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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ett meningiom är en godartad tumör och utgör 15-20 % av alla primära 

hjärntumörer. Datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MR) är de vanligaste 

undersökningsmetoderna när det gäller att diagnosticera meningiom. 

Positronemissionstomografi (PET) används för både diagnosticering och stadieindelning av 

cancer. De allra flesta meningiom har somatostatinreceptorer (SR) som visat sig ta upp 

[68Gallium]-DOTA-D Phe1-Tyr3-Octreotide (68Ga-DOTATOC) vid PET-bildtagning vilket 

skapat en möjlighet att bedöma meningiom med hjälp av PET-bildtagning. En bra bedömning 

av meningiomet är av stor vikt för att kunna planera patientens behandling.  

 

Syfte: Att ta reda på hur användbart MR och 68Ga-DOTATOC är för att upptäcka samt 

avgöra volym på meningiom. 

 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med hjälp av databasen PubMed. Nio vetenskapliga 

artiklar inkluderades i litteraturstudien.  

 

Resultat: I resultatet framkom det att perimetermetoden är bättre än diametermetoden för att 

mäta volym med hjälp av MR-bildtagning. Bildtagning med 68Ga-DOTATOC PET/DT ger en 

kompletterande bild av meningiomets volym som ofta är mindre än volym uppmätt med MR-

bildtagning. 68Ga-DOTATOC PET/DT upptäcker fler meningiom, särskilt i komplexa fall där 

meningiomet infiltrerat skelettet. MR-bildtagning kunde även skilja på olika typer av 

meningiom (benigna och maligna). 

 

Slutsats: Det är möjligt att upptäcka samt beräkna volym på meningiom med MR-bildtagning 

och 68Ga-DOTATOC PET/DT. Med MR-bildtagning finns även möjligheten att klassificera 

meningiomets stadie. Enligt denna studies resultat kompletterar 68Ga-DOTATOC starkt 

information från både MR och DT-bildtagning. 

 

 

Nyckelord: meningiom, MR, PET/DT, 68Ga-DOTATOC 
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FÖRKORTNINGAR 

 

3D Tredimensionell 
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ADC Tydlig diffusionskoefficient, apparent diffusion coefficient 
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1. INLEDNING 

Datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MR) är de vanligaste 

undersökningsmetoderna när det gäller att diagnosticera meningiom [1]. Författaren till denna 

litteraturstudie fann det därför intressant att även undersöka hur positronemissionstomografi 

(PET) kan bidra och/eller komplettera dessa undersökningar med ytterligare information. 

Röntgensjuksköterskan bör ha kunskap om att det finns fler metoder än DT och MR för att 

undersöka meningiom. Därför har författaren till denna litteraturstudie valt att fördjupa sig i 

undersökningsmetoderna MR och PET/DT för att se vilken information de olika metoderna 

ger när det gäller att diagnosticera meningiom. 

 

2. BAKGRUND 

Runt hjärnvävnaden finns tre hinnor. Dura mater fäster vid skallbenet och pia mater täcker 

hjärnvävnadens vindlingar. Mellan dessa hinnor finns spindelvävshinnan (arachnoidea) som 

är ett utrymme där cerebrospinalvätskan cirkulerar. Det är i detta utrymme meningiom börjar 

växa [2]. Ett meningiom är en godartad tumör och utgör ca 15-20 % av alla primära 

hjärntumörer. Etiologin är till stor del fortfarande okänd. Två kända orsaker är att patienten 

blivit utsatt för strålning och genetiska förändringar. Meningiom utgår från araknoidala vili 

och araknoidala endotelceller [3]. Denna typ av tumör är oftast benign (90 %) och endast 2-4 

% är anaplastiska (d.v.s. maligna). Resterande 6-8 % meningiom är atypiska. Meningiom är 

vanligast förekommande i åldrarna 30-60 år och det drabbar fler kvinnor än män. De flesta 

meningiom (90 %) är lokaliserade supratentoriellt (ovansidan av storhjärnan) och alla har en 

anläggningsyta mot hjärnhinnan dura mater. Metastaser kan förekomma vid anaplastiskt 

meningiom och vid en del benigna meningiom [4]. 

 

2.1 Symtom och generella differentialdiagnoser 

Beroende på vart tumören sitter får patienten olika symtom. Trots detta upptäcks de allra 

flesta meningiom som ett bifynd under andra typer av undersökningar och utredningar. 

Exempel på symtom är: kontralateral benpares (muskelsvaghet i motsatt kroppshalvas ben), 

perifokalt ödem (ödem kring förändringen), personlighetsförändring, epilepsi, yrsel, 

synpåverkan, illamående och kräkningar. Generella differentialdiagnoser är durala metastaser, 

hemangiopericytom, Schwannom och gliom. Dessa sjukdomar måste uteslutas för att 

diagnosen meningiom ska kunna ställas [3]. 
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2.2 Diagnos 

Från att det första symtomet dykt upp till att diagnosen meningiom ställs tar det i genomsnitt 

fem år [5]. Om meningiomet är litet och symtomlöst så behövs ingen behandling. I dessa fall 

övervakas endast meningiomet med jämna mellanrum med hjälp av MR. Om meningiomet är 

större och ger symtom så ska det behandlas kirurgiskt. När hela meningiomet är borttaget är 

patienten botad. När det inte går att avlägsna hela tumören får patienten ofta återfall (även om 

det ofta är en långsam process). Meningiom som inte går att avlägsna helt kan med fördel 

behandlas med strålbehandling. Strålbehandling kan också vara lämpligt för patienter som får 

återfall efter kirurgisk borttagning av meningiomet [6]. 

 

2.2.1 DT 

DT utan kontrastmedel visar iso- eller hyperdens massa med förkalkade områden i 10-26 % 

av alla fall. Isodens massa innebär att området visar samma täthet (samma Hounsfieldvärde) 

som normal hjärnvävnad och hyperdens att vävnaden visar högre täthet (högre 

Hounsfieldvärde) än normal hjärnvävnad.  

Dessa bilder ger information om huruvida meningiomet har invaderat skelettet och om 

patienten har hyperostos, lokal förtjockning av skelett. Med hjälp av kontrastmedel kan 

meningiom ses som en homogen kontrastförstärkt uppladdning och 90 % av dessa 

förändringar kan upptäckas med kontrastförstärkt DT-undersökning [5]. 

 

2.2.2 MR 

MR är metoden att föredra när det gäller att diagnosticera meningiom. Meningiomen är hypo-

till och med isointensiva på MR T1-viktade sekvenser och har en varierande intensitet på T2-

viktade sekvenser. När meningiomet innehåller kalk syns det på bilderna som mörkare 

områden på både T1 (som ger bra detaljupplösning och hög signal på fett) och T2 (som är 

känslig för patologi som tumörer och vatten och ger hög signal) viktade sekvenser. Med hjälp 

av T1-viktade sekvenser går det att urskilja den durala svansen som är ett klassiskt tecken på 

meningiom intill huvuddelen av tumören i 50 – 70 % av alla fall [5]. Utöver sin goda 

detaljupplösning, ger MR en starkt detaljerad anatomisk bild och fysiologisk information som 

kan bidra till en differentialdiagnos. Även om MR bildtagning hjälper till mycket i 

diagnosticering av meningiom, så behöver diagnosen ändå bekräftas patologiskt med 

vävnadsprov i de allra flesta fallen [7]. 
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2.2.3 PET och 
68

Ga-DOTATOC 

PET involverar en injektion av en positronemitterande tracer som kopplas till en metabolisk 

aktiv molekyl som söker sig till områden med ökat metabolisk aktivitet (så som i tumörer). 

Tomografiska bilder visar vart tracern tas upp i kroppen. Dessa bilder, som ger funktionell 

information, kombineras ofta med DT eller MR som ger mer anatomisk korrekt information. 

Ett meningiom som har hög metabolisk aktivitet ”lyser upp” på PET bilder. PET kan därför 

användas för både diagnosticering och stadieindelning av cancer [8]. 

DOTA-D Phe1-Tyr3-Octreotide (DOTATOC) är en kemisk förening som märks med 

positronemittern 68Gallium (68Ga). Tillsammans bildar de en tracer (68Ga-DOTATOC) som 

tas upp i de somatostatinreceptorer (SR) som finns i ett meningiom. Information från 68Ga-

DOTATOC kan komplettera anatomisk data från MR och DT undersökningar och ge en 

bättre bild av tumörens volym, särskilt i komplexa fall som meningiom intill skallbasen och 

meningiom som har växt in i skallbenet [9]. 

 

2.3 Prognos och behandling 

Hur prognosen ser ut beror på lokalisationen av tumören, operabiliteten och tillväxttakt. 

Behandlingen är individuell, men generellt är behandlingen kirurgisk. Tumören avlägsnas, 

men komplexiteten skiftar i det kirurgiska ingreppet beroende på vart den är lokaliserad. Även 

strålbehandling kan används som behandling vid ofullständiga resektioner. Utöver det så 

behandlas symtomen individuellt beroende på vad patienter har för symtom. Till exempel 

behandlas patienter som drabbas av epilepsi med antiepileptika och omgivande ödem 

behandlas med kortison [3]. 

 

2.4 WHO-klassifikation av meningiom 

Meningiom kan histologiskt delas in i 15 subtyper [4] och världshälsoorganisationens (WHO) 

tre klasser (WHO I-III) [10]. WHO I meningiom är godartade och visar långsam tillväxt. 

Denna typ utgör 90 % av alla meningiom. WHO II är atypiska meningiom och WHO III är 

anaplastiska meningiom som svarar för omkring 6-8 % respektive 2-4 % av alla meningiom. 

Dessa typer har mycket mer aggressivt kliniskt beteende och kännetecknas genom snabb 

tillväxt, återfall, metastaser och dålig prognos [4]. 

 

2.5 Problemformulering 

Då meningiom är en sjukdom som kan ge svåra symtom är det viktigt att patienten får rätt 

vård. Detta ställer krav på bra rutiner inom sjukvården, där alla inblandade bör veta sin roll 
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och ha rätt kunskap. Eftersom radiologiska undersökningar är ett måste för att ställa slutgiltig 

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

vanliga radiologiska undersökningsmetoder för att diagnosticera meningiom. PET-bildtagning 

med 68Ga-DOTATOC är en mindre vanlig undersökning för meningiom, men ger information 

om metabolisk aktivitet. Därför är det intressant att jämföra MR och 68Ga-DOTATOC för att 

se vilka fördelar dessa metoder har och vilken metod som i slutändan är bäst för att 

diagnosticera meningiom. 

 

3. SYFTE 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilken information MR och 68Ga-

DOTATOC PET/DT kan ge vid frågeställning meningiom inför planering av behandling. 

 

3.1 Frågeställning 

• Hur användbart är MR och 68Ga-DOTATOC för att upptäcka meningiom samt avgöra 

dess volym? 

 

4. METOD 

I kommande kapitel redogörs för uppsatsens sökmetod, urval och de analytiska och etiska 

övervägandena.  

 

4.1 Sökmetod 

I sökandet av vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie användes databasen PubMed. 

Sökorden bestod av: meningioma, magnetic resonance imaging, benign, PET, MRI, CT och 

computed tomography. Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att få flera olika resultat 

på ett optimalt sätt. Resultatet av sökningarna presenteras i bilaga 1 (sökmatris). Totalt 

gjordes tre sökningar under perioden 1:a april – 29:e april, 2013.  

 

4.2 Urval 

I denna studie användes olika kriterier för att inkludera och exkludera artiklar. Artiklarna 

inkluderades om de var vetenskapliga, skrivna på engelska och deltagarna i studierna var 

människor. Ytterligare inkluderingskriterier var att artiklarna skulle beröra meningiom och en 

av undersökningsmetoderna MR och PET/DT. Exkluderingskriterier var barn, artiklar som 

handlade om andra modaliteter än PET/DT och MR och även de artiklar som enbart handlade 
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om andra typer av hjärntumörer. Sökningen – inklusive urval är redovisad i tabell 1 (bilaga 1). 

 

Det första urvalet var baserat på artiklarnas titlar. Det andra urvalet baserades på att läsa 

artikelns abstrakt. Det sista och tredje urvalet utfördes genom att läsa igenom hela artikeln för 

att se om den vetenskapliga artikeln svarade på denna studies frågeställning. Artiklarnas 

kvalitét och innehåll presenteras i en artikelmatris (bilaga 2). 

 

4.3 Analys och etiska överväganden 

Analysen och bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna utfördes inledningsvis var och en 

för sig. Artiklarnas kvalitet granskades utifrån Forsberg och Wengströms checklista för 

kvantitativa studier [11]. En artikelmatris användes för att granska artiklarna ingående samt 

för att fastställa artiklarnas kvalité.  

 

5. RESULTAT 

I kommande kapitel redogörs för volymberäkning, detektion av meningiom samt 

klassificering av meningiom med hjälp av MR.  

 

5.1 Volym 

Chang et al. mätte meningiomens volym enligt tre metoder; linjärt genom diametern, 

volymetriskt med hjälp av en datorstödd perimeter och genom tvärsnitts diametermetod - alla 

på T1-viktade MR bilder. Förändringarnas dubbleringstid och tillväxthastighet beräknades. 

Studiens resultat visade att den datorstödda perimetermetoden gav den mest exakta bilden av 

tumörens utveckling. Med hjälp av den metoden går det att få en sann bild av förändringens 

tillväxthastighet och volym [12]. 

 

Nyuyki et al. gjorde en studie där patienterna fick genomgå MR och 68Ga-DOTATOC 

PET/DT undersökningar. Informationen från dessa undersökningar samlades i en 

”BrainLAB” arbetsstation. Den grovt uppskattade tumörvolymen (GTV) sammanställd av 

data från MR och DT granskades och jämfördes sedan med data från PET. Resultatet visade 

att den genomsnittliga GTV på DT/MR var ca 22 cm3 jämfört med GTV på PET som var 23 

cm3. De patienter som hade invasion i skelettet hade GTV 9 cm3. Gemensam GTV som 

erhölls av DT/MR och PET var 15 cm3. GTV på DT/MR var större än GTV på PET/DT hos 

nio av 39 patienter och mindre hos 19 patienter [13]. 
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Graf et al. syftade till att undersöka de potentiella effekterna av 68Ga-DOTATOC PET/DT för 

att retrospektivt kunna bedöma avgränsningen av tumörens volym på meningiom hos 

patienter som behandlats med fraktionerad stereotaktisk strålterapi. Deltagarna i studien hade 

tidigare behandlats med fraktionerad stereotaktisk strålterapi (FST). Därefter fick patienterna 

genomgå MR och PET/DT undersökningar. Bilderna sammanställdes med en algoritm och 

tumörens avgränsade volym beräknades. Sedan jämfördes dessa med PET bilderna. Resultatet 

visade att 68Ga-DOTATOC PET/DT gav en bättre bild av avgränsningen på tumörens volym, 

som ofta är mindre jämfört med MR och DT bildtagning. Detta innebär att opåverkad vävnad 

skulle ha bestrålats i onödan. Studiens resultat tyder på att 68Ga-DOTATOC PET/DT ger en 

mer exakt bild av tumörens volym jämfört med MR och DT [14]. 

 

Gehler et al. ville analysera hur användbart DOTATOC PET/DT är för att avgöra tumörens 

volym inför strålbehandling. Patienterna genomgick MR, DT och 68Ga-DOTATOC PET/DT. 

Sedan gjordes ”image fusion” av dessa data och planering av strålterapi (med hjälp av DT) 

samt mål volymavgränsning bestämdes, i programmet OTP-Masterplan®. Resultatet visade 

att informationen från 68Ga-DOTATOC PET/DT starkt kompletterade informationen från MR 

och DT bildtagning i fall av komplexa meningiom intill skallbasen. Standard uptake value 

(SUV) beräknades för alla upptäckta meningiom med hjälp av region of interest (ROI). Hos 

17 av 26 patienter ledde 68Ga-DOTATOC PET data till ytterligare information om tumörens 

utbredning. GTV för MR och DT var större än GTV för PET hos tio patienter, mindre hos 13 

och nästan identisk hos tre. Hos 14 patienter fanns stora förändringar av den kliniska 

målvolymen (CTV) baserat på PET fynd. Små förändringar sågs hos tre patienter. Hos nio av 

26 patienter medförde inte 68Ga-DOTATOC PET någon ny information gällande tumörens 

utbredning utöver resultaten på MR och DT. Upptag av 68Ga-DOTATOC kunde detekteras i 

alla meningiom. Detta visar att 68Ga-DOTATOC har en betydande roll i diagnosticering av 

komplexa meningiom [15]. 

 

5.2 Att detektera meningiom 

Afshar-Oromieh et al. gjorde en analys som jämförde diagnostisk noggrannhet i 

kontrastmedelsförstärkt MR och 68Ga-DOTATOC PET/DT hos patienter med meningiom 

innan strålbehandling. Under 6 års tid genomgick patienterna MR och 68Ga-DOTATOC 

PET/DT bildtagning. Sedan jämfördes metoderna. De förändringar som visuellt ansågs vara 

typiska för meningiom räknades och analyserades med hänsyn till deras placering och 
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maximum standard uptake value (SUVmax). Studiens resultat visade att 68Ga-DOTATOC 

PET/DT hade bättre förmåga att upptäcka meningiom jämfört med MR. 

Tumörer intill falx cerebri, vid skallbasen kan enligt Afshar-Oromieh et al. skymmas av 

artefakter eller förkalkningar på MR och därför kan PET/DT ge mer information om patienter 

som har ett tvetydigt eller osäkert resultat på MR. Det kan även hjälpa till att bekräfta diagnos 

av meningiom baserad på MR eller i fall där det finns biopsi begränsningar. Detta hjälper 

planering av strålbehandling, kirurgiska ingrepp och uppföljningsstrategier. Fler meningiom 

upptäcktes med PET/DT jämfört med MR [16]. 

 

Nyuyki et al. utförde som tidigare beskrivet en studie för att undersöka värdet av 68Ga-

DOTATOC PET/DT inför planering av behandling. I denna studie fanns en grupp som hade 

multipla meningiom. Denna grupp visade sig ha 19 meningiom enligt PET, varav nio utav 

dessa inte gick att detektera med hjälp av MR eller DT. 68Ga-DOTATOC PET/DT visade 

infiltration i skallbasen hos 29/39 patienter. Hos åtta av dessa 29 patienter syntes en 

infiltration i benstruktur som inte sågs på DT. Med MR-undersökning syntes knappt 

infiltrationen av venösa sinus men med 68Ga-DOTATOC PET syntes fem infiltrationer. Detta 

tyder på att 68Ga-DOTATOC PET/DT har en bättre förmåga att upptäcka meningiom [13].  

 

Henze et al. utförde en pilotstudie där målet var att hitta en PET-tracer för SR för att upptäcka 

meningiom. Studiens deltagare hade genomgått MR och DT bildtagning tidigare. Patienterna 

injicerades med 68Ga-DOTATOC och fick vila 120 min. Därefter togs dynamiska PET bilder. 

All data från de olika modaliteterna jämfördes sedan med varandra. Antalet deltagare var 

begränsade med tanke på att studien var en pilotstudie (n = 3). Trots detta visade deras 

resultat att 68Ga-DOTATOC var en lovande PET-tracer för bildtagning av SR, även i de 

minsta meningiomen. Resultaten visade att 68Ga-DOTATOC hade utmärkta 

bildtagningsegenskaper och väldigt hög tumör-till-bakgrund ratio [17]. 

 

5.3 MR-baserad klassifikation av meningiom  

I detta avsnitt beskrivs ett fynd som upptäcktes under studiens gång; möjligheten till 

stadieindelning av meningiom med hjälp av MR-bildtagning.  

 

Kawahara et al. avsåg att undersöka hur fyra MR parametrar (gränssnitt på tumören (TBI), 

kapsulär förbättring (CapE), heterogenitet och tumörens marginal (TM)) kunde användas för 

att förutse sannolikheten att ett meningiom var av klass WHO II-III. Tvärsnittet på tumören 
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bedömdes på T1-viktade MR sekvenser (utan kontrastmedel) och de resterande tre 

parametrarna bedömdes på T1-viktade kontrastförstärkta sekvenser. TBI kunde bedömas vara 

”klar” eller ”oklar”. CapE kunde bedömas vara ”positiv” eller ”negativ”. Heterogenitet kunde 

vara ”homogen” eller ”heterogen” och TM kunde vara ”oregelbunden” eller ”regelbunden”. 

Resultatet visade att oklar TBI, negativ CapE, heterogen förbättring och oregelbunden TM 

alla är anmärkningsvärda prediktiva faktorer när det gäller WHO II-III meningiom. Oklar TBI 

och heterogen förbättring visade sig vara signifikanta prediktiva faktorer. Dessa två 

parametrar visade sig vara användbara för att förutse sannolikheten av WHO II-III meningiom 

på MR-bildtagning. Med hjälp av denna metod gick det att förutse vilka meningiom som var 

av klass WHO II-III och på detta sätt planera bästa möjliga behandling [18]. 

 

Ginat et al. åsyftade att undersöka korrelationen mellan Ki-67 (en immunohistokemisk 

cellprofil markör) och regional cerebral blod volym (rCBV) och korrelationen mellan Ki-67 

och tydlig diffusionskoefficient (apparent diffusion coefficient, ADC) bland atypiska och 

anaplastiska meningiom. Ki-67 används i studien för att skilja på benigna och anaplastiska 

meningiom. Ju högre grad på meningiomet desto högre procent av Ki-67 index. Risk för 

återfall bedöms med Ki-67 index. Resultatet visade att maximal rCBV starkt korrelerade med 

Ki-67. Detta visade sig vara användbart för icke-invasiv bedömning av tumörgrad och 

prognos. Resultatet visade även att det inte fanns någon korrelation mellan ADC och Ki-67. 

Denna teknik (fysiologibaserad MR-teknik) visade sig vara användbar för att skräddarsy 

behandling för enskilda patienter (kirurgiskt tillvägagångssätt, behovet av strålbehandling och 

optimal uppföljning i form av bildtagning) [19]. 

 

Zhang et al. (2009) granskade MR:s egenskaper på cystiska meningiom och jämförde dessa 

egenskaper med intra (inuti tumören)– och peritumorala (runt om tumören) cystiska 

meningiom. Fem egenskaper bedömdes: tumörens lokalisation, tumörens storlek, signal 

intensiteten, hur tumören laddade kontrastmedel och tumörens cystiska förändringar. 

Resultatet visade att de flesta meningiomen hade två eller flera cystor. De solida delarna av 

tumörerna visade måttlig eller markant uppladdning efter injektion av kontrastmedel. 

Cystväggar som var kontrastmedelsförstärkta hittades i sex av 14 fall i peritumorala gruppen 

med cystor, men inte alls i den intratumorala gruppen med cystor. Peritumorala cystiska 

meningiom var till stor del återfunna i falx cerebri (området där dura mater skiljer 

hjärnhalvorna), medan den intratumorala gruppen huvudsakligen återfanns i den frontala 
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konvexiteten. Ödem var mer vanligt förekommande i den intratumorala gruppen. Peri – och 

intratumorala cystiska meningiom visade sig ha tydliga egenskaper som gick att granska med 

hjälp av MR-teknik [20]. 

 

6. DISKUSSION  

I kommande kapitel redogörs för uppsatsens metoddiskussion, resultatdiskussion samt 

sammanfattning av huvudresultat. 

 

6.1 Metoddiskussion  

En av de vetenskapliga artiklarna som användes var en pilotstudie [17]. Denna inkluderades i 

resultatet trots att endast tre deltagare var med, då den svarade på studiens frågeställning. Den 

studien är även den äldsta studien som inkluderades i litteraturstudien, då den är publicerad 

2001. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom utvecklingen troligen har gått framåt sedan 

dess. De artiklar som sedan valdes tog alla upp MR och/eller PET/DT. Artiklar som handlade 

om PET/DT 68Ga-DOTATOC och MR kom att spela störst roll för resultatet. Litteraturstudien 

speglar inte all forskning inom området utan endast de valda artiklarnas resultat. För att 

spegla all forskning inom detta ämne krävs en betydligt större studie än denna.  

 

De artiklar som har inkluderats i litteraturstudiens resultat har som tidigare nämnts, blivit 

kvalitetsgranskade enligt Forsberg och Wengströms checklista för kvantitativa studier [11]. 

Författaren till denna litteraturstudie hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att 

kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar vilket medförde en del svårigheter. Trots detta 

genomfördes kvalitetsgranskningen efter bästa möjliga förmåga. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenteras litteraturstudiens vetenskapliga artiklar var för sig och diskuteras i 

en sammanfattad version. Litteraturstudiens författare vill påpeka att vetenskapliga artiklar 

inom området är begränsat och att fler mer omfattande studier behöver genomföras för att 

kunna dra starkare slutsatser. 

 

Studien av Chang et al. hade ett stort bortfall (264 patienter) på grund av att de enbart var 

intresserade av patienter som hade minst 30 månaders uppföljning [12]. Med tanke på detta 

exkluderingskriterie så är ett bortfall på 264 patienter rimligt. Däremot så kan antalet patienter 
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som slutligen inkluderades (31 patienter [12]) tyckas vara i minsta laget. Etiskt godkännande 

kunde inte återfinnas i studien [12]. Enligt tidskriften som artikeln är publicerad i, är dock alla 

artiklar som publicerats peer review granskade och det finns krav på att deltagare ska lämna 

sitt samtycke till deltagande. I studien så framgår inte tydligt vilka som har granskat datan 

[12]. Författarna använder ordvalet ”vi” vilket kan uppfattas som att författarna själva har 

gjort mätningarna och bedömt den insamlade datan. Om det är författarna till studien som har 

granskat datan så kan det möjligen vara en svaghet då de inte är objektiva. Författarna till 

studien [12] påpekar själva att deras studie är begränsad för patienter som inte genomgick 

operation (de fick diagnosen meningiom baserat på bildtagning endast). Författarna skriver att 

variationer i tillväxt och beteende därför inte kan vara korrelerat med histologiska fynd som 

kan vara prediktiva för mer aggressiv tillväxt [12]. Chang et al. skriver också om ett 

signifikant statistiskt bias mot äldre, asymtomatiska patienter med mindre tumörer som följs 

konservativt [12].  Trots dessa svagheter i studien så tyder ändå resultatet på att några fall 

hade gått obemärkt förbi, eller underskattats på grund av diameter-metoden jämfört med den 

datorstödda perimeter metoden. Författaren till denna litteraturstudie anser att en korrekt 

volym-beräkning av förändringen är av största vikt för att på bästa sätt kunna planera 

patientens behandling. 

 

Kawahara et al. hittade 18 WHO II-III meningiom i Kumamoto Universitys databas under en 

17-årig tidsperiod [18]. Det som är intressant med detta är att det kanske tyder på att 

meningiom inte är särskilt vanligt förekommande i Japan. Inget bortfall återfanns i studien 

[18]. Författarna skriver även att de förbisåg att be om patienternas samtycke till deltagande i 

studien då studiens design var retrospektiv [18]. Författaren till denna litteraturstudie tycker 

att ett samtycke alltid ska hämtas från alla deltagare, då det handlar om känslig personlig 

sjukdomsinformation. Efter att ha granskat tidskriften som artikeln är publicerad i så framgår 

det dock att studierna är peer review granskade och att samtliga deltagare ska ha lämnat sitt 

samtycke. Studien granskades av två neurokirurger som inte kände till patienternas 

histopatologiska resultat [18]. Att två neurokirurger granskade datan kan tyckas vara rimligt 

med tanke på deras erfarenhet inom neurologi. Dock skulle det kanske varit passande att 

radiologer också hade granskat bilderna med tanke på deras kunskap om radiologi (med tanke 

på att det är radiologiska bilder som granskas). I studiens metod framgår att det har använts en 

1,5 Tesla (T) eller en 3T magnetkamera [18]. Det som inte framgår är på vilka patienter 

vilken magnetkamera använts samt varför inte samma magnetkamera har använts på samtliga 

deltagare. Det kan möjligtvis bero på vilken apparatur som fanns tillgänglig när 
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undersökningarna utfördes. Detta är en aspekt som kan ha påverkat studiens resultat. Den 

enda svagheten som författarna till studien tar upp är att den logistiska regressionsmodellen 

som användes för statistiken i studien tenderar att systematiskt överskatta oddskvoter när 

urvalsstorleken är liten [18]. Kawahara et al. skriver därför att ett större antal patienter skulle 

kunna leda till mer exakta sannolikheter för WHO II-III meningiom [18] vilket verkar rimligt. 

 

Ginat et al. gjorde en sökning i en patologisk databas efter intrakraniala atypiska 

meningiomfall och de fann totalt 52 fall. Bland dessa fanns 23 fall med ADC tillgängligt och 

20 fall med rCBV tillgängligt. Resterande nio fall inkluderades alltså inte i studien. Då syftet 

var att jämföra korrelationen mellan Ki-67 och rCBV samt mellan Ki-67 och ADC [19], kan 

det tyckas vara mer optimalt att ha lika många deltagare i båda grupper. Olika antal deltagare 

i grupperna kan ha påverkat studiens resultat. Om en längre tidsperiod hade valts så hade 

deltagarnas omfattning kunnat se annorlunda ut. Ju fler deltagare, desto starkare slutsats kan 

studiens författare dra. Då incidensen av sjukdomsfall med meningiom inte är allt för 

frekventa, kan en längre tidsperiod ge en större deltagargrupp. Eftersom meningiom kan ta 

upp till fem år att diagnosticera [4], och symtomen kan vara så diffusa - så finns säkerligen 

många fall där patienter har meningiom men ännu inte sökt vård då de inte upptäckt att något 

sådant kan vara det som orsakar deras symtom. Studien uppges vara godkänd av en 

institutionell granskningsstyrelse (review board) [19], men det står inget skrivet om huruvida 

patienterna har gett sitt godkännande att delta i studien. Efter att ha granskat tidskriften som 

artikeln är publicerad i så framgick det att studien var peer review granskad samt att deltagare 

ska lämna samtycke. Studiens data granskades av en tredje-års läkarstuderande (”third-year 

resident”) som hade mer än ett halvårs erfarenhet av avancerad bildtagning, som i sin tur 

övervakades av en neuroradiolog med fyra års erfarenhet i avancerad bildtagning och som var 

certifierad ”Added Quality fellowship-trained neuroradiologist” [19]. Valet av granskare kan 

tyckas vara lämplig med tanke på deras erfarenhet och att den mindre erfarne granskaren 

övervakas av en erfaren neuroradiolog. Dock finns inget dokumenterat om att studiens data 

granskades blint, vilket kan ha påverkat resultatet. Om granskaren hade tillgång till 

patienternas kliniska data så kan detta ha påverkat hur granskaren har bedömt patienternas 

bilder. 

 

Zhang et al. (2009) skriver i sin studie att 38 fall med cystiska meningiom återfanns i deras 

patologiska arkiv mellan år 1996 – 2008 [20]. I studien beskrivs sedan att sex fall 

exkluderades på grund av att dessa inte hade tillgängliga MR-bildtagningar [20] vilket 
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uppfattas som sannolikt då dessa patienter kan ha utretts med andra metoder. Totalt 

patientunderlag hamnade slutligen på 32 patienter [20]. För att ett större antal fall skulle 

återfinnas så kanske tidperioden hade behövt utökats med några år. I metoden beskrivs att 28 

patienter hade bildtagningar från en 1,5T magnetkamera samt att fyra patienter hade 

bildtagningar från en 0,5T magnetkamera [20]. Detta kan ha påverkat studiens resultat. 

Studien är etiskt godkänd och peer review granskad [20] men det står inget om huruvida 

patienterna har lämnat sitt samtycke för deltagandet i studien. Två erfarna radiologer 

granskade studiens data [20]. Något som saknas är en beskrivning på om radiologerna 

granskade bilderna blint och oberoende av varandra, samt hur meningsskiljaktigheter löstes. 

På grund av att denna information saknas kan det vara svårt att avgöra hur detta kan ha 

påverkat resultatet i studien från Zhang et al. (2009). Författarna till studien skriver även att 

deras resultat stämmer överens med tidigare studier [20]. 

 

Nyuyki et al. inkluderade 42 fall som hade remitterats till strålterapi från en databas mellan 

åren 2006 - 2008. Tre fall exkluderades, varav ett fall som hade en omfattande tumör samt två 

fall som hade negativa PET resultat. Detta resulterade i att 39 patienter slutligen inkluderades 

i studien [13]. Antalet deltagare är inte så stort och hade möjligen kunnat utökas om 

tidperioden då fallen valdes ifrån hade utökats. Ett större antal deltagare hade eventuellt 

påverkat studiens resultat. Studien beskrivs vara etiskt godkänd och samtycke från samtliga 

deltagare har insamlats [13] vilket är positivt och tyder på att studien håller en hög kvalitét. 

Tidskriften som artikeln är publicerad i skriver även på sin hemsida att alla studier är etiskt 

godkända och peer review granskade. Författarna beskriver att användandet av en 1,5T 

magnetkamera möjligtvis är en svaghet då en 3T hade kunnat ge kontrastmedelförstärkt 

cerebral venografi (med hög spatiell upplösning, tredimensionellt (3D)) [13]. Detta hade 

kunnat ge vissa fördelar när det gäller att upptäcka invasion av meningiom i venösa sinus 

[13]. Den största begränsningen i studien beskriver författarna är avsaknaden av histologisk 

verifikation på resultaten [13]. Histologisk verifikation av resultaten hade möjligtvis bidragit 

till en starkare slutsats. 

 

Graf et al. hade 48 deltagare med skallbas meningiom i sin studie varav tre exkluderades. Sex 

förändringar som fanns hos tre av deltagarna visade inget upptag av tracern, vilket ledde till 

att författarna exkluderade dessa fall [14]. Fallen är insamlade från maj 2006 – april 2009 [14] 

och antalet deltagare förefaller vara rimligt med tanke på tidsperioden. Alla deltagare i studien 

hade lämnat sitt samtycke för deltagande och studien är även etiskt godkänd [14]. Detta tyder 
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på att studien håller en hög kvalité. Författarna diskuterar även att avgränsning av meningiom 

som infiltrerar sinus cavernosus från hypofysen inte är tillförlitligt med 68Ga-DOTATOC på 

grund av att SR subtyp 2 uttrycks [14]. Som tidigare nämnts kom Graf et al. fram till att 68Ga-

DOTATOC PET/DT gav en bättre bild av tumörens volym som ofta är mindre jämfört med 

MR och DT bildtagning [14]. Detta är en viktig del då fortsatt behandling baserar på den 

uppskattade volymen. Att behandla ett för stort område kan innebära att frisk vävnad bestrålas 

och går i nekros, vilket i sin tur kan innebära konsekvenser för patienten på lång sikt. Om ett 

för litet område istället behandlas, så kan detta också innebära att tumör recidiv finns kvar och 

eventuellt skapar återfall. 

 

Henze et al. utförde som tidigare nämnts en pilotstudie med tre deltagare som hade 

meningiom, där de utvärderade användbarheten av 68Ga-DOTATOC på meningiom med SR. 

Studien hade inga bortfall. Studien var etiskt godkänd och samtycke inhämtades från samtliga 

deltagare [17], vilket är en styrka. Enligt tidskriften som studien är publicerad i så är artikeln 

även peer review granskad. I studien kunde alla meningiom detekteras med 68Ga-DOTATOC 

och författarna kom även fram till att 68Ga-DOTATOC kunde vara särskilt användbart när 

meningiom infiltrerat vilket kan vara svårt att se med MR [17]. Detta är en stor fördel med 

denna metod, då det är av stor vikt att hela meningiomet går att urskilja för att kunna planera 

den fortsatta behandlingen.  

 

Gehler et al. hade 26 deltagare med skallbas meningiom. Studien hade inga bortfall [15]. 

Huruvida studien har etiskt godkännande framgår inte i studien. Att deltagarna i studien har 

lämnat sitt samtycke framgår inte heller. Efter att ha granskat tidskriften som studien är 

publicerad i så framgick det att studien är peer review granskad och att den har bedömts 

etiskt. Bilderna granskades av två erfarna nuklearmedicinska experter och två erfarna 

radiologer [15]. Det faktum att det var två personer från de yrkeskategorier som bedömde 

bilderna gör att resultatet blir starkare. Som tidigare nämnts så visade studien att 68Ga-

DOTATOC gav en bättre bild av tumörens volym jämfört med MR, särskilt när det gäller 

meningiom som infiltrerat skelettet [15]. Detta visar på att PET har en fördel över MR när det 

kommer till skelettinfiltration. Författarna tar upp att det fortfarande finns en öppen fråga som 

inte besvarats; huruvida det finns en SUV tröskel för att definiera GTV med PET [15]. Detta 

är en svaghet som bör beaktas när det är av intresse att reducera målvolymen på meningiom 

inför behandling. En annan svaghet som författarna tar upp är det höga upptaget av 

DOTATOC i hypofysen som kan göra det svårt att avgöra exakt volym i detta område. Gehler 
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et al menar även att fortsatta studier behövs inom området under en längre period samt att 

studierna behöver innefatta ett större antal patienter [15]. 

 

Som tidigare nämnts hade Afshar-Oromieh et al. 134 deltagare i sin studie och inga bortfall. 

Studien pågick under sex års tid [16]. Efter att ha granskat tidskriften som studien är 

publicerad i så framgick det att studien ska vara peer review granskad och etiskt godkänd. 

Resultatet av MR och PET/DT undersökningarna granskades av ”Institutionen för Radiologi” 

samt ”Institutionen för Nuklearmedicin” oberoende av varandra. Alla granskare fick exakt 

samma information om patienterna [16]. En granskning av detta slag tycks vara lämplig dels 

med tanke på studiens längd och omfattning, men också det faktum att både nuklear- och 

radiologiexperter deltar i granskningen. Resultatet visade som tidigare nämnts att PET/DT 

upptäckte fler meningiom än MR vilket är av betydelse framförallt när artefakter uppträder på 

MR bildtagning. Författarna tar även upp en svaghet som innebär att 68Ga-DOTATOC kan tas 

upp i andra typer utav vävnad (alltså inte meningiom) [16]. Dock menar författarna att andra 

typer utav lesioner ofta har ett lägre upptag och även andra morfologiska egenskaper som gör 

det möjligt att skilja på dessa och meningiom [16]. Detta är viktigt att ha i åtanke när 

planering av behandling sker.  

 

6.3 Sammanfattning av huvudresultat 

6.3.1 Att skilja på meningiom med hjälp av MR 

Under denna litteraturstudies utveckling påträffades ett fynd. MR-bildtagning visade sig ha en 

fördel i att stadieindela meningiom och kunna skilja på benigna och maligna meningiom. Att 

kunna skilja på olika typer av meningiom är av stor vikt för att kunna planera fortsatt 

behandling för patienten. 

Kawahara et al., Ginat et al. och Zhang et al. (2009) visade alla på att det går att klassificera 

och skilja på olika typer av meningiom med hjälp av MR [18-20]. Samtidigt visar dock 

studier från Santelli et al. och Sanverdi et al. att diffusionsviktad MR bildtagning inte kan 

skilja på olika typer utav meningiom och rekommenderar inte denna metod för planering av 

behandling [21,22]. Hakyemez et al. visar i sin studie att diffusionsviktad MR bildtagning av 

atypiska/maligna meningiom och typiska meningiom skiljer sig, - men att medelvärdet på 

uppenbar diffusionskoefficient för peritumoralt ödem inte skiljer mellan typiska och atypiska 

meningiom [23]. En studie från Zhang et al. (2008) visar att perfusion MR kan ge användbar 

information som kan hjälpa att preoperativt skilja på benigna och maligna meningiom [24]. 

Detta styrker resultatet från Kawahara et al. och Zhang et al. (2009) då de använde T1 och 
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T2-viktade sekvenser med och utan kontrastmedel för att skilja på olika typer av meningiom 

[12, 20]. 

 

6.3.2 Att mäta volym med hjälp av MR 

Att kunna mäta tumörens sanna volym är viktigt för att kunna avgöra vilket område som ska 

behandlas, både när det gäller kirurgisk resektion samt strålbehandling. 

Chang et al., Nyuyki et al. och Graf et al. visade i sina studier att det är möjligt att mäta 

meningiomets volym med hjälp av MR [12,13-14]. Sorensen et al. bekräftar att 

perimetermetoden är bättre än diametermetoden när det gäller att beräkna tumörers volym 

[25], precis som Chang et al också kom fram till i sin studie [12]. Astner et al. visar även de i 

sin studie att det är möjligt att beräkna meningioms volym med hjälp av MR genom att räkna 

ut GTV [26].  Samtliga fem studier som precis nämnts bekräftar att det är möjligt att använda 

MR-bildtagning för volymberäkning av meningiom. 

 

6.3.3 Att upptäcka meningiom med hjälp av MR 

Afshar-Oromieh et al. och Nyuyki et al. kommer fram till att MR är användbart när det gäller 

att hitta meningiom, men dock att PET/DT är bättre när meningiom har infiltrerat skelettet 

[16,13]. Fler meningiom upptäcktes med hjälp av PET/DT än med hjälp av MR enligt Afshar-

Oromieh et al. [16]. I studien av Nyuyki et al. upptäcktes i en subgrupp 19 förändringar med 

hjälp av PET varav nio av dem inte gick att detektera på varken MR eller DT [13]. Dessa två 

studier tyder på att det är möjligt att detektera meningiom med MR-bildtagning, dock kan en 

del meningiom i vissa fall missas p.g.a. infiltration i skelett och artefakter [16,13]. 

 

6.3.4 Att mäta volym på meningiom med hjälp av 
68

Ga-DOTATOC 

Nyuyki et al., Graf et al. och Gehler et al. visade i sina studier att 68Ga-DOTATOC ger 

möjlighet till en bättre avgränsning av tumören samt beräkning av volymen, som ofta 

kompletterar både DT och MR. 68Ga-DOTATOC är särskilt användbart i meningiom som har 

invaderat skelettet [13-15]. Graf et al. skriver att volymberäkningar med hjälp av 68Ga-

DOTATOC ofta leder till mindre volymer, jämfört med både MR och DT [14]. 

Thorwarth et al. och Milker-Zabel et al. bekräftar att 68Ga-DOTATOC har en bra förmåga att 

avgränsa meningiom och med hjälp av den informationen beräkna volym inför planering av 

patientens behandling [27,28]. 
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6.3.5 Att upptäcka meningiom med hjälp av 
68

Ga-DOTATOC 

Nyuyki et al., Afshar-Oromieh et al. och Henze et al. tar alla upp fördelar med 68Ga-

DOTATOC när det gäller att detektera meningiom [13,16-17]. Nyuyki et al. hittade som 

tidigare beskrivits, fler meningiom med 68Ga-DOTATOC än med MR samt beskriver också 

att 68Ga-DOTATOC har en fördel med meningiom som infiltrerat skelett [13]. Afshar-

Oromieh et al. kom fram till att 68Ga-DOTATOC hade en bättre förmåga att upptäcka 

meningiom jämfört med MR och var särskilt användbart i fall med otydliga eller osäkra MR-

resultat [16]. Pilotstudien av Henze et al. bekräftade att 68Ga-DOTATOC hade en utmärkt 

tumör-till-bakgrund ratio som gav möjlighet att urskilja och detektera meningiom [17].  

Även Hofmann et al. beskriver i sin studie att 68Ga-DOTATOC gjorde det möjligt att hitta 

alla kända meningiom samt även detektera nya, små lesioner som tidigare varit okända [29], 

vilket styrker resultatet från de precis nämnda artiklarna. 

 

6.3.6. Klinisk relevans och fortsatt forskning 

Författaren till denna litteraturstudie fann resultatet förvånande på så vis att 68Ga-DOTATOC 

kunde ge en bättre volymavgränsning av meningiomet samt upptäcka fler meningiom jämfört 

med MR-bildtagning. Det var intressant att se hur MR-bildtagning ibland ger bilden av en 

större volym än den riktiga på meningiomet. Att bestråla ett för stort område, eller att operera 

bort för mycket frisk hjärnvävnad har direkta konsekvenser för patienten som bör beaktas.  

 

MR och DT är troligtvis mer tillgängligt på svenska kliniker än 68Ga-DOTATOC PET/DT. 

Trots detta visar denna litteraturstudies resultat på att detta är något som vi som vårdpersonal 

bör ha i åtanke när vi planerar och utför en meningiom-patients behandling. Författaren till 

denna litteraturstudie fann det mest oroande att vissa meningiom inte går att detektera med 

MR-bildtagning alls. Detta kan leda till att meningiomet inte blir behandlat i tid och fortsätter 

växa och orsakar skada på patienten. I slutändan kan det handla om liv eller död för patienten. 

Den ena metoden utesluter inte nödvändigtvis den andra. Det krävs kunskap om 

meningiomets natur för att avgöra om en PET/DT-undersökning kan vara användbart i just 

det fallet (till exempel meningiom som infiltrerat skelett). 

 

Som tidigare nämnts är vetenskapliga artiklar inom området begränsat och fler studier 

behöver genomföras för att jämföra de två modaliteterna och deras roll i diagnosticering av 

meningiom. 
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6.4 Konklusion 

Det är möjligt att upptäcka samt beräkna volym med MR-bildtagning och 68Ga-DOTATOC. 
68Ga-DOTATOC kan komplettera information från MR och DT-bildtagning och ge en bättre 

bild av meningiomets volym, speciellt i fall av komplexa meningiom som infiltrerat skelettet. 
68Ga-DOTATOC har även visat på bättre förmåga att upptäcka fler meningiom jämfört med 

MR-bildtagning. Med MR-bildtagning finns även möjligheten av stadieindela meningiomet 

och skilja på benigna och maligna meningiom. Fler och mer omfattande studier behöver 

genomföras inom området för att kunna dra starka slutsatser. 
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BILAGA 2. Artikelmatris 

Tabell 2. Tabellen ger en sammanfattning av de artiklar som ingår i resultatet. 

Författare, 

År, Land 

Syfte Design Deltagare  

(bortfall) 

Resultat 

 

Kvalitet, 

kommentar 

Afshar-

Oromieh  

et al. 2012, 

Tyskland. 

 

 

Författarna gjorde 

en analys som 

jämförde 

diagnostisk 

noggrannhet i 

kontrastmedelsför

stärkt MR och 
68Ga-DOTATOC 

PET/DT hos 

patienter med 

meningiom innan 

strålbehandling. 

 

Under 6 års tid genomgick 

patienterna MR och 68Ga-

DOTATOC PET/DT 

bildtagning. Sedan 

jämfördes metoderna. De 

förändringar som visuellt 

ansågs vara typiska för 

meningiom räknades och 

analyserades med hänsyn till 

deras placering och 

SUVmax. 

 

n = 134 (0) 

 

 

68Ga-DOTATOC PET/DT 

visade sig ha en bättre 

sensitivitet när det gäller att 

upptäcka meningiom jämfört 

med MR. Tumörer intill falx 

cerebri, vid skallbasen kan 

skymmas av artefakter eller 

förkalkningar vid MR. 

Därför kan PET/DT ge mer 

information om patienter 

som har ett tvetydigt eller 

osäkert resultat på MR. Det 

kan också hjälpa till att 

bekräfta diagnos av 

meningiom baserad på MR 

eller i fall där det finns 

biopsi begränsningar. Detta 

hjälper planering av 

strålbehandling, kirurgiska 

ingrepp och 

uppföljningsstrategier. Fler 

meningiom upptäcktes med 

PET/DT jämfört med MR. 

Peer 

reviewed. 

Retrospektiv 

studie. 

Medel 

kvalitet. 

Chang et al. 

2012, USA 

 

Att ta reda på om 

datoriserad 

bildtagning för 

volymberäkning 

skiljer sig från 

volymer som var 

uppmätta enligt 

diameter 

metoden. 

Författarna använde 

seriebildtagning på 

patienterna för att mäta 

tillväxtegenskaper. En sub-

grupp av patienterna som 

hade uppföljnings-

bildtagning valdes för att 

göra volymberäkningsanalys 

under en period på minst 30 

månader. Mätningar på 

volymen gjordes genom tre 

metoder: linjärt tillväxt 

 

n = 31 (264) 

Enligt denna studie ger 

datorbaserade metoder (MR 

i detta fall) den mest 

korrekta bilden av tumörens 

tillväxt jämfört med 

traditionella metoder som 

ofta underskattar tumörens 

tillväxt. Diametermetoden 

visade mindre tillväxt än de 

datoriserade 

volymsberäkningarna. Att 

veta exakt tillväxt kan 

Peer 

reviewed. 

Retrospektiv 

studie. 

Medel 

kvalitet. 

 



 

genom diametern, volym 

med hjälp av MR T1-viktade 

bilder, och 

diametermetoden. 

påverka handhavandet av 

sjukdomen drastiskt. 

Gehler et al. 

2009, 

Tyskland. 

Grunden till 

studien är baserad 

på att meningiom 

starkt uttrycker 

SR och därför 

ville författarna 

analysera hur 

användbart 68Ga-

DOTATOC 

PET/DT är för att 

förbättra 

tumörens 

volymavgränsnin

g inför 

strålbehandling. 

Patienter med meningiom 

genomgick MR, DT och 
68Ga-DOTATOC PET/DT. 

Sedan gjordes ”image 

fusion” av dessa data 

tillsammans med strålterapi 

DT planering och mål 

volymavgränsning i ett 

program som heter OTP-

Masterplan®. 

n = 26 (0) Information från 68Ga-

DOTATOC PET/DT 

kompletterar starkt 

information från MR och DT 

bildtagning i fall av 

komplexa meningiom i 

skallbasen. Upptag av 68Ga-

DOTATOC sågs i alla 

meningiom. Författarna 

menar också att det behövs 

större, långsiktiga studier. 

Retrospektiv 

studie. Peer 

reviewed. 

Medel 

kvalitet. 

 

Ginat et al. 

2010, USA. 

 

 

Att utvärdera 

fysiologibaserad 

MR-tekniks roll 

med hjälp av en 

biomarkör (Ki-67) 

för bedömning av 

WHO II och WHO 

III. Hypotes: 

positiv korrelation 

mellan Ki-67 och 

max. rCBV och 

negativ korrelation 

mellan Ki-67 och 

min. ADC i 

atypiska och 

anaplastiska 

meningiom. 

Bilder togs med en 1,5T MR 

för att kunna räkna ut ADC 

och rCBV på tumörerna på 

diffusionsviktade och 

dynamiska kontrastförstärkta 

MR perfusionssekvenser. 

Bilderna granskades av en 

tredje-års medicinstuderande. 

ROI ritades in på valda 

områden för att mäta min. 

intratumoral ADC och max. 

intratumoral rCBV. Stora 

ROI placerades även i 

kontralateral hjärnhalva på vit 

substans för att mäta normala 

ADC & rCBV ratio. Statistisk 

analys gjordes med Students t 

test, linjär regression och 

Pearson’s korrelation. 

 

n = 43 (9) 

Resultatet tyder på att det är 

möjligt att använda 

fysiologibaserad MR teknik 

för att skräddarsy behandling 

för enskilda patienter. 

Framförallt kan dessa 

parametrar vara avgörande 

för det kirurgiska 

tillvägagångssättet, behovet 

av strålbehandling och 

optimal postoperativt 

bildtagningsintervall hos 

patienter med atypiska och 

anaplastiska meningiom. 

Maximal rCBV korrelerade 

signifikant medKi-67 i WHO 

II-III meningiom. Ingen 

korrelation fanns mellan 

ADC och Ki-67. 

Peer 

reviewed. 

Retrospektiv 

studie. Medel 

kvalitet. 

Graf et al. 

2012, 

Att undersöka de 

potentiella 

Alla deltagare hade 

behandlats med FST. MR och 

 

n = 45 (3) 

68Ga-DOTATOC PET/DT 

ger en bättre bild av 

Retrospektiv 

studie. Peer 



 

Tyskland. effekterna av 68Ga-

DOTATOC 

PET/DT för att 

retrospektivt 

kunna bedöma 

avgränsning-en av 

tumörens volym 

på meningiom hos 

patienter som 

behandlats med 

fraktionerad 

stereotaktisk 

strålterapi. 

 

PET/DT undersökningar 

gjordes efter en metod 

beskriven av Nyuyki et al. 

Först utfördes DT för 

planering av behandling, 

därefter MR-skalle. T1-

viktade sekvenser med 

gradient eko användes rutin-

mässigt (med kontrast-

medel). Bilderna 

sammanställdes med en 

algoritm. Tumörens 

avgränsade volym beräknades 

med hjälp av DT och MR 

bilderna. Sedan jämfördes 

dessa med PET bilderna. 

avgränsningen på tumörens 

volym, som ofta är mindre 

jämfört med MR och DT 

bildtagning. Detta påverkar 

den bestrålade andelen, vilket 

i längden kan påverka 

patientens överlevnad. 

reviewed. 

Etiskt 

godkänd. Alla 

deltagare 

skrev under 

ett skriftligt 

godkännande 

Hög kvalitet. 

Henze et al. 

2001, 

Tyskland. 

DOTATOC har 

visat sig vara 

hjälpsam när en 

differentiering ska 

skilja meningiom, 

neurinom eller 

neurofibros och 

metastaser i 

uppföljning av 

meningiom, dock 

inte på små 

meningiom. 

Syftet med denna 

studie var att hitta 

en PET-tracer för 

somatostatin 

receptorer för att 

upptäcka små 

meningiom. 

DTPAOC kopplas till 

nukliden 68Ga. Sedan togs 

dynamiska PET bilder i 120 

min efter i.v. injektion av 175 

MBq [68Ga]DOTATOC på 

tre patienter som led av 8 

meningiom. Patienternas 

huvud var fixerade med 

individuellt skapade fiber 

masker utrustad med ett 

externt stereotaktiskt 

lokalisationssystem för att 

matcha PET, DT och MR 

resultat. 

 

n = 3 

[68Ga]DOTATOC visade sig 

vara (trots begränsat antal 

deltagare) en lovande ny 

PET-tracer för bildtagning av 

somatostatin receptorer i även 

de minsta meningiom. 

Författarna yrkar även på att 

det behövs fortsatta studier 

inom området. 

Pilot studie. 

Peer 

reviewed. 

Etiskt 

godkänd. 

Skriftligt 

samtycke 

erhölls av 

samtliga 

deltagare. 

Hög kvalitet.  

 

Kawahara et 

al. 

2012, Japan 

 

Fyra faktorer (TBI, 

CapE, TM, 

heterogeneity) 

undersöktes för att 

ta reda på 

Alla patienter gjorde MR-

undersökning (innan op.). 

Bilderna granskades blint av 

två neurokirurger, som ej var 

medvetna om det 

 

n = 65 (0) 

Studien visar att dessa 

faktorer är användbara för att 

kunna skilja höggradiga 

meningiom från benigna med 

hjälp av MR T1-viktade 

Peer 

reviewed. 

Författarna 

till studien 

förbisåg att 



 

sannolikheten att 

förutse WHO II-III 

meningiom. 

 

histopatologiska resultatet. 

TBI utvärderades på T1-

viktades sekvenser utan 

kontrastmedel och de 

resterande parametrarna 

bedömdes på T1-viktade 

kontrastförstärkta sekvenser. 

Författarna gjorde även 

statistiska analyser på sina 

data. 

bilder (med 

Gadoliniumkontrastmedel). 

Författarna yrkar också på att 

större studier krävs. 

be om 

deltagarnas 

godkännande 

då det var en 

retrospektiv 

studie. Hög 

kvalitet. 

Nyuyki et al. 

2009, 

Tyskland 

Att ta reda på det 

potentiella värdet 

av 68Ga-

DOTATOC 

PET/DT för 

planering av 

stereotaktisk 

strålbehandling. 

 

Innan strålbehandling så fick 

patienterna göra MR och 
68Ga-DOTATOC PET/DT 

undersökningar. Dessa data 

registrerades i en 

”BrainLAB” arbetsstation. 

Först tittade författarna på 

GTV sammanställd av data 

från MR och DT, sedan 

jämfördes detta med data från 

PET. 

 

n = 39 (3) 

68Ga-DOTATOC PET är ett 

väldigt lovande verktyg för 

planering av stereotaktisk 

strålbehandling. Användandet 

av 68Ga-DOTATOC på en 

PET/DT är bra för att urskilja 

anatomiska strukturer och 

speciellt användbar för 

detektion av infiltration i 

skelett. Dessutom är 68Ga-

DOTATOC PET användbar 

för patienter med multipla 

meningiom och visade sig ha 

en högre sensitivitet än både 

DT och MR 

Peer 

reviewed. 

Etiskt 

godkänd. 

Skriftligt 

godkännande 

erhölls av alla 

deltagare. 

Retrospektiv 

studie. Medel 

kvalitet. 

Zhang et al. 

2009, Kina. 

Att utvärdera MR-

fynd av cystiska 

meningiom och 

jämföra 

bildtagnings-

funktioner av 

intra- och 

peritumorala 

cystiska 

meningiom. 

 

Två erfarna radiologer 

granskade 32 patienters (med 

cystiska meningiom) MR 

bilder (med och utan 

kontrast) och bedömde 

lokalisation, TM, storlek på 

cystan & antal - och 

förbättringskaraktär. 

Mängden peritumoralt ödem 

kring tumören klassificerades 

som; frånvarande, låg, medel 

eller hög. Statistiska test 

gjordes med Student’s t test 

och Chi Square test. 

 

n = 32 (6) 

Intra- och peritumorala 

cystiska meningiom har 

distinkta egenskaper som 

syns på MR bildtagning. 

Denna studie visar för första 

gången hur solida delar finns 

inuti cystan. Studien visar 

också en förkalkad solid 

noduli samt blödning inuti 

cystan. 

Peer 

reviewed. 

Retrospektiv 

studie. Etiskt 

godkänd. 

Medel 

kvalitet. 

 


