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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intracerebral hjärnblödning (ICH) står för omkring 20 % av alla cerebrovaskulära 

sjukdomar och uppkommer oftast snabbt, vanligtvis i samband med aktivitet. Är blödningen 

stor kan hjärnans mittstrukturer flytta på sig, vilket i värsta fall kan leda till koma eller döden. 

Datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MR) är idag de vanligaste 

radiologiska undersökningsmetoderna för att upptäcka en ICH. 

 

Syfte: Att jämföra CT och MR vid diagnosticering av ICH, för att ta reda på respektive 

undersökningsmetods för- och nackdelar och därför kunna avgöra vilken metod som är att 

föredra vid diagnosticering av ICH.  

 

Metod: En litteraturstudie baserad på artiklar funna i databasen PubMed genomfördes, där 

åtta artiklar hittades vid sökning. Två artiklar hittades vid en manuell sökning. 

 

Resultat: MR är bra i ett tidigt stadium vid ICH. Gradient echos (GRE) roll vid MR verkar 

vara bra vid undersökning av ICH, men är likvärdig med CT, däremot tyder det på att GRE är 

mer noggrann än CT vad gäller mätning av blödningens volym, då den mätta volymen visar 

sig bli större med GRE än med CT däremot kan CT vara mindre tillförlitlig vid små ICH. 

 

Konklusion: Denna litteraturstudies resultat tyder på att MR är en säkrare diagnostisk metod 

vid ICH än CT, däremot krävs större studier inom detta område för att kunna dra en definitiv 

slutsats.   
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FÖRKORTNINGAR  

CT- Datortomografi 

DECT- Dual-energy CT 

DWI- Diffusions weighted imaging 

ECH- Extracerebral hjärnblödning 

EPI- Echo planar imaging 

FDCT- Flat-detector CT 

GRE- Gradient echo 

HTI- Hemorragisk omvandling av infarkt 

ICH- Intracerebral hjärnblödning 

IVH- Intraventrikulär hjärnblödning 

KI- Konfidensintervall  

MR- Magnetisk resonanstomografi 

MSCT- Multislice CT 

NIHSS- The National Institutes of Health Stroke Scale 

ROI- Region of interest 

T- Tesla 
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1. INLEDNING 

Stroke är ett samlingsnamn på cerebrovaskulära sjukdomstillstånd som orsakar plötsliga 

fokala neurologiska symptom. Detta tillstånd orsakas av ischemi med eller utan infarkt eller 

av en blödning i hjärnan (1,2). Det finns två klassifikationer på hjärnblödning, intracerebral 

hjärnblödning (ICH) och extracerebral hjärnblödning (ECH). Till ECH räknas 

subaraknoidalblödning, subduralblödning och epiduralblödning (3). När en ICH ökar i volym 

blir omkringliggande vävnad komprimerad, vilket kan leda till att strukturer i hjärnan kan 

flytta på sig om blödningen blir tillräckligt stor. Till exempel kan hjärnans mittstruktur skjutas 

åt sidan, när mittstrukturen pressas åt sidan kan andningscentrat i hjärnan påverkas, som i 

värsta fall kan leda till koma eller döden (1). En strokepatients första timmar är därför mycket 

viktiga för hjärnskadans utveckling, med tanke på att en infarkt i ett av hjärnans kärl kan leda 

till stora ischemiska skador på hjärnvävnad (4). Det är viktigt att en väl funderande 

organisation finns, där alla inblandade och inte minst röntgensjuksköterskan kan sin roll och 

vet vad som ska göras så att patienter med misstänkt stroke snabbt ska få den hjälp de 

behöver. Det är också av stor vikt att bra rutiner finns för att underlätta patientens väg genom 

vårdkedjan. 

 

2. BAKGRUND 

2.1. Symptom 

Symptomen som uppstår vid en ICH beror mycket på blödningens lokalisation (5).   

Hos cirka hälften av alla personer som drabbas av ICH är det första symptomen sänkt 

medvetande eller medvetslöshet (6).  Eftersom att en blödning i hjärnan orsakar ett ökat 

kraniellt tryck kan personer som drabbas av ICH få allmänna symptom på blödning, så som 

huvudvärk, illamående och kräkningar. Kontralateral hemipares (d.v.s. muskelsvaghet i 

motsatta kroppshalva) och hemianestesi (d.v.s. nedsatt känsel i ena kroppshalvan) får personer 

om blödningen är lokaliserad i capsula interna. Är blödningarna i detta område små brukar 

symptomen ofta yttra sig som isolerade sensoriska eller motoriska. Finns det istället en 

blödning i talamus får patienten kontralateral hemianestesi som även drabbar ansiktet (5).  

 

2.2. Orsaker och riskfaktorer 

En hjärnblödning uppkommer ofta plötsligt och utan förvarning, vanligtvis i samband med 

aktivitet (6). Orsakerna till en ICH kan vara många, några exempel är rupturerat aneurysm, 
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kärlmissbildning, trauma eller blödningar i hjärntumörer (1,3). Även blodsjukdomar kan spela 

roll, då framförallt leukemi, aplastisk anemi och leversjukdomar (1). Hypertension är idag den 

största riskfaktorn för att drabbas av en ICH och det finns även att samband mellan äldre 

människor och ICH (7). Andra kända riskfaktorer som finns är hyperlipidemi, ischemisk 

hjärtsjukdom, diabetes mellitus, rökning, och obesitas (8). 

 

2.3. Lokalisation 

En ICH innebär att en blödning i själva hjärnvävnaden uppstår, denna typ blödning står för 

omkring 20 % av alla cerebrovaskulära sjukdomar (5).  Lite drygt hälften av alla ICH är 

lokaliserade i centrala delar av hjärnans hemisfär, dvs. i putamen eller talamus, där 

blödningen vanligtvis orsakas av hypertoni (3,5,9). Cirka en tredjedel är lokaliserade mer 

ytligt och kallas för lobulära hematom (9). Orsaken till de lobulära blödningarna kan vara 

kärlmissbildning, tumör, hypertoni, aneurysm, drogmissbruk, vaskulit och encefalit. En ICH 

kan även sitta ytligt i hjärnvävnaden, då oftast orsakat av ett trauma (3).  

 

2.4. Diagnosticering 

2.4.1. Klinisk undersökning 

Utifrån patientens sjukhistoria, snabbheten i utvecklandet av symptom och andra kliniska 

fynd ges en indikation på att patienten drabbats av ICH mer än någon annan blödning, dock 

behövs en radiologisk undersökning för att ställa en fullständig diagnos (10). Vid klinisk 

undersökning av ICH tas blodprover, där bland annat antalet trombocyter, blödningstid och 

lever- och njurfunktion kan påvisa eventuell orsak till blödning (6). Bra att veta är hur 

symptombilden ser ut för patienten och hur länge symptomen funnits. Om symptomen funnits 

i flera dagar, är subduralblödning, tumör eller abscess mer troliga diagnoser (11). 

 

2.4.2. Radiologisk undersökning 

Datortomografin (CT) och magnetisk resonanstomografi (MR) är idag de 

undersökningsmetoder som är vanligast för undersökning av hjärnan (9). 

 

Blod visualiseras som en vit massa på CT bilden, samtidigt som området runt blödningen och 

eventuella ödem blir mörkare (1). Denna undersökningsmetod spelar stor roll i både 

detektering av blödning och dess volym, och är oftast det första undersökningsalternativet för 

patient med misstänkt ICH (5,12).  
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En ICH kan också visualiseras med MR som utnyttjar olika sekvenser, oavsett hur gammal 

blödningen är. Är blödningen däremot hyperakut (0-6 timmar) måste ett gradient echo (GRE) 

utnyttjas (9). Diffusions weighted imaging (DWI) är känsliga för tidiga förändringar och 

spelar en stor roll i undersökningen av en patient med ICH (12). Ett akut (timmar till dagar) 

hematom har låg eller både hög och låg signalintensitet på DWI sekvenser (9). MR kan vara 

ett bra alternativt i det akuta skedet, men metoden har sina nackdelar, vad gäller 

undersökandet av medicinskt instabila patienter eftersom att t.ex. en noga observation och 

monitorering av patienten kan vara svår inne i undersökningsrummet (13). 

 

2.5. Behandling 

I ett akut skede behandlas patientens symptom i första hand. Patientens medvetandegrad ska 

noga observeras under de första dygnen i och med att det finns en risk för en intrakraniell 

tryckstegring. Blir trycket i hjärnan högt eller om patienten får återkommande blödningar kan 

inläggning av shunt vara nödvändig för att avlasta det höga intrakraniella trycket. Är 

blödningen ytlig kan kirurgisk behandling göras för att utrymma området (5). 

 

2.6. Prognos och rehabilitering 

ICH har en hög dödlighet. En vecka efter att en patient drabbats av ICH beräknas dödligheten 

till 30 %. Inom loppet av ett år uppskattas dödligheten till ca 55 %. Bland de överlevande, 

kommer bara 20 % återfå full funktion efter ett år (10). Cirka hälften av alla patienter som 

överlever en stroke kommer att ha kvarvarande symptom. Vid rehabilitering av ICH gäller det 

att kartlägga alla funktionshinder patienten fått på grund av blödningen vartefter en plan läggs 

upp med rimliga mål som patienten förväntas kunna uppnå (11). 

 

2.7. Problemformulering 

Då ICH är en sjukdom som kan ge allvarliga men är det viktigt att patienten snabbt får bästa 

möjliga vård. Detta ställer krav på bra rutiner inom sjukvården, där alla inblandade bör veta 

sin roll. Eftersom att den radiologiska undersökningen är ett måste för att ställa slutgiltig 

diagnos är det av största vikt att rätt undersökningsmetod väljs. Idag är både CT och MR 

vanliga radiologiska undersökningsmetoder. Det är därför intressant att undersöka vilken av 

dessa metoder som är att föredra. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra CT och MR vid diagnosticering av ICH, samt 

att ta reda på respektive undersökningsmetods för- och nackdelar och därför kunna avgöra 

vilken metod som är att föredra vid diagnosticering av ICH.  

 

4. METOD 

4.1. Sökmetod 

Resultatet i denna studie baserades på vetenskapliga artiklar sökta och funna i databasen 

PubMed. Sökorden som användes var intracerebral hemorrhage, cerebral hemorrhage, 

cerebral hematoma, diagnostic imaging, computed tomography, CT, magnetic resonance 

imaging, MRI och CT imaging of cerebral hemorrhage. Även sökord grundade på MeSH-

termer användes. Dessa termer var brain hemorrhage; cerebral, diagnostic imaging, 

neuroimaging, magnetic resonance imaging, computed tomography; x ray. Dessa sökord 

kombinerades för att få flera olika sökresultat. Utöver de sökningar som gjordes i PubMed 

gjordes även två manuella sökningar, utifrån relevanta artiklars referenser.  Sökresultatet 

presenteras i bilaga 1. Totalt gjordes 6 olika sökningar. 

 

4.2. Urval 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara publicerade inom de tio 

senaste åren, vara skrivna på engelska, deltagarna i studierna skulle vara människor och 

artiklarna skulle vara ”peer-reviewed” granskade. Studier som enbart handlade om ischemisk 

infarkt i hjärnan valdes bort, likaså artiklar som endast handlade om andra typer av 

hjärnblödning och även de artiklar som på något sätt inte svarade på det valda syftet och 

frågeställningarna.  

 

4.3. Analys och etiska överväganden 

Bearbetningen och analysen av de vetenskapliga artiklarna skedde först var och en för sig, det 

vill säga att artiklarna granskades och analyserades oberoende av varandra, vartefter 

artiklarnas kvalitet undersökts utifrån Forsberg och Wengströms checklista för kvantitativa 

artiklar (14). Vancouver-systemet var det referenssystem som användes. Ett etiskt 

förhållningssätt har vidtagits i denna litteraturstudie, där enbart innehållet ur de valda 

vetenskapliga artiklarna redovisas i uppsatsens resultatdel samtidigt som författaren till denna 

litteraturstudie har varit objektiv i analysen av de olika vetenskapliga artiklarna. 
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5. RESULTAT 

5.1. Artiklar som behandlar CT som undersökningsmetod 

I en studie av Struffert et al. jämfördes c-arms monterad flat-detector CT (FDCT) med 

multislice CT (MSCT) vid ICH. Två erfarna radiologer bedömde, oberoende av varandra och 

utan kännedom av patientens kliniska fynd de båda undersökningsmetoderna. Största 

diametern, vertikala diametern och arean på patientens ICH mättes samtidigt som tiden mellan 

de två undersökningarna beräknades för att säkerställa jämförbarheten. Medeltiden mellan 

MSCT och FDCT var fem timmar. 45 ICH hittades hos de 44 patienter som ingick i studien. 

Med FDCT upptäcktes 42 av dessa 45 ICH, jämfört med MSCT som upptäckte alla 45. Efter 

granskning erhölls att MSCT var bättre än FDCT på att detektera små blödningar, samtidigt 

som omfattande ICH visualiserades lika bra på de båda jämförda modaliteterna. En 

bidragande faktor till att FDCT missade tre blödningar troddes vara att det fanns fler 

rörelseartefakter hos denna metod än vid MSCT. Även om FDCT är till hjälp vid 

diagnosticering, främst vid angiografi-sektionen, bör den inte ersätta MSCT, men kan vara bra 

vid akut ICH och efter endovaskulära behandlingar (15). 

 

Studien gjord av Gupta et al. undersökte tillförlitligheten av dual-energy CT (DECT) i 

urskiljandet mellan blödning och jodkontrastmedel hos patienter som fått kontrastmedel 

administrerat intraarteriellt eller intravenöst. Tre erfarna radiologer granskade sedan 

undersökningarna, där de enbart intresserade sig för de områden i hjärnan som visade sig vara 

högattenuerande. Dessa områden klassificerades som blödning, kontrastmedel eller blödning 

med inslag av kontrastmedel, vartefter en uppföljning av patienterna gjordes med antingen CT 

eller MR där radiologerna granskade wash out och huruvida det hyperattenuerande området 

var utläkt inom 24 till 48 timmar. Sensitiviteten och specificiteten för närvaro av blod 

beräknades till 100 % och noggrannheten för att alla högattenuerade områden bedömts som 

korrekta med DECT för närvaro eller frånvaro av blödning beräknades till 93 %. 28 områden 

av hyperattenuering hittades, där fem enbart var blod, tre var blod tillsammans med 

kontrastmedel och 20 områden enbart var kontrastmedel. Efter granskning av alla DECT-

undersökningar står det klart att denna metod har en hög sensitivitet och specificitet när det 

behövs skiljas på jodkontrastmedel och en blödning i hjärnan, och kan vara till hjälp hos 

patienter som nyligen administrerats med jodkontrastmedel (16). 
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Lovelock et al. observerade i sin studie variationen i urskiljandet mellan primär ICH och 

hemorragisk omvandling av infarkt (HTI) vid en CT undersökning. Fem neuroradiologer 

granskade undersökningarna och diagnosticerade blödningarna som antingen ICH eller HTI. 

Dessa var utan vetskap om patienternas kliniska historia. Även blödningarnas läge och volym 

granskades. De fem radiologerna diagnosticerade fyra fall som HTI och 46 som ICH, 

resterande 28 fall var inte radiologerna överens om gällande diagnos. Oenigheten var störst på 

de patienter som undersökts vid 24 timmar eller senare efter symptomdebut. Det fanns också 

en tveksamhet vid små ICH. Detta talade för att CT är mer tillförlitligt vid blödningar 

lokaliserade i hjärnparenkymet om undersökningen sker inom 24 timmar jämfört med efter 24 

timmar, då tillförlitligheten blir mindre (17). 

 

5.2. Artiklar som behandlar MR som undersökningsmetod 

Wijman et al. undersökte den kliniska nyttan av tidig MR-undersökning i diagnostik och 

handläggande av patienter med ICH. Patienterna undersöktes med CT och MR inom 30 dagar 

efter symptomdebut. En strokeneurolog och en allmän neurolog, utan vetskap om patienternas 

kliniska fynd, granskade CT-undersökningarna, tillsammans med strokeradiologens utlåtande, 

och bestämde orsak för ICH. Orsaken graderades till ”möjlig”, ”trolig” eller ”högst trolig”. 

Därefter granskades MR-undersökningen av neurologerna, även där tillsammans med 

strokeradiologens utlåtande. Den slutgiltiga ICH diagnosen bestämdes av en oberoende 

granskare som var utan vetskap om de andra två neurologernas diagnoser. Därefter jämfördes 

diagnoserna som beslutats utifrån CT eller MR med varandra för att bestämma om MR bidrog 

med mer noggrannare eller säkrare information. 70 patienter med ICH inkluderades i studien, 

där 24 av patienterna hade intraventrikulär hjärnblödning (IVH), av dessa hade fem stycken 

en isolerad IVH. Studien antydde att MR är en bra undersökningsmetod i ett tidigt skede vid 

spontan ICH (18). 

 

Likaså i studien av Fiebach et al. granskades värdet av MR-undersökning hos patienter med 

ICH, men i detta fall i det akuta skedet. Patienterna undersöktes inom sex timmar efter 

symptomdebut med både MR och CT. Signalintensiteten för området med ICH, hur det såg ut 

runt om området och den omgivande vävnaden jämfördes med motsatts hjärnhalvas vävnad. 

Blödningens volym beräknades med en så kallad ABC/2 metod på CT-undersökningen. 

Patienterna bedömdes även utifrån The National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), 

samtidigt som sensitivitet, specificitet, noggrannhet och falsk/negativa förutspådda värden 

beräknades. Ett konfidensintervall (KI) bestämdes till 95-100%. KI för sensitiviteten 
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beräknades 97,07 till 100 %, specificiteten, noggrannheten och det förutspådda värdet 

beräknades till 100 %. Det framgick att det fanns ett samband mellan NIHSS poängen och 

storleken på blödningen.  ICH orsakade en hyperintensiv signal på T2-viktade sekvenser i 57 

av fallen, de resterande 5 visade en något hyperintensiv signal. Hos alla 62 patienter fanns en 

hyperintensiv signal i vävnad intill blödningen. På T2*-viktade sekvenser och DWI noterades 

en strimma runt själva blödningen. Detta visade därför att MR är en bra undersökningsmetod 

vid diagnosticering av ICH i ett akut skede, även om blödningen är liten (19). 

 

5.3. Artiklar som behandlar både CT och MR som undersökningsmetod 

För att åskådliggöra de viktigaste resultaten presenteras de jämförande artiklarnas resultat i 

tabell 1. 

 

I en studie gjord av Burgess et al. undersöktes volymen av en ICH med CT och MR där GRE 

vid MR användes. Patienter med primär ICH undersöktes med både CT och MR inom loppet 

av 72 timmar efter symptomdebut, där båda undersökningarna gjordes inom 240 minuter efter 

varandra. Två av studiens författare granskade sedan undersökningarna på ett slumpartat vis, 

där de var utan vetskap om patienternas kliniska status. Vad som undersöktes var region of 

interest (ROI) i varje blödning. En linjär regression användes för att se ett samband av den 

uppmätta volymen på CT och MR med GRE. Medelvolymen av ICH mättes till 25,2 cm3 

(med ett spann från 0,1 till 83,9 cm3) på CT och 32,7 cm3 (med ett spann på 0,1 till 98,7 cm3) 

på MR. Detta tyder på att volymen av en blödning mätt med GRE är större än den volym som 

visas på en CT-undersökning (20), se tabell 1. 

 

Liksom studien av Kidwell et al. jämfördes också modaliteterna CT och MR vid 

undersökning av ICH, där med syftet att ta reda på om GRE vid MR var känslig för en akut 

ICH. Patienterna undersöktes först med MR, vartefter en CT-undersökning gjordes, där båda 

undersökningarna gjordes inom 90 minuter efter ankomst till sjukhuset, och det inte fick gå 

mer än 30 minuter mellan de olika undersökningarna. De sekvenser som användes vid MR 

undersökningen var GRE och DWI. Två neuroradiologer och två stroke radiologer granskade 

därefter alla undersökningar, oberoende av varandra och omedvetna om patientens kliniska 

uppgifter, de var heller inte inblandade i patienternas vård. Vad som granskades var frånvaro 

eller närvaro av blödning; om blödning fanns så bedömdes det om den var akut eller kronisk, 

vilken typ av blödning, vart den var lokaliserad och antalet blödningar hos samma patient. 

Blödning hittades hos 25 patienter med både MR och CT som undersökningsmetod. På CT-
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undersökningarna upptäcktes fyra akuta ICH, som inte diagnosticerades som akut ICH på 

MR. Kroniska ICH kunde upptäckas hos 52 patienter, samtidigt som inget av de 52 kroniska 

ICH var synliga på CT. Denna studie menade att det var svårt att skilja på akut och kronisk 

ICH utifrån enbart GRE-sekvensen om blödningen är liten, CT var en bra metod för att 

bestämma hur gammal blödningen var, samtidigt som MR var bra för undersökning av 

kroniska ICH (21) se tabell 1. 

 

Lam et al. jämförde också modaliteterna CT och MR, men med syfte att undersöka om B0-

echo planar imaging (EPI) sekvenser var bra för att upptäcka ICH. Två radiologer granskade 

undersökningarna utan vetskap om patienternas kliniska status. De noterade frånvaro eller 

närvaro av blod, där blod bedömdes finnas när områden med onormalt låg signalintensitet 

påträffades. En akut ICH diagnosticerades när GRE, T1 och T2-viktade sekvenser visade 

signalintensitet samtidigt som frånvaro av infarkt syntes på DWI. Även andra typer av 

hjärnblödningar noterades på undersökningarna. En CT-undersökning gjordes inom 24 

timmar innan eller efter MR-undersökningen och granskades av radiologerna. Vad som 

noterades var om någon blödning var synlig eller inte på CT. DWI upptäckte 65 infarkter, B0-

EPI upptäckte elva akuta ICH, två IVH, en subaraknoidalblödning och elva av 22 patienter 

med kroniska microblödningar eller gamla HTI. CT upptäckte elva akuta ICH, två IVH, en 

subaraknoidalblödning samt fyra gamla HTI. Inga ICH eller microblödningar missades med 

B0-EPI sekvens vid MR, jämfört med CT. B0-EPI hade en sensitivitet på 89,5 %, specificitet 

på 100 % och en noggrannhet på 98 % av att upptäcka ICH och HTI. CT å andra hand hade en 

sensitivitet på 57,9 %, specificitet på 100 % och noggrannhet på 92 %. Studiens resultat 

antyder att B0-EPI är sämre än GRE vid upptäckt av akut och kronisk ICH, men sensitiviteten 

för att upptäcka ICH är att jämföra med sensitiviteten vid en CT-undersökning, där den var 

något högre (22), se tabell 1. 

 

I studien av Wardlaw et al. (2003) jämförs lika så modaliteterna CT och MR vid ICH, men 

med syftet att undersöka hur många patienter med ICH som feldiagnosticerades för infarkt vid 

undersökningar med CT och MR. Alla patienter undersöktes med MR och CT under samma 

dag och en neuroradiolog granskade alla undersökningar utan vetskap om patienternas 

kliniska fynd. Vad som noterades var om patienten hade ny infarkt, ny HTI, ny primär ICH, 

gammal trolig infarkt, gammal ICH eller andra tänkbara orsaker (t.ex. tumör). Med ”ny” 

menades att det fanns en vetskap om tidpunkt för symptomdebut registrerat i patientens 

kliniska journal. Med ”gammal” menades att den såg äldre ut på undersökningen än vad den 



10 

 

medicinska journalen tydde på. På MR-undersökningarna identifierades ny primär ICH hos 

åtta patienter utifrån placering och tecken på symptom, samtidigt som CT-undersökningen 

bara upptäckte två av dessa blödningar. Vad som istället sågs på CT var nylig infarkt (hos fem 

av patienterna) och gammal trolig infarkt (hos en patient). Alltså missbedömde CT sex av åtta 

ICH jämfört med MR, där åtta patienter kunde diagnosticeras som nylig primär ICH. Tecken 

på äldre asymptomatiska ICH som inte stämde överens med lokalisationen av patientens 

symptom hittades på 15 MR-undersökningar, samtidigt som dessa tecken inte kunde ses på 

några undersökningar med CT. Detta tydde därför på att MR var en bättre 

undersökningsmetod vid ICH jämfört med CT, särskilt när det gått längre tid från 

symptomdebut till undersökning (23), se tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över resultaten från de jämförande artiklarna 

Författare 

Årtal 

Resultat 

 

Burgess et al.  

2008 

Medelvolymen av ICH mättes till 25,2 ml på CT och 32,7 ml på MR, vilket 

antyder på att volymen av en blödning mätt med GRE är större än den volym som 

visas på en CT-undersökning. 

 

Kidwell et al.  

2004 

Blödning hittades hos 25 patienter med både MR och CT som 

undersökningsmetod. På CT-undersökningarna upptäcktes fyra akuta ICH, som 

inte diagnosticerades som akut ICH på MR. Kroniska ICH kunde upptäckas hos 

52 patienter, samtidigt som inget av de 52 kroniska ICH var synliga på CT. Detta 

pekar på att det är svårt att skilja på akut och kronisk ICH utifrån enbart GRE-

sekvensen om blödningen är liten, MR är bra vid undersökning av kroniska ICH 

samtidigt som CT en bra metod för att bestämma blödningens ”ålder”. 

 

Lam et al. 

2003 

EPI hade en sensitivitet på 89,5 %, specificitet på 100 % och en noggrannhet på 

98 % av att upptäcka ICH och infarkt. CT å andra hand hade en sensitivitet på 

57,9 %, specificitet på 100 % och noggrannhet på 92 %. Detta tyder på att B0-EPI 

är sämre än GRE vid upptäckt av akut och kronisk ICH, men sensitiviteten 

jämförbar som den vid en CT-undersökning. 

 

Wardlaw et al. 

2003 

CT missbedömde sex av åtta ICH jämfört med MR, där åtta patienter kunde 

diagnosticeras som nylig primär ICH. Detta tyder därför på att MR är en bra 

undersökningsmetod vid ICH. 
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6. DISKUSSION 

6.1. Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes för att besvara på studiens frågeställningar. PubMed var den 

databas som användes. För att begränsa antalet sökträffar valdes vissa begränsningar. Från en 

början gjordes sökningar på artiklar som publicerats inom fem år. I och med att detta inte 

resulterade i ett önskvärt antal artiklar utökades tidsbegränsningen på så vis att artiklarna 

skulle vara publicerade inom de senaste tio åren. Detta medförde att ett större antal relevanta 

artiklar hittades som sedan kunde användas i denna studie. Med tanke på att vissa artiklar är 

cirka tio år gamla måste detta beaktas i och med att resultatet kan skilja sig något mot med hur 

det ser ut idag, med tanke på att både MR och CT har utvecklats de senaste tio åren. De 

artiklar som valdes ut och granskades behandlade CT, MR eller båda 

undersökningsmetoderna samtidigt. Eftersom att ett av syftena med denna litteraturstudie var 

att undersöka respektive undersökningsmetods för och nackdelar värderades de artiklar som 

har som syfte att jämföra CT och MR vid ICH spela störst roll för resultatet. Det hade varit en 

stor fördel om enbart artiklar som jämför CT och MR använts i denna litteraturstudie. 

Eftersom att författaren till denna litteraturstudie, utifrån de gjorda sökningarna på PubMed, 

inte tyckte sig hitta ett tillräckligt stort antal artiklar som jämförde de två modaliteterna 

beslutades det att även artiklar som enbart handlade om CT eller MR också skulle inkluderas, 

för att få ett större önskvärt antal artiklar. Detta kan möjligtvis vara en svaghet i denna studie. 

En bidragande faktor till varför det varit svårt att hitta relevanta artiklar kan vara att det 

beslutades att specificera denna studie till enbart en typ av blödning. Däremot blev det lättare 

att tolka resultatet när valet gjordes att enbart fokusera på en typ av blödning.  

 

Som tidigare nämnt skulle de valda vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskas. Detta fann 

författaren till denna litteraturstudie vara svårt eftersom ingen tidigare erfarenhet fanns för att 

göra en kvalitetsgranskning, detta är något som kan ha påverkat artiklarnas slutliga kvalitet, 

men granskningen genomfördes ändå efter bästa möjliga förmåga. Som tidigare beskrivits 

användes en checklista för kvantitativa artiklar som hjälp för själva granskningen, vilket 

underlättade för genomförandet. Denna litteraturstudie täcker inte all forskning inom detta 

område utan speglar enbart en bild av verkligheten genom de valda vetenskapliga artiklarna 

som granskats. Den mänskliga faktorn kan ha påverkat valet av artiklar.   
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6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1. CT som undersökningsmetod 

Tre av artiklarna (15-17) behandlade CT som undersökningsmetod. Modaliteten CT är det 

som är gemensamt för samtliga tre studier, men själva typen av CT skiljer sig lite, då Struffert 

et al. granskar FDCT och MSCT (15), Gupta et al granskar DECT (16) och Lovelock et al. 

granskar en vanlig CT-undersökning (17). Det är därför svårt att kunna dra några paralleller 

eller se någon likhet mellan dessa studier i och med att de alla tre utnyttjar olika typer av CT.  

 

I studien av Struffert et al. framgick det att FDCT är bra, särskilt nära till hands vid 

angiografi, när en undersökning behövdes göras snabbt när patienten inte är på plats på 

röntgenavdelningen. Som tidigare nämnts upptäcktes samtliga 45 ICH med MSCT när enbart 

42 av dessa syntes vid FDCT. Författarna diskuterar troliga orsaker till varför tre blödningar 

missades med FDCT, där det framgick att två av dessa skymdes på grund av artefakter 

samtidigt som alla tre var små och lokaliserade i områden runt skall basen, vilket tros vara 

orsaker. Eftersom att MSCT var bättre på att upptäcka små hematom menade författarna att 

denna metod är mest tillförlitlig och inte bör ersättas av FDCT (15). FDCT verkar vara en bra 

undersökningsmetod på till exempel akutmottagningen eller på angiografi-sektionen, eftersom 

att patienter slipper transporteras till röntgenavdelningen, vilket leder till att dyrbar tid kan 

sparas om patienten skulle ha drabbats av en stroke. Däremot, precis som Struffert et al. också 

menar, bör nog inte FDCT ersätta annan undersökning vid misstanke om ICH, eftersom att 

denna undersökningsmetod kunde underskatta storleken på små blödningar. Denna studie har 

44 deltagare, vilket är rimligt, med tanke på att patienterna samlades in mellan mars 2006 och 

april 2007 (15). Eftersom att studien inte gjordes under en längre tidsperiod borde en ny 

studie göras, men under en längre tid, då fler patienter kan inkluderas och en starkare slutsats 

kan dras. Patienterna gav sitt skriftliga samtycke att medverka i studien (15), vilket är bra, 

med tanke på att patienterna gjorts medvetna om att de kommer att ingå i en studie. Det tycks 

vara viktigt att få patienters samtycke, eftersom att de utsätts för strålning, samtidigt som 

inget beslutas eller genomförs mot patientens egen vilja.  

 

Som tidigare sagts undersökte Gupta et al. DECTs tillförlitlighet vid differentiering av ICH 

och jodkontrastmedel. Med tanke på att studien hade få deltagare (elva stycken) och endast 

fem av dessa hade områden med ICH (16) kan slutsatsen de drar kännas högst osäker. Precis 

som Gupta et al. också skriver måste en större undersökning göras, men de menar samtidigt 
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att DECT har en hög sensitivitet och specificitet vid differentiering av jodkontrastmedel och 

ICH. Författarna tar i diskussionen upp att DECT varken är extra kostsamt gällande stråldos 

eller bildkvalitet jämfört med en vanlig CT (16), vilket tycks bra. Vad som dock talar för att 

studiens vaga slutsats är sann, och som författarna till studien även framhävt är att det finns en 

studie som yrkar på samma sak gjord av Ferda et al., där de undersökt tillförlitligheten av 

kontrastmedelsförstärkt DECT vid hjärnblödning och kommit fram till att denna 

undersökningsmetod är bra för att hitta blödningar lokaliserade i hjärnan (24). Vad som 

framgick i studien av Gupta et al. var att inte alla patienter undersöktes med DECT, eftersom 

att denna metod inte fanns tillgänglig för alla, utan undersöktes i stället med vanlig CT med 

ett dual-energy protokoll (16). Detta kan ha påverkat resultatet eftersom att det borde skilja 

sig mellan ett dual-energy protokoll och en DECT. 

 

I den tredje studien som behandlade CT som undersökningsmetod, gjord av Lovelock et al. 

framgick det precis som tidigare beskrivits, att CT är en bra undersökningsmetod inom de 24 

första timmarna efter symptomdebut (17). Som tidigare nämnts är de första timmarna viktiga 

för patienter med en hjärnblödning (4). På grund av är detta kan det tyckas viktigt att det finns 

en väl strukturerad organisation på sjukhuset för patienter med misstänkt stroke, som innebär 

en snabb undersökning och diagnos så att rätt behandling kan ges. I och med att deltagarna i 

studien valdes ut från Oxford Vascular Study (OXVASC) där de 1000 första patienterna 

inkluderades, fick studien ett högt bortfall på hela 922 patienter, detta på grund av att endast 

patienter med blödningar i hjärnparenkymet valdes ut (17). 

 

Gemensamt för studierna av Struffert et al. Gupta et al. och Lovelock et al. är att erfarna 

radiologer har granskat undersökningarna (15-17). I två av studierna (Struffert et al. och 

Lovelock et al.) framgår att radiologerna som granskat undersökningarna varit utan vetskap 

om patienternas kliniska uppgifter (15,17). I studien av Gupta et al. framgår inte detta (16), 

vilket kan vara en svaghet. Är det så att radiologerna hade tillgång till den kliniska 

informationen kan möjligtvis det slutgiltiga resultatet ha påverkats, då som tidigare nämnts, 

klinisk information kan vara en indikation för om patienten har blödning eller inte, så som 

patientens symptom och riskfaktorer (10). 
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6.2.2. MR som undersökningsmetod 

Som tidigare påpekats finner både Wijman et al. och Fiebach et al. i deras studier att MR är en 

bra undersökning hos patienter med ICH i ett tidigt stadium. Gemensamt för de båda studierna 

var att CT-undersökningar gjordes i samband med MR (18,19), vad som däremot skiljde sig 

mellan studierna var tiden från symptomdebut till undersökning. Patienterna i studien av 

Wijman et al. undersöktes inom 30 dagar (18), medan patienterna i studien av Fiebach et al. 

undersöktes inom sex timmar (19). Båda studierna menar att MR är bra i ett tidigt skede 

(18,19), men vad som kan tyckas vara tveksamt är om en tidsram på 30 dagar från 

symptomdebut till undersökning är ”tidigt”, däremot känns sex timmar som en rimlig tid för 

att en blödning ska anses vara i ett tidigt skede eller akut.  

 

Gällande de båda artiklarnas kvalitet, hade de båda fått etiskt godkännande (18,19), vilket 

höjer kvaliteten på studierna. En skillnad ses i vilka som granskade undersökningarna. I 

studien av Wijman et al. granskade en strokeneurolog och en generell radiolog 

undersökningarna (18), samtidigt som tre granskare med erfarenhet av stroke tillsammans 

med tre läkarstudenter som gick sitt sista år på läkarlinjen granskade undersökningarna i 

studien av Fiebach et al. (19). Granskarnas expertis inom området kan ha en inverkan på 

undersökningarnas resultat, i och med att mindre erfarna granskare möjligtvis har svårigheter i 

att noga undersöka både CT och MR-undersökningar, och särskilt om blödningarna är små. 

Antalet deltagare i de båda artiklarna var relativt lika, där Wijman et al. hade 70 deltagare och 

53 bortfall (18) jämfört med Fiebach et al som hade 62 deltagare och inga bortfall (19). I och 

med att båda studierna hade relativt jämt antal deltagare så kan de anses vara jämförbara. Det 

hade däremot varit intressant att se hur resultatet sett ut om studierna använt fler antal 

deltagare, kanske hade resultaten inte blivit desamma.  

 

I de båda studierna av Wijman et al. och Fiebach et al. undersöktes patienterna förutom med 

MR, också med CT även om CT som undersökningsmetod inte spelade stor roll i studiens 

syfte (18,19). Det hade varit särskilt intressant med tanke på denna litteraturstudies syfte om 

de båda artiklarna redovisat resultaten från CT-undersökningarna. 

 

6.2.3. CT och MR som undersökningsmetoder  

Fyra av de valda artiklarna som ingick i denna litteraturstudie har behandlat både MR och CT 

som undersökningsmetoder (20-23). Gemensamt för två av de fyra artiklarna var att 

sekvensen GRE vid MR-undersökningar granskades extra noga (20,21). 



15 

 

 

 I studien av Burgess et al. framgick att volymen av blödningen mätt med GRE var större än 

den volym som uppmätts med CT-undersökning. Författarna till studien diskuterar möjliga 

orsaker till resultatet, där bland annat fältstyrka, snittjocklek och olika parametrar vid MR-

undersökningarna kan ha påverkat resultatet. Eftersom att antalet deltagare endast var 36 

patienter (20) kan en ny större studie vara nödvändig att genomföra, som möjligtvis kan stärka 

denna studies resultat. En aspekt som kan ha haft inverkan på MR-undersökningen är det 

faktum att alla undersökningar inte gjordes med samma magnetstyrka, i och med att vissa 

undersökningar gjordes med 1,5 Tesla (T), samtidigt som andra gjordes med 3,0 T. 

Undersökningarna granskades av två av studiens författare som var utan vetskap om 

patienternas kliniska status (20). Detta kan tyckas orimligt, med tanke på att författarnas eget 

intresse möjligtvis kan ha påverkat resultatet. Författarna har förmodligen haft egna tankar om 

vad studiens resultat skulle kunna visa, vilket kan ha speglat det slutgiltiga resultatet.  

 

Den andra studien som granskade GRE sekvenser vid MR-undersökningar var studien av 

Kidwell et al. Denna studie hade fler antal deltagare (200 patienter) (21), vilket gör studiens 

resultat mer trovärdig än de studierna med lägre antal deltagare. Till skillnad från studien av 

Burgess et al (20), undersöktes alla patienter med 1,5 T MR. Två neuroradiologer och två 

strokeradiolger granskade undersökningarna utan vetskap om patienternas kliniska 

information och de var inte heller inblandade i patienternas vård (21), vilket tycks stärka 

studiens kvalitet, då radiologerna inte kunde påverka resultaten eftersom att de inte kände till 

varken patienterna eller deras kliniska information. Denna studie var peer-reviewed granskad, 

där dessa granskare godkänt att studien fick använda patientdata efter att patienterna avkodats 

(21), vilket kan tyckas etiskt bra, även om patienterna inte var informerade om att de ingick i 

studien, så var de ändå anonyma. Likt föregående studie hade denna även en tidsram för hur 

lång tid som fick gå mellan det att patienterna undersöktes med CT och MR. Denna tidsram 

var 30 minuter (21), vilket kan tänkas vara en rimlig tidsbegränsning, i och med att de 

undersökte akuta blödningar. Kidwell et al. diskuterar om att MR-undersökningar är svårare 

att granska och det faktum att personal behöver utbildning (21). Precis som författarna säger 

är det av vikt att personalen är kunnig för att undersökningen ska vara möjlig, men även för 

att patienterna ska få bästa möjliga vård och inte missdiagnosticeras på grund av okunnig 

personal.  
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Som tidigare nämnts granskade Lam et al. också MR-sekvensen GRE, där det framgick att 

GRE var bättre än B0-EPI vid upptäckt av kronisk och akut ICH, samtidigt som GRE var lika 

bra som CT. Även denna studie hade tidsramar, där deltagarna undersöktes inom 48 timmar 

efter symptomdebut och CT och MR-undersökningar gjordes inom 24 timmar (22). Studien 

definierar inte vad akut och kronisk hjärnblödning är, vilket skapar möjlighet för läsaren att 

tolka fritt. Det hade varit en fördel om begreppen definierats, eftersom att dessa har en sådan 

betydande roll för studiens resultat.  Lam et al. hade ett etiskt godkännande, samtidigt som 

deltagarna gav sitt skriftliga godkännande för att inkluderas i studien. Två radiologer, helt 

ovetande om patienternas kliniska information granskade undersökningarna (22), vilket kan 

tyckas öka studiens kvalitet. Till skillnad från Burgess et a., där undersökningarna gjordes 

med både 1,5 och 3,0 T (20) gjordes i denna studie enbart undersökningar med en 1,5 T MR. 

Totalt ingick 100 deltagare i denna studie, som undersöktes mellan mars och maj 2002 (22). 

Detta känns som ett rimligt antal deltagare, med tanke på att dessa samlades in under tre 

månader. 

 

 I studien av Wardlaw et al. (2003) missades 75 % (sex av åtta) av patienterna med ny ICH på 

CT, jämfört med MR där åtta patienter diagnosticerades med ny ICH. Författarna diskuterar 

att en möjlig orsak till detta kan vara den långa tiden mellan symptomdebut och underökning, 

där mediantiden var 20 dagar (23). Den definition som görs för ”ny” och ”gammal” ICH, där, 

som tidigare nämnts, ny definieras som när tiden för uppkomst av symptomdebut fanns 

registrerat i den kliniska informationen, och gammal definierades som en blödning som 

verkade äldre än vad som misstänkts utifrån den kliniska informationen (23) känns ytterst 

svag. Bara för att patienten vet när symptomen uppkom behövs blödningen inte nödvändigtvis 

räknas som ny, med tanke på att tiden från symptomdebut till dess att patienten uppsöker 

sjukhus kan vara lång. Patienterna undersöktes mellan augusti 1998 och juli 2000 och totalt 

inkluderades 228 deltagare i studien (23). Antalet deltagare känns rimligt med tanke på 

tidsramen för studien. Ett mindre antal deltagare i studien hade ICH (23 patienter), vilket 

anses vara mindre bra, med tanke på att de flesta deltagare som inkluderades hade infarkt.  

Denna studie publicerades 2003, vilket måste finnas i åtanke, då vissa saker som redovisas i 

studien inte alls känns aktuella i dagsläget, bland annat så skriver författarna att en CT-

undersökning tog cirka sju minuter (23), detta känns inte speciellt rimligt med tanke på att en 

CT-undersökning idag går betydligt snabbare.  
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De valda artiklarnas resultat syftar till att redovisa MR och CTs kvaliteter ur ett radiologiskt 

perspektiv, samtidigt som några artiklar även tar upp andra aspekter. I studien av Wardlaw et 

al. (2003) skrivs det att MR-undersökningar är mindre tillgängliga än CT, samtidigt som CT 

är ett billigare alternativ (23). Detta är aspekter som även Lindley et al. tar upp, där studien 

menar att CT fortfarande är den mest användbara undersökningsmetoden för undersökning av 

hjärnan (25). Fördelen med denna undersökningsmetod är att den är lättillgänglig och relativt 

enkel att genomföra menar Franke et al. (26). Både Kidwell et al. och Fiebach et al. tar upp 

det faktum att utbildad MR-personal krävs för att granska undersökningarna, eftersom att 

denna metod kan vara svår att utvärdera (19,21). Detta har en betydelse med tanke på att all 

personal möjligtvis inte är utbildad för att granska MR-undersökningar samtidigt som MR 

säkert inte finns tillgängligt på alla röntgenavdelningar.  

 

En fördel med MR kan vara det faktum att denna metod inte ger någon strålning. Ingen av 

artiklarna har diskuterat detta, vilket kan tyckas vara konstigt, då detta är allmänt känt. 

Däremot har Wardlaw et al. (2003) diskuterat att alla patienter inte kan undersökas med MR, 

eftersom att de av olika anledningar kan ha kontraindikationer för att genomgå denna 

undersökning (23). Det är viktigt att radiologen väger nyttan mot risken när en patient 

undersöks med CT, med tanke på att patienten utsätts för strålning. Samtidigt är hjärnblödning 

en allvarlig sjukdom där patienten kan behöva snabb undersökning och vård, så gäller det 

patientens bästa i ett väldigt akut skede kan CT tyckas vara en bra undersökningsmetod, 

eftersom att den är relativt enkel att genomföra och är snabbare än MR. 

 

6.3. Styrkor och svagheter 

En möjlig svaghet som påträffats i denna litteraturstudie är att antalet deltagare i de valda 

vetenskapliga artiklarna skiljer sig från varandra. Som tidigare nämnts har studien av Gupta et 

al. (16) endast elva deltagare, vilket är i minsta laget för att kunna dra starka slutsatser, 

samtidigt som Wardlaw et al. (2003) (23) inkluderat 228 patienter i deras studie.  

 

En styrka med denna litteraturstudie är det faktum att alla vetenskapliga artiklar är peer-

reviewed granskade, vilket är ett tecken på att artiklarna håller hög kvalitet. Däremot kunde 

endast fyra artiklar ses som etiskt godkända (18-19,21-22), i resterande artiklar kunde inget 

etiskt godkännande hittas, inte heller efter att tidskrifterna där artiklarna publicerades 

granskades, vilket kan ses som en svaghet. Samtidigt tydde ingenting i de valda vetenskapliga 

artiklarna bryta mot några etiska regler. Några studier var retrospektiva (15-18,20), de 
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resterande studierna var prospektiva (19,21-23). De retrospektiva studierna har möjligtvis 

inget etiskt godkännande på grund av den valda studiedesignen. Wardlaw et al. (2003) skriver 

inte någonstans i sin studie om etiskt godkännande eller att deltagarna gett sitt samtycke till 

deltagande (23). Däremot, framgår det vid noggrannare granskning av tidskriften där studien 

publicerades, att vissa etiska regler ska följas, bland annat att deltagare ska ge sitt 

godkännande och att de även ska vara anonyma i artikeln. Dock kan det inte skada att vara 

tydlig, och det hade varit en fördel om författarna nämnt detta i studien. 

 

6.4. Sammanfattning av huvudresultat 

Tre studier menar att MR är bra i ett tidigt stadium vid ICH (18-19,23), samtidigt tyder en 

studie på att CT är en bra metod vid undersökning inom 24 timmar efter symptomdebut (17). 

GREs roll vid MR verkar vara bra vid undersökning av ICH, men är likvärdig med CT 

(21,22), däremot tyder det på att GRE är mer noggrann än CT vad gäller mätning av 

blödningens volym, då den mätta volymen visar sig bli större med GRE än med CT (20). En 

studie pekar också på att CT kan vara mindre tillförlitlig vid små ICH (17). 

 

Likt denna litteraturstudies resultat, yrkar även Brazzelli et al. på att det är svårt att fastställa 

nyttan av MR vid rutinmässiga undersökningar av ICH, däremot säger författarna att MR, 

inklusive DWI och GRE kan upptäcka hjärnblödningar de första timmarna efter strokedebuten 

(27). Samtidigt menar en studie av Wardlaw et al. (2000) att en blödning är synlig under en 

längre tid vid MR-undersökning jämfört med vid CT (28). Detta är en aspekt som även 

Kidwell et al. upptäckt, då deras resultat pekar på att MR kan upptäcka ICH under en längre 

tidsperiod än vad CT kan göra efter det att blödningen uppkommit (21). 

 

6.5. Konklusion  

Denna litteraturstudies resultat tyder på att MR är en säkrare diagnostisk metod vid ICH än 

CT. Fördelarna med MR är att en diagnos i ett tidigt stadium är möjlig med denna metod, och 

den är även bra på att detektera små blödningar, däremot ställer denna metod krav på kunnig 

personal. CT som undersökning kan vara bra inom loppet av 24 timmar efter symptomdebut, 

men är mindre tillförlitlig vid små ICH. Däremot krävs större studier inom detta område för 

att kunna dra en definitiv slutsats. 
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Diffusion-Weighted Echo Planar 

Sequences for the Detection of 

Intracerebral Bleeds 
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tomography of the brain on the 
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subsequent management in patients 

with minor stroke 
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Artikelmatris som ger en överskådlig bild av de valda vetenskapliga artiklarna. 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Deltagare 

(N) 

Bortfall 

(B) 

 

Slutsats 

 

Kvalitet 

 

Struffert et al. 

2008 

Tyskland 

Visualisation of 

intracerebral 

haemorrhage 

with flat-detector CT 

compared to 

multislice 

CT: results in 44 

cases 

Att undersöka 

tillförlitligheten 

av C-arms 

monterad FDCT 

vid ICH jämfört 

med MSCT. 

44 patienter med 45 

blödningar inkluderades. 

Först undersöktes 

patienterna med MSCT 

sedan FDCT, där 

blödningens volym 

mättes på olika sätt. Det 

fanns även en 

kontrollgrupp med 

patienter utan ICH. 

Denna studie var 

retrospektiv. 

 

N= 44 

B=0 

FDCT är en bra metod 

vid angiografi-

verksamhet, då den är 

bra att upptäcka och 

beräkna storlek av 

blödning. Dock menar 

författarna att denna 

metod i nuläget inte bör 

ersätta MSCT som är en 

bra förstahandsmetod. 

 

Hög 

 

Gupta et al. 

2010 

USA 

Evaluation of Dual-

Energy CT For 

Differentiating 

Intracerebral 

Hemorrhage from 

Iodinated Contrast 

Material Staining 

Att retrospektivt 

undersöka 

effekten av 

DECT vid 

differentiering av 

ICH och 

jodkontrastmedel 

hos patienter som 

nyligen fått en 

injektion av 

kontrastmedel. 

18 patienter undersöktes 

med DECT. Sensitivitet, 

specificitet och 

noggrannhet granskades 

vid skiljandet av 

kontrastmedel och 

blödning. 

 

N= 11 

B=7 

DECT har hög 

sensitivitet och 

specificitet i skiljandet at 

ICH och 

jodkontrastmedel och 

kan vara till hjälp vid 

hos patienter som 

nyligen fått en injektion 

av kontrastmedel. 

 

Medel 

 

Lovelock et 

al. 

2009 

USA 

Substantial Observer 

Variability in the 

Differentiation 

Between Primary 

Intracerebral 

Hemorrhage and 

Hemorrhagic 

Transformation of 

Infraction on CT 

Brain Imaging 

Att retrospektivt 

studera 

tillförlitligheten 

av en CT-

underökning vid 

differentiering av 

ICH och HTI. 

 

Alla CT-undersökningar 

utan kontrastmedel med 

intraparenkymala 

hematom hos de 1000 

första patienterna med 

stroke inkluderades. 

Fem neuroradiologer 

granskade 

undersökningarna och 

ställde diagnos ICH eller 

 

N= 78 

B= 922 

Skillnaden mellan ICH 

och HTI vid akut stroke 

är liten och blygsam med 

CT. Dock är 

undersökningen mer 

tillförlitlig vid ICH om 

undersökningen görs 

inom 24 timmar. 

 

Hög 



 

HIT 

 

Wijman et al. 

2010 

USA 

Utility of Early MRI 

in the Diagnosis 

and Management of 

Acute Spontaneous 

Intracerebral 

Hemorrhage 

Att retrospektivt 

bedöma den 

kliniska nyttan 

av en tidig MR-

undersökning vid 

diagnosticering 

av ICH hos 

patienter under 

en femårs-period. 

Patienter med spontan 

hjärnblödning 

undersöktes med CT och 

MR inom 30 dagar av 

uppkomst. En 

strokeneurolog och en 

vanlig neurolog 

granskade sedan 

undersökningarna och 

förutsåg underliggande 

orsak till 

hjärnblödningen. 

N= 70 

B=53 

Det finns en fördel med 

att göra en MR 

undersökning i ett tidigt 

skede hos patienter som 

drabbats av spontan 

hjärnblödning. 

Hög 

 

Fiebach et al. 

2004 

Tyskland 

 

Stroke Magnetic 

Resonance Imaging 

Is Accutive in 

Hyperacute 

Intracerebral 

Hemorrhage: A 

Multidetector Study 

on the Validity of 

Stroke Imaging 

Att prospektivt 

fastställa värdet 

av MR hos 

patienter med 

akut ICH. 

En multicenterstudie 

genomfördes på 

patienter med ICH. 62 

patienter undersöktes 

med MR, där bland 

annat sensitivitet och 

specificitet undersöktes. 

Även en CT-

undersökning gjordes på 

alla patienter. Studien 

hade även en 

kontrollgrupp med 

patienter som inte hade 

ICH. 

N= 62 

B= 0 

MR är bra på att 

visualisera ICH, även 

om den är liten, och har 

en hög tillförlitlighet i 

diagnosticeringen av 

ICH. 

Hög 

 

Burgess et al. 

2008 

USA 

Development and 

Validation of a 

Simple Conversion 

Model for 

Comparison of 

Intracerebral 

Hemorrhage 

Volumes Measured 

on CT and Gradient 

Recalled Echo MRI 

 

Att undersöka 

förhållandet 

mellan volymen 

av ICH mellan 

modaliteterna CT 

och MR, där 

pulssekvens 

GRE användes 

vid MR-

undersökningar. 

En retrospektiv analys 

av 3 studier av ICH 

gjordes där patienter 

med stroke undersökts 

med både CT och MR 

inom 72 timmar efter 

symptomdebut, de båda 

undersökningsmetoderna 

skulle ske inom loppet 

av 240 minuter efter 

varandra. De tittade 

N= 36 

B=0 

Volymen av de ICH som 

är uppmätta med GRE är 

större än de volymer 

som uppmäts på CT. 

 

Medel 



 

bland annat på ROI i 

blödningen. 

 

Kidwell et al. 

2004 

USA 

Comparison of MRI 

and CT for Detection 

of Acute 

Intracerebral 

Hemorrhage 

Att prospektivt 

jämföra värdet av 

MR och CT vid 

diagnostik av 

ICH hos 

patienter med 

fokala symptom 

på stroke. 

En studie genomfördes 

på två stroke-centra där 

patienter undersöktes 

med CT och MR. De 

sekvenser som användes 

vid MR var GRE och 

DWI. Patienterna skulle 

undersökas inom sex 

timmar efter uppkomst 

av symptom. Fyra 

personer granskade 

undersökningarna utan 

vetskap om patienternas 

kliniska information. 

 

N= 200 

B= 191 

MR är lika bra som CT 

vid undersökning av 

akut ICH, men MR 

ställer krav på kunnig 

personal som ska 

granska undersökningen. 

Vid undersökning av 

kronisk ICH är MR 

bättre än CT. 

 

Hög 

 

Lam et al. 

2003 

USA 

B0 Images Obtained 

From 

Diffusion Weighted 

Echo Planar 

Sequences for the 

Detection of 

Intracerebral Bleeds 

Att prospektivt 

undersöka om 

B0-EPI 

sekvenser är bra 

för att upptäcka 

ICH. 

Patienter undersöktes 

med CT och MR vid 

misstanke om stroke 

inom 48 timmar från 

symptomdebut. Två 

radiologer granskade 

sedan alla 

undersökningar 

oberoende av varandra. 

 

N= 100 

B= 5 

B0-EPI är sämre än GRE 

för att upptäcka akut och 

kronisk ICH. Däremot är 

dess sensitivitet i 

upptäckten av ICH 

likvärdig med 

sensitiviteten vid CT 

undersökning, där den 

var något högre. 

 

Medel 

 

Wardlaw et 

al. 

2003 

Storbritannien 

The impact of delays 

in computed 

tomography of the 

brain on the 

accuracy of 

diagnosis and 

subsequent 

management in 

patients with minor 

stroke 

Att prospektivt 

undersöka hur 

många patienter 

med ICH som 

feldiagnosticerats 

för infarkt vid 

CT-undersökning 

samt att jämföra 

värdet av CT och 

MR vid stroke. 

Patienter med mildare 

strokesymptom 

inkluderades. De 

undersöktes med både 

MR och CT inom 

samma dag. 

En neuroradiolog 

granskade 

undersökningarna utan 

vetskap om patienternas 

kliniska information. 

 

N= 228 

B= 4 

MR är en bra 

undersökning vid 

diagnosticering av ICH, 

särskilt om det gått 

längre tid mellan 

symptomdebut och 

undersökning. Dock är 

MR mindre tillgängligt 

och dyrare. 

 

Medel 

 

 


