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Sammanfattning
Risker för fosterskador i samband med MR-undersökningar på gravida

Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MRI) har med sin bildkvalitet och detaljrikedom börjat
bli ett alternativ till ultraljud som idag är ledande inom fosterdiagnostik. Tidigare forskning har
studerat magnetfältets inverkan på fostret, denna inverkan har fortfarande inte kunnat bekräftas.
Syfte: Syftet är att svara på evidensfrågan: Vad finns det för evidens för att MR-undersökningar
på gravida kvinnor leder till fosterskada? Metod: Arbetet är en systematisk litteraturstudie som
innehåller 13 vetenskapliga artiklar, som har sökts fram via olika databaser. Resultat: Ingen
evidens för biologiska effekter eller hörselnedsättning kunde ses hos exponerade foster, dock
gavs motstridiga resultat gällande gadolinium och värmeökning. Gadolinium kan ge NSF
biverkningar och ökad risk för missfall. Värmeökning kan ske hos fostret om normal mode inte
används och längre sekvenser körs. Det är osäkert vem av fostret och modern som uppnår
högsta helkropps-SAR värdet. Slutsats: Resultatet av denna studie skall bejakas med
försiktighet då resultaten visar olika och få studier har gjorts med högsta evidensvärdet. Alla
13 studier i detta arbete påpekar att mer forskning bör göras för att kunna säkerställa riskerna
med MR på gravida.

Nyckelord: Magnet resonans, foster, risker, graviditet, gadolinium

Summary
Risk of foetal injury regarding MRI examinations on pregnant women
Background: Magnetic resonance imaging (MRI) has, with its image resolution and detail,
begun to be an alternative on foetal diagnostic as an alternative to sonography. However, there
is uncertainty about the impact of MRI on the foetus. Purpose: The aim of this study was to
gather published research to gain knowledge evidence that MR on pregnant women might lead
to foetal harm. Method: The work is a systematic literature study that contains 13 scientific
articles, which have been sought through various databases. Result: No evidence of biological
effects or hearing impairment was seen in exposed foetuses. However, conflicting results were
given regarding gadolinium and heat increase. Gadolinium can cause NSF side effects and
increased risk of miscarriage. Heat increase may occur with the foetus if normal mode is not
used and longer frequencies are running. It is unclear who of the foetus and mother who
achieves the maximum whole body SAR limit value. Conclusion: The result of this work
should be taken with caution, as there are limited numbers of studies and the absence of studies
with the highest evidence value. All 13 studies in this work point out that the potential health
risk require more research to ensure the risks of MRI on pregnant women.

Keywords: Magnetic resonance, foetus, risk, pregnancy, gadolinium
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Inledning
Under min verksamhetsförlagda utbildning på avdelningen för magnetkamera fick jag
kunskap om den säkerhet och tekniska metod som används. Det var en stor ruljangs på olika
patientgrupper, men en patientgrupp som sällan eller aldrig undersöktes var gravida kvinnor,
då magnetresonanstomografins medförande risker på foster fortfarande är okänt (Trompoukis
et al 2012).

Bakgrund
Bilddiagnostik
Ultraljud är fortfarande den ledande metoden för att avbilda foster då den är säker,
kostnadseffektiv och ger varken moder eller fostret joniserad trålning. Tekniken utvecklas och
bildoptimering eftersträvas, därför har Magnetresonanstomografi (MRT) samt benämningen
Magnetresonans (MR) med sina tekniska framsteg, utmärkta bildupplösning och tomografiska
snittbilder blivit ett alternativ för bildtagning på foster och gravida (Bulas & Egloff 2013).
Förutom för att avbilda fostret kan gravida kvinnor vara i behov att genomgå en röntgen vid
olika akuta tillstånd. MR kan då avbilda kroppen utan att använda sig av joniserad strålning
samt kunna ge en säker och preciserad diagnos. Utvecklingen har gått fort framåt och idag är
MR en stor och viktig del inom bilddiagnostik (Berglund & Jönsson, 2011; Shellock, 2017).

MR-fysik
MR-kameran består av ett kraftigt magnetfält, en stor magnet som har en rad olika fältstyrkor.
Dessa kan variera från 2 000 till 60 000 gånger starkare än jordens magnetiska fält.
Fältstyrkorna mäts i tesla (T) och varierar oftast mellan 1 till 3 T. För bildtagning krävs en
mottagarspole som anpassas till olika typer av undersökningar. Ytterst på MR kameran sitter
supraledande magneten, som ger oss det yttre magnetfältet. Inne i magneten finns
gradientspolarna som ger gradientfälten i x, y och z-riktning. I magnettunneln sitter en stor
RF-sändare vars uppgift är skicka RF-pulser. För att kunna skapa en bild behövs en mätbar
signal, denna signal kommer från vätekärnor (Berglund & Jönsson 2011).
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Människokroppen består av ca 60 % vätska, väte finns i vatten, proteiner och fett vilket gör
väte till den vanligaste atomen i människokroppen. Varje vätekärna består av en proton, dessa
kärnor har en viktig egenskap som kallas för spinn. Spinn menas att protonen roterar runt sin
egen axel. Protonen har även laddning och massa som vid rotation uppger ett magnetfält.
Riktningen på kärnans rotation kallas spinn ner eller spinn upp. När kroppens väteprotoner
kommer i kontakt med magnetfältet ställer majoriteten av väteprotonerna parallellt med
magnetfältet, då preciserar vätekärnorna sig, de ställer sig i en konformad bana likt en
leksakssnurra. Tiden för ett antal cyklar av denna precession kallas larmorfrekvensen
(Berglund & Jönsson 2011).

När en RF-puls tillförs exciteras kärnorna och när pulsen stängs relaxeras kärnorna och avger
då den extra energi som de fick när de exciterades. Olika vävnader har olika tider för
vätekärnornas relaxation, mätningen av kärnornas relaxation benämns i T1 och T2. Kort T1relaxation ses i vävnader med stora molekyler som fett och lång T2-relaxation syns i
vattenrika vävnader (Berglund & Jönsson 2011).

Kontrast
Kontrastmedel (KM) som används vid MR är oftast gadolinium baserat, som är en tungmetall.
Kontrasten har en egenskap som ändrar signalintensitet genom att ändra protonernas
relaxationstider i vävnader som innehåller kontrastmedel. Jämfört med Jod och barium
kontrast så är effekten av kontrastmedlet indirekt. Det är inte effekten av kontrasten som ger
signalen i bilden utan det är en interaktion mellan vävnaden och kontrastmedlet. Majoriteten
av MR kontrast är paramagnetiska, kontrasten har bara magnetiska egenskaper i
sammanslutning av ett externt magnetfält. Kontrastmedel som vanligast används vid MR är
extracellulära som har en rad likheter med jodkontastmedel. De är inte proteinbundna
molekyler och kan temporärt eller permanent skada eller försämra njurfunktionen (Ahlström,
H et al 2016). Nephrogenic systemic fibrosis (NSF) är en ovanlig sjukdom som kan finnas hos
patienter med kronisk njursjukdom, samt patienter med försämrad njurfunktion som
administrerat gadolinium kan i värsta fall utveckla Sjukdomen. NSF kan vara livshotande och
uttrycker sig i grov och hård hud på grund av att det bildas bindväv i huden, som kan leda till
orörlighet i leder. NSF kan även påverkan andra organ i kroppen däribland hjärta och lungor,
enligt läkemedelsverket (2011) delas Gadolinium kontrastmedel in i tre NSF riskgrupper som
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är baserat på dess kinetiska och termodynamiska egenskaper. Det finns en högriskgrupp som
är kontraindicerat för bland annat nyfödda barn och patienter över 70 år med glomerular
filtration rate (GFR) under 30 ingår. Medelriskgruppen är kontraindicerat för nyfödda och
spädbarn och patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Lågriskgruppen är kontraindicerat
för samma riskpatienter som medelriskgruppen. Den molära dosen är mycket mindre för MRkontrast jämfört med jodkontrast (5-10gånger) lägre. Patienter som ingår i riskgrupperna kan
ha en ökad risk för njurskador speciellt om jodkontrast administrerats under samma dygn
(läkemedelsverket 2011).

MR och graviditet
Graviditet och röntgen är idag en kontraindikation, ultraljud används som den ledande
undersökningen på foster främst för att det är billigt, lätt tillgängligt och säkert (Berglund &
Jönsson 2011). Det finns dock begränsningar inom ultraljudsdiagnostik så som litet synfält,
fostrets positionering, dämpning på grund av fettvävnad hos patienten och efter vecka 33
finns det risk till försämrad bildkvalitet på grund av cervikal förkalkning. Detta kan leda till
ofullständiga undersökningar och försämring i vägledning av behandling. MR kan däremot
erbjuda en utmärkt mjukvävnadskontrast oberoende av foster positionering och fettvävnad,
samt ge detaljrika bilder i hög upplösning (Garel, Brisse, Sebag 1998).

En begräsning vid MR är att innan vecka 18 är fostret för litet för att kunna avbildas korrekt
samt abnormaliteter inte hunnit utvecklats, MR vid tredje trimestern är optimal för att kunna
ge en korrekt och säker diagnos (Bulas 2013). Mammor som insjuknat akut kan genomföra en
MR oavsett stadie av graviditeten tillexempel vid blindtarmsinflammation eller gallstensanfall
(Lavine 2013). MR på gravida indikeras om icke-joniserande bilddiagnostik är otillräcklig
eller exponering av joniserande strålning krävs (Saleem, S 2013). MR på foster utförs
vanligtvis vid 1,5 T, då används normal mode som är en standard inställning som väljs innan
undersökningen, normal mode övervakar SAR och kontrollerar temperaturen hos patienten så
uppvärmning hålls till ett minimum (Trompoukis et al 2012). Inga påvisbara skadliga
biologiska effekter har kunnat observeras på foster eller gravida kvinnor, det görs ändå alltid
en bedömning om MR-undersökning är till nytta. Nyttan för undersökningen övervägs med
riskerna, om ultraljud är otillräckligt görs MR i första hand istället för CT då både fostret och
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mamman slipper den joniserade strålningen (Berglund & Jönsson 2011).

Foster
Tiden för en normal graviditet är beräknat till ca 40 veckor. En graviditet delas in i 3 delar:
Första, andra och tredje trimestern. Första trimestern stäcker sig från vecka 1 till vecka 12,
under den perioden börjar hjärtats storlek öka, bildning av blodceller påbörjas och organens
anlag utvecklas. Vid vecka 7 börjar fostret bli helt omsluten av fostervatten. Under vecka 13
till 28 sträcker sig andra trimestern, då börjar ögon och öron utvecklas och fostret kan då börja
urskilja ljud både inifrån och utifrån modern och myelinisering av ryggmärg inleds. Organen
fortsätter sin tillväxt och njurarnas strukturer syns. Vid tredje och sista trimestern vecka 29
fram tills förlossning börjar fostret bli aktivt och ökar dess rörelse, organen börjar bli
färdigutvecklade (Haug E et al 2007).

MR risker och graviditet
Forskning har gjorts i över 40 år som behandlat MR:s potentiella risker (Hartwig 2009).
Gemensamt för studier som behandlar MR:s påverkan på foster omfattar vanligtvis fyra olika
orosmoment, Om fostret blir påverkat av: Ljudnivåer, uppvärmning, kontrast och biologiska
effekter (Trompoukis et al 2012).

Ljudexponering
Patienter som genomgår en MR-undersökning får hörselskydd då gradientfältet i kameran
skapar ett mycket högt och bankande ljud. Problematiken för gravida är att fostret inte kan
skyddas från det höga ljudet. Ljudnivån för en 3 T kan uppnå över 120dB (Shellock 2017).
Exponering av höga ljudnivåer en länge tid kan ge permanenta eller tillfälliga skador på
hörselorganen. Arbetsmiljöer med en dB över 85 har hörselskydd ett krav, utsätts personer för
ljus över 85dB finns risker för hörselskador. Örats smärtgräns ligger på 125 dB då kan smärta
upplevas i öronen, men innan dess kan ljudnivån vara skadlig (Socialstyrelsen 2008). Tidigare
forskning har inte kunnat ge evidens att MR kan leda till hörselnedsättningar på foster, dock
finns det inte tillräckligt med forskning för att kunna utesluta ljudets påverkan (Bulas &
Egloff 2013). Arbetsmiljöverkets rekommendationer är att gravida kvinnor inte skall arbeta i
en miljö där de kan exponeras över 80 dBA. Tidigare har forskare trott att fostret har varit
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skyddat från yttreljud tack vare moderns kropp men en studie som gjorts av karolinska
institutet (2015) angående bullerexponering av gravida visar att gravida kvinnor som arbetat
heltid i en ljudnivå som överstiger 85dB ger fostret en ökad risk för hörselskador med 80
procent (Selander et al 2016).

Temperaturökning
RF-pulserna kan orsaka en temperaturökning i vävnaderna, specific Absorption Rate (SAR)
beskriver den potential som finns för uppvärmning i patientens vävnad på grund av den RFpuls som krävs för att producera en MR-signal och mäts i watt per kilogram (W/kg). Det sker
en värmeökning då RF-pulserna växelverkar med kroppen, energi från radiosignalerna
övergår till värmeenergi. SAR ökar med högre fältstyrka och påverkas av RF pulsernas
intensitet, vilken typ av spole som används och patientens kroppsmassa. SAR är energiökning
som inte nödvändigtvis behöver betyda uppvärmning. För att inte uppnå en skadlig
värmeökning finns gränsen för värmeökning för en vuxen person 1 °C, vilket motsvarar
ungefär 2W/kg SAR, specifika vävnader har olika SAR-gränsvärden (Stralka & Bottomley
2007).

International electrotechnical commission (IEC) Nämner tre olika driftsätt som används vid
MR med avseende det statiska magnetfältet, gradienterna och SAR. Nivå 1 är normal
operating mode: Passar för alla patienter i alla sammanhang (proteser, gravida etc).
Gränsvärdena som ej får överskridas är 2 w/kg helkropp (6 min) och inte överskrida 39 grader
Celsius, nivån ger inget eller mycket lite fysiologiskt obehag till patienter. Nivå 2 first kontrol
operation mode har gränsvärdet 4w/kg helkropp och en max temperaturökning upp till 40
grader, denna nivå kan medföra fysiologisk stress för patienter. Nivå 3 sekond operation
mode: Används oftast vid forskning, värden över 4w/kg och temperaturökning över 40 grader,
vid användning av nivå 3 krävs etiskt tillstånd då nivån kan medföra risker för patienten.

Studier som gjort visar att kvinnor med feber eller som har badat varm där kropptempuraturen
stigit 1-2 grader har kunnat förknippas med fosterskador och missfall (Graham, Edward &
Edward 1998). Relaterade risker vid MR är svåra att bedöma för gravida patienter då antalet
möjliga pulssekvenser, skillnader i fältstyrkor och exponeringstid skiljer sig åt. Samt att MRsystem utvecklas konstant och nya mjuk och hårdvaror kommer ut under stadig basis
(Trompoukis

et al 2012).
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Biologiska effekter
MRs biologiska effekter är fortfarande okänt och inga tydliga resultat visar att magnetfältet
ska ge långvariga biologiska effekter. Biologiska effekter delas in i deterministiska (akuta),
stokastiska (slumpmässiga) och teratogena (foster) skador. Kroppens arvsmassa DNA blir
påverkat och skadat, det kan leta till felaktig reparation av DNAt eller att cellen dör. Vid
determiska skador kan inte cellen reparera sig utan dör och kan bland annat skada
fortplantningsorganen, hud och ögon. Vid stokastiska skador kan cellen repareras fel och efter
en rad olika moment bildas till cancer. Teratogena effekter orsakar skador på foster,
exempelvis missbildningar, hämning av mental eller fysisk tillväxt och även utveckling av
cancer senare i livet (Berglund & Jönsson 2011). Studier har även gjorts om MR:s påverkan
på reproduktions organ och inga negativa effekter har kunnat visas, fältstyrkor upp till 9T har
studerats. Ett flertal uppföljningsstudier har gjorts på barn som exponerats av MR som foster,
och inga sjukdomar i tidigbarndom eller senare biologiska effekter har hittats. Det finns ännu
inga vetenskapliga belägg för att MR skall påverka foster negativt biologiskt (Hartwig et al
2009).

Gadolinium
Kontrast vid graviditet ges endast om nyttan är större än riskerna och kontrastmedel väljs från
lågarisk gruppen. Vid injicering under graviditet passerar kontrasten placentan och fostret
sväljer kontrasten via fostervattnet och in i fostercirkulationen på bara några minuter. Fostrets
njurar måste aktivt arbeta för att bli av med kontrasten (Ahlström et al 2016).
Nya studier som gjorts visat att kontrastmedel som innehåller gadolinium kan lagras i
hjärnvävnaden. Trotts att inga biverkningar har kunnat förknippas med inlagringen arbetar
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) med en fördjupad granskning om
den generella säkerheten kring dessa kontrast produkter (Läkemedelsverket 2011).

Hinder
Samtidigt som det finns många fördelar med MR finns det ett antal hinder. Undersökningarna
är kostsamma och väntetiderna är långa, det kan medföra en psykologisk stress under
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undersökningen som inte är optimalt för gravida patienter. För en gravid kvinna kan det vara
påfrestande att ligga på rygg eller sida i det trånga utrymmet och kroppsspolarna är inte
utformade för en gravid som kan vara hårda och obekväma. Avsaknad av kompetens och
begränsning i snabba sekvenser kan försvåra undersökningen (Bulas 2013).

Röntgensjuksköterskans yrkesroll
Röntgensjuksköterskans yrke innefattar arbete med omvårdnad, teknologi, strålningsfysik och
bild- och funktionsmedicin. Dessa samtliga kunskaps dimensioner skall förenas i
röntgensjuksköterskans kliniska yrkesutövande. Grundläggande kunskap inom radiografi är
planering och genomförande i hänsyn till stråldos, bildkvalitet och strålningssäkerhet (Svensk
Förening för Röntgensjuksköterskor 2014). Vid MR vilar ett stort ansvar hos
röntgensjuksköterskan gällande patientsäkerhet och teknisk säkerhet. Det är
röntgensjuksköterskan som är säkerhetsansvarig och samtidigt som säkerheten skall
upprätthållas så skall en god vår och omhändertagande ges till patienten (Vårdförbundet
2008). Då röntgensjuksköterskan administrerar kontrast skall röntgensjuksköterskan kunna
hantera och tillämpa farmakologiska kunskaper på ett tryggt och säkert sätt. Det är även
dennes ansvar att kunna göra en riskbedömning och aktivt förebygga hälsorisker. Det ingår i
röntgensjuksköterskans profession att utveckla sitt kunskapsområde utifrån forskning och
evidens, därför är det av vikt att studera och tillämpa ny kunskap (Svensk Förening för
Röntgensjuksköterskor 2014). God omvårdnad ges genom att informera patienten och göra
denne redo för en vanligtvis lång och högljudd undersökning. Informationen
röntgensjuksköterska utdelar kan ge ett ökat förtroende för patienten och i sin tur ge en lugn
och behaglig undersökning. Innan varje undersökning måste röntgensjuksköterska förse ett
frågeformulär där patienten fyllt i olika frågor som rör anamnes och implantat i kroppen. Det
är röntgensjuksköterskans ansvar att kontrollera formuläret så patienten är godkänd för en
MR-undersökning samt om kontrast skall ges så bär röntgensjuksköterskan ansvaret för
kontroll av GFR och kontroll av eventuella allergier. Det är även av vikt att fråga kvinnliga
patienter mellan åldrarna 15–50 om graviditet, och varje sjukhus har egna protokoll på hur
bildtagning av gravida utförs. De höga ljudnivåerna gör att alla patienter ska förses med
öronproppar och hörsel skydd, röntgensjuksköterskan kan kommunicera med patienten från
manöverrummen och det är av vikt att fråga om patienten ligger bra och att hörselskydden
ligger på som de ska för att inte skada hörselorganen (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017).
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Röntgensjuksköterskan förser patienten med en alarmklocka innan undersökningen om
patienten skulle vilka komma ut innan undersökning är slut. Det är viktigt att lyssna på
patienten och fråga under undersökningens gång hur patienten mår och om det finns några
frågor. Undersökningarna kan vara långa och besvärliga för patienten, det är endast
röntgensjuksköterskan som kan tala med patienten därför förtroendet viktigt att bibehålla hela
undersökningen (Grey, Price, Mathews 2000).

Problemformulering
MR har börjat bli ett alternativ för fosterdiagnostik och olika sjukdomstillstånd som berör den
gravida kvinnan. MR anses vara ett säkert och bra diagnostiskt verktyg som utvecklas i snabb
takt, dock finns det en avsaknad av studier kring risker vid graviditet och evidens om
eventuella risker (Ntusi et al. 2016). Under undersökningen ansvarar röntgensjuksköterskan
för säkerheten, därför krävs det kunskap om MR:s risker, teknik och omvårdnad (Svensk
Förening för Röntgensjuksköterskor 2014). Information till patienten är en viktig del i
omvårdnad och för att kunna ge adekvat information krävs god och uppdaterad kunskap inom
området (Shellock F 2017).

Syfte
Syftet är att svara på evidensfrågan: Vad finns det för evidens för att MR-undersökningar på
gravida kvinnor leder till fosterskada?

Material och metod
Vetenskapliga dokument publiceras ständigt i snabbt växande takt, behovet av översikt och
integration är därför stort för att kunna ge översikter av alla dokument som publiceras. Den
valda metoden för detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie som grundar sig i
att metodisk, systematisk och kritisk granska vetenskaplig litteratur och försöka identifiera en
specifik forsknings fråga. Vetenskaplig litteratur är oftast skriven av forskare med syftet att
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presentera forskning och forskningsresultat eller att sammanfatta andras forskning.
Vetenskapliga texter kan vara vetenskapliga publikationer, artiklar i tidskrifter, böcker och
avhandlingar (Friberg 2012). Den vanligaste och internationellt mest använda strukturen på
vetenskaplig litteratur betecknas med förkortningen IMRAD, som står för de fyra stycken i en
vetenskaplig litteraturs huvuddel: Introduction, Methods, Results, and Discussion. I
Introduktionen ger författaren en överblick av ämnet och vad som har undersökts. I metoden
beskrivs hur studien är gjort bland annat vilken ansatts, deltagande och datainsamlingsmetod
som har använts. Resultatet visar vad forskningen har kommit fram till, som kan redovisas i
löpande text och tabeller. I diskussionen får författaren fritt diskutera den valda metoden och
studiens styrkor och svagheter samt resultatets pålitlighet och generaliserbarhet diskuteras
(Fored, Ekstedt 2013).

Sökningsprocess och urval
Inklusions och Exklusionskriterier
När syftet för denna studie formulerats och strukturerats kunde Inklusions och
Exklusionskriterier väljas (Friberg 2012). Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle
vara publicerade mellan år 1990 fram till 2017, vara skrivna på engelska, ha en kvantitativ
ansatts, vara peer review samt behandla risker med MR på foster. Kvantitativa studier valdes
till detta arbete då kvantitativa metoder kan se samband mellan antal och variabler,
jämförelser och mäter olika förekomster. Artiklarna skall vara godkänd av etisk kommitté.
Kvalitativa artiklar exkluderades samt artiklar som inte behandlade MR:s påverkan av foster
eller var skrina innan 1990.

En preliminär datainsamling gjordes under december 2016 för att kontrollera om det fanns
tillräckligt med vetenskapligt underlag för att kunna svara på arbetets syfte. Olika
ordkombinationer prövades och i februari 2017 genomfördes den primära datainsamlingen.
Träff med en bibliotekarie på Jönköping högskolas bibliotek gjordes för att få kunskap hur
sökningarna genomfördes korrekt. Sökningen gjordes i databaserna Pubmed och Medline som
är ledande i publicering av artiklar som berör vetenskap och medicin. I tillägg till
primärsökningen utfördes även en sekundärsökning i referenser i de artiklar som bedömdes
vara av intresse.
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Sökningen gjordes på ord, delar av ord eller sökordskombinationer. Följande Sökord och
kombination av sökord användes: Pregnancy OR pregnant, mri OR magnetisk resonance
imaging, risk, fetus, foetus, fetal, gadolinium, hearing, amnitocic fluid, lacatation, noice, follo
up, utero, children, infant, exposure. Booleska termer som framgår i bilaga 1 användes så som
”AND” och ”OR” för att kunna effektivisera litteratursökningen, sökord kombinerad med OR
ger träffar på något av sökorden. Sökning med AND ger träffar på sökorden kombinerat
(Backman, 2006). Val av centraltermer har gjorts för att kunna utesluta ej relevanta artiklar.

Urval och sökningsstrategi av artiklar redovisas i bilaga 1 och 2. Syftet och inklusionskriterier
styrde urvalet, som gjordes i tre steg; läsning av titlar, läsning av abstrakt och läsning av hela
artiklar. Artiklar vars abstrakt uppfyllde inklusionskriterier som inte var tillgängliga i fulltext
beställdes via Jönköping högskolas bibliotek. Total beställdes fem artiklar varav fyra valdes
till studien. Sökningen resulterade sammanlagt i 1239 träffar, av dessa lästes 91 abstrakt,
totalt hittades 15 artiklar både genom sökning och manuell sökning relevanta för syftet och
efter kvalitetsgranskningen kvarstod 13 artiklar som valts till litteraturstudien. De valda
artiklarna presenteras närmare i en artikelmatris i bilaga 5. Artiklarna har numrerats från 1–13
och refereras efter deras tilldelade nummer. Artikel nr 7, 8 och 12 hittades via sekundär
sökning i referenslistor. Två av artiklarna kom från Nederländerna, tre från England, Kanada,
Korea, Italien, Belgien, USA, Schweiz och Tyskland. De 13 artiklarna har markerats med en
stjärna * i referenslistan.

Kvalitetsgranskning
Artiklarna som valts till litteraturstudien innefattar endast publicerade vetenskapliga artiklar.
Vetenskapligheten granskades genom artikelns uppbyggnad där IMRAD skulle följas och ett
granskningsprotokoll av Friberg (2012) användes som stöd för kvalitetsbedömning av
artiklarna (bilaga 3). Granskningen gjordes för att det samlade resultatet för denna studie skall
hålla så hög kvalitet som möjligt. Kvalitetsgranskningen gjordes parallellt med läsningen,
artiklarna tilldelades ett nummer där 1 är hög kvalitet, 2 - medel och 3 - otillräcklig kvalitet.
12 frågor användes vid kvalitetsgranskningen, för att bli tilldelad hög kvalitet behövdes poäng
12-10. För medel kvalitet krävdes 9-7 poäng. Otillräcklig kvalitet var poäng 6-0. Av artiklarna
i detta arbete tilldelades fem medel kvalitet och åtta hög kvalitet. Fyra av de artiklarna som
tilldelades medel kvalitet var gjorda på fantomer eller en försöksperson som kan påverka
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överförbarheten. Den femte artikeln med medel kvalitet saknade en tydligt beskriven metod
och deltagande. Två artiklar exkluderades vid kvalitetsgranskningen på grund av otillräcklig
kvalitet samt dålig koppling till denna studies syfte. Författaren ansåg att resultatet skulle
påverkas om artiklarna saknade flera viktiga bitar så som tydlig metod, syfte eller resultat.

Evidensgranskning
Där efter tillgavs artiklarna ett lämpligt evidensvärde, evidensvärde avser att bedöma hur
starkt det vetenskapliga underlaget är och ligger tillgrund för bedömning av studiens
sammantagna evidensvärde. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
GRADE-systemet användes för bestämning av evidensvärde (se bilaga 4). Evidensstyrkorna
delas in i starkt (ØØØØ), måttligt starkt (ØØØO), begränsat (ØØOO) och mycket lågt
(ØOOO) vetenskapligt underlag. Vid starkt evidensvärde menas att ny forskning på ett
specifikt forskningsområde får samma resultat. Vid mycket lågt innebär det att det finns högre
risk att nya studier förändrar resultatet av tidigare forskning. GRADE systemet är utformat i
två steg, först bestäms evidensvärdet efter studiens metod, sedan kan evidenssvärdet ändras
med åtta faktorer (se bilaga 4). Dessa faktorer kan antingen höja eller sänka evidensstyrkan.
Författaren har valt att använda fyra av de åtta faktorerna: Studie kvalitet, överförbarhet,
effektstorlek och Dos–responssamband (SBU 2014). Artiklarnas evidensvärde redovisas i
tabell 1.

Tabell 1. Evidensvärde för använda artiklar

Evidensvärde

Artikelnummer

Starkt

Måttligt starkt

Begränsat

mycketlågt

evidensvärde

evidensvärde

evidensvärde

evidensvärde

(ØØØØ)

(ØØØO)

(ØØOO)

(ØOOO)

1,4,5,7

2, 3, 6, 12, 13

8, 9, 10, 11

Analys
Varje enskild artikel som valts ut till studien lästes ett flertal gånger och anteckningar
noterades under läsningens gång som varit av intresse för författaren och det valda syftet.
Artiklarnas metod och resultat har jämförts för att kategorisera artiklarna i subkategorier till
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resultatet (Friberg 2012). Artiklarna som innehållit liknande eller samma metod har
kategoriserats i egna grupper (se tabell 2). Efter granskning av evidensvärde för varje enskild
artikel så bedömdes den slutliga evidensen för varje grupp. Artiklarna benämns i resultatet
med deras givna artikelnummer. Resultaten som är centrala i varje enskild artikel och viktiga
utifrån denna studies syfte och frågeställning kommer att lyftas fram.

Etiska överväganden
Helsingforsdeklarationen förklarar medicinska etiska principer för forskning som omfattar
människor. Deklarationen beskriver att forskaren skall skydda människans hälsa och
rättigheter, forskningen skall generera ny kunskap och att deltagandet skall vara frivilligt
(Sveriges läkarförbund 2014). Nyttan för denna litteraturstudie bedöms vara starkare än
riskerna då denna inte är baserad på människo- eller djurförsök. Artiklar som innefattar
människoförsök och är godkända från etiskgranskning kommer att användas (Forskningsrådet
2017). Författaren har även genomfört en egengranskning enligt Jönköping högskolas
riktlinjer tillsammans med handledare (bilaga 5)

Resultat
Denna studie inkluderar 13 vetenskapliga artiklar, fyra artiklar av måttligt starkt evidensvärde,
fem av begränsat evidensvärde och fyra artiklar av mycketlågt evidensvärde. Av de 13 artiklar
behandlar sex biologiska effekter av MR på foster under olika trimestrar. Tre artiklar
behandlar fostrets påverkan av ljudexponering under MR. Två artiklar behandlar gadoliniums
påverkan på foster och Tre artiklar behandlar SAR-värdet på foster under MR. Artikel nr 1
innehöll två studier om biologiska effekter och även gadoliniums påverkan, artikeln användes
i två resultatgrupper. Resultaten presenteras i Tabellerna 3–6 där fördelningen av de olika
variablerna åskådliggörs.

Tabell 2. Risker med MR på foster

Risker med MR på foster

Artikel förekomst

Biologiska effekter på exponerade foster

1, 2, 6, 7, 12, 13

Ljudpåverkan på exponerade foster

4, 5, 8

Gadoliniums påverkan på foster

1, 3

RF-uppvärmning hos foster

9, 10, 11
12

Biologiska effekter på MR exponerade foster
Studiernas resultat visar att inga skadliga biologiska effekter av MR kan konstateras vid
födsel eller tidig barndom. Två av artiklarna är av måttligt starkt evidensvärde och fyra är av
begränsat värde. Resultaten visar samma även vid exponering under första, andra och tredje
trimestern. Artikel nr 1 jämförde exponerade barn (1737) mot oexponerade barn (1 418 451)
studien kunde inte hitta några tecken till biologiska effekter på de exponerade barnen så som
missbildningar, hörsel eller synbortfall. Artikel nr 7 jämförde tre grupper: En grupp mammor
som var hemma under graviditeten, en grupp mammor som arbetade i MR miljö under
graviditeten och en grupp mammor som arbetade (ej i MR miljö). Artikeln visar att kvinnor
som arbetat i MR miljö under sin graviditet hade 18 % missfall jämfört med gruppen mammor
som varit hemma under sin graviditet, vilket motsvarade 6 %. Den sista kontrollgrupp
arbetande mammor som ej arbetade i MR miljö, hade 14 % missfall. Det fanns ingen
signifikant skillnad mellan de två grupperna som arbetade. Artikel nr 2 studerade 15 kvinnor
som genomgått MR utan att veta om sina graviditeter vid tidpunkten, alla barnen föddes med
normal vikt, normal längd och normal huvudstorlek. Ett barn föddes med en anomali på tårna
som inte kunde kopplas till MR. Studie nr 6 visade inga abnormaliteter hos 37 av de 41
exponerade barnen, ett barn föddes med ögonproblematik och en med hörselnedsättning, och
två med motoriska funktionsnedsättningar som dock inte heller kunde förknippas med MR.

Artikel nr 12 studerade 20 barn som exponerats i tredje trimestern samt en kontrollgrupp som
inte exponerades. Längd skillnad kunde ses hos de exponerade barnen som hade en ökad
genomsnitts längd, inga andra skillnader kunde hittas mellan grupperna. Artikel nr 13 studera
76 exponerade foster i andra och tredje trimestern i olika sekvenser och följde upp barnen
mellan 14 och 38 månader. Inga biologiska effekter på barnen kunde hittas. Studierna har haft
olika uppföljningstider på barnen som varierar mellan nyfödda och upp till 9 år. Fältstyrkorna
som används har varierat mellan 1,5T till 3T samt mammornas indikation för MR under sina
graviditeter har varierat mellan bland annat buk, rygg och huvud. Studierna har erhållit
jämförande grupper med oexponerade barn och inga statistiska skillnader på biologiska
effekter hos grupperna har kunnat bevisas. Enligt studiernas resultat finns det inte en ökad risk
för biologiska effekter på fostret, men studiernas evidensstyrka varierar mellan måttligt starkt
och begränsat evidensvärde (tabell 3).
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Tabell 3. Biologiska effekter och evidensstyrka
Artikel
nr

Hämning av utveckling

Ja

Ökad risk för
missfall
ja

nej

Teratogena
effekter

Medfödd
anomali

ja

ja

Nej

Evidensstyrka

nej

nej

1

X

(ØØØO)

X

X

X

2

X

(ØØOO)

X

X

X

6

X

(ØØOO)

X

X

X

7

X

(ØØØO)

X

X

X

12

X

(ØØOO)

X

X

X

13

X

(ØØOO)

X

X

X

MR Ljudpåverkan på exponerade foster
Artiklarna nummer 4 och 5 som redovisas i tabell 4 har båda måttligt starkt evidensvärde och
rapporterar att inga hörselskador eller hörselnedsättningar hos barn eller nyfödda kunde ses.
Studierna hade jämförande kontrollgrupper, graviditetsveckorna varierade mellan andra och
tredje trimestern. Alla barn in artiklarna genomgick OAE test, som görs genom att en sond
förs in i örat och avger specifika ljud, Innerörat svarar till ljuden och skickar tillbaka
responsen som mäts i sonden. Artikeln nr 5 studerade 751 barn som exponerats som foster
och inga av barnen hade hörselskador. Artikel nr 4 studera 96 barn varav en hade
hörselskador som inte kunde förknippas med MR. Artikel nr 8 med mycket lågt evidensvärde
behandlar en man som svalt en hydrofon för att uppmäta ljudnivåerna från magen fylld med
vatten under EPI exponering för att mäta ljudnivån foster exponeras för. Resultatet visar att
ljudnivåerna inte uppnår en skadlig ljudnivå då ljudet attenuerar upp till 30 dB av mannens
kropp, så pass att ljudnivåerna hamnar under gränsvärdarna. Från 120dB ner till 90dB som är
en acceptabel nivå. Resultatet för artiklarna visar att det inte finns risker för hörselskador på
foster, men artiklarna hade måttligt starkt samt lågt evidensvärde.
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Tabell 4. Hörselskador och evidensvärde

Artikel
nr

Risk för hörselskador
ja

Normala OAE
värden

nej

Evidensstyrka

ja

4

X

(ØØOO)

X

5

X

(ØØOO)

X

8

(ØOOO)

nej

Risk att uppnå
skadlig ljudnivå
Ja

nej

X

Gadoliniums påverkan på foster
Artikel nr 1 som har måttligt starkt evidensvärde som även behandlas i skadliga biologiska
effekter, behandlade även foster som exponerats för gadolinium någon gång under
graviditeten. 397 foster deltog och studien visade att administrering av gadolinium någon
gång under graviditetens trimestrar kunde öka risken för missfall, den exponerade gruppen
hade (17.6 per 1000) medans oexponerade hade (6.9 per 1000). NSF biverkningar som
inflammatoriska och reumatologiska hudåkommor förekom mindre ofta men exponerade
foster hade en ökad risk att drabbas. Artikel nr 3 som var av begränsat evidensvärde studerade
gadolinium som administrerades till 24 kvinnor i första trimestern. Av det 24 kvinnorna var
det 23 som födde barn i den förväntade tiden (runt vecka 40). En valde abort och två fick
missfall. Två av de 23 barnen hade en lägre kroppsvikt men inga andra negativa effekter
kunde påvisas se tabell 5.
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Tabell 5. Påverkan av gadolinium och evidensstyrka
Artikel
nr

Risk för missfall
ja

1
3

nej

X
X

Risk för NSF
biverkningar

Evidensstyrka

ja

(ØØØO)

X

(ØØOO)

nej

X

RF-uppvärmning hos foster
Artiklarna som behandlade SAR-gränser och temperatur påverkan av foster gjordes genom
anatomiska modeller av gravida kvinnor som var olika långt gånga i graviditeterna. Alla
artiklar bedöms vara av mycket lågt evidensvärde. Kroppsspole användes vid alla tre
studierna och beräkningarna av SAR gjordes vid varierande RF-pulser från: 13–170 MHz
vilket motsvarar fältstyrkorna 0,5 till 4T. Resultaten visar att användning av operation mode
nivå 2 och 3 kan överskrida gränsvärdarna för modern och fostret. Dessa sekvenser är dock
långa och varierar olika i alla studier allt från 6–15 minuter. Artikel nr 10 visar att det kunde
ske en lokal temperaturökning hos fostret och mamma upp till 40,8 C vid längre sekvenser på
15 minuter i first kontrol operation mode. Resultatet visade även att fostret utsätts för mer
exponering än modern. Artikel nr 11 jämför vävnadstempuraturen i modern och fostret vid
1,5T och 3T och visar att lokala maxvärdet hos modern kan nås beroende på tid och sekvens
och av moderns maxvärde får foster 40–70% av det värdet. Det högsta lokala SAR värdet
hittades i livmoderväggen och fostervattnet snarare än i fostervävnaden. Det som påverkar
temperaturen är exponeringstiden, körs sekvenser under 7,5 minuter så ligger den
rekommenderade temperaturen under 38 grader hos fostret.

Artikel nr 9 visar att helkropps SAR hos moder och foster blir ungefärligt den samma.
Överskrids inte moderns helkropps SAR behöver inte det nödvändigtvis skydda fostret från
över exponering. Dessa värden var beräknade för en mätning/bildtagning på 6 minuter.
Sammantaget är fostrets max SAR beroende av vilken operation mode som används. Vid first
kontrol operation mode kan SAR värdet överskridas och en temperaturökning kan ske både
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hos foster och modern. Beroende på position, moderns storlek och hur långa sekvenser som
används. Dock visar studierna olika gällande fostrets och moderns uppdelning av helkropps
SAR då nr 9 säger att exponering blir den samma för moder och foster medans nr 10
resulterar i att fostret får höger helkropps exponering av SAR än modern och nr 11 säger att
modern får den högre exponering se tabell 6.

Tabell 6. Exponering av SAR och evidensstyrka

Artikel
nr

Nivå
2

Högre exponering för
fostret
ja

nej Evidensstyrka

9
10

Högre exponering
för modern
ja

nej

Exponering blir
samma för
moder och
foster
Ja
nej
X

(ØØOO)
X

11

X

(ØØOO)
X

(ØØOO)

X

Diskussion
Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att svara på evidensfrågan: Vad det finns för evidens att MRundersökningar på gravida kvinnor leder till fosterskada? Enligt Willman, Bahtsevani &
Stoltz P (2011) kan evidensbaserad hälso- och sjukvård definieras som ett ”förhållningsätt och
en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som ett underlag för vårdbeslut”
och ”en process för att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka och
tillämpa befintliga forskningsresultat”. En evidensfråga valdes på grund av att kunskaper om
evidensbaserad hälso- och sjukvård kan vara ett komplement till personalens kompetens och
erfarenheter för att kunna ge den bästa individuella vården till patienter.
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En systematisk litteraturstudie valdes som metod, då syftet var att sammanställa vetenskaplig
litteratur. Artiklarnas metoder är baserade på mätningar och kliniska undersökningar och
resultaten visas i tabellerna 3–6 och i löpande text. Enligt Goodman (SBU 1993) och
Willman, Bahtsevani & Stoltz P (2011) är en systematisk litteraturstudie en bra metod för att
kunna svara på en evidens fråga, metodansatsen för en evidens litteraturstudie är att
systematiskt finna, granska och kvalitetsgranska litteratur. Författaren har beskrivit studies
genomförande och metod så att denna kan återskapas vilket stärker detta arbetets reliabilitet.
Reliabilitet innebär pålitligheten och möjlighet för reproduktionsbarhet i en litteraturstudie,
om författaren har beskrivit metod som urval, sökord och datainsamling (Henricson 2012).
Dock kan en liknande litteraturstudie eventuellt inte få exakt samma resultat vid annat tillfälle
beroende på forskarens kunskap, kompetens och sök strategi.

För att författaren skulle få kunskap kring problemområdet söktes information innan
preliminär sökningen genomfördes. Litteraturöversikter användes för att få en övergripande
kunskap kring ämnet och dess problemområde. Målet var att finna 20 relevanta artiklar men
avsaknaden av studier och bristande förkunskaper gjorde målet svårt att uppnå och till sist
hittades 13 artiklar. Artiklarna kunde inte noggrant väljas ut som författaren hade önskat då
det finns för få studier gjorda. Artiklar som var av begränsat evidensvärde togs med samt
artiklar som krävde en stor förkunskap, vilket kan ha påverkat denna studies validitet.
Validitet innebär trovärdigheten, har det som var syftet med studien verkligen studerats med
hjälp av metoden (Henricson 2012).

Inklusionskriterier i arbetets början var artiklar som inte var äldre än 10 år, gränsen för årtalen
ändras till år 1990 då det finns en avsaknad av studier kring området. Författaren valde att ta
med äldre artiklar då de ansågs vara relevanta trotts tidsskillnaden. Detta kan ha påverkat
denna studies resultat då äldre artiklar används och kan skilja sig från dagens MR-teknik.

En träff med en bibliotekarie på Jönköpings högskola bibliotek gjordes för att kunna
genomföra artikelsökningar korrekt och hur beställning av eventuella artiklar genomförs.
Fem artiklar beställdes via högskolan varav en fick exkluderas då det var en litteraturöversikt.
Sökningarna gjordes efter förbestämda centraltermer men under sökningens gång ändrades
termerna då andra mer användbara ord som lästs i artiklar kunde användas. En svaghet med
sökningarna var att ett fåtal söksyntaxer användes och flera användbara så som & och + hade
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kunnat användas för att få fler träffar. Författaren missade även att använda sig av trunkering,
som ger variationer på en sökterm (Backman 2006). Sökningarna genomfördes mestadels i
Medline då författaren ansåg att databasen gav bäst resultat och kopior av artiklar kunde
hanteras lättare, detta kan ha påverkat validiteten i denna studie då artiklar av vikt kan ha
missats. Samt att studier av begränsat evidensvärde hade kunnat väljas bort om fler starkare
studier hade hittats.

En kvalitetsgranskning genomfördes på varje enskild artikel med mallen från Friberg (2012)
som stöd. Syftet med granskningen var att säkerställa kvaliteten på varje enskild artikel.
Kvalitetsgranskningens tillförlitlighet kan diskuteras då den gjordes av enbart en författare,
detta kan ha påverkat denna studies reliabilitet. Enligt SBU skall minst två eller flera granska
för att få en relativ bedömning (SBU 2014). En styrka med studien är dock att författaren
försökte hålla ett objektivt synsätt och granskningen har noggrant genomförts och
dokumenterats (Friberg 2012). Artiklarnas innehåll sammanfattades i en artikelmatris.

Analysen genomfördes parallellt med läsningen, ett antal artiklar var för avancerade för
författaren då förkunskaperna inte var tillräckliga för att kunna analysera och läsa av
resultaten. Extern hjälp fick tillfrågas från en lektor med MR- kompetens från Jönköpings
högskola samt en sjukhusfysiker från Blekingesjukhuset Karlskrona. Detta kan ha påverkat
studiens reliabilitet på grund av missförstånd och bristande förståelse hos författaren. Dock
kan hjälpen från två olika källor ha höjt analys och resultatet i denna studie.

Författaren studerade artiklarnas evidensvärde enligt SBU (2014) GRADE system, vilket var
en användbar metod för att gradera artiklarnas evidensvärde och bedöma det samlade
vetenskapliga underlaget. Endast fyra av de åtta graderingspunkterna användes på grund av
författarens begränsande erfarenhet och kompetens inom GRADE området, vilket kan ha
påverkat artiklarnas bedömning. Vilket evidensvärde studierna tilldelades var beroende av
bland annat studiens typ och omfattning, bedömning för studierna gjordes parallellt med
läsningen. Det var en utmaning att evidensgraderna då det var författarens första gång att
använda sig av GRADE samt avancerad engelska kunde skapa missuppfattningar. Enligt
GRADE systemet kan endast randomiserade studier få stark evidensstyrka. Randomiserade
studier innebär att urvalet av deltagare inte är bestämt utifrån deltagarens egenskaper. Enligt
SBU (2008) ger oftast randomiserade studier säkrast resultat. Det kan vara problematiskt att
kunna genomföra randomiserade studier på gravida då man måste välja deltagarna utefter
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deras egenskaper (gravida). Majoriteten av artiklarna i detta arbete är kohortstudier, kohort
följer ofta en avgränsad och grundligt beskriven grupp under en längre tidsperiod. Dessa kan
vara det bästa alternativet efter randomiserade studier på grund av att kohort kan ge
information om sena och ovanliga biverkningar. Nackdel med kohortstudier är att grupper
som studeras kan skilja sig åt innan studien påbörjat och utgångslägena blir olika. Inga av de
13 artiklarna tilldelades stark evidensstyrka då deras metoder var kohort eller fallstudier.
Fallstudier är studier av specifika fall, där något undersöks i teorin och generalisas till
praktiken. Det kan vara problematiskt att generalisera ett resultat från ett fall till verkligheten
(SBU 2014).

Resultatdiskussion
Fortsättningsvis hänvisas artiklarna till de nummer de tilldelats i bilaga 4.
Studiens huvudfynd av de 13 artiklar utifrån syftet var att inga biologiska effekter på foster
kunde förknippas med MR. Inga påvisbara samband mellan MR och hörselskador eller
hörselnedsättningar hos foster kunde hittas. Gadoliniums påverkan på foster var tvetydlig där
resultaten visar olika fynd. Artikel nr 1 från 2016 med måttligt starkt evidensvärde visade att
gadolinium kunde påverka fostret negativt och ge NSF biverkningar och kunde skapa
reumatiska och inflammatoriska hudskador. Studie nr 3 från 2007 med begränsat
evidensvärde visade att gadolinium inte var skadligt för fostret. Artiklarna som behandlade
SAR-gränsvärden ger olika resultat gällande helkropps-SAR, huruvida vem av modern eller
fostret som utsätts för högts exponering. SAR-värdet för fostret kan överskridas och risk för
temperaturökning kan ske om driftläget first kontrol operation körs i frekvenser över 7
minuter.

Årtalen för artiklarna som behandlar biologiska effekter varierar från 1993 fram till 2016.
Trotts att maskintekniken ändras och högre fältstyrkor används har de tre artiklar som är i
tiden fått samma resultat som de äldre studierna. Resultatet för biologiska effekter visar
samma som tidigare forskning, inga biologiska effekter har kunnat visas (Bulas & Egloff
2013). Gemensamt för alla sex artiklar var att de tog upp vikten av vidare forskning och
uppföljning på barn som exponerats som foster då nyare teknik och MR system utvecklas. Det
hade varit av intresse att följa upp dessa barn som innefattats i dessa studier senare i vuxen
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ålder för att kunna ge ännu säkrare utvärdering kring biologiska effekter. Nya system med 4 T
upp till 7 T har börjat bli allt vanligare, Det är fortfarande ovisst vad så starka magnetfält har
för biologisk påverkan på människor och det är därför en motivation att fortsätta studera MR:s
påverkan på foster då det blir snabbare spinn eko sekvenser och tätare RF pulser (Shellock F
2017). Alla deltagande mödrar i studierna hade olika utgångspunkter gällande bland annat
rökning, kost och sjukdomshistorik. Det kan försvåra resultatet när deltagarna skiljde sig åt
från början.

Artiklarna som behandlade MR:s hörselpåverkan kunde inte visa att ljudnivåerna skall vara
skadliga för fostrets. Dock genom gick mammorna olika undersökningar: Huvud, bud och
rygg vilket kan ha påverkat resultatet samt mammornas kroppmassor. En svaghet i resultatet
är att endast två artiklar hittades som behandlade området, dock kan dessa två artiklar koppas
samman till de sex artiklar som behandlar biologiska effekter där inga hörselskador heller
kunde visas. Artikel nr 8 med mycketlågt evidensvärde från 1995, där en man svalt en
hydrofon för att uppmäta ljudet kan vara svårt att implicera till praktiken då det dels var en
man som inte ser anatomisk ut som en kvinna och som har en annan form och massa.

Gadoliniums påverkan på foster visade två olika resultat i denna studie. Artikel nr 1 med
måttligt starkt evidensvärde var omfattande och visade att biverkningar av gadolinium kunde
ses. Artikel nr 3 med begränsat evidensvärde kunde inte visa att det fanns några biverkningar
av Gadolinium. Inga slutsatser kunde dras angående gadoliniums effekter på foster då för få
studier kunde hittas som behandlade ämnet. Enligt FASS (2016) är gadolinium preparat på
gravida fortfarande inte säkert fastställt och gadolinium till gravida skall endast användas om
det är absolut nödvändigt. Vidare forskning krävs och uppföljning på barn som fått
gadolinium som foster för att kunna dra slutsatser kring riskerna. Nya studier har visar att
gadolinium kan ansamlas i hjärnan (Läkemedelsverket 2011), då gadolinium passerar
moderkakan kan det vara av vikt att forska om det även kan ansamlas hos foster.

De tre artiklar 9, 10 och11 som berör mätningar av SAR på anatomiska modeller är
problematiska. Artiklarna kräver en förförståelse som författaren inte besitter samt att
artiklarna dessutom är gjorda på anatomiska modeller som kan vara svårt att implicera till
verkligheten och SAR-värdet har matematiskt räknats fram, inte genom mätningar. Även om
SAR-värdet överskrids behöver inte det betyda att det en temperaturökning sker hos varken
modern eller fostret. Dock överskreds SAR-gränsvärdet i alla tre artiklar vid first kontrol
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mode vid längre frekvenser. Sekvenserna som är testade är dock väldigt långa och går att
korta ner och olika fältstyrkor användes. Det är även svårt att svara på vem som av modern
eller fostret som får den högsta exponeringen då artiklarna visar olika resultat. artikel nr 11
från 2008 menar att modern får den högsta exponeringen medans den nyare studien nr 10 från
2016 resulterar i att fostret uppnår den högsta helkropps exponering. Artiklarna visar även
olika gällande mammans positionerings betydelse för SAR. För framtida studier hade det varit
av intresse att kunna använda en metod som gör det möjligt att göra mätningar och inte bara
beräkningar på SAR, samt att fler studier görs för att kunna genomföra säkrare bilddiagnostik
på foster.

Slutsats
Ingen evidens för biologiska effekter eller hörselskador kunde påvisas, dock skall resultatet av
denna studie beaktas med en viss försiktighet på grund av följande anledningar: Avsaknaden
av artiklar med högsta evidensvärde (randomiserade studier), begränsat antal artiklar som
hittades samt motstridiga resultat från studier om Gadolinium och SAR-gränsvärden.
Ovanstående utgör skäl för vidare forskning och behovet erfordras för att kunna bedriva en
säker och trygg vård till gravida patienter. Röntgensjuksköterskan är i behov av kunskapen
om riskerna för att kunna ge den gravida patienten korrekt information samt en säker vård.

Förslag till vidare forskning
Vidare forskning krävs för att kunna bedriva en säker vård till foster och gravida patienter.
Eftersom det kan vara problematiskt att genomföra randomiserade studier på gravida, kan
uppföljningsstudier på exponerade foster i framtiden ge svar på långvariga biologiska
effekter. Sjukhusen i Sverige har olika protokoll gällande gravida kvinnor, då det inte finns
någon enhetlig forskning som talar för eller emot MR på gravida, är det viktigt att vidare
forskning bedrivs. En möjlig väg är att sjukhusen tar del av varandras kompetens och bedriver
gemensamma forskningsprojekt och uppföljningar.
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Deltenre P, Cos
T, Cannie MM.
Belgien

Safety of MR
Imaging at 1.5
T in Fetuses: A
Retrospective
Case-Control
Study of Birth
Weights and the
Effects of
Acoustic Noise

Utvärdera
effekten av MR
1,5T under
graviditet på
neonatal hörsel
och tillväxt.

Retrospektiv
kohortstudie, en
kontrollgrupp
på ej
exponerade barn 10 042 (213)
för jämförelse.
oexponerade
Test
foster
Otoakustiska
emissioner
(OAE)

Inga
hörselskador
eller dövhet
kunde hittas hos
barn som utsatts
för MR.

1

René D Koka,
Marieke M de
Vriesa, Arend
Heerschapb, Paul
P van den Berga
Nederländerna

Absence of
harmful effects
of magnetic
resonance
exposure at 1.5
T in utero
during the third
trimester of
pregnancy: a
follow-up study

utvärdera
eventuella
skadliga
effekterna av
MR exponering
på fostret till ett
starkt
magnetfält (1,5
T).

Retrospektiv
kohortstudie
Kvantitativ
studie som
presenteras i
tabell

medicinska
rapporten från
uppföljningen
visade god
hälsa hos alla
41 barn

1
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Metod

Deltagande
(bortfall)
751 (58)
exponerade
foster

41 foster

resultat

Kvalitet

Artikel Tidskrift &
nr
årtal
7
Radiology.
(1993)

Författare &
land
Kanal E1, Gillen
J, Evans JA,
Savitz DA,
Shellock FG.
USA

8

Glover P1,
Hykin J,
Gowland P,
Wright J,
Johnson I,
Mansfield P
England

The British
journal of
radiology
(1995)

Titel

Syfte

Metod

Survey of
reproductive
health among
female MR
workers.

Studera möjliga
effekter på
graviditeter för
kvinnor som
arbetar i MRmiljö?

Retrospektiv
kohortstudie
Enkätstudie och
telefonuppföljning

An assessment
of the
intrauterine
sound
intensity level
during
obstetric echoplanar
magnetic
resonance
imaging.

Vilka risker det
finns med echoplanar (EPI) på
foster.
Ljudnivåer EPI
skapar för
foster

Fallstudie, en man En frivillig
svalde en
normalbyggd
hydrofon och
man
1000ml vatten.
Hydrofonen

39

Deltagande
(bortfall)
3050 (208)
gravida
kvinnor

resultat
Inget samband
mellan MRarbete &
missfall,
förtidigt födda,
låg födselvikt
eller missfall.

Kvalitet
1

Ljudet attenueras 2
upp till 30 dB i
livmodern. vilket
sänker 120dB
som gränsvärdet
ner till ca 90db
så ljudnivåer när
säkerhetsgränser.

Artikel
nr
9

Tidsskrift
& årtal
Phys Med
Biol.
(2008)

Författare &
land
Pediaditis M1,
Leitgeb N,
Cech R.
Österrike

10

Magnetic
Resonance
in
Medicine
(2016)

Manuel
Murbach, Esra
Neufeld,
Theodoros
Samaras, Juan
C orcoles,
Fraser J. Robb,
Wolfgang
Kainz, and
Niels Kuster.
Schweiz

Titel

Syfte

Metod

RF-EMF
exposure of
fetus and
mother during
magnetic
resonance
imaging

Identifierar
vävnadsuppvärmning
i lokala och hela
kroppsspecifika
delar. Absorption
hastigheter (SAR) i
moder och foster.

Fallstudie,
beräkningar
med
programvara
CST.
Anatomisk
gravid modell
användes. SAR
beräknades
numeriskt
Med hjälp av
FDTDmetoden,

Pregnant
Women
Models
Analyzed for
RF Exposure
and
Temperature
Increase in 3T
RF Shimmed
Birdcages

Utvärderade elektro
exponeringen av
gravida kvinnor i den
tredje, sjunde och
nionde månaden av
graviditeten vid olika
landmärken
avbildning i RF
kroppsspolar.

Fallstudie, en
anatomisk
gravid modell
användes.
Simuleringar
av SAR
beräknades
numeriskt
Med hjälp av
FDTD-metoden

40

Deltagande
(bortfall)
Anatomiska
modellen av
en gravid
kvinna i
vecka 30.

Anatomiska
modellen
gravid i 3,7
and 9
månaden.

resultat

Kvalitet

Högsta SAR1
värdena mättes
i moderns
extremiteter
och bål. De
värden fostret
får är 4 ggr
lägre.
Helkropps
värdena är
ungefär de
samma för mor
och foster och
ca 24 ggr lägre
än SAR10 g för
extremiteterna
Fostret får en
1
högre
temperatur
ökning än
modern och
SAR-värdena
överskrids i
first kontroll
operation och
sekond
operation
mode.

Artikel
nr
11

12

Tidsskrift
Författare &
& årtal
land
Magn
Hand JW1, Li
Reson
Y, Thomas
Med. 2006 EL,
Rutherford
MA, Hajnal
JV.
Tyskland

The
British
Journal
Radiology.
(2000)

Clements H1,
Duncan KR,
Fielding K,
Gowland PA,
Johnson IR,
Baker PN.
England

Titel

Syfte

Metod

Prediction of
specific
absorption
rate in
mother and
fetus
associated
with MRI
examinations
during
pregnancy

Öka kunskap om
RF / termisk
exponering av
den gravida
patienten och
foster.

Infants
exposed to
MRI in utero
have a
normal
paediatric
assessment at
9 months of
age

Öka kunskapen
om den
långvariga
effekter av MRI
på foster

41

Deltagande
(bortfall)
Anatomisk
modell gravid i
vecka 28

Fallstudie, en
anatomisk
gravid modell
användes och
beräkningar
gjordes med
programvara
CST. 1,5 T och
3T användes.
SAR
beräknades
numeriskt
Med hjälp av
FDTDmetoden
Retrospektiv
20 exponerade
kohortstudie.
foster 32 ickeData
exponerade
analyserades
med EGRET.
Hälsokontroll
genomfördes
på barnen vid 9
månaders ålder.

resultat

Kvalitet

SAR-värdet hos
modern och fostret
påverkas av
positionering och
kroppsstorlek. Den
maximala lokala
SAR inom fostret
ligger inom
området 40-70%
av maximalt i
modern.

1

Barn i 9 månaders
ålder visade inga
tecken på ab
normaliteter som
kan relateras till
exponering av
MRI

1

Artikel
nr
13

Tidsskrift
& årtal
Pediatric
Radiology
(2015)

Författare & land

Titel

Syfte

Marine BouyssiKobarAdré J. du
PlessisRichard L.
RobertsonCatherine
Limperopoulos
Nederländerna

Fetal
magnetic
resonance
imaging:
exposure
times and
functional
outcomes at
preschool
age

Utvärdera
säkerheten för
foster vid MRI
genom att
utvärdera
funktionella
resultat av
förskolebarn
som exponerats
i livmodern.

42

Metod

Deltagande
(bortfall)
Observationsstudie. 72 foster
Hälsokontroller på (6)
alla barn med hjälp
av Vineland
Adaptive Behavior
Scale (VABS)

resultat

Kvalitet

Exponering
1
under andra eller
tredje trimestern
är inte förknippat
med störningar i
utveckling eller
hörselnedsättning
i förskoleåldern.

