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Nanopartiklarnas användning som kontrastmedel vid radiografiska 

bröstundersökningar - Sammanfattning  

Detta arbete handlar om ett färskt område inom radiografin nämligen användandet av 

nanopartiklar som kontrastmedel. Det är vanligt förekommande att det används 

kontrastmedel inom radiografin, men de kontrastmedel som idag används är oftast 

inte helt riskfria. Det har gjorts många studier på senare år med nya typer av 

kontrastmedel som använder sig utav nanoteknologi vid framställningen. Vissa av de 

nya kontrastmedlen kan vara till nytta för flera olika typer av bröstundersökningar. 

Radiografiska bröstundersökningar görs dels för att hitta men även för att utesluta 

bröstcancer. Inom radiografi kan flera modaliteter användas för bröstundersökningar, 

men det vanligaste och viktigaste är mammografi. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka nanopartiklar som kan användas som 

kontrastmedel vid olika typer av radiografiska undersökningar av bröstvävnad och som 

metod valdes en systematisk litteraturstudie. Majoriteten av de sjutton artiklarna som 

studien baseras på är maximalt tre år gamla, vilket ger en väldigt aktuell inblick i 

ämnet. 

Resultatet visar på att de tolv nanopartiklar som redovisas alla baseras på något 

metalliskt ämne och samtliga bidrar till att ge god kontrastökning i bilderna. De flesta 

artiklarna som ingår i denna studie har inriktat sig mot undersökning av tumörvävnad 

eller lymfkörtlar, men det finns även forskning som riktar sig mot screening.  

 

Nyckelord: mammografi, röntgensjuksköterska, magnetresonanstomografi, MR, bröst 

cancer 

 

  



 
 

The applicability of nanoparticles as contrast agents for radiographic 

breast exams - Summary 

This paper is about a new field in radiography namely the usage of nanoparticles as 

contrast agents. The usage of contrast is commonplace within radiography, but the 

contrast agents that are used are not completely without risk. Many studies have been 

performed over the years regarding the usage of novel, nanotechnology based contrast 

agents. Some of these can be beneficial for several types of exams regarding breast 

tissue. 

Breast exams made by utilizing radiographic equipment are done both to find but also 

to exclude breast cancer. Mammography is the most frequently used method but other 

modalities are used regularly as well. 

The aim of this study is to explore what kinds of nanoparticles can be used as contrast 

agents with different types of radiographical breast exams and the method chosen to 

conduct this study was a systematic review. The majority of the seventeen articles 

included in this study were published within the last three years which brings this topic 

up to date. 

The results indicate that all of the twelve nanoparticles presented herein are based on 

a metallic substance of some kind and they all have a good enhancing effect on the 

contrast in the images taken. The majority of the articles have pursued trials towards 

examinations of tumors or lymphnodes, but there are some that have chosen to study 

the effects when doing screening. 

 

Keywords: mammography, radiographer, magnetic resonance imaging, MRI, breast 

cancer 
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Inledning 

Att ständigt hålla sig uppdaterad när det gäller nya metoder och lyfta fram ny forskning är en 

viktig del av röntgensjuksköterskans roll. Med det i tankarna kommer detta arbete att handla 

om ett färskt område inom radiografin nämligen användandet av nanopartiklar som 

kontrastmedel. Mycket forskning bedrivs i ämnet och flera forskare anser att nanopartiklar 

är nästa generation av kontrastmedel för alla modaliteter inom medicinsk bildvetenskap. 

Dock kommer detta arbete enbart att rikta in sig på mammografisk screening och 

radiografiska undersökningar av bröstcancer. 

Bakgrund 

Röntgensjuksköterskans profession 

Det område som röntgensjuksköterskan arbetar inom är radiografi och ställer krav på goda 

kunskaper inom omvårdnad, medicinskt kunskap, strålningsfysik och medicinsk bildteknik. 

Inom radiografi är det centralt att kunna planera, genomföra undersökningar och utvärdera 

bildkvaliteten samt ständigt förbättra och utveckla området (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor [SWEDRAD], 2011). De kontrastmedel som finns tillgängliga idag har 

en snabb cirkulationstid i kroppen vilket försvårar röntgensjuksköterskans arbete med att 

optimera och standardisera bildtagningen.  

Röntgensjuksköterskan har enligt socialstyrelsens författning SOSFS 1999:26 en skyldighet 

att ta reda på om patienten haft symptom på överkänslighet innan användning av 

kontrastmedel och i de fallen följa skriftliga instruktioner som ska finnas på varje avdelning.  

Enligt kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor ingår det i yrkesrollen att 

motverka komplikationer i samband med undersökning och behandling (SWEDRAD, 2011). 

Att följa den forskning som bedrivs för att få fram nya kontrastmedel med mindre 

biverkningar kan ses som viktig del i detta. 

Radiografiska bröstundersökningar 

Radiografiska bröstundersökningar görs dels för att hitta men även för att utesluta 

bröstcancer. Bröstcancer utgör cirka 30 procent av all cancersjukdom bland kvinnor och är 

den enskilt vanligaste dödsorsaken för kvinnor under 50 år. Det har skett en fördubbling i 

antalet insjuknade sedan 1960, men antalet avlidna har en svag nedåtgående trend från 1980 

talet. Sannolikheten för 10 årsöverlevnad uppmättes under 2007 till 79 procent. Med tanke 

på att helt utan behandling är sannolikheten för överlevnad 10 procent efter sex år så har 

utvecklingen gått framåt. Att fånga upp kvinnor i den symptomfria fasen är av vikt eftersom 
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behandling som sätts in i tidigt skede ger bättre effekt. Mammografiscreening beräknas sänka 

dödligheten med mellan 16-25 procent (Socialstyrelsen, u.å.). 

Om en person diagnosticeras med en bröstcancertumör som är större än 3 cm, men där ingen 

misstanke föreligger om axillmetastaser görs i regel en undersökning av portvaktskörteln. 

Portvaktskörteln identifieras genom att en radioaktiv isotop i kombination med ett blått 

färgämne injiceras i eller intill tumören för att transporteras med lymfan och sedan fastna i 

lymfkörteln. Detta förfarande gör att antalet totala utrymningar av axillerna kan halveras 

vilket leder till färre patienter i onödan behöver uppleva de besvär; armsvullnad, nedsatt 

rörlighet, smärta och nedsatt känsel, som associeras med axillutrymning (Andersson, 

Jeppsson & Rydholm, 2012; Almås, Stubberud & Grönseth, 2011). 

Mammografi 

Den idag vanligaste formen av undersökning av bröst är mammografi. Den 

röntgenutrustning som används är speciellt framtagen för att ta bilder av bröstvävnad. 

Eftersom mammografi i Sverige används till screening vartannat år för kvinnor i åldern 40 

till 74 är det extra viktigt att strålningsdoserna hålls låga för att minimera risken för inducera 

cancer senare i livet hos de personer som undersöks. Detta är en anledning till att 

kompression av bröstkörteln används. Ju tunnare vävnaden blir desto mindre strålning krävs 

för att penetrera. Komprimering ger även andra fördelar såsom bättre bildkvalitet till följd av 

mindre spridd strålning, mindre överlappning av vävnader i bilden och den förhindrar rörelse 

(Aspelin & Pettersson, 2008; Socialstyrelsen, u.å.). 

Mammografi har en sensitivitet för att hitta bröstcancer på runt 98 procent hos äldre kvinnor 

med helt fettomvandlade bröst, medan det hos yngre kvinnor (<49 år) ligger runt 58 procent. 

När det gäller den mest svårdiagnosticerade kategorin, kvinnor med täta bröst, sjunker 

siffran ner mot 48 procent. Specificiteten, att kunna utesluta cancer, ligger för mammografi 

på över 90 procent (Socialstyrelsen, u.å.). 

Täta bröst är svårare att diagnosticera och misstänks i sig bära med en ökad risk för att 

utveckla cancer. Eftersom det oftast är yngre kvinnor som har täta bröst blir de sociala 

implikationerna större om de drabbas av cancer. Dessa faktorer sammantaget utgör en 

anledning till att det forskas kring förbättringar och komplement till vanlig mammografi 

(Boyd, Martin, Yaffe & Minkin, 2011; Almås et al., 2011). 

Ultraljud 

Ultraljud används ofta som komplement till mammografi. Eftersom det är en metod som inte 

använder joniserande strålning är det förstahandsvalet vid undersökning av unga kvinnor 

(<35 år). Med ultraljud kan cystor utskiljas från tumörer. När biopsier ska tas i bröst sker det 



3 
 

med lokalisering via ultraljud för att vara säker på att provet tas i rätt område. (Redman, 

Lowes & Leaver, 2015). 

Magnetresonanstomografi (MR) 

MR används i dagsläget mest som ett komplement till ovanstående metoder. Det är dock en 

tidskrävande undersökning, men har en stor fördel i att den inte använder joniserad 

strålning. MR har förvisso den högsta sensitiviteten, men det faktum att metoden har låg 

specificitet samt kräver injicering med gadoliniumkontrast gör att kvinnor med genetisk hög 

risk att utveckla bröstcancer är de som främst undersöks (O’Connell, Karellas & Vedentham, 

2014). 

Brösttomosyntes 

Vid brösttomosyntes tas flera bilder i olika vinklar av bröstet under kompression och 

rekonstrueras sedan till en serie av snittbilder. Eftersom bröstet nu kan undersökas snitt för 

snitt undanröjs problemet med att tätare vävnad döljer vad som ligger bakom vilket 

underlättar diagnostisering. Dock blir stråldosen högre än vid vanliga mammografiska 

undersökningar (Redman et al., 2015).  

Dedikerad bröst datortomografi (CT) 

De senare årens framsteg inom datortomografiteknologi och bildrekonstruktions algoritmer 

har möjliggjort utvecklingen av dedikerade bröst CT. De flesta maskiner är konstruerade så 

att patienten ligger på mage med bröstet hängande ner i ett hålrum, ingen kompression av 

bröstvävnaden krävs. Undersökningen tar ungefär tio sekunder per bröst att utföra om den 

görs utan kontrast och resultatet kan ses i full 3D. När det gäller stråldosen så ligger den i ett 

spann som motsvarar ett mammogram med två bilder till en diagnostisk mammografisk 

undersökning (O’Connell et al., 2014). 

Kontrastmedel 

(Kontrastmedel, u.å.) är inom radiografin ämnen som tillförs för att synliggöra vissa organ 

eller strukturer tydligare på de bilder som framställs. Det är vanligt förekommande att det 

används kontrastmedel inom radiografin, främst när det gäller datortomografi, 

magnetresonanstomografi och angiografi, för att kunna framställa bilder med bättre 

diagnostiskt värde. Det vill säga få större kontrastskillnader mellan olika typer av vävnader 

(organ, muskler, fett och tumörer) som utan kontrastmedel skulle vara svåra att särskilja från 

varandra eftersom de har samma densitet (He, Ai, & Lu, 2015).  

Optimalt skulle kontrastmedel endast påverka bildkvalitén till det bättre (Aspelin & 

Pettersson, 2008) men de kontrastmedel som idag är vanligt förekommande är oftast inte 



4 
 

helt riskfria, speciellt om kroppens njurfunktion är nedsatt (He et al., 2015; Aspelin & 

Pettersson, 2008). 

Det går heller inte alltid att kombinera flera typer av undersökningar som kräver kontrast 

eftersom upprepade doser, även med olika preparat, utgör en påfrestning för njurarna som 

är det primära elimineringssättet. Alla kontrastmedel som utsöndras via njurarna ger upphov 

till osmotiska effekter som stör balansen i njurarnas vävnader och blodförsörjningen till dem 

(Sendeski, 2011). 

Kontrastmedel är heller inte att rekommendera några dygn innan eller efter kirurgiska 

ingrepp, då god genomblödning till njurarna krävs för att undvika kontrastmedelinducerad 

njurskada (KMN). KMN innebär att patientens kreatininvärden ökar med ≥ 25 % inom tre 

dygn efter kontrastgivning utan någon annan påvisbar orsak. Oftast försvinner nedsättningen 

av njurfunktionen inom en till två veckor, men 5-10 % av patienterna som drabbas av KMN 

kräver dialys antingen temporärt eller permanent (Svensk förening för bild- och 

funktionsmedicin, 2014). 

Om patienten har en glomerulär filtreringshastighet (GFR) över 60 ml/ min och är utan 

kända riskfaktorer kan undersökningar som använder jod- respektive gadoliniumkontrast 

genomföras under samma dag. Dock kan det vid en eventuell sen kontrastmedelsreaktion bli 

svårt att bedöma vilket medel som orsakade reaktionen (Svensk förening för bild- och 

funktionsmedicin, 2014, 2016). 

Jod 

Jodkontrastmedel är numera oftast icke-joniska och interagerar därför mindre med biologisk 

vävnad vilket gör att de är mindre toxiska. Utvecklandet av en dimer (dubbel) molekyl med 

lägre osmolalitet har lett till kontrastmedel som ger mindre smärta och värmekänsla vid 

injiceringsstället än en monomer (enkel) molekyl. En nackdel med dimer baserade 

kontrastmedel är dock den högre viskositeten vilket leder till långsammare injiceringar och 

längre utsöndringsperiod (De La Vega & Häfeli, 2014; Aspelin & Pettersson, 2008).  

Jodmolekylernas begränsningar består av kort cirkulationstid i blodet, det faktum att det inte 

går att använda till patienter som är överkänsliga mot jod och spridningen i kroppen går inte 

specificera (He et al., 2015). Jod påverkar även njurarna negativt och kan i värsta fall leda till 

njurinsufficiens (Aspelin & Pettersson, 2008).  

Kontrastmedel baserade på jod används idag främst inom datortomografi samt vid 

angiografier (Aspelin & Pettersson, 2008). Dock har det börjat användas även i samband med 

mammografiundersökningar, då främst som dual-energy metod. Det innebär att det tas 

dubbla uppsättningar av bilderna där det till den ena används låg energi (26-32 kVp) och till 

den andra en högre energi (45-49 kVp) för att hamna över jodens k-kant så att kontrasten 
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syns tydligt. Dessa bilder subtraheras med varandra för att få fram en tredje bildserie där 

endast kontrasten är med (Lewis et al., 2017). Jod kan även användas för att öka sensiviteten 

vid undersökningar med dedikerade bröst CT (O’Connell et al., 2014). 

Gadolinium 

De vanligaste kontrastmedlen vid magnetresonanstomografi (MR) är baserade på 

gadolinium. De verkar indirekt genom att påverka vattenmolekylernas relaxationstider 

(Aspelin & Pettersson, 2008; Wolbarst, 2005). På grund av deras verkningsmekanism krävs 

det mindre kontrastmängder än vid CT undersökningar och har därmed även ofta mindre 

biverkningar. Preparaten utsöndras inom 24 timmar via njurar och lever (Dale, Brown,  & 

Semelka, 2015). Det har på senare år uppdagats att gadolinium ansamlas i kroppen, främst i 

hjärnan, hur det kan påverka på hälsan på lång sikt är ännu inte kartlagt (Kanda, Oba, 

Toyoda, Kitajima, & Furui, 2016). Gravida ska inte ges kontrast med gadolinuim eftersom 

ämnet är kalcium analog och kan tas upp av skelettet, varifrån det i ett senare skede kan 

komma ut kroppen och leda till toxiska reaktioner (Dale, Brown,  & Semelka, 2015; Murata, 

N., Murata, K., Gonzales-Cuyar, & Maravilla, 2016). 

Mikrobubblor 

De små mikrobubblor som utgör ultraljudskontrasten håller sig kvar i blodbanan och kan 

användas för att mäta genomblödningen inuti ett organ. För att inte bubblorna ska upplösas 

direkt vid injektion har de yttre skal. Inuti bubblorna finns det gas som trycks ihop och 

expanderar till följd av ultravågorna, vilket gör att ekosignalen förstärks (Smith & Webb, 

2011). 

Nanopartiklar 

Det har gjorts många studier på senare år med nya typer av kontrastmedel som använder sig 

utav nanoteknologi vid framställningen. Vissa av de nya kontrastmedlen kan vara till gagn 

för flera olika typer metoder av bröstundersökningar inom radiologin. Nanopartiklarna 

framställs av organiska eller oorganiska material som har unika optiska, magnetiska och 

elektriska egenskaper som kan nyttjas vid bilddiagnostik (Svenson & Prud'homme, 2012). 

En av styrkorna med nanopartiklar är möjligheten till multifunktionalitet. Genom att 

använda flera märkningar på det aktiva ämnet kan det användas till flera olika typer av 

undersökningar. Detta gör det möjligt att kontrollera den mängd kontrastmedel som frigörs 

och optimera dem till de aktuella modaliteterna (Svenson & Prud'homme, 2012). 

Fördelar som nanopartiklar har över vanliga molekylära kontrastmedel är bland annat ökad 

möjlighet till spårbarhet i in vivo, lägre toxititet, potentiellt förbättrade möjligheter till 

målinriktad kontrastgivning genom förlängda cirkulationstider i kroppen och kapacitet att 
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binda polypeptider. Till nackdelarna hör problem med tillverkning; att kunna få fram stora 

kvantiteter av nanopartiklar med exakt samma egenskaper (Hahn, Singh, Sharma, Brown, & 

Moudgil, 2011; De La Vega & Häfeli, 2014). 

Problemformulering 

Det forskas på att få fram nya kontrastmedel som utsätter patienter för mindre risker 

samtidigt som de förbättrar och förlänger effekten av kontrastmedlet vilket i förlängningen 

skulle ge bättre möjligheter till diagnostik. Eftersom en del ämnen fungerar att använda till 

flera olika typer av undersökningar kan det rentav bli enklare att kombinera flera typer av 

undersökningar efter behov samt framställa väl överlappande och därmed mer detaljera 

bilder över det undersökta området. I dagsläget används nanopartiklar inom radiologin 

nästan endast inom forskningen, inte inom den kliniska verksamheten. Det gör att det saknas 

kunskap om hur de skulle kunna användas vid radiografiska undersökningar av bröstvävnad.  

 



7 
 

Syfte 

Att undersöka vilka nanopartiklar som kan användas som kontrastmedel vid olika typer av 

radiografiska undersökningar av bröstvävnad. 
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Material och metod 

Vetenskaplig artikel 

Med vetenskapliga artiklar avses i detta arbete originalartiklar (resultatet av ett 

forskningsarbete) som publicerats i vetenskapliga tidskrifter där granskare, experter inom 

området, gått igenom inskickade artiklar ur både vetenskapliga och språkliga aspekter innan 

eventuell acceptans. Detta syftar till att bibehålla den vetenskapliga kvalitén och kallas ofta 

för peer review. En vetenskaplig artikel är uppbyggd av följande delar: abstract, introduktion, 

metod och material, resultat, diskussion/ slutsats samt referenser (Högskolebiblioteket 

Jönköping University, 2015). 

Systematisk litteraturstudie 

Detta arbete genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Det innebär att alla 

tillgängliga vetenskapliga artiklar sökts, granskats och sammanställts metodiskt och att alla 

steg redovisats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). De steg som följdes började med att 

frågan formulerades på ett strukturerat sätt och att urvalet med inklusions- samt 

exklusionskriterier bestämdes. Hur stegen för litteratursökningen och kvalitetsgranskningen 

genomfördes finns det en utförlig förteckning av nedan. När granskningen var färdig återstod 

de sista stegen i form av sammanvägningen av innehållet i samtliga artiklar och presentation 

av resultatet som i sin tur ledde till en slutsats (Hendricson, 2012). 

Urval 

Inga artiklar som publicerats innan 2006 togs med i arbetet. Anledningen att just den 

tidsramen valdes var att det skulle bli en så uppdaterad inblick som möjligt inom ett relativt 

nytt område inom radiografin. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara av 

kvantitativ ansats. De artiklar som inkluderades skulle beskriva forskning som riktade sig 

mot mammografisk screening eller radiologiska undersökningar av bröstvävnad. Artiklar 

vars inriktning främst berörde exempelvis fluoroskopi, fotoakustik eller theranostiska 

metoder (terapi och diagnostik kombinerat) exkluderades från denna studie.  

Litteratursökning 

Artiklarna söktes fram främst via lämpliga databaser som PubMed och Scopus för att få den 

informationen som behövdes för att kunna sammanställa ett resultat. Sökningarna gjordes 

med enstaka ord eller i kombination med varandra med hjälp av de booleska operatörerna 

AND och NOT (Forsberg & Wengström, 2016). Som sökord användes följande: nanopartic*, 

contrast, imaging, mammogra*, ”breast cancer”, MRI, X-ray, ultrasound. Sökorden finns 

redovisade i en tabell, se bilaga 1. Vidare hittades artiklar via websidan researchgate och 
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genom att i databaserna klicka vidare på förslagen av liknande artiklar. Orsaker till att artiklar 

valdes bort var att det var dubbletter, att de inte var relevanta för syftet eller hamnade under 

exklusionskriterierna. 

De artiklar som stämde med inklusionskriterierna bearbetades som följer: ett första urval 

skedde genom att ta ut artiklar som har relevanta titlar och som efter att ha läst abstrakten 

bedömdes ha ett för studien relevant innehåll. Detta urval var något större än det slutgiltiga 

för att få med de artiklar som bedömdes vara de som kunde ge bäst kunskap i ämnet efter att 

ha läst artiklarna i fulltext (Forsberg & Wengström, 2016). 

Kvalitetsgranskning 

För att välja ut vilka artiklar som skulle ingå upprättades det en kvalitetsvärderingsmall som 

baserades på frågor från både Forsberg & Wengström (2016) och Willman et al. (2006). 

Eftersom det inte fanns något underlag för var gränserna gick för respektive kvalitetsnivå har 

författaren bestämt att frågor som kunde besvaras med ett Ja tilldelas ett (1) poäng. Maximalt 

antal poäng en artikel kunde få var 12 poäng. Författaren har även bestämt att 

granskningsmallen, bilaga 2, ger en bedömning enligt tregradig skala: 

 Hög: ≥ 10 poäng 

 Medel: ≥ 8 poäng 

 Låg: < 8 poäng 

Medelnivån bestämdes således ligga på minst 75 % jakande svar för att räknas till den 

kategorin eftersom en bra kvalitet på underlagsmaterialet till studien eftersträvades. 

Kvalitetsgranskningen gjorde det möjligt att kunna utesluta studier som inte höll en 

tillräckligt hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016). Alla artiklar som valts ut efter 

granskningen finns med i en tabell bifogad som bilaga 3. 

Etiska överväganden 

Inför detta arbete har författaren i samråd med handledare fyllt i en egengranskning (bilaga 

4) vid examensarbete som lämnats in till examinator. I möjligaste mån kommer de artiklar 

som väljs ut ha genomgått etiska överväganden och alla valda artiklar kommer att redovisas 

oavsett om de visar på lovande resultat eller inte. Det gäller även att vara medveten om att all 

forskning inom ämnet av olika anledningar inte har publicerats och kan leda till snedvridet 

intryck angående nanopartiklarnas framtid inom radiografin. Att vara nogsam med 

källhänvisningar och referenser kommer att bli av yttersta vikt i detta arbete då det är många 

artiklar som kommer att ligga till grund för resultatet. 
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Eftersom detta är ett ämne som fortfarande i mångt och mycket ligger på forskningsstadiet 

gäller det att vara medveten om att alla resultat inte kommer att kunna överföras direkt till 

en klinisk verklighet då mycket av resultaten gäller djurstudier och det kan finnas skillnader 

i hur nanopartiklarna interagerar i den mänskliga kroppar jämfört med djurkroppar. 

Enligt International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals (Council 

for International Organization of Medical Sciences & The International Council for 

Laboratory Animal Science, 2012) ska all användning av djurförsök vägas mot den nytta 

forskningen förväntas ge och en opartisk projektbedömning bör utföras innan. Vidare bör 

minsta möjliga antal djur som kan användas för ett tillförlitliga resultat och metoder som 

används ska orsaka ett minimum av smärta, lidande och ångest. 

World Medical Association ([WMA], 2013) konstaterar i Helsingforsdeklarationen att djur 

som används inom forskning måste behandlas med respekt. Vidare konstateras det att i 

slutändan måste det ingå studier på människor när det gäller medicinsk utveckling, men att 

det ska föregås av noggrant övervägande av risk gentemot nytta och måste bedrivas med 

respekt samt ta hänsyn till allas rättigheter, välfärd och självbestämmande. 
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Resultat 

Resultatet som presenteras i tabell 1 baseras på sjutton artiklar, numreringen i resultatdelen 

hänvisar till korresponderande siffra i artikelöversikten. Artiklarna är skrivna i flera olika 

länder; USA, Kina, Iran, Italien, Sydkorea, Japan, Sverige och Belgien. Tolv av artiklarna är 

publicerade mellan 2014 och 2017, så en majoritet är maximalt tre år gamla. 

Tabell 1. Olika sorters nanopartiklar och föreslagna användningsområden. 

Nanopartikel Modalitet Huvudfokus för 

undersökning 

Kontrastverkan Artikel 

BP-Au NPs Mammografi

, CT (45kV) 

Mikrokalcifikationer > 25 HU ökning 1,2 

PEG-SiO2Ag Dual-Energy 

Mammografi 

(DEM) 

Tumörvävnad ökning med en faktor av 3,5–5,0  3 

GSAN DEM Tumörvävnad SNR ökning från 20 till 35 (30 

min efter iv), från 20 till 45 (120 

min efter iv).  

4 

γ-Fe2o3@DMSA-DG 

NPs 

MR Tumörvävnad Sänkning av T2  5 

Met-MSN-Gd3 MR Tumörvävnad Sänkning av T1 

relaxationstiderna 

6 

cRGD/scFv-ErbB-

PEG-b-PCL-SPION 

MR Tumörvävnad Sänkning av T2 med 30-65 % 

(beroende på tid efter iv) 

7 

Block-P-MNP-Fa MR Tumörvävnad Sänkning av T2 

relaxationstiderna (jämfört med 

Endorem) 

8 

HA-MNC (III) MR Tumörvävnad Sänkning av T2 

relaxationstiderna 

9 

scFv-IONPs MR HER2 Sänkning av T2 

relaxationstiderna 

10 

SPIO, USPIO MR Kliniska studier: 

Tumör associerade 

macrofager, 

identifikation av 

portvaktskörtel, 

lymfkörtelmetastaser, 

klassifikation av 

bröstcancerstadie 

Sänkning av T2 

relaxationstiderna 

11,14,15,16,17 

Gd-Au-DENPs MR, CT 

(100kV) 

Tumörvävnad Sänkning av T1 relaxationstiden 

och > 25 HU ökning 

12 

Spago pix (Mn) MR Tumörvävnad Sänkning av T1 relaxationstiden. 

Kontrastökning med > 82 % 

13 
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Det finns en stor variation av ämnen som används till framställningen av nanopartiklar för 

radiografiska undersökningar av bröstvävnad, dock har alla något metalliskt element i sig. 

Det vanligaste materialet i de studier som ingår i detta arbete är baserade på järnoxid som 

uppvisar utmärkta egenskaper som kontrastmedel vid MR undersökningar och är tillgängligt 

till kliniska försök på människor då det finns godkända järnoxidpreparat ute på marknaden. 

Av de tolv nanopartiklarna som presenteras baseras flera nanopartiklar på inte tidigare 

använda material som guld, silver och mangan. Dessa preparat ligger fortfarande i 

startgroparna och därmed utförs det i nuläget endast djurförsök samt tester för att utröna 

eventuella toxiciteter innan eventuella kliniska försök kan komma att implementeras. 

Den mest frekvent förekommande modaliteten var MR och de allra flesta studier hade 

tumörvävnad eller associerade faktorer som huvudfokus. Anledningarna till det är tumörers 

goda blodförsörjning, höga metabolism, genomsläppliga kapillärväggar samt avsaknad av 

lymfbanor, gör att det sker en koncentration av kontrast.  På engelska kallas detta fenomen 

enhanced permeability and retention effect (EPR) och är anledningen till att nanopartiklar 

med rätt utformning endast ansamlas i tumören och inte omkringliggande frisk vävnad. EPR 

effekten leder därmed till ett tumörselektivt kontrastupptag och ger även ett längre tidsspann, 

ofta över en timma, för kontrastverkan. Flera nanopartiklar använder sig dessutom av ämnen 

som binder till delar av tumören (5,6,7,12 & 13). 

De kliniska studier som gjorts (14,15,16 & 17) har haft fokus på lymfkörtelmetastaser, 

portvaktskörteln och klassifikation av bröstcancerstadie. Här har huvudfokus varit att 

undersöka metoder för att komma ifrån att använda sig av radiofarmaka, dels för att undvika 

den strålning som både personal och patient utsätts för men även för att radiofarmaka har 

begränsningar när det gäller tillgänglighet. De radiofarmaka som utnyttjas kräver speciell 

utrustning för att tillverkas, vilket gör att det bara finns ett fåtal institutioner som utför det 

och transport över längre avstånd försvåras av halveringstiderna. Dessa faktorer gör att flera 

kliniker inte kan erbjuda patienter den typen av undersökning på plats utan patienterna 

behöver remitteras till andra sjukhus. Dessa studier tyder på att användandet av 

nanopartiklar i kombination med MR ger resultat som motsvarar eller är bättre än de som 

fås fram med hjälp av radiofarmaka. Det är dock viktigt att kontrasten ges minst 24 timmar 

innan bildtagning för att undvika falska positiva resultat. 

De artiklar (1,2,3 & 4) som riktat in sig på mer mammografiska metoder har använt sig av 

guld, silver eller legering av guld och silver till kärnan av nanopartiklarna. Dessa material 

lämpar sig enligt studierna väl till just mammografi på grund av att materialens k-kant ligger 

i det spektra av stålning som används. 



13 
 

Artikel 12 undersökte en nanopartikel tänkt att användas till både CT och MR 

undersökningar, det vill säga ha både attenuerande och magnetiska egenskaper. CT används 

ibland som ett komplement vid metastasutredningar, men är på grund av sin höga stråldos 

inte optimal för ändamålet. MR har som tidigare nämnt hög sensitivitet, men låg specificitet. 

Att få fram ett kontrastmedel som ansamlas i tumörceller men inte i normal vävnad kan vara 

ett sätt att öka specificiteten.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka nanopartiklar som kan användas som 

kontrastmedel vid olika typer av radiografiska undersökningar av bröstvävnad och 

författaren valde en systematisk litteraturstudie som metod. Detta berodde på att det var det 

enda sättet att få en så omfattande studie som syftet kräver, speciellt med tanke på att det i 

dagsläget är få av nanopartiklarna som finns tillgängliga för kliniskt bruk. 

De artiklarna som författaren valde ut efter ha läst dem i fulltext bedömdes hålla hög (elva 

stycken) eller medel kvalité efter granskningen och därför togs alla med i denna 

litteraturstudie. Samtliga sjutton artiklar som inkluderades svarade även på syftet med denna 

studie. Bland de artiklar som författaren fick fram under de initiala sökningarna fanns det en 

del som även omfattade ultraljud, men dessa handlade ofta i stor omfattning om 

theranostiska metoder som var en av exklusionskriterierna och togs därför inte med.  

För att hitta artiklar gjordes sökningar främst i PubMed, men även Scopus och andra källor. 

Anledningen att Scopus inte användes mer var att det kom nästan uteslutande upp artiklar 

som var dubbletter till de som söktes i PubMed, de artiklarna som kom utöver var sällan av 

relevans till syftet med denna studie.  

De sökorden som användes genererade en hel del träffar, dock kunde man bara genom att 

titlarna utröna att en större del inte hörde hemma i denna studie. Många handlade om andra 

typer av undersökningar än radiografiska eller hade huvudfokus på theranostik. Svårigheter 

med sökningarna var just att enbart få fram de artiklar som handlade om radiografiska 

undersökningar. Det var dock hanterbart att gå igenom de artiklar som hittades eftersom de 

flesta kunde bedömas som lämpliga kandidater utifrån titel eller i alla fall efter läsning av 

abstrakt.  

Kvalitetsgranskningens utformning gav en del huvudbry då en majoritet av de utvalda 

artiklarna handlar om forskning på prekliniska stadier vilket författaren inte kunde finna 

några granskningsprotokoll för, så en egen fick utformas. Det kunde ha påverkat kvaliteten 

på granskningen negativt eftersom det är ett oprövat koncept, men genom att bearbeta 

protokollet utifrån två beprövade referensmallar bibehölls ett gott format. Det faktumet att 

en del studier baseras på djurförsök innebär dels att den testade populationerna blir små 

(enligt etiska riktlinjer ska djurförsök endast utföras på få individer) och i vissa fall finns inte 

kontrollgrupper vilket gör att resultaten i dessa artiklar kan vara missvisande. Det går inte att 

generalisera resultaten från små grupper till hela populationer speciellt om kontrollgrupper 

saknas eftersom slumpen som faktorn då inte kan uteslutas (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Från början skulle detta arbete handla om nanopartiklarnas användning generellt inom 

radiografi, men vid de initiala sökningarna upptäcktes att även om det gav ett stort underlag 

så var den av spretig natur och skulle kräva mycket mer tid än vad allokerats. För att få ett 

bättre fokus valde författaren efter diskussion med handledaren att snäva in syftet till att 

endast gälla radiografiska bröstundersökningar vilket naturligtvis ledde till nya sökningar. 

Systematisk litteraturstudie som metod passade syftet bäst eftersom metoden har som fokus 

att sammanställa all relevant forskning inom ett visst område (Taylor, 2007). Validiteten; att 

det valda fenomenet verkligen studerats, påverkas negativt på grund av att få databaser 

användes i sökningen, men de artiklar som hittades var av god kvalitét och aktuella vilket är 

en styrka. En ytterligare svaghet kan vara det faktum att studierna som arbetet baseras på 

inte utgick ifrån stora populationer samt en del fortfarande befinner sig i ett tidigt 

forskningsstadium. Reliabiliteten; pålitligheten och reproducerbarheten, påverkas negativt 

av att kvalitetsgranskningen utfördes av enbart en person. Att jämföra granskningar är ett 

bra sätt att hålla den mer opartisk. Stegen för hur denna litteraturstudie utfördes är alla 

redovisade under metodavsnittet vilket ökar möjligheterna att reproducera studien 

(Hendricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

När arbetet med denna litteraturstudie påbörjades med inriktning på bröstundersökningar 

var tanken att få fram resultat om nanopartiklar som förbättring av mammografi som i 

dagsläget är den metod som används vid screeningverksamhet eller som ett sätt utöka 

användandet av ultraljud, MR och andra modaliteter som komplement till mammografin. 

Vad som kom fram under arbetets gång var främst sätt att diagnosticera tumörvävnad, alltså 

mer inom diagnostisk inriktning än screenings verksamhet. Alla tolv typer av nanopartiklar 

visade på en ökning av kontrasten i bilderna, dock är det svårt att dra några definitiva 

slutsatser eftersom alla studier är gjorda på små populationer och en del på möss. 

Mammografi som metod fungerar bra med undantag av de kvinnor som har radiografiskt täta 

bröst (Boyd et al., 2011; O’Connell et al., 2014). Det pågår en hel del forskning i hur problemet 

skulle kunna avhjälpas och därmed få ökad nytta av screening även för dessa kvinnor. Ett sätt 

är att använda sig av kontrastmedel under mammografiundersökningen, främst med DEM 

metoden. Ett flertal forskare (Bhimani et al., 2017; Lewis et al., 2017; Dromain et al., 2011; 

Jochelson et al., 2013) har använt sig av jodkontrast. Det ger bra kontrastbilder, men är icke 

specifikt och har de nackdelar som nämnts. Att kunna få fram ett kontrastmedel som är 

framtaget speciellt för att synliggöra mikrokalcifikationer och små icke kliniskt detekterbara 

tumörer samt binda till dessa skulle kunna öka den diagnostiska säkerheten samt därmed 

värna om patientsäkerheten. Cole et al. (2014; 2015) visar i sina studier på att BP-Au NPs 
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(guld nanopartiklar funktionaliserade med bifosfonat) ger en synlig och statistisk (p<0,005, 

paired t-test) skillnad i kontrast även i radiografiskt täta bröst. En nackdel med guld är dock 

att den har en k-kant som är högre än vad som är optimalt för de energier som vanligtvis 

används vid vanlig mammografi. Karunamuni et al. (2016) föreslår därför att nanopartiklar 

baserade på silver vore ett lämpligare val. De lyckas i sina studier få en ökning av SNR (signal 

to noise ratio) med 43 % jämfört med jodbaserad kontrast med parametrarna optimalt 

inställda för varje kontrastmedel. Svårigheten med användandet av silver är att få det stabilt 

nog för att inte oxidera och därmed läcka giftiga silverjoner ut i kroppen. För att komma ifrån 

det problemet har bland annat Naha et al. (2016) använt sig av en legering av guld och silver. 

Det ger en stabil lösning som inte oxiderar inuti kroppen samtidigt kan kontrastmedlet 

användas till även vid CT undersökningar tack vare tillskottet av guld. 

De kliniska studierna (Kimura et al., 2010; Stadnik et al., 2006; Shiozawa et al., 2014; 

Harada, Tanigawa, Matsuki, Nohara & Narabayashi, 2007) visar på att det finns en klar 

möjlighet att använda sig av nanopartiklar istället för radiofarmaka vilket i förlängningen 

skulle kunna leda till att fler kliniker eventuellt skulle kunna erbjuda den typen av diagnostik. 

Detta i sin tur skulle innebära att patienterna inte skulle behöva transportera sig till ett annat 

sjukhus i en ofta känslig period i livet. En stor fördel med att använda MR lymfografi med 

nanopartiklar istället för radiofarmaka är att MR ger en bra spatial upplösning och detta kan 

användas till att framställa tredimensionella preoperativa bilder för kirurgen enligt studien 

gjord av Shiozawa et al. (2014). 

En bättre kontrastverkan kan förbättra diagnostiken av tumörer och deras eventuella 

spridning, eller risk därav, vilket borde leda till en förbättring av planeringen av lämplig 

behandling vilket vore till patientnytta. Det kommer att bli intressant att se vad fortsatt 

forskning ger för resultat. Sen ska det inte glömmas bort att det bedrivs forskning med 

nanopartiklar med huvudsakligen theranostisk inriktning, dessa exkluderades i detta arbete 

eftersom de till stor del faller utanför ramen för radiografi (Arosio et al., 2015).  

En sak alla nanopartiklarna hade gemensamt var att de gav en kontrasteffekt som varade över 

en längre tid, vilket gör det möjligt att ta om en bildserie om det till exempel patienten råkat 

röra på sig eller kunna ta kompletterande bilder utan att behöva ge ytterligare kontrast. Vissa 

preparat, USPIO (Ultrasmall Superparamagnetic Particles of Iron Oxide) och SPIO 

(Superparamagnetic Particles of Iron Oxide), ger bäst effekt först efter 24 timmar vilket leder 

till frågan vem som ska ansvara för injektionen. Ska den administreras av 

röntgensjuksköterskor eller kan det delegeras till vårdcentralerna så att patienter som bor 

längre ifrån kan slippa flera resor in till sjukhus med röntgenavdelning. Delegering skulle 

kunna fungera bra. Sjuksköterskor på vårdcentraler är vana vid att administrera läkemedel 
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och antalet längre sjukresor skulle kunna hållas nere. Det är dock av yttersta vikt att en bra 

rutin och riktlinjer kring dokumentering samt avvikelser. En utbildningsplan för de personer 

som ansvarar för administreringen skulle också behövas så att patienter kan få adekvat 

information.  

Slutsats 

Vid kartläggning av portvaktskörtlar och övriga lymfkörtlar med nanopartiklar har de 

kliniska studier som ingick i detta arbete visat på goda resultat i form av bra kontrastgivning 

med hög spatial upplösning och möjlighet till preoperativ kartläggning. Det skulle vara 

lämpligt med en mer riktad litteraturstudie mot just detta specifika område för att undersöka 

om det finns mer utförd forskning och därmed underlag för rekommendera kommande 

riktlinjer eller om det krävs ytterligare klinisk forskning. 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll för kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 

2016; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

1. Syftet med studien är beskriven och avgränsad? 

Ja ☐ Nej ☐ 

2. Är designen lämplig för syftet? 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Är inklusions- och exklusionskriterier tydligt beskrivna?  

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Är förfarandet i metoden väl beskriven? 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Är reliabiliteten beräknad?  

Ja ☐ Nej ☐ 

6. Är validiteten diskuterad? 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. Är antalet försöksobjekt och eventuellt bortfall beskrivna? 

Ja ☐ Nej ☐ 

8. Finns ett etiskt resonemang/ godkännande av kommitté? 

Ja ☐ Nej ☐ 

9. Kan huvudresultatet utläsas? 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Svarar resultatet på frågeställningen? 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Har forskarna/forskaren diskuterat resultatet? 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Är metod, urval, analys och diskussion tydligt formulerade och beskrivna?  

Ja ☐ Nej ☐ 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

1 Författare Cole, L.E., Vargo-Gorgola, T., & Roeder, R.K. 
Titel Bisphonate-functionalized gold nanoparticles for contrast-enhanced X-ray detection of breast 

microcalcifications. 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Biomaterials, USA, 2014 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte Investigate the potential of BP-Au NPs for contrast-enhanced radiografic detection of breast 

microcalcifications. 
Metod BP-Au NPs were synthesized and used in an imaging phantom and female mice ex vivo tissue 

models. Imaging took place in a micro-CT.  
Resultat BP-Au NPs show increased attenuation to ~47 HU for labeled hydroxipatite (HA) chrystals 

from ~21 HU which indicates usefullness for providing contrast in dense breast. 
Kvalitet Medel (9 poäng) 

 
2 Författare Cole, L.E., Vargo-Gogola, T., & Roeder, R.K. 

Titel Contrast-enhanced x-ray detection of microcalcifications in radiographically dense mammary 
tissue using targeted gold nanoparticles. 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

ACS Nano, USA, 2015 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To investigate dense mammary tissue in murine models and to evaluate BP-Au NPs as contrast 

agent. 
Metod Microcalcifications were created within normal and radiografically dense mammary tissue in 

mice. Images were taken just before BP-Au NPs injection and images were also taken at 3, 6, 
24 and 48 hours after administration. A CT with a 45 kV energy was used. 

Resultat The targeted delivery of BP-Au NPs to µcals in mammary tissue was greater than the minimum 
required for contrast enhancement to be viable. 

Kvalitet Hög (10 poäng). 

 
3 Författare Karunamuni, R., Naha, P.C., Lau, K.C., Al-Zaki, A., Popov, A.V., Deliktny, E.J., Tsourkas, A., 

Cormode, D.P., & Maidment, A.D.A. 
Titel Development of silica-encapsulated silver nanoparticles as contrast agents intended for dual-

energy mammography. 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

European Radiology, USA, 2016 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To characterize and evaluate a prototype silver contrast agent intended for dual-energy 

mammography 
Metod PEG-SiO2Ag was injected into three mice at a dose of 400mg/kg. Controlgroups were used, 

injected with similar doesa of gold or saline. Low energy respectively high energy spectra was 
chosen as 26kV and 49 kV. 

Resultat Good contrast can be seen in the dual-energy images that use the silver nanoparticle contrast 
agent. In comparison no contrast is seen in the control groups. 

Kvalitet Hög (10 poäng) 

 

4 Författare Naha, P.C., Lau, K.C., Hsu, J.C., Hajfathalian, M., Mian, S., Chhour, P., Uppuluri, L., 
McDonald, E.S., Maidment, A.D.A., & Cormode, D.P. 

Titel Gold silver alloy nanoparticles (GSAN): an imaging probe for breast cancer screening with 
dualenergy mammography or computed tomography 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

Nanoscale, USA, 2016 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To investigate the contrast properties of differnet GSAN formulations with dual-energy 

mammography and CT. 
Metod Mice (n= 4 per group) with or without tumours were imaged to determine specific uptake. 

Phantoms were also used to see if the goldratio did effect the dual-energy mammoraphic 
images. 

Resultat The addition of gold in the GSAN did not effect dual-energy images since the amount silver 
was constant. The GSAN contrast agent can also be used in CT imaging due to its ability to also 
absorb these higher energies which would make it more versitale in clinical usage. 

Kvalitet Hög (11 poäng) 

 
 



 

 

5 Författare Shan, X-H., Wang, P., Xiong, F., Lu, H-Y., & Hu, H. 
Titel Detection of human breast cancer cells using a 2-deoxy-D-glucose-functionalized 

superparamagnetic iron oxide nanoparticles. 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Cancer Biomarkers, Kina, 2017 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To evaluate the capacity of γ-Fe2o3@DMSA-DG NPs in detection of human cancer cells. 
Metod Breast cancer cells and breast fibroblast cells were labelled with γ-Fe2o3@DMSA-DG NPs.  
Resultat γ-Fe2o3@DMSA-DG NPs labelled cancer cells showed a significantly reduced signal in T2 

weighted images compared with the breast fibroblast cells. 
Kvalitet Medel (9 poäng) 

 

6 Författare Mehravi, B., Ardestani, M.S., Damercheli, M., Soltanghoraee, H., Ghanaldarlaki, N., Alizadeh, 
A.M., Oghabian, M.A., Shirazi, M.S, Mahernia, S., & Amanlou, M. 

Titel Breast cancer cells imaging by targeting methionine transporters with gadolinium-based 
nanoprobe. 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

Molecular Imaging and Biology, Iran, 2014. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To evaluate intra-cellular uptake and accumulation of methionine conjugated on gadolinuim-

based mesapourous silica nanospheres in human breast cancer cells. 
Metod An in vitro MRI experiment was performed using mice with induced tumours. 
Resultat Met-MSN-Gd3 is viable as a intravenous T1 contrast agent. Low doses can be used. 
Kvalitet Medel (9 poäng) 

 

7 Författare Gong, F-M., Zhang, Z-Q., Chen, X-D., Zhang, L., Yu, X-S., Yang, Q-H., Shuai, X-T., Liang, B-
L., & Cheng, D. 

Titel A dual ligand targeted nanoprobe with high MRI sensitivity for diagnosis of breast cancer. 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Chinese Journal of Polymer Science, Kina, 2014. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To asses if the MRI nanoprobe for breast tumour detection has potential as T2 contrast agent. 
Metod Images were taken of mice with sucutaneous xenografts that had reached a diameter of 0,3-

0,5 cm. The nanoprobe was injected intravenously. Images pre and post injection were 
compared. 

Resultat The dual-ligand nanoprobe is effective as a specific breast cancer MRI contrast agent due to 
high T2 sensitivity and delivery efficacy in vivo. 

Kvalitet Hög (11 poäng) 

 

8 Författare Arosio, P., Orsini, F., Piras, A.M., Sandreschi, S., Chiellini, F., Corti, M., Masa, M., Múčková, 
M., Schmidtova, L., Ravagli, C., Baldi, G., Nicolato, E., Conti, G., Marzola, P., & Lascialfari, A. 

Titel MR imaging and targeting of human breast cancer cells with folate decorated nanoparticles. 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

RSC Advances, Italien, 2015 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To develop targeted nanoparticles, Block-P-MNP-FA, that can effictively pass biological 

barriers for diagnosis, staging and treatment. 
Metod 10 mice were used for the in vivo MRI imaging. 3 received Block-P-MNP-FA the rest either 

Endorem or Block-P-MNP. The nanoparticle was administred as a slow infusion. 
Resultat A clear uptake is visible in the MRI images with prolonged retention in tumour tissue. 
Kvalitet Medel (9 poäng) 

 

9 Författare Lim, E-K., Kim, H-O., Jang, E., Park, J., Lee, K., Suh, J-S., Huh, Y-M., & Haam, S. 
Titel Hyaluronan-modified magnetic nanoclusters for detection of CD44-overexpressing breast 

cancer by MR imaging 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Biomaterials, Sydkorea, 2011. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To investigate the imaging sensitivity with specific binding in vitro and in vivo. 
Metod 2-3 weeks after cancer cell implantation in mice 3T MR imaging was performed with and 

without anti-CD44 antibody particle HA-MNC (III). 
Resultat The MR signal increased by 18 % immediatly after injection, the maximal value of 22,4 % was 

reached at 1 h postinjection. 
Kvalitet Medel (9 poäng) 

 



 

 

10 Författare Ding, N., Sano, K., Kanazaki, K., Ohashi, M., Deguchi, J., Kanada, Y., Ono, M., & Saji, H. 
Titel In vivo HER2-targeted magnetic resonance tumor imaging using iron oxide nanoparticles 

conjugated with anti-HER2 fragment antibody. 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Molecular Imaging and Biology, Japan, 2016. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To investigate the feasibility of HER2 single-chain antibody conjugated iron oxide 

nanoparticles as MR contrast agent. 
Metod In vivo MR studies were carried out on mice (n=5) 2 weeks after inoculation with two types 

cancercells. 
Resultat The scFv-IONPs shows high binding affinity to HER2 and could be used as a specific MR 

contrast agent. 
Kvalitet Hög (11 poäng) 

 

11 Författare Daldrup-Link, H.E., Golovko, D., Ruffell, B., DeNardo, D., Castenada, R., Ansari, C., Rao, J., 
Tikhomirov, G., Wendland, M.F., Corot, C., & Coussens, L.M. 

Titel MRI of tumor-associated macrophages with clinically applicable iron oxide nanoparticles 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Clinical Cancer Research, USA, 2011. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte The purpose was to develop a clinically applicable, noninvasive diagnostic for selective 

targeting and visualization of tumor-associated macrofages (TAM). 
Metod Mice (n=34) with and without tumors were used for the in vivo MRI imaging. Contast was 

injected intravenously, one mouse was imaged without any contrast as a control. Three 
different types of iron oxide NPs were used.  

Resultat All types iron oxide NPs used showed increased contrast both 1 h and 24 h post injection. The 
iron oxide NPs with folate grafting yielded the best contrast enhancement 24 h post injection. 

Kvalitet Hög (11 poäng) 

 

12 Författare Li, K., Wen, S., Larson, A.C., Shen, M., Zhang, Z., Chen, Q., Shi, X., & Zhang, G. 
Titel Multifunctional dendrimer-based nanoparticles for in vivo MR/CT dual-modal molecular 

imaging of breast cancer 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

International Journal of Nanomedicine, Kina, 2013. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To asses if Gd-Au DENPs may be used as dual-mode MR/ CT imaging contrast agent 
Metod Mice (n=9) were induced with cancercells, three weeks later images were obtained. For MRI 

the scans were performed before contrast and 30 min, 120 min, 180 min, 12 h and 24h after 
injection of particulates. For CT the scans were before and 15min, 100 min, 160 min, 12 h and 
24 h after injection. 

Resultat The Gd-Au DENPs uptake in the tumour region was high enough for effective MR/ CT 
imaging.  

Kvalitet Medel (9 poäng) 

 

13 Författare Eriksson, P-O., Aaltonen, E., Petoral, R. Jr., Lauritzson, P., Miyazaki, H., Pietras, K., 
Månsson, S., Hansson, L., Leander, P., & Axelsson, O. 

Titel Novel nano-sized MR contrast agent mediates strong tumor contrast enhancement in an 
oncogene-driven breast cancer model 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

PLoS One, Sverige, 2014 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To test out the potential of Spago Pix as magnetic MR contrast agent for tumour detection. 
Metod Tumour bearing mice were imaged before and after injection at various intervalls (10-270 

min). An injection of either 10 or 20 µmol Mn/ kg was used. 
Resultat CNR increased 82 % within 10 min of administration. After 2-4,5 h post injection  there was 

134 % CNR increase compared to pre-dose images. 
Kvalitet Hög (11 poäng) 

 



 

 

 

14 Författare Kimura, K., Tanigawa, N., Matsuki, M., Nohara, T., Iwamoto, M., Sumiyoshi, S., Tanaka, S., 
Takahashi, Y., & Narumi, Y. 

Titel High-resolution MR lymphography using ultrasmall superparamagnetic iron oxide (USPIO) 
in the evaluation of axillary lymph nodes in patients with early stage breast cancer: 
preliminary results. 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

Breast Cancer, Japan, 2010. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To examine the utility of high-resolution MR lymphography using USPIO in evaluation of 

early stage breast cancer patients. 
Metod Ten women with breast cancer were enrolled. MR lymphography was performed 24 h after 

administration of USPIO. The day after SNL biopsy was performed and image results were 
compared with the histological findings. 

Resultat Good axillary lymph node evaluation results were obtained using USPIO and high-resolution 
MR lymphography.The results of the images corresponded with the histological findings. 

Kvalitet Hög (11 poäng) 

 
15 Författare Stadnik, T.W., Everaert, H., Makkat, S., Sacré, R., Lamote, J., & Bourgain, C. 

Titel Breast imaging. Preoperative breast cancer staging: comparison of USPIO-enhanced MR 
imaging and 18F-fluorodeoxyglucose (FDC) positron emission tomography (PET) imaging 
for axillary lymph node staging—initial findings 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

European Radiology, Belgien, 2006. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To compare MR imaging with the use of USPIO with PET imaging. 
Metod 10 women who were scheduled for mastectomy and axillary node resection were enrolled for 

USPIO-enhanced MR and FDG-PET pre surgery. 
Resultat Both methods have their strengths, to get the best result a combination of the two is 

preferable. Further findings suggest that Gd-enhanced and USPIO-enhanced MR could be 
combined for a one-step preoperative breast cancer staging. 

Kvalitet Hög (11 poäng) 

 
16 Författare Shiozawa, M., Kobayashi, S., Sato, Y., Maeshima, H., Hozumi, Y., Lefor, A.T., Kurihara, K., 

Sata, N., & Yasada, Y. 
Titel Magnetic resonance lymphography of sentinel lymph nodes in patients with breast cancer 

using superparamagnetic iron oxide: a feasibility study 
Tidskrift, Land & 
Årtal 

Breast Cancer, Japan, 2014. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To evaluate preoperative SPIO-MR sentinel lymphography for accurate identification of 

lymphatic pathways and primary SNL. 
Metod 10 patients with breast cancer and clinically negative axillary lymph nodes that had no 

preoperative chemotherapy were used in the study. SPIO was injected in the subareolar 
breast tissue and sentinel axillary lymph nodes were detected with MRI. Resection was done 
using a handheld magnetometer. 

Resultat The aquired images demonstrated excellent image quality and usefulness to identify SNL in 
conjunction with biopsy. No patient with negative SNLs had metastases in other lymphnodes.  

Kvalitet Hög (11 poäng) 

 
17 Författare Harada, T., Tanigawa, N., Matsuki, M., Nohara, T., & Narabayashi, I. 

Titel Evaluation of lymph node metastases of breast cancer using ultrasmall superparamagnetic 
iron oxide-enhanced magnetic resonance imaging 

Tidskrift, Land & 
Årtal 

European Journal of Radiology, Japan, 2007. 

Studietyp Kvantitativ 
Syfte To compare diagnostic perfomance of USPIO and conventional MRI 
Metod MR examination of the axilla was performed before and 24-36 h after USPIO injection for 

patients (n= 33) with stage II or III breast cancer. 
Resultat USPIO enhanced MRI of the axilla was more useful in diagnosing metastatic lymph nodes in 

the patients with breast cancer. 
Kvalitet Hög (11 poäng) 
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