 % för granskaren 1, och 

93 % respektive 90 % för granskaren 2. För bedömning av tumörens operabiliteten 

beräknades sensitiviteten och specificiteten till 94 % respektive 89 % för granskaren 1, och 90 

% respektive 78 % för granskaren 2.  

Slutsats: MDCT är en bra metod vid diagnos och även bedömning av operabiliteten hos 

patienter med misstänkt pankreastumör. 

5.3 En studie som beskriver MR vid diagnos av pankreastumör 

Comparison of MRI and endoscopic ultrasound in the characterization of pancreatic cystic 

lesions. Kim et al (2010) [21] 

Syfte: Att jämföra MR och endoskopiskt ultraljud (EUL) för att karakterisera cystiska 

förändringar i pankreas och förutse dess malignitet.   

Metod: Totalt ingick 50 patienter i denna retrospektiva studie, 26 män och 24 kvinnor i 

åldrarna 19-87 år. Medelåldern beräknades till 57 år. Samtliga patienter genomgick både MR 
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och endoskopiskt ultraljud (EUL). Samtliga patienter hade cystiska förändringar i pankreas 

vars diagnos var fastställd via biopsi eller operation. Två radiologer med 12, resp 8 års 

yrkeserfarenhet granskade i efterhand MR bilder. En gastroenterologier med 12 års 

yrkeserfarenhet granskade EUL bilder.  

Resultat: Den diagnostiska säkerheten i att påvisa om förändringen var cystisk eller solid var 

likartad för de båda metoderna och visar noggrannhet på 90 % respektive 98 % (två 

eftergranskare) för MR och 88 % för EUL. Sensitivitet för MR var 100 % och dess specificitet 

82.2–96.6%. För EUL beräknades sensitiviteten till 90.5% och specificitet till 86.2%.  

Slutsats: Både MR och EUL gav jämförbart resultat för att karakterisera cystor i pankreas 

och förutse dess malignitet.  

Tabell 2. Sammanställning av alla slutsatser i respektive studie 

Författare 

(år) 

[referenser] 

Titel Metod- 

jämförande 

Slutsats 

Lee et al  

(2011) 

[9] 

Relative accuracy of CT and 

MRI in the differentiation of 

benign from malignant 

pancreatic cystic lesion. 

MDCT, MR MDCT respektive MR har en 

likvärdig diagnostisk säkerhet 

gällande cystiska tumörer i 

pankreas gällande såväl bedöma 

om förändringen är benign eller 

malign som gällande specifikt 

diagnosförslag. 

Koelblinger 

et al  

(2011) 

[11] 

Gadobenate dimeglumine-

enhanced 3.0-T MR imaging 

versus multiphasic 64-

detector row CT: 

Prospective evaluation in 

patients suspected of having 

pancreatic cancer  

MDCT, MR MDCT respektive MR har en 

likvärdig diagnostisk förmåga att 

påvisa pankreascancer och bedöma 

dess operabilitet, stadieindelning, 

vilket bl a innefattar kärlinväxt. 

Rao et al 

(2011)  

[12] 

Small solid tumors (< or = 

2 cm) of the pancreas: 

Relative accuracy and 

MDCT, MR MDCT respektive MR visade på 

lika god förmåga att påvisa små 

pankreastumörer samt att särskilja 
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 differentiation of CT and 

MR imaging 

små tumörer utgångna från 

pankreasgången från andra 

tumörer. 

Lee, Kim et 

al (2010) 

 [13]  

 

  

Prediction of vascular 

involvement and 

respectability by 

multidetector-row CT versus 

MR imaging with MR 

angiography in patient who 

underwent surgery for 

resection of pancreatic 

ductal adenocarcinoma 

MDCT, MR Båda metoderna har en likvärdig 

diagnostisk förmåga att upptäcka 

pankreas tumör samt att påvisa 

eventuell kärlinväxt samt tumörens 

operabilitet. 

Fusari et al 

(2010)  

[14] 

Comparison between 

multislice CT and MR 

imaging in the diagnostic 

evaluation of patients with 

pancreatic masses 

MSCT, MR MSCT och MR har en likvärderlig 

god förmåga att påvisa 

pankreastumörer och bedöma dess 

operabilitet. 

Park et al 

(2009)  

[15] 

Preoperative evaluation of 

pancreatic cancer: 

Comparison of gadolinium- 

enhanced dynamic MRI with 

MR 

cholangiopancreatomografi 

versus MDCT 

MDCT, MR MR och MDCT visade sig ha 

samma diagnostiska säkerhet 

gällande operabiliteten vid 

pankreascancer. MR visade sig 

vara en bättre metod gällande dess 

förmåga att påvisa små 

tumörförändringar. 

Sainani et al 

(2009)  

[16] 

Comparative performance 

of MDCT and MRI with MR 

cholangiopancreatomograp

hy in characterizing small 

pancreatic cysts 

MDCT, MR Båda metoderna har en jämförbar 

hög noggrannhet för 

karakterisering av aggressivitet 

hos små pankreascystor. 

Takakura et 

al (2011)  

[17] 

Clinical usefulness of 

diffusion-weighted MR 

imaging for detection of 

pancreatic cancer: 

MDCT, 

(DWI) 

MDCT och DWI har en lika bra 

förmåga att påvisa pankreascancer 

hos patienter med MRCP 

verifierad vidgad pankreasgång, en 
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Comparison with enhanced 

multidetector-row CT 

patientgrupp som bedöms vara en 

högriskgrupp för pankreascancer. 

Lee, Kim, 

Park et al 

(2011)  

 [18] 

Using multi-detector-row 

CT to diagnose ampullary 

adenoma or 

adenocarcinoma in situ 

MDCT MDCT har måttlig diagnostisk 

säkerhet gällande ampullära 

adenom eller adenocarcinom in 

situ i pankreas. Den diagnostiska 

säkerheten ökar om det föreligger 

en extrahepatisk gallvägsvidgning 

eller en samtidig expansivitet. 

Tamm et al 

(2007)  

[19] 

Retrospective analysis of 

dual-phase MDCT and 

follow-up EUS/EUS-FNA in 

the diagnosis of pancreatic 

cancer 

MDCT, 

(EUL, 

EUL-FNA) 

Uppföljande ultraljud visar en 

ökad förmåga att påvisa 

pankreascancer jämfört med enbart 

kontroll med MDCT. 

Imbriaco et 

al  

(2005)  

[20] 

Value of the single-phase 

technique in MDCT 

assessment of pancreatic 

tumors 

MDCT MDCT är en bra metod vid 

diagnos och även bedömning av 

operabiliteten hos patienter med 

misstänkt pankreastumör. 

Kim et al 

(2010) 

[21] 

Comparison of MRI and 

endoscopic ultrasound in 

the characterization of 

pancreatic cystic lesions 

MR, (EUL) Både MR och EUL gav jämförbart 

resultat för att karakterisera cystor 

i pankreas och förutse dess 

malignitet. 

Tabell 3. Sammanställning av sensitivitet och specificitet för att påvisa pankreascancer med 

MDCT och MR. Värdena kommer från de studier som litteratursökningen gav. I de studier då 

sensitivitet och specificitet rapporterats från flera granskare beräknades ett medelvärde. 

Författare 

[referenser] 

Sensitivitet 

MDCT (%) 

Sensitivitet 

MR (%) 

Specificitet 

MDCT (%) 

Specificitet 

MR (%) 

 Kommentar 

Lee et al  

[9] 

64.1 69.2 73.1 73.1 Bedömning om att 

skilja från benign 

och malign 

pankreastumör. 
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Koelblinger 

et al 

[11] 

 

95.5 

 

96.5 

 

96 

 

96 

 

Bedömning 

identifiering av 

pankreastumör. 

80 

 

65 98 97 Sedan bedömning av 

kärlinväxt.  

87 93 69 62.5 Sedan bedömning av 

operabilitet.  

Rao et al 

[12] 

- 83.3 

 

- 83.3 

 

Bedömning av 

pankreas duktal 

adenokarcinom, vid 

pankreas caput.  

66.7 85.7 Sedan bedömning av 

tumör vid dilatation 

av pankreasgång.  

38.9 100 Sedan dilatation av 

gallgång. 

Lee, Kim et 

al 

[13] 

61 

 

57 

 

96 

 

98 

 

Bedömning av 

kärlinväxt.  

90 

 

90 

 

 

65 

 

41 Sedan bedömning av 

operabilitet. 

Fusari et al 

[14] 

92 

 

88 

 

100 

 

100 

 

Bedömning av 

tumörens 

operabilitet.  

100 100 88 88 

 

Sedan förmågan att 

identifiera 

pankreastumör. 

Park et al 

[15] 

83.3 84.5 

 

69.3 

 

63.6 Bedömning av 

operabilitet gällande 

kärlinväxt, 

lymfkörtelmetastaser 

och fjärrmetastaser. 
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Sainani et 

al 

[16] 

73.9 91 - - Bedömning av 

förändring med 

identifierad tunn 

vägg. 

85.7 100 Sedan bedömning 

vid gallgångs 

dilatation. 

Takakura et 

al  

[17] 

83 - 88 - Bedömning av 

pankreascancer. 

Lee, Kim, 

Park et al 

[18] 

47.6 

 

- 86.4 

 

- Bedömning av 

pankreastumör.  

73 

 

60.6 

 

Sedan vid 

utvidgning av 

gallgång.  

47.6 81.8 Sedan vid dilatation i 

pankreasgång. 

Tamm et al 

[19] 

93 

 

- 72 - Bedömning av 

pankreastumör 

oavsett tumör 

storlek. 

Imbriaco et 

al 

[20]  

 

94 

 

- 92 

 

- Påvisa tumör i 

pankreas.  

92 83.5 Sedan bedömning av 

operabilitet. 

Kim et al 

[21]  

- 100 - 89.7 

 

 

Bedömning av 

diagnostisk säkerhet 

i att påvisa om 

förändringen var 

cystisk eller solid. 

Medel ±SD 

 

80±16 

 

81±18 

 

82±13 

 

83±18 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

En studiesökning i databasen PubMed med sökorden pancreas tumors ger cirka 59 400 träffar 

utan begränsningar. För att få begränsningar har författaren valt att söka studier som har 

publicerats under de senaste 10 åren. Alla studier skulle vara skrivna på engelska och utförda 

på människor. För att begränsa ytligare användes flera nyckelord vid sökning av studier för att 

kunna hantera materialet under en viss tid. Sökorden som användes var pancreas tumors, 

MRI, MR, MDCT. Den slutgiltiga antal träffar blev 29, 108 och 204. Även sökning med fler 

sökord utfördes med olika kombinationer för att se om fler studier kunde hittas. Sökorden var 

pancreas cancer, diagnosis, pancreas adenocarcinoma. Flertalet av de studierna återkom vid 

olika sökningar. Vilket kan tyda på att valet av sökorden ringar in ämnet. Brister under 

studiesökningen kan vara fel val av sökord. Sökord MRI används vid ett av tillfälle och MR 

vid andra tillfällen som författaren upptäckte senare under sin studiesökning. Många studier 

valdes bort då de undersöker bl a kontrast faser, eller levermetastaser hos pankreascancer 

patienter. 

 

Vid diagnos av pankreastumörer finns ett antal olika metoder inom bilddiagnostiken. 

Författaren har valt att jämföra MDCT och MR vid diagnos av pankreastumörer. Studier som 

studerar MR använder olika metoder som försvårade urvalet vid studiesökningen. MR 

använder även metoder som MRCP eller DWI vid undersökning av pankreas. Författaren har 

valt att ta del av resultatet från alla studier som använder kontrastmedel. Valet var medvet för 

att få bättre struktur på litteraturstudien.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet används total 12 studier. I vissa studier jämförs både MDCT och MR med 

kontrastmedel. I några fall har MDCT och/ eller MR jämförs med andra metoder. Den 

gemensamma största nackdelen är att flera av studier har relativt få antal patienter. Orsaken 

kan vara att studiepopulationen är väl avgränsad för att få ihop en stor studiepopulation [9]. 

Högsta antalet deltagare var 117 [19]. I studien [12] var antalet endast 16 patienter. Nästan 

alla studier utgörs av retrospektiva studier då patientinformation har hämtas från datajournaler 

som sedan eftergranskas. Längst årsintervall var i två studier på 7 år [9, 16]. 

Huvuddelen av studierna granskar MDCT och/eller MR förmåga för att förutse 

pankreastumör hos patienter med misstänkt pankreascancer [9, 11-15, 17, 19, 20]. Antal 
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studier undersöker förmågan att skilja godartade från maligna förändringar [9, 16, 21]. Två 

studier granskar förmågan att skilja på olika typer av tumörer [12, 13, 18].  

Vid undersökning med MR var 1,5 T vanligast. Vid vissa studier används även 3 T, vilket ger 

en bättre upplösning i bilderna [3]. Även olika MDCT apparater användes i de olika studierna, 

vilket kan ge vissa skillnader i bildkvalitet och upplösning. Många studier sökte 

patientinformation i datajournaler under lång period som enligt Lee et al [9] kan visa 

skillnader i bildkvalitén då tekniken ständigt utvecklas.  

Av alla artiklar diskuteras endast i en studie [9] strålningsrisken med MDCT. Ingen tar upp 

risken med intravenöst kontrastmedel. 

Vid sensitivitet och specificitet visade samtliga artiklar vid uträkning av medelvärde på 

liknade resultat mellan metoderna.  Medelvärdet av samtliga studier sensitivitet visade på 

80% för MDCT och 81 % för MR. Vid beräkning av medelvärde av samtliga studier visade 

specificitet värden för MDCT på 82 % och MR på 83 %.  

6.2.1 Jämförelse mellan MDCT och MR vid diagnos av pankreastumör 

MDCT och MR har likvärdig diagnostisk säkerhet att upptäcka pankreastumör samt påvisa 

kärlinväxt och därmed förutse operabilitet [11, 13-15]. Båda metoderna har en jämförbar hög 

noggrannhet för att bedöma aggressiviteten hos små pankreascystor [9, 16]. MR visade sig 

vara bättre metod gällande förmågan att påvisa små tumörförändringar [15]. Användning av 

båda metoder ger tillsammans säkrare diagnostik [9]. 

Resultatet på noggrannheten visade på låga siffror enligt Lee et al [9]. Orsaken kan vara olika 

typer på pankreascystor och att granskarna inte fick ta del av kliniskt information från 

patienten. Vid förkalkning påvisar MDCT detta bättre än MR. Av 63 patienter fick 26 diagnos 

pankreascancer. 

Koelblinger et al [11] använder sig av kontrastmedlet gadobenate dimeglumin. 

Kontrastmedlet är en form av gadolinumkontrastmedel som ger upptag av hepatocyster och 

utsöndrar via gallvägar och njurar [3]. Båda metoderna är bra alternativ diagnostisering av 

pankreastumör, men MDCT har bättre tillgång vilket gynnar dess användning. Största 

fördelen med MDCT är god upplösning, och snabb avbildningsteknik [11]. 

I studien [12] var endast 16 patienter som undersöktes med MR. Författaren i denna 

litteraturstudie tycker att antalet patienter i denna studie är för få för att kunna dra någon 
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slutsats. Patienter som ingick i studien hade tumörer mindre än 2 cm. Med MR identifierades 

75 % av 16 deltagare och vid MDCT 88 % av 42 deltagare. Ingen sensitivitet och specificitet 

beskrivs för MDCT i studien. 

Lee, Kim et al [13] MR med angiografi visade på lägre sensitivitet och specificitet för att 

förutse kärlinväxt och bestämma operabilitet än med MDCT. MR identifierade en tumör 

mindre än MDCT. 

Fusari et al [14] uppgav 100 % specificitet för båda metoderna gällande tumörernas 

operabilitet vilket är högt. Vid förmågan att identifiera pankreastumör visar även båda 

metoderna sensitivitet på 100 %. Totalt antal 31 patienter med malign tumör. Fusari et al [20] 

bekräfta en patient med kronisk pankreatit visade falsk positiv för malignitet på båda 

metoderna. Studien använder multislice CT som har även som MDCT flera detektorrader som 

författaren har valt att ta del av. 

Park et al [15] dynamisk 3D GRE MR med MRCP visar överlägset tumörzon jämfört med 

MDCT. Båda metoderna har samma förmåga att påvisa kärlinväxt, lymfkörtelmetastas och 

fjärrmetastasering. Park et al anser att 3D GRE är ett bra hjälpmedel för att förhindra 

artefakter. 

Sainani et al [16] tar upp brister med felaktigt biopsiprov som kan påverkat resultatet. 

Patienter som följdes upp hade mindre cystor. MDCT med tunna snitt är enligt Sainani et al 

[16] att föredra vid små förändringar. Båda metoderna visar på hög noggrannhet för att påvisa 

små cystor. Inga värden av specificitet beskrivs.  

6.2.2 Studier som beskriver MDCT vid diagnos av pankreastumör 

Nästan alla studier som beskriver MDCT har visat på en god förmåga att identifiera 

pankreastumör [17, 19, 20]. I studie [18] beskriver endast måttlig förmåga. 

I studien Takakura et al [17] jämförs MDCT med DWI som är en typ av MR undersökning. 

Alla patienter med identifierad dilatation i pankreasgång, som ansågs vara en riskgrupp, 

ingick i studien. Av dessa bekräftades 32 av 83 patienter med pankreascancer.  

Lee, Kim, Park et al [18] anser att MDCT har måttlig träffsäkerhet. Denna studie visade lägsta 

sensitivitet på endast 47.6%. Orsaker kan vara att tumörerna var relativt små eller artifakter 

från intilliggande tarm. I de fall där gallgångs dilatation förelåg ökade förmågan att identifiera 

tumörerna och gav en sensitivitet på 73 %.  
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Studien av Tamm et al [19] har högsta antalet deltagare på 117 varav 99 fick diagnos 

pankreascancer. En fördel med denna studie är dess höga antal deltagare.  I studien kom man 

fram till att vid MDCT kan man enkelt bedöma omkringliggande organ. Dvs andra organ än 

pankreas. Det diskuteras även att MDCT är snabbare avbildningsteknik än spiral CT.  

Imbriaco et al [20] belyser MDCT förmåga att kunna avbilda stor volym under kort tid. Vilket 

visade på högst sensitivitet och specificitet värde av alla fyra studier som beskriver MDCT 

(94 %, 92 %) vid identifiering av pankreastumör. 

6.2.3 Studie som beskriver MR vid diagnos av pankreastumör 

MR är även en bra metod gällande förmågan att påvisa små pankreasförändringar och förutse 

dess malignitet [21]. I denna studie visade sensitivitet värde på 100 % vid identifiera av 

pankreasförändringar vilket är högt. 

7. Slutsats  

Såväl MDCT och MR är likvärdigt två mycket bra radiologiska metoder för att diagnostisera 

pankreascancer. MDCT har fortfarande en större tillgänglighet är MR men dess nackdel är 

man utsätter patienterna för joniserande strålning. MR är därför en metod att fördra och med 

stor sannolikhet kommer dess tillgänglighet att öka kraftigt i framtiden.  
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