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ABSTRAKT 

Inledning: Pankreascancer är en cancerform som har dålig prognos och är den fjärde 

vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. Den relativa femårsöverlevnaden är under 

5 %. Därför är tidig diagnostisering och stadieindelning av pankreastumörer viktigt och 

avgörande för en optimal behandling och överlevnad. I denna studie valdes att jämföra 

multidetektor datortomografi (MDCT) och magnetresonanstomografi (MRT). 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilket radiologisk 

undersökningsmetod har högst diagnostisk säkerhet vid diagnostisering av pankreascancer, 

MRT eller MDCT. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar, som är funna i databasen 

PubMed. 

Resultat: MDCT och MRT har en likvärdig diagnostisk säkerhet gällande detektering av 

pankreastumörer samt att påvisa kärlinväxt och bedöma tumörens resektabilitet. Båda 

metoderna har en likvärdig diagnostisk noggrannhet gällande dess förmåga att differentiera 

benigna från maligna cystiska pankreasförändringar samt att föreslå en specifik diagnos. 

Konklusion: MDCT och MRT är två likvärdiga radiologiska undersökningsmetoder för att 

diagnostisera pankreascancer. MDCT har en större tillgänglighet än MRT men dess nackdel 

är att patienten utsätts för joniserande strålning.  MRT har god förmåga att underöka såväl 

struktur som funktion. Nackdelen med MRT är begränsad tillgänglighet, rörelseartefakter 

samt att alla patienter inte kan genomgå denna undersökning pga. kontraindikationer för 

MRT. 
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1. INLEDNING 

Pankreascancer är en cancerform som har dålig prognos och är den fjärde vanligaste 

cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige [1]. Denna cancerform utgör ca 2 % av all cancerfall 

och varje år drabbas ca 1000 personer i Sverige [2]. Den relativa femårsöverlevnaden är under 

5 %. Därför är tidig diagnostisering och stadieindelning av pankreastumörer viktigt och 

avgörande för en optimal behandling och överlevnad [3]. 

Det är viktigt att som röntgensjuksköterska ha kunskap om olika radiologiska 

undersökningsmetoder, deras för-respektive nackdelar, vid diagnostisering av misstänkt 

pankreascancer. Därför valdes att i denna litteraturstudie jämföra modaliteterna multidetektor 

datortomografi (MDCT) och magnetresonanstomografi (MRT).  

2. BAKGRUND  

2.1 Anatomi och funktion 

Pankreas är ett retroperitonealt organ som ligger på tvären i bukhålan i området bakom 

magsäcken och duodenum [4]. Anatomiskt delas pankreas i olika delar; caput, corpus och 

cauda som slutar vid mjälthilus. Pankreasparenkymet är uppdelat i lober och mellan loberna 

går exkretoriska gångar för lymfkärl, blodkärl, enzymer och nerver. De exkretoriska gångarna 

mynnar sedan i duodenum via ductus pancreaticus [1]. Innan pankreasgången mynnar i 

duodenum, förenas den med gallgången. Pankreassaften som bildas i pankreas, leds sedan 

vidare till duodenum via papilla duodeni major [4].  

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

enzymer som har till uppgift att spjälka fett, proteiner, kolhydrater och bikarbonat för 

neutralisering av det sura innehållet från magsäcken. Den endokrina delen som består av 

Langerhans cellöar producerar flera hormoner bl.a. insulin och glukagon [4].  

2.2 Pankreascancer 

Cancer innebär okontrollerad celltillväxt och förmåga att skada omgivande vävnad och 

uppkommer genom mutationer i cellernas arvmassa [1,2]. Det finns maligna och benigna 

tumörer. En malign tumör i motsats till en benign tumör, har förmågan att metastasera till 

andra organ via blodkärl och lymfkärl [2]. 

Indelningen av pankreastumörer görs utifrån de celler som utgör ursprunget. Duktalt 

adenokarcinom är den vanligaste maligna pankreastumör som utgör mer än 85 % av all 
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pankreascancer och metastaserar vanligen till levern och lymfkörtlar. Andra maligna tumörer 

är bl.a. seröst cystadenokarcinom, intraduktalt papillärt mucinöst karcinom och mucinöst 

cystadenokarcinom. De vanligaste benigna tumörerna är seröst cystadenom, mucinöst 

cystadenom och intraduktalt papillärt mucinöst adenom [1]. 

2.3 Etiologi 

Tobaksrökning och hög ålder är de viktigaste riskfaktorerna för pankreascancer. Ärftlighet, 

högt BMI och troligtvis typ 2-diabetes är andra riskfaktorer. Kronisk pankreatit som ofta är 

beroende av hög alkoholkonsumtion kan eventuellt vara en riskfaktor [1,5]. 

2.4 Symtom 

Symtomen vid pankreascancer är ofta diffusa och kommer vanligtvis sent i 

sjukdomsförloppet. Ett av de första tecknen är ikterus som är ett ogynnsamt tecken och tyder 

på avancerad sjukdom som ofta inte tillåter kirurgi och därmed inte ger möjlighet till kurativt 

syftande behandling. Ryggsmärta, buksmärta, aptitlöshet, avmagring är vanliga symtom som 

ofta tyder på avancerad tumör [2,6]. 

2.5 Diagnos 

Tillstånd som ger likartade symtom som vid pankreascancer är fokal pankreatit, njurcancer, 

malignt melanom och lymfom [7]. Vid den kliniska undersökningen kan en utspänd gallblåsa 

palperas. Det tas även olika blodprover vid utredning av ikterus [1].  

2.5.1 Radiologisk diagnostik 

 

Patienter med misstänkt pankreascancer ska i första hand undersökas med ultraljud. Patienter med 

ikterus utreds vidare med endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi (ERCP). I samband med 

denna undersökning kan även gallvägsavlastning göras [8]. Ultraljudsundersökningen 

kompletteras med CT eller MRT för att kunna stadieindela och bedöma om en pankreascancer 

är resektabel [1].  

Vid utredning av misstänkt malignitet i pankreasgånger hos patienter utan ikterus, bör MRT 

inkluderande MRCP vara förstahands metod.  Positronemissionstomografi (PET) är en annan 

undersökningsmetod som tillämpas i mindre utsträckning vid diagnostisering av pankreascancer 

[8]. En beskrivning av de olika radiologiska undersökningsmetoderna beskrivs nedan. 
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Positronemissionstomografi 

Positronemissionstomografi (PET) är en radiologisk undersökningsmetod som har stor 

betydelse för att påvisa funktionella endokrina pankreastumörer. Vid en PET- undersökning 

får patienten en intravenös injektion av ett radioaktivt ämne som är bunden till substansen 

FDG (fluorodeoxyglukos). Sedan registreras isotopstrålningen från patienten, där 

glukosomsättningen är hög. Idag kombineras PET ofta med datortomografi (computed 

tomography, CT) eller magnetresonanstomografi (MRT) för att få mer strukturell information 

[7]. 

Ultraljud  

Ultraljud (UL) är en annan undersökningsmetod som har många fördelar, bl.a. för att 

patienten inte utsätts för strålning och för att enkelt kunna utföra biopsier. Nackdelen med 

denna metod är att den är beroende av undersökarens kunnande och erfarenhet, samt att den är 

svår att eftergranska eftersom det endast sparas enstaka bilder [7].  

Vid utredning av pankreastumörer är transabdominellt ultraljud en bra metod som har hög 

sensitivitet och specificitet. Endoskopiskt ultraljud som har hög specificitet vid icke 

resektabla pankreastumörer, är en bra metod vid misstänkt neuroendokrin pankreastumör [7]. 

Endoskopiskt ultraljud innebär att ett intraluminalt ultraljud görs via ett gastroduodenoskop. 

Fördelen med denna metod är bl.a. att ytterligare information om tumörlokalisation i 

förhållande till andra struktur erhålls samt att biopsi kan tas i samband med undersökningen 

[1]. 

Endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi 

Endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi (ERCP) är en bra metod för diagnostisering 

av papilltumörer [7]. Vid ERCP kan öppningen till gallvägarna och pankreas kartläggas. 

Undersökningen utförs genom att ett endoskop förs ner till duodenum via svalget [9]. 

Nackdelarna med ERCP är risken för komplikationer såsom perforation, blödningar och 

pankreatit samt att den endast kan bedöma kontrastfyllda gångar [7]. 

Datortomografi  

Datortomografi, CT, används ofta som basundersökning vid screening och 

specialundersökning av pankreas. Multidetektor-CT (MDCT) eller multislice-CT (MSCT) är 

en teknik där det finns flera detektorrader, vilket möjliggör att snabbare kunna avbilda stora 

anatomiska områden och därmed minska risken för andningsartefakter. MDCT med tunna 
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snitt ger möjlighet till att kunna detektera små lesioner och även göra rekonstruktioner i alla 

plan. MDCT har också förmågan att avgöra om kärlnära tumörer är resektabla eller inte [7]. 

Vid undersökning med CT framträder förkalkningar tydligt vid bildserier utan kontrastmedel, 

medan andra lesioner visualiseras efter kontrasttillförsel [7]. 

Fördelen med CT är att den är snabb och har stor tillgänglighet men nackdelen är att vid 

denna undersökningsmetod utsätts patienten för joniserande strålning. En annan nackdel med 

CT är att undersökningen ofta kräver intravenös tillförsel av kontrastmedel, vilket kan 

försämra njurfunktionen och bör inte användas hos patienter med nedsatt njurfunktion [7]. 

Magnetresonanstomografi 

Vid utredning av misstänkt pankreascancer rekommenderas MRT inkluderande MRCP 

(magnetisk resonans cholangiopankreatografi) helst sekretinförstärkt och dynamiskt 

tredimensionell (3D) MRT med intravenöst kontrast. MRT är en icke invasiv 

undersökningsmetod som har förmågan att vid en och samma undersökning, undersöka såväl 

struktur som funktion. Strukturellt kan MRT framställa parenkymet, omgivande organ, hela 

gångsystemet samt blodkärl och funktionellt kan den exokrina funktionen beräknas [7].  

MRCP är en metod utan kontrasttillförsel och med hög upplösning som avbildar både gall- 

och pankreasgångar. Vid dynamisk MRCP ges intravenös sekretin, vilket ökar den exokrina 

sekretionen och dilaterar gångsystemet. Kontrastförstärkt 3D- MRT i kombination med 

MRCP är en bra metod som kan detektera och karaktärisera pankreasförändringar samt 

avgöra dess resektabilitet [7].  

Fördelen med MRT är att vid undersökningen utsätts inte patienten för joniserande strålning, 

utan det är med hjälp av ett starkt magnetfält och radiovågor som en bild framställs. 

Nackdelen med MRT är begränsad tillgänglighet, hög kostnad, rörelseartefakter samt att 

patienter med pacemaker och vissa magnetiska clips och proteser inte kan undersökas med 

denna metod pga. det starka magnetfältet. Ett annat problem med MRT är att patienter med 

nedsatt njurfunktion inte bör ges gadoliniumkontrastmedel, eftersom dessa patienter löper stor 

risk att utveckla s.k. nefrogen systemisk fibros (NSF) [7].  
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2.6 Behandling 

Den enda botande behandlingen för pankreascancer är operation, men detta är möjlig endast 

hos 15 % av patienterna och av dessa återfaller ca 90 % i sjukdomen. Med 

cytostatikabehandling efter operation, s.k. adjuvant behandling, kan risken för recidiv minskas 

och även femårsöverlevnaden ökas från 10 % till 20 %. Vid s.k. Whipples operation tas den 

högre delen av pankreas bort tillsammans med duodenum, delar av gallgången, samt 

gallblåsan och eventuellt den nedre delen av ventrikeln. Vid avancerad och metastaserad 

pankreascancer behandlas patienten med cytostatika och vid ikterus kan stentinläggning i 

gallgångarna ge god avlastning. Smärtlindring är viktigt vid buk-och ryggsmärtor [2].  

3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra multidetektor-CT (MDCT) och 

magnetresonanstomografi (MRT) vid diagnostisering av pankreascancer.  

Frågeställning: Vilken radiologisk undersökningsmetod har högst diagnostisk säkerhet vid 

diagnostisering av pankreascancer, MRT eller MDCT? 

 

4. METOD  

4.1 Datainsamling 

För att kunna besvara studiens syfte, utfördes en systematisk litteratursökning i databasen 

PubMed, enligt riktlinjer av Willman et al., där både fria sökord och MeSH-termer användes. 

Vid alla sökningar kombinerades sökorden med den booleska söktermen AND, för att 

begränsa sökningen samt att den ska riktas till ett avgränsat område [10]. 

Totalt utfördes tre olika artikelsökningar i databasen PubMed. De MeSH-termer som 

tillämpades var pancreatic neoplasms, pancreatic cancer, MDCT, MRI och MR. Det användes 

även fria sökordet pancreas tumors. Sökningarna begränsades genom att välja artiklar som var 

utförda på människor, var skrivna på engelska samt att de var publicerade under de senaste tio 

åren (eller fem år vid en sökning). Vid en sökning tillämpades inga begränsningar eftersom 

sökningsresultatet innehöll få antal artiklar. 
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4.2 Urval  

Urvalet av artiklarna genomfördes enligt strukturer utarbetade av Willman et al.  

Urvalsprocessen gjordes på samma sätt vid alla sökningarna, dvs. genom att först läsa 

artiklarnas titel och de artiklar vars titlar verkade relevanta för studiens syfte valdes ut enligt 

urval 1. Därefter lästes abstraktet på de utvalda artiklarna och de artiklar som ansågs relevanta 

att kunna svara på studiens syfte valdes ut för att granskas i sin helhet enligt urval 2. Sedan 

utfördes en kvalitetsgranskning, enligt en utformad mall i litteraturen av Willman et al. De 

artiklar som uppfyllde kvalitetsgranskningens kriterier valdes ut enligt urval 3. Totalt valdes 

12 artiklar ut för att ingå i denna litteraturstudie [10]. 

Databassökningen samt urvalsprocessen presenteras i tabell 1. Inklusionskriterier för 

studierna var att artiklarna handlade om pankreas cancer, cystiska eller solida förändringar i 

pankreas. Exklusionskriterier för studierna var reviewartiklar, studier som handlade om 

metastaser samt fallbeskrivningar och studier på andra språk än engelska.  

Tabell 1: Urvalsprocess av artiklar 

Databas  Sökord Begränsning  Träffar  Urval 1 Urval 2  Urval 3  

PubMed  Pancreas tumors, 

MDCT, MRI 

Inga 41 17 9 4 

PubMed  Pancreatic 

neoplasms, MDCT 

10 years, 

Humans, English  

129 30 13 5 

PubMed  

  

Pancreatic cancer, 

MR 

5 years, Humans, 

English 

117 11 6 3 

 

4.3 Databearbetning och analys 

De 12 utvalda studierna som ansågs svara på denna litteraturstudies syfte och frågeställning 

analyserades och bearbetades. En översikt av artiklarna inkluderande kvalitetsgranskning 

sammanställdes i en litteraturmatris, bilaga1. För att strukturera och underlätta 

sammanställningen av resultatet, delades artiklarna i olika grupper. Studier som jämförde 

både MDCT och MRT hamnade i en grupp och studier som undersökte MRT eller MDCT 

separat, sammanställdes i två andra grupper.  
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4.4 Etisk övervägande 

Enligt Forsberg et al. bör etiskt övervägande beträffande urval och presentation av resultatet 

göras vid systematiska litteraturstudier [11]. Därför har alla artiklar som ingår i denna 

litteraturstudie redovisats och alla resultat som framkommit i analysprocessen, presenterats. 

Som framgår i studierna är de flesta artiklar som ingår i denna litteraturstudie granskade och 

godkända av etiska kommittéer eller av granskningsnämnden vid institutionen, där studien 

utfördes. I ett antal artiklar kunde inget information om etisk granskning hittas. Då söktes 

information i tidskrifterna där artiklarna publicerats, vilket resulterade i att information om 

etisk granskning för publikation hittades hos alla studier.  

 

 

5. RESULTAT  

Resultatet är baserad på 12 vetenskapliga artiklar som presenteras i tre grupper. I några fall 

har MDCT och MRT jämförts med andra metoder. Först presenteras åtta studier som jämför 

både MDCT och MRT. Därefter presenteras resultatet från tre studier som beskriver MDCT 

och sedan presenteras resultatet från en studie som beskriver MRT. En sammanställning av 

sensitivitet och specificitet i samtliga studier presenteras i slutet av resultatet, tabell 2. I 

studier där sensitivitet och specificitet rapporeterades för flera granskare, beräknas ett 

medelvärde som presenteras i tabell 2. 

För att kunna jämföra den diagnostiska säkerheten hos MDCT och MRT, är det viktigt att ha 

kunskap om innebörden av två begrepp, dvs. sensitivitet och specificitet. En bra metod ska 

vara känslig, vilket innebär att den ska reagera för alla med en sjukdom, men den ska också 

vara specifik, dvs. bara reagera för de sjuka. Det måttet som visar hur känslig och specifik en 

metod är kallas för sensitivitet respektive specificitet. Inom statistisk definieras sensitiviteten 

som sannolikheten för positivt testresultat när en patient har sjukdomen medan specificiteten 

är sannolikheten för negativt testresultat när patienten är frisk. Sensitivitet och specificitet kan 

anta värden mellan 0 och 100 %.  Ju närmare 100 % värdena är, desto bättre är den 

diagnostiska säkerheten [12]. 
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5.1 Studier som jämför MDCT och MRT vid diagnostisering av pankreastumörer 

Koelblinger et al. visade i sitt resultat att MDCT och MRT har en likvärdig diagnostik 

säkerhet för att detektera och stadieindela pankreascancer samt att bedöma dess resektabilitet. 

Vid detektering av pankreascancer var sensitiviteten och specificiteten lika hög för både 

MDCT och MRT (98 % respektive 96 %) hos granskare 1. För granskare 2 var sensitiviteten 

för MDCT lägre än MRT (93 % respektive 95 %) medan specificiteten för båda metoderna 

var lika hög (96 %). Vid bedömning av tumörens resektabilitet gällande MDCT var 

sensitiviteten lika hög för de både granskarna (87 %) medan specificiteten var högre hos 

granskare 1 än hos granskare 2 (75 % respektive 63 %). Gällande MRT var motsvarande 

sensitivitet lika hög hos de både granskarna (93 %), medan specificiteten var högre hos 

granskare 1 än hos granskare 2 (75 % respektive 50 %). Ett liknande resultat som denna studie 

förekom i några andra studier som beskrivs nedan [13].  

I studien av Lee et al. visade resultatet att både MDCT och MRT med angiografi (MRA) har 

en likvärdig diagnostisk säkerhet att detektera pankreastumörer och eventuell kärlinväxt samt 

att bedöma resektabilitet för duktalt adenokarcinom. MRT med MRA visade sig att ha lägre 

sensitivitet och specificitet än MDCT, vid bedömning av resektabilitet och förutsägelse av 

vaskulärt engagemang men skillnaderna var inte statistiskt signifikant. Vid bedömning av 

kärlinväxt var sensitiviteten för MDCT lägre hos granskare 1 än hos granskare 2 (61 % 

respektive 64 %) medan specificiteten var högre hos granskare 1 än hos granskare 2 (96 % 

respektive 94 %). Sensitiviteten för MRT med MRA gällande bedömning av kärlinväxt var 

lika hög för de både granskarna (57 %), medan specificiteten var högre hos granskare 2 än hos 

granskare 1 (99 % respektive 98 %). Vid bedömning av tumörens resektabilitet var 

sensitiviteten lika hög för både MDCT och MRT med MRA (99 %) för de både granskarna, 

medan specificiteten för MDCT var högre hos granskare 1 än hos granskare 2 (65 % 

respektive 59 %). Även specificiteten för MRT med MRA var högre hos första granskaren än 

hos den andra granskaren (41 % respektive 29 %) [14].  

Studien av Fusari et al. visade att MSCT och MRT har en likvärdig diagnostisk säkerhet 

gällande upptäckt av pankreascancer samt bedömning av dess resektabilitet. Vid tumör 

identifiering visar båda metoderna en noggrannhet på 98 %, sensitivitet på 100 % och 

specificitet på 88 %. Gällande bedömning av tumörens resektabilitet, visade MSCT högre 

noggrannhet än MRT (94 % respektive 90 %) och även högre sensitivitet än MRT (92 % 

respektive 88 %) medan specificiteten var lika hög för båda metoderna (100 %). I studien 

påstod författarna att MRT kan vara ett värdefullt alternativ till CT vid diagnostisering av 
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pankreascancer gällande upptäckt och karakterisering av en tumör samt bedömning av 

resektabilitet [15]. 

I studien av Takakura et al. jämfördes diffusionsviktad (DWI) MRT och MDCT hos patienter 

med pankreasgångsdilatation bekräftad av MRCP. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 

mellan dessa två metoder gällande upptäckt av pankreascancer. Dessutom var DWI-MRT 

likvärdig med MDCT gällande diagnosens tillförlitlighet, trots avsaknaden av kontrastmedel. 

I denna studie beräknades sensitiviteten, specificiteten och noggrannheten hos fyra granskare 

(två radiologer, två gastroenterologer). Resultatet visade att DWI-MRT hade lägre 

noggrannhet än MDCT (84 % respektive 86 %). Denna metod visade även lägre sensitivitet 

än MDCT (78 % respektive 83 %), men specificiteten var lika hög för båda metoderna (88 

%). Den diagnostiska noggrannheten för MDCT, beräknad av två radiologer, var högre än hos 

två gastroenterologer (93 % respektive 78 %). Även motsvarande värde för DWI-MRT var 

högre hos två radiologer än hos de två gastroenterologerna (92 % respektive 77%). Slutligen 

påstod författarna att kombinationen av MRT med MRCP och DWI är att föredra vid 

diagnostisering av pankreascancer, eftersom den har god förmågan att identifiera 

högriskgrupper(patient med pankreasgångsdilatation) samt detektera tumörer utan 

kontrasttillförsel [16].  

Resultatet från studien av Lee et al. visar att MDCT och MRT har en likvärdig diagnostisk 

noggrannhet gällande dess förmåga att differentiera benigna från maligna cystiska 

pankreasförändringar samt att föreslå en specifik diagnos. Sensitiviteten för MDCT och MRT 

var högre hos granskare 2 än hos granskare 1 (69.2 %, 79.9 % respektive 57.7 %, 65.4 %) 

medan sensitiviteten för både MDCT och MRT var lika hög hos granskare 3 (65.4 %). 

Specificiteten för både MDCT och MRT var lika hög hos granskare 1 (72.2 %) medan hos 

granskare 3 var sensitiviteten för både MDCT och MRT högre än hos granskare 2 (83.3 %, 

88.9 % respektive 63.9 %, 58.3 %). Vid granskning av MDCT-och MRT-bilder samtidigt blev 

den diagnostiska noggrannheten bättre än då MDCT- och MRT-bilder granskades separat vid 

olika tillfälle. Den diagnostiska noggrannheten vid tillgång till patientens såväl MDCT-bilder 

som MRT-bilder beräknades till 77.8 %, 73.0 % och 73.0 % för respektive granskare [17].   

I studien av Sainani et al. som jämförde MDCT och MRT med MRCP vid små 

pankreascystor, visades att både MDCT och MRT hade jämförbar noggrannhet vid 

karakterisering av aggressivitet hos små pankreascystor (≤3 cm) samt vid klassificering av 

cystor i musinöst och icke-musinöst. MRT visade högre noggrannhet än MDCT vid 
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bedömning av morfologiska egenskaper (t.ex. septa, muralknöl och duktal kommunikation, 

MDP) hos små cystor, men skillnaderna var inte statistiskt signifikant. Vid bedömning av 

septa, muralknöl och duktal kommunikation hade MRT högre sensitivitet än MDCT(91 %, 

33.3 %, 100 % respektive 73.9 %, 0 %, 85.7 %). Sensitiviteten för MDCT blev högre när ett 

dubbelfas- protokoll användes jämfört med ett enfas-protokoll vid morfologibedömning. 

Sensitivititeten vid dubbelfas-protokoll var 85.7 %, 0 %, 87.5 % och vid enfas-protokoll 55.6 

%, 0 %, 71.4 % [18]. 

I två av studierna framkom ett resultat som inte helt överensstämde med resultatet från 

ovanstående studier. Song et al. jämförde i sin studie, den diagnostiska säkerheten hos MDCT 

och MRT med MRCP vid differentiering av intraduktalt papillärt mucinöst tumör (IPMN) 

från andra cystiska tumörer. Resultatet visade att MRT med MRCP hade högre diagnostisk 

säkerhet än MDCT för att differentiera IPMN från andra cystiska tumörer i pankreas samt 

kunde ge bättre diagnos av andra cystiska pankreastumörer. Gällande MDCT var 

sensitiviteten högre hos granskare 1 än hos granskare 2 (83.9 % respektive 77.4 %) medan 

specificiteten var lika hög hos de både granskarna (86.4 %). Gällande MRT med MRCP var 

sensitiviteten lika hög för de både granskarna (96.8 %) medan specificiteten var högre hos 

granskare 1 än hos granskare 2 (90.9 % respektive 86.4 %) [19].  

Ett liknande resultat som studien av Song et al. framkom i Studien av Park et al. som visade i 

sitt resultat att gadoliniumförstärkt dynamisk 3D-GRE (gradient eko)MRT inklusive MRCP 

hade bättre förmåga att detektera små tumörförändringar än MDCT. Men gällande 

resektabilitet vid pankreascancer visar både MDCT och MRT en jämförbar diagnostisk 

säkerhet. Vid bedömning av resektabilitet var sensitiviteten gällande MDCT, lika hög hos de 

både granskarna (83.3 %), medan specificiteten var högre hos granskare 1, än hos granskare 2 

(75 % respektive 63.6 %). Vid denna bedömning var sensitiviteten gällande MRT, lägre hos 

granskare 1 än hos granskare 2 (83.3 % respektive 85.7 %), medan specificiteten var lika hög 

hos de både granskarna (63.6 %) [20]. 

 

5.2 Studier som beskriver MDCT vid diagnostisering av pankreastumörer 

Tamm et al. visade i sitt resultat att uppföljande endoskopiskt ultraljud(EUL) hade bättre 

förmåga att detektera pankreascancer än MDCT, men ingen signifikant skillnad i 

noggrannheten fanns mellan dessa metoder. Sensitiviteten för MDCT och EUL var lika hög 

vid upptäckt av tumörer ≥2cm men EUL hade högre sensitivitet än MDCT vid upptäckt av 
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tumörer ˂2 cm (99 % respektive 93 %). MDCT hade högre specificitet än EUL (72 % 

respektive 50 %) och noggrannheten hos MDCT var 90 %. Sensitiviteten för EUL med 

finnålspunktion beräknades till 82 % [21]. 

Resultatet från Imbriaco et al. visade att enfas-protokoll MDCT var en bra metod för 

kartläggning och bedömning av tumörens resektabilitet hos patienter med misstänkt 

pankreascancer. Vid upptäckt av pankreastumörer var sensitiviteten för MDCT, högre hos 

granskare 1 än hos granskare 2 (95 % respektive 93 %), men även specificiteten var högre hos 

granskare 1 än hos granskare 2 (93 % respektive 90 %). Vid bedömning av tumörens 

resektabilitet var sensitiviteten högre hos granskare 1 än hos granskare 2 (94 % respektive 90 

%), men även specificiteten var högre hos granskare 1, än hos granskare 2 (89 % respektive 

78 %) [22]. 

I studien av Lee et al. rapporterades ett måttlig diagnostisk säkerhet hos MDCT beträffande 

upptäckt av ampullär adenom eller adenokarcinom i situ. Resultatet visade att sensitiviteten 

och specificiteten för MDCT gällande upptäckt av ampullär adenom var 47.6% respektive 

86.4%. Vid förekomst av gallgångsdilatation var sensitiviteten och specificiteten 73.0 % 

respektive 60.6 %. När förekomst av pankreasgångsdilatation användes som kriterier, var 

sensitiviteten och specificiteten 47.6 % respektive 81.8 %. Resultatet tydde på att den 

diagnostiska säkerheten ökade om gallgångsdilatation eller identifiering av tumör användes 

som diagnostiska kriterier, vilket ledde till att sensitiviteten för MDCT förbättrades [23].  

 

5.3 Studien som beskriver MRT vid diagnostisering av pankreastumörer  

Kim et al visade i sitt resultat att den diagnostiska säkerheten var jämförbar för MRT och 

endoskopisk ultraljud (EUL) gällande karakterisering av cystiska och solida 

pankreasförändringar samt förutsägelse av dess malignitet. MRT visade en sensitivitet på 100 

%, specificitet på 82.8–96.6 % (två granskare) och en noggrannhet på 90 % respektive 98 %.   

För EUL beräknades noggrannheten till 88 %, sensitiviteten till 90.5 % och specificitet till 

86.2 % [24]. 
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Tabell 2: Sammanställning av sensitivitet och specificitet för MDCT och MRT i alla studier 

Författare 

[Rederenser] 

Sensitivitet  

MDCT(%) 

Sensitivitet  

MRT(%) 

Specificitet  

MDCT(%) 

Specificitet  

MRT(%) 

Kommentar 

Koelblinger 

et al. 

[13] 

95.5 96.5 96 96 Förmåga att 

detektera 

pankreascancer 

80 65 98 97 Bedömning av 

kärlinväxt 

 

87 93 69 62.5 Bedömning av 

resektabilitet  

 

Lee et al. 

[14] 

 

62.5 57 95 98.5 Bedömning av 

kärlinväxt 

 

90 90 62 35 Bedömning av 

resektabilitet  

 

Fusari et al. 

[15] 

 

100 100 88 88 Förmåga att 

detektera 

pankreastumörer 

92 88 100 100 Bedömning av 

resektabilitet 

 

Takakura et 

al. 

[16] 

83 78 88 88 Förmåga att 

detektera 

pankreascancer 

Lee et al. 

[17] 

 

64.1 69.2 73.1 73.1 Förmåga att 

differentiera benigna 

och maligna cystiska 

pankreasförändringar 

Sainani et al. 

[18] 

 

73.9 91 - - Bedömning av septa 

 

0 33.3 - - Bedömning av 

muralknöl 

85.7 100 - - Bedömning av MDP 

 

Song et al. 

[19] 

 

80.65 96.8 86.4 88.65 Förmåga att 

differentiera IPMN 

från andra cystiska 

tumörer 

Park et al. 

[20] 

 

83.3 84.5 69.3 63.6 Bedömning av 

tumörens 

resektabilitet 

gällande kärlinväxt, 

lymfkörtel- och 

fjärrmetastaser 
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Författare  

[Referenser] 

Sensitivitet 

MDCT(%) 

Sensitivitet 

MRT(%) 

Specificitet 

MDCT(%) 

Specificitet 

MRT(%) 

kommentar 

Tamm et al. 

[21] 

 

 

 

 

93 - 72 - Diagnostisering av 

pankreastumörer 

oavsett tumörstorlek 

83 - Diagnostisering av 

pankreastumörer 

<2cm 

Imbriaco et 

al. 

[22] 

94 - 92 - Förmåga att 

detektera 

pankreastumörer 

92 83.5 Bedöma tumörens 

resektabilitet 

Lee et al. 

[23] 

 

 

 

47.6 - 86.4 - Förmåga att 

detektera ampullär 

adenom, 

pankreastumörer 

73.0 60.6 Vid förekomst av 

extrahepatisk 

gallgångsdilatation 

47.6 81.8 Sedan vid 

pankreasgångs- 

dilatation  

Kim et al. 

[24] 

 

- 100 - 89.7 Differentiering av 

cystiska och solida 

pankreasförändringar 

6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteratursökning utfördes i databasen PubMed för att besvara studiens syfte 

och frågeställning. För att begränsa antalet sökträffar valdes vissa begränsningar, t.ex. genom 

att välja artiklar som var utförda på människor, var skrivna på engelska samt att de var 

publicerade under de senaste tio åren. Från en början genomfördes artikelsökningar på artiklar 

som var publicerade under de senaste fem åren. Men eftersom detta inte resulterade i ett 

önskvärt antal artiklar, utökades tidsbegränsningen till tio år vid en sökning, vilket ledde till 

att ett större antal relevanta artiklar kunde hittas. Tidsbegränsningen fem år användes bara vid 

en sökning, för att minska antalet sökträffar vid denna sökning. De flesta artiklar som ingår i 

denna litteraturstudie publicerades under de senaste fyra åren, vilket innebär att denna studie 

är baserad på nya vetenskapliga artiklar som kan vara mer aktuella att använda. 
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För att kunna hitta relevanta artiklar till denna litteraturstudie tillämpades olika sökord samt 

förkortningar av sökord, t.ex. MRI istället för magnetic resonance imaging. De sökord som 

användes var bl.a. pancreatic neoplasms, pancreatic cancer, MDCT och MRI. Sökordet MRI 

användes vid en sökning, medan vid två sökningar användes MR, vilket upptäcktes senare och 

kan ha påverkat sökresultatet. 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att jämföra MDCT och MRT vid 

diagnostisering av pankreascancer, hade det varit en stor fördel om enbart artiklar som jämför 

dessa metoder hade använts i denna studie. Men sökningarna som gjordes, resulterade inte i 

ett tillräcklig stort antal artiklar som jämförde de två metoderna. Därför valdes att även 

artiklar som enbart beskriver MDCT eller MRT, skulle inkluderas i studien, för att få ett 

önskvärt antal artiklar. Detta kan möjligtvis vara en svaghet i denna litteraturstudie. 

En kvalitetsgranskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna utfördes genom att använda en 

utformad mall av Willman et al. [10]. Detta upplevdes vara svårt på grund av liten erfarenhet 

inom detta område, vilket kan ha påverkat artiklarnas verkliga kvalitet. Men en subjektiv 

granskning utfördes ändå efter bästa möjliga förmåga, genom att använda mallen. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

I de flesta artiklar som ingår i denna litteraturstudie jämförs både MDCT och MRT, medan i 

några fall har MDCT och/eller MRT jämförts med andra undersökningsmetoder. De flesta 

artiklar hade retrospektiv studiedesign, vilket enligt författarna var en begränsning i deras 

studie. Till exempel på grund av den retrospektiva studiedesignen kunde inte en verklig bild 

av tumörens storlek och morfologi speglas. Två artiklar hade prospektiv studiedesign, vilket 

anses vara en styrka för dessa studier. 

I de flesta artiklar hade patientinformationen (kliniska/patologiska/kirurgiska uppgifter) 

hämtats från datajournaler som sedan eftergranskades. I vissa studier söktes informationen 

under en lång period, vilket sannolikt kan ha påverkat bildkvalitet och bildanalysen, eftersom 

tekniken ständigt utvecklas.   

Det är endast två studier [16,17] som diskuterar strålningsrisken med MDCT. Det är också 

bara en studie som tar upp risken med intravenöst kontrastmedel [16]. Detta kan bero på att 

det i studierna ansågs att nyttan med MDCT- undersökningen överväger riskerna. 
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6.2.1 Studier som jämför MDCT och MRT vid diagnostisering av pankreastumörer 

MDCT och MRT har en likvärdig diagnostisk säkerhet gällande detektering av 

pankreastumörer och bedömning av tumörens resektabilitet [13-15, 20], men MRT visade sig 

ha bättre förmåga att detektera små tumörförändringar [20]. När det gäller att bedöma 

kärlinväxt har MDCT och MRT likvärdig diagnostisk säkerhet [13,14,20].  

I studien av Koelblinger et al. framkom att MDCT och MRT har likvärdig diagnostisk 

säkerhet vid diagnostisering av pankreastumörer. En aspekt som kan ha haft inverkan på 

resultatet från MRT-undersökningar i denna studie, är det faktum att undersökningarna 

utfördes med en MRT med magnetstyrkan 3T. Detta är studiens fördel, jämfört med de andra 

studier som använde 1.5 T MRT, eftersom 3T-MRT ger högre signal och därmed bättre 

spatiell upplösning [13].  

Ett liknande resultat som Koelblinger et al. erhölls av Lee et al. [14] och Fusari et al. [15]. 

Dock i studien av Lee et al. användes MRT med angografi(MRA) för bedömning av duktalt 

adenokarcinom. I studien av Fusari et al. användes en 12 kanalig spole vid MRT-

undersökningar, vilket ger bra spatiell upplösning och därmed förbättrar bildkvaliten [15].   

Dessa två studier [14,15] har också olika studiedesigner. Studien av Lee et al. har en 

retrospektiv studiedesign medan studien av Fusari et al. har en prospektiv design. Som det 

beskrevs tidigare har studiedesignen viss betydelse för resultatet. En annan skillnad mellan 

dessa två studier är att de använder sig av olika MDCT- protokoll, dvs. att i ena studien [14] 

tillämpades dubbelfas- protokoll utan peroralkontrastmedel, medan i den andra studien [15] 

användes trippelfas- protokoll med 750 ml vatten som patienten skulle dricka 10-15 minuter 

före undersökningen. Skillnader i antalet faser som tillämpades vid MDCT- protokoll 

förekom även i andra studier. Dessa skillnader kan ha påverkat bildanalysen på olika sätt som 

beskrivs nedan och därmed påverkat bedömning av pankreascancer och preoperativ 

planeringen. 

Att olika protokoll används för MDCT vid diagnostisering av pankreascancer är en viktig 

aspekt som ska beaktas. Enligt Sainani et al. [18] var sensitiviteten för MDCT högre när ett 

dubbelfas- protokoll tillämpades, än vid ett enfas- protokoll, men skillnaderna var inte 

statistiskt signifikant. I studien av Imbriaco et al. [22] beskrivs att enfas-protokoll har fler 

fördelar jämfört med ett dubbelfas-protokoll. Ett enfas- protokoll ger mindre strålning till 

patienten, är mindre tidskrävande samt att det möjliggör god kontrast av både arteriella och 

venösa pankreasstrukturer. En annan fördel är att hela levern och övre buken kan utvärderas 
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under portafasen, som är den optimala fasen för identifiering av levermetastaser och andra 

tillhörande tumör fynd som t.ex. ascites, hos patienter med pankreascancer. Nackdelen med 

ett enfas- protokoll är en dålig förmåga att påvisa hypervaskulära pankreastumörer. I dessa 

fall föredras ett dubbelfas- protokoll med en tidig artärfas [22]. Enligt Fusari et al. [15] är 

trippelfas- protokoll en bra teknik för att påvisa pankreastumörer och ger information om dess 

förhållande till intilliggande artärer och vener, vilket är en avgörande faktor för preoperativ 

planering.  

I studien av Takakura et al. [16] jämfördes MDCT med diffusionsviktad(DWI) MRT, hos 

patienter med pankreasgångsdilatation bekräftad av MRCP. Patienter med 

pankreasgångsdilatation anses vara en riskgrupp för pankreascancer, enligt Takakura et al. 

Denna studie visade precis som Fusari et al.[15] ingen signifikant skillnad mellan MDCT och 

MRT gällande detektering och stadieindelning av pankreascancer. I slutsatsen beskrivs att 

MDCT och DWI-MRT är osäkra metoder vid detektering av pankreascancer i 

riskgruppatienter med pankreasgångsdilatation. Kombinationen av MRT med MRCP och 

DWI är att föredra i dessa fall på grund av dess goda förmåga att identifiera högriskgrupper 

samt detektera tumörer utan kontrasttillförsel. I denna studie beskrivs också att MRT är att 

föredra, dels på grund av strålningsrisken och dels på grund av risken för allergiska reaktioner 

vid intravenöst jodkontrastmedel för dynamisk undersökning med MDCT. Dessutom har 

MDCT och MRT en likvärdig diagnostisk noggrannhet [15]. En annan aspekt som ska 

beaktas är att bildanalysen utfördes av två radiologer och två gastroenterologer. Hos 

radiologerna ansågs noggrannheten för både MDCT och DWI-MRT vara högre än hos 

gastroenterologerna. Detta tyder på att resultatet kan påverkas av granskarens roll och 

kunskap.   

Lee et al. [17] visade i sin studie en likvärdig diagnostisk noggrannhet hos MDCT och MRT 

gällande dess förmåga att differentiera mellan benigna och maligna cystiska 

pankreasförändringar samt att förutse en specifik diagnos. I denna studie var sensitiviteten för 

båda metoderna relativt låg medan specificiteten var relativt hög. Även noggrannheten för att 

föreslå en specifik diagnos var låg. Detta kan enligt författarna bero på olika typer av 

pankreascystor i den aktuella studien samt att granskarna var utan vetskap om patienternas 

kliniska status. I denna studie utfördes förutom en enskild granskning av MDCT och MRT 

bilder, även en granskning av MDCT och MRT bilder samtidigt, vilket är unikt för denna 

studie jämfört med de andra studierna. Granskning av de både undersökningarna vid samma 

tillfälle, förbättrade den diagnostiska noggrannheten. Eftersom det är bara denna studie som 
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tillämpat denna metod (granska bilder samtidigt), är det svårt att dra en definitiv slutsats, 

därför kan nya studier vara nödvändiga för att möjligtvis stärka resultatet. En aspekt som ska 

beaktas i denna studie är att olika typer av MDCT(4, 16,64-detektorrad) användes, vilket kan 

ha haft inverkan på bildkvalitet [17]. Till exempel ger en 4-detektorrad MDCT sämre spatiell 

upplösning än en 64-detektorrad MDCT, enligt Park et al. [20]. 

En jämförelse av MDCT och MRT inklusive MRCP utfördes av Sainani et al. [18]. Studien 

visade att båda metoderna har en jämförbar noggrannhet vid karakterisering av små cystiska 

pankreasförändringar i aggressiva och icke-aggressiva lesioner samt vid klassificering av 

cystor i mucinös och icke-mucinös lesioner. MRT hade högre sensitivitet än MDCT vid 

detektering av morfologiska egenskaper, t.ex. vid bedömning av septa, muralknöl samt duktal 

kommunikation, hos cystor. Dock var skillnaden mellan de två metoderna inte statistiskt 

signifikant. Både MDCT och MRT visade falskt positivt diagnos för duktal kommunikation, 

vilket bl.a. kan bero på att tunna septa lätt kan brista vid biopsier vilket kan påverka resultatet 

[18].  

I två studier [19,20] förekom ett resultat som inte helt överensstämde med resultatet från 

ovanstående studier. Studien av Song et al. [19] visade att MRT med MRCP hade högre 

diagnostisk säkerhet än MDCT vid differentiering av IPMN från andra cystiska 

pankreastumörer samt att den hade bättre förmåga att förutse en speciell diagnos för andra 

cystiska pankreastumörer. MRT-protokoll som tillämpades i denna studie innehöll icke-

kontrastförstärkt T1 och T2-viktade bilder samt MRCP, men innehöll inte dynamisk 

kontrastförstärkt 3D, GRE(gradient eko) avbildning, vilket är en skillnad mellan denna studie 

och studien av Park et al. [20]. Studien av Park et al visade att gadoliniumförstärkt dynamisk 

3D-GRE(gradient eko)MRT inklusive MRCP hade bättre förmåga att detektera små 

tumörförändringar än MDCT. Detta resultat bekräftas av Aspelin et al. [7]. som beskriver att 

kontrastförstärkt 3D- MRT i kombination med MRCP är en bra metod för att detektera och 

karakterisera pankreasförändringar. Park et al. [20] visar också att MDCT och MRT har en 

jämförbar diagnostisk säkerhet gällande bedömning av tumörens resektabilitet. 
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6.2.2 Studier som beskriver MDCT vid diagnostisering av pankreastumörer 

Tre av artiklarna [21-23] behandlar MDCT som undersökningsmetod vid diagnostisering av 

pankreascancer, men en av dessa studier jämför MDCT med endoskopiskt ultraljud (EUL) 

[21]. Resultatet från två studier [21,22] visar att MDCT har en god förmåga att detektera 

pankreastumörer medan en studie beskriver en måttlig träffsäkerhet hos MDCT [23].  

Studien av Lee et al. visade lägsta sensitivitet (47 %) gällande detektering av 

pankreastumörer, vilket kan bl.a. bero på litet antal patienter (n=42), användning av olika 

MDCT- protokoll och olika peroralkontrastmedel. Studien visade också att sensitiviteten (73 

%) förbättrades när förekomst av gallgångsdilatation användes som diagnostiskt kriterie [23].  

Studien av Tamm et al. [21] visade att MDCT har en god förmåga att detektera 

pankreastumörer. I studien diskuteras även andra fördelar med MDCT, bl.a. att denna teknik 

är icke- invasiv och snabbare än spiral CT, vilket tillåter pankreasavbildning under det mest 

optimala fasen av kontrastförstärkning. Denna studie tar även upp vikten av kriterier som 

används vid bedömning av pankreastumörer. I studien diskuteras att sensitiviteten för MDCT 

kan variera beroende på vilka kriterier som används. Detta överensstämmer med resultatet 

från studien av Lee et al. [23] som visade att sensitiviteten för MDCT blev bättre när andra 

kriterier användes för bedömning av pankreastumörer. En fördel med Tamm et al. studie är 

dess höga antal deltagare (n=117), vilket ökar tillförlitligheten i studiens resultat. 

I studien av Imbriaco et al. [22] framkom det att MDCT med enfas-protokoll är en bra metod 

för tumördetektering och bedömning av tumörens resektabilitet. Studien erhöll högsta 

sensitivitet- och specificitetvärde (94 % respektive 92 %), jämför med de två andra studier 

[21,23] som beskriver MDCT vid detektering av pankreastumörer. 

En viktig aspekt som ska beaktas är att vid diagnostisering av pankreascancer med MDCT, 

spelar volymen och injektionshastigheten av kontrastmedel en viktig roll för att bestämma 

graden av pankreasparenkymförstärkning. Ju större volym kontrastmedel som används, desto 

bättre blir pankreasparenkymförstärkningen [22]. I studierna förekom skillnader i 

administrationssättet, injektionshastigheten samt volym av kontrastmedel. Oftast gavs 150 ml 

intravenöst kontrastmedel med 3ml/s. Förutom intravenöst kontrastmedel, gavs i vissa studier 

även peroralt kontrastmedel som ofta var vatten. Detta möjliggör avgränsningen av ventrikeln 

och duodenum samt att relationen mellan pankreashuvudet och duodenum bättre kan 

definieras [15,22].  
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6.2.3 Studier som beskriver MRT vid diagnostisering av pankreascancer 

I studien av Kim et al. [24] framkom att MRT har en god förmåga gällande karakterisering av 

cystiska och solida pankreasförändringar samt förutsägelse av dess malignitet. MRT visade en 

sensitivitetvärde på100 % vid differentiering av cystiska och solida pankreastumörer, vilket är 

väldigt högt. 

6.2.4 Styrkor och svagheter 

Antalet deltagare i de utvalda artiklarna skiljer sig från varandra, vilket möjligtvis kan vara en 

svaghet i denna litteraturstudie, eftersom detta minskar trovärdigheten av de resultat som 

erhålls i studierna. Till exempel studien av Sainani et al. [18] inkluderar endast 30 patienter, 

medan studien av Tamm et al. [21] inkluderar 117 patienter. 

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

granskade. Detta faktum är ett tecken på att artiklarna håller hög kvalitet.  

 

7. KONKLUSION 

MDCT och MRT är två likvärdiga radiologiska undersökningsmetoder för att diagnostisera 

pankreascancer. Både metoderna har en jämförbar diagnostisk säkerhet för att detektera, 

stadieindela pankreastumörer samt att bedöma dess resektabilitet. MDCT är snabbare och har 

fortfarande en större tillgänglighet än MRT men dess nackdel är att patienten utsätts för 

joniserande strålning. MRT har god förmåga att framställa pankreasparenkymet, omgivande 

organ, hela kärlsystemet i pankreas och gångsystemet samt beräkna den exokrina funktionen. 

Nackdelen med MRT är begränsad tillgänglighet, rörelseartefakter samt att alla patienter inte 

kan genomgå denna undersökning pga. kontraindikationer för MRT. 
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Bilaga 1. Artikelsammanfattning med kvalitetsgranskning. Kvalitet presenteras enligt 

följande I,II,III där III bedöms som låg kavalitet. 

Författare 

År/ Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Koelblinge

r C, Ba-

Ssalamah 

A, 

Goetzinger 

P, Puchner 

S, Weber 

M, Sahora 

K, et al. 

2011, 

Austria  

 

Att jämföra den 

diagnostiska 

säkerheten hos 

64-detektors 

CT(MDCT) 

och 3T MRT 

gällande dess 

förmåga att 

påvisa och 

stadieinleda 

pankreastumör

er 

Prospektiv 

studie  

89(23) Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan 

MDCT och MR 

gällande detektering 

av pankreascancer 

eller bedömning av 

resektabilitet. Båda 

modaliteterna 

uppvisade hög 

sensitivvitet( > 90 %) 

vid detektering av 

pankreascancer och 

hög diagnostisk 

noggrannhet(>90%) 

vid klassifikation av 

tumörer 

(malign/benign) 

 

I 

Lee JK, 

Kim AY, 

Kim PN, 

Lee MG, 

Ha HK, 

2010, 

Korea  

 

Att jämföra 

MDCT(dubbelf

as) med MRT 

inkluderande 

MR-angiografi 

för att detektera 

pankreastumör

er, bedöma 

kärlinväxt samt 

bedöma 

resektabilitet av 

duktalt 

adenokarcinom 

 

Retrospekti

v studie 

56(60) MDCT och MRT med 

MR-angiografi hade 

en likvärdig 

diagnostisk säkerhet 

att detektera 

pankreastumörer och 

eventuell kärlinväxt 

samt att bedöma 

resektabilitet för 

duktalt 

adenokarcinom  

II  

Fusari M, 

Maurea S, 

Imbriaco 

M, Mollica 

C, 

Avitabile 

G, Soscia 

F, et al. 

2010, Italy  

 

 

 

Att jämföra 

multislice-CT 

(MSCT) och 

MRT gällande 

upptäckt av 

pankreascancer

och bedömning 

av dess 

resektabilitet  

Retrospekti

v studie 

40(0) MSCT och MRT 

visade en likvärdig 

diagnostisk säkerhet 

att detektera 

pankreascancer samt 

att bedöma dess 

resektabilitet. 

II  



 
 

Författare  

År/Land 

Syfte  Design  Deltagare  

(bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

Takakura 

K, 

Sumiyama 

K, 

Munakata 

K, Ashida 

H, Arihiro 

S, 

Kakutani 

H, et al. 

2011, 

Japan  

 

 

 

Att jämföra 

diffusionsvikta

d (DWI) MRT 

och MDCT vid 

detektering av 

pankreascancer 

hos patienter 

med 

pankreasgångs

dilatation 

(MPD) 

bekräftad av 

MRCP 

Retrospekti

v studie 

83(0) Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan 

DWI-MRT och 

MDCT vid 

detektering av 

pankreascancer.  MRT 

med MRCP och DWI 

är att föredra vid 

diagnostisering av 

pankreascancer, 

eftersom den har god 

förmågan att 

identifiera 

högriskgrupper samt 

detektera tumörer utan 

kontrasttillförsel. 

II 

Lee HJ, 

Kim MJ, 

Choi JY, 

Hong HS, 

Kim KA, 

2011, 

South 

Korea  

 

Att jämföra den 

diagnostiska 

noggrannheten 

hos MDCT och 

MRT vid 

differentiering 

av benigna och 

maligna 

cystiska 

pankreasföränd

ringar 

Retrospekti

v studie 

63(34) MDCT och MRT 

hade en likvärdig 

diagnostisk 

noggrannhet gällande 

dess förmåga att 

differentiera benigna 

och maligna cystiska 

pankreasförändringar 

samt att föreslå en 

specifik diagnos.  

Granskning av MDCT 

och MRT vid samma 

tillfälle kunde 

förbättra den 

diagnostiska 

noggrannheten. 

I  

Sainani NI, 

Saokar A, 

Deshpande 

V, 

Fernández-

del Castillo 

C, Hahn P, 

Sahani DV, 

2009, USA 

 

 

 

Att jämföra 

MDCT och 

MRT med 

MRCP vid 

karakterisering 

av små 

pankreascystor 

(≤3cm) samt 

förutse dess 

aggressivitet 

Retrospekti

v studie 

30(92) MDCT och MRT med 

MRCP hade jämförbar 

noggrannhet vid 

karakterisering av 

aggressivitet hos små 

pankreascystor(≤3 

cm) samt vid 

klassificering av 

cystor i musinöst och 

icke-musinöst. MRT 

visade högre säkerhet 

än MDCT vid 

bedömning av 

morfologin av små 

cystor. 

 

II 



 
 

Författare  

År/Land  

Syfte  Design  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Kvalitet  

Song SJ, 

Lee JM, 

Kim YJ, 

Kim SH, 

Lee JY, 

Han JK, et 

al. 

2007, 

South 

Korea 

 

 

 

Att jämföra den 

diagnostiska 

säkerheten hos 

MDCT och 

MRT med 

MRCP vid 

karakterisering 

av cystiska 

pankreastumör

er med särskild 

tonvikt på 

differentiering 

av intraduktalt 

papillärt 

mucinös från 

andra cystiska 

tumörer 

Retrospekti

v studie 

53(23) MRT med MRCP 

hade högre 

diagnostisk säkerhet 

än MDCT för att 

differentiera IPMN 

från andra cystiska 

tumörer i pankreas 

samt kunde ge bättre 

diagnos av andra 

cystiska 

pankreastumörer. 

II 

Park HS, 

Lee JM, 

Choi HK, 

Hong SH, 

Han JK, et 

al.  

2009, 

Korea  

 

 

 

 

 

Att bedöma 

den 

diagnostiska 

noggrannheten 

hos MDCT och 

gadolinium 

förstärkt 3D-

GRE MRT 

inklusive 

MRCP, 

gällande 

tumörupptäckt 

och 

resektabilitet 

Retrospekti

v studie 

54(152) Gadoliniumförstärkt 

dynamisk 3D-

GRE(gradient 

eko)MRT inklusive 

MRCP visade sig vara 

bättre än MDCT, för 

att detektera små 

tumörförändringar. 

Gällande resektabilitet 

vid pankreascancer 

visade både MDCT 

och MRT jämförbar 

diagnostisk säkerhet. 

II 

Tamm EP, 

Loyer EM, 

Faria SC, 

Evans DB, 

Wolff RA, 

Charnsang

avej C, 

2007, USA  

 

 

 

 

 

Att jämföra 

MDCT och 

uppföljande 

endoskopiskt 

ultraljud(EUL), 

med och utan 

finnålspunktion 

vid diagnostik 

av 

pankreascancer 

Retrospekti

v studie 

117(0) EUL hade högre 

sensitivitet än MDCT 

vid upptäckt av 

tumörer ˂2 cm. Det 

genomsnittliga 

sensitivitetsvärdet för 

MDCT beräknades 93 

% medan uppföljande 

EUL hade sensitivitet 

på 99 %.  

Specificiteten för 

MDCT och EUL var 

72 % respektive 50 %.    

Uppföljande EUL var 

bättre på att upptäcka 

pankreascancer 

 

I  



 
 

Författare  

År/Land 

Syfte  Design  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Kvalitet 

 

Imbriaco 

M, 

Megibow 

AJ, 

Ragozzino 

A, Liuzzi 

R, 

Mainenti P, 

Bortone S, 

et al.  

2005, USA  

 

 

Att bedöma 

den 

diagnostiska 

säkerheten av 

MDCT vid 

kartläggning 

och bedömning 

av tumör 

resektabilitet 

hos patienter 

med misstänkt 

pankreascancer 

 

 

 

Prospektiv 

studie 

71(0) MDCT med enfas-

protokoll var en bra 

metod för 

kartläggning av 

pankreastumörer och 

bedömning av 

tumörens resektabilitet 

hos patienter med 

misstänkt 

pankreascancer. 

I  

Lee M, 

Kim MJ, 

Park MS, 

Choi JY, 

Chung YE, 

2011, 

South 

Korea  

 

 

 

 

 

 Att bedöma 

den 

diagnostiska 

noggrannheten 

gällande 

MDCT 

förmåga att 

upptäcka 

ampullära 

adenom och 

adenokarcinom 

i situ. 

Retrospekti

v studie 

42(0) MDCT hade måttlig 

diagnostisk säkerhet 

beträffande upptäckt 

av ampullära adenom 

eller adenokarcinom i 

situ. Den diagnostiska 

säkerheten ökade om 

gallgångsdilatation 

eller identifiering av 

tumör används som 

diagnostiska kriterier, 

vilket ledde till att 

sensitiviteten för 

MDCT förbättrades 

 

II 

Kim YC, 

Choi JY, 

Chung YE, 

Bang S, 

Kim MJ, 

Park MS, 

et al. 

2010, 

Korea  

Att jämföra den 

diagnostiska 

säkerheten hos 

MRT och 

endoskopiskt 

ultraljud (EUL) 

vid 

karakterisering 

av cystiska 

förändringar i 

pankreas och 

dess förmåga 

att förutse 

malignitet.   

 

Retrospekti

v studie 

50(73) Både MRT och EUL 

var jämförbara 

metoder i 

karakterisering av 

cystiska förändringar i 

pankreas och 

förutsägelse av dess 

malignitet. MRT 

visade 100 % 

sensitivitet, 82.8–

96.6% specificitet, 90 

% noggrannhet. EUL 

visade 90.5% 

sensitivitet, 86.2% 

specificitet och 88 % 

noggrannhet.  

I  

 


