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Sammanfattning 

Bakgrund: Prostatacancer diagnostiseras oftast med en prostatabiopsi ledd utav ett 

transrektalt ultraljud (TRUS). Magnetisk resonanstomografi kan också användas för att 

upptäcka prostatacancer och en diagnos kan sedan ställas utifrån bildtagningen. Vanligare är 

dock att MR används som underlag inför en biopsitagning gjord med TRUS där MR-kameran 

används för att lokalisera misstänkt patologiska områden i prostatan och på så sätt bestäms 

ett lämpligt insticksställe för biopsin. 

Syfte: Att undersöka MR-kamerans sensitivitet vid prostatacancer, både vid enbart bildtagning 

och vid MR-ledd biopsi. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där 12 artiklar granskades och 

sammanställdes till ett resultat i form av tabell. 

Resultat: Studierna visar en hög sensitivitet hos MR för att upptäcka både allmän och 

signifikant prostatacancer.  

 

Slutsats: Resultatet från detta arbete visar att MR har en hög sensitivitet för prostatacancer 

och kan därför med stor säkerhet upptäcka patologiska områden inom prostatan. MR-bilderna 

kan även med fördel användas som ett effektivt diagnostiseringsverktyg av allmän och 

signifikant prostatacancer, särskilt i samband med transrektalt ultraljud. 
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Summary 

Title: Sensitivty with magnetic resonance imaging when diagnosing prostate cancer 

Abstract: Prostate cancer is most often diagnosed by a prostate biopsy led by a transrectal 

ultrasound. Magnetic resonance tomography can also be used to find prostate cancer, and a 

diagnosis can then be made from the images. More commonly MRI is used as a basis for a 

biopsy done with TRUS where the MRI is used to localise suspected pathological areas in the 

prostate and in this way a suitable biopsy spot is chosen.  

Purpose: To examine the sensitivity of the MRI-camera for prostate cancer, both for imaging 

alone and for MRI-led biopsy.  

Method: A systematic literature review was performed where 12 articles were examined and 

compiled into a result presented as a chart. 

 

Result: Shows a high sensitivity with MRI for finding both unsignificant and significant prostate  

cancer. 

 

Conclusion: The results from this study shows that MRI has a high sensitivity for prostate 

cancer and can with great accuracy discover pathological areas in the prostate. The MRI 

images can advantageously be used as an effective diagnosing tool for general and significant 

prostate cancer, a specially combined with transrectal ultrasound.  
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Inledning 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Om cancern upptäcks i 

tidigt skede är prognosen oftast mycket god. En av de vanligaste metoderna som används vid 

diagnostiserandet av prostatacancer är en ultraljudsledd biopsi.  Då används ultraljud för att 

lokalisera tumören och ett lämpligt insticksställe där sedan biopsin utförs som är ett 

vävnadsprov. Därefter analyseras vävnaden i mikroskop. Ibland kan det emellertid vara svårt 

att upptäcka tumören med denna metod speciellt i tidigt skede (Cancerfonden, 2017). 

Detta noteras bland annat i en studie utförd av Ahmed et al (2017) där forskarna ansåg att det 

ofta kan vara svårt att hitta ett lämpligt insticksställe för biopsin med ultraljudsmodaliteten. 

Forskarna noterade att om en MR-bildtagning (magnetisk resonans) görs innan biopsin så kan 

extra onödiga biopsier undvikas i flera av fallen, och ibland kan till och med biopsi undvikas 

helt, om själva bildtagningen i sig kan ge tillräcklig information om cancerns stadie och 

utbredande. Risken som finns när en cancer upptäcks i ett senare skede är att den kan ha 

hunnit sprida sig till skelettet, vilket gör den mer svårbehandlad (Cancerfonden, 2017). 

 Med hjälp av MR-bilderna kan radiologer upptäcka och ibland diagnostisera tumörer eller 

använda bilderna som underlag inför biopsi utav tumörer. MR-kameran kan framställa 

högupplösta bilder på framförallt mjukvävnader, kärl och nerver, och detta helt utan att ge 

någon stråldos vilket ofta ger den en fördel över annan diagnostisk apparatur (Berglund & 

Jönsson, 2007). 

 

Författarens intresse för att skriva om prostatacancer kommer från att det är Sveriges 

vanligaste cancerform men trots det så görs inte screeningar utav den, även fast upptäckande 

utav cancern i tidigt skede har visat sig vara viktigt för patienters överlevnadschans. Detta får 

författaren att känna att prostatacancer till viss del är en cancerform som hamnat lite i 

skymundan (Cancerfonden, 2017).  

Författarens intresse för MR i sammanhanget väcktes efter att under en verksamhets förlagd 

utbildning (VFU) i Motala fått bevittna och lära sig mer om MR-kamerans 

användningsområden och bildkvalité. Detta manade författaren till att undersöka om MR-

bildtagning i samband med prostatacancer kan användas som en effektiv metod för att 

upptäcka och korrekt diagnostisera prostatacancer, som kanske annars inte hade upptäckts. 
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Bakgrund 

Magnetisk resonanstomografi 

MR-tekniken är en medicinskt bildgivande teknik som inte använder joniserande strålning 

utan istället ett starkt magnetfält som interagerar med väteatomerna i kroppens vävnader. Då 

MR inte använder sig av joniserande strålning så riskerar patienten inte att utsättas för 

strålningsskador. Däremot finns det vissa kontraindikationer för att utföra en MR-

undersökning. Patienter som har magnetisk metall i kroppen kan inte utföra en MR-

undersökning på grund av det starka magnetfältet som finns i kameran. (Berglund & Jönsson, 

2007). 

Tidigare har pacemakers ansetts som en kontraindikation men en studie utförd utav Russo et 

al. (2017) utförd på 1000 patienter resulterade inte i några dödsfall eller funktionsproblem 

med patienternas pacemakers vilket forskarnavisar att framförallt de nyare varianterna av 

pacemakers kan ses som MR-säkra.  

 

 Under en MR-undersökning placeras patienten i ett extremt starkt magnetfält, mellan 20 000 

och 60 000 gånger starkare än jordens egna magnetfält. Korta pulser i form av radiovågor 

skickas ut från magnetkameran mot patienten. Människokroppen består till två tredjedelar av 

vätska och därför innehåller nästan alla kroppens organ och vävnader väteatomer.  En del av 

vätekärnorna i vävnaderna tar då upp signalen från vågen. Kärnorna exciteras och fungerar nu 

som en radiosignal i en mottagare. Radiosignalen mäts och klingar av med tiden samtidigt som 

vätekärnorna återgår till sitt naturliga tillstånd. Efter upprepade utsända radiovågor och 

mätningar av signalerna kan resultatet med hjälp av en dator presenteras som en bild utav 

vävnaderna på en monitor (Berglund & Jönsson, 2007). 

 

En MR-undersökning tar vanligtvis 30–45 minuter och under pågående undersökning är det 

viktigt att patienten ligger så stilla som möjligt för att garantera tydliga och avläsningsbara 

bilder. Vissa patienter kan dock känna obehag under undersökningen och ha svårt att slappna 

av och ligga still då utrymmet kan upplevas som instängt och maskinen låter väldigt högt. För 

att underlätta detta finns en spegel monterad ovanför patienten så att denne ska kunna se ut 

ur maskinen, och även hörlurar med musik i som patienten har på sig. Vissa patienter, 
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framförallt med klaustrofobi, kan trots detta ha svårt att genomföra undersökningen 

(Berglund & Jönsson, 2007). 

 

Med hjälp av magnetkameran kan strukturer så som kärl, nerver, skelett och muskler avbildas, 

ofta med bättre bildkvalité och fler patologiska fynd än vid till exempel ultraljud. Generellt sätt 

är MR sämre än datortomografi (DT/CT) och konventionell röntgen när det kommer till att 

avbilda skelett, men bättre när det kommer till mjukdelar (Berglund & Jönsson, 2007). 

 

MR-kameran används för att undersöka de flesta organen i kroppen, men några av de 

viktigaste innefattar att undersöka patologiska förändringar i hjärna och ryggmärg. MR-

kameran kan även på ett unikt sätt användas för att undersöka sportrelaterade skador som 

skador i axel, höft, armbåge, knä eller vrist. Med hjälp av MR kan ledytor och korsband i till 

exempel armbågsleden studeras i stor detalj utan att ett titthålsinstrument behöver användas 

i leden vilket innebär att patienten slipper risken för infektion (Berglund & Jönsson, 2007). 

MR-tekniken är den metod som ger mest detaljrik information om kroppens vävnader, deras 

förhållande till varandra, och vilken typ av vävnad som ses. Detta innebär att MR-kameran 

mer effektivt än andra modaliteter kan avbilda en tumörs exakta läge och avgränsning. Detta 

gör MR till en mycket betydelsefull metod vid diagnostisering av cancer, framförallt i 

samverkan med biopsier (Berglund & Jönsson, 2007). 

Prostatans anatomi 

Prostatakörteln sitter i den övre delen utav urinröret, under urinblåsan. Den består av ett 

trettiotal sammanväxta körtlar. Prostatans funktion är inte helt klar, men den innehåller flera 

ämnen som är bra för mannens spermier och deras befruktningsförmåga och producerar en 

vätska som transporterar spermierna vid utlösning (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

Prostatan blir ofta större med åldern och kan då ibland trycka på urinblåsan vilket kan ge 

inkontinensbesvär. Trycket kan antingen göra så att blåsan töms ofrivilligt, eller så att blåsan 

inte töms fullständigt efter toalettbesöket vilket gör att personen måste urinera oftare (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 
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MR-bildtagningen utav prostata 

T1 och T2-viktade bilder är det som generellt sätt används för att upptäcka tumörer i prostatan 

med hjälp av MR-bildgivning. Diffusionsviktade bilder kan också med fördel användas 

tillsammans med T2-viktade bilder, vilket har visat sig ge ett bättre resultat i upptäckande utav 

tumörer än när T2-viktade bilder utförs utan diffusionsviktade bilder. 

Dynamisk kontrastbildtagning kan också användas. Kontrasten som används är gadolinum-

baserad och den ges via en bolusdos som sedan följs utav flera kortare bildtagningar. 

Kontrasten kan sedan ses framförallt på den diffusionsviktade bilden och kan göra det 

tydligare att åtskilja patologisk vävnad från frisk vävnad i prostatan (Thompson, 

Lawrentschuck, Frydenberg, Thompson & Stricker, 2013). 

 

Diagnos för prostatacancer kan i vissa fall ställas genom enbart bildtagning, men det är vanligt 

att bildtagningen också kompletteras med en biopsi. När MR-kameran används som en guide 

för biopsitagning måste trovärdigheten av att det finns misstänkt patologiska områden 

bekräftas, vilket görs via de T2-viktade bildatagningarna. När sedan ett område som misstänks 

vara patologiskt har hittats så kan en biopsi av området tas antingen direkt i MR-maskinen 

eller med hjälp av ultraljudsledd biopsi med MR-bilden till hjälp. Detta görs vanligast genom 

att hitta misstänkt patologiska områden på MR-bilden och sedan använda transrektalt 

ultraljud (TRUS) för att hitta det korrekta insticksstället som setts på bilden. Det är viktigt att 

biopsin utförs på rätt område så att vävnadsprovet kan tas från det eventuella patologiska 

området och då kunna användas som diagnostisering för sjukdomen. Om biopsin ska göras 

med patienten i kameran så krävs särskild utrustning anpassad för att användas i magnetfältet, 

vilket inte finns tillgängligt på alla sjukhus och används därför mer sällan (Ridout, 

Kasivisvanathan, Emberton & Moore, 2013).  

Prostatacancer 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och har kraftigt ökat under de 

senaste årtiondena. År 2015 fick 10 440 män diagnosen. En tredjedel av alla cancrar hos män 

är prostatacancer. Majoriteten av männen som får prostatacancer är över 40 år. 

Prostatacancer innebär att det bildas en malign tumör i prostata, i de flesta fall i yttre delen 

utav körteln, närmast den rektala väggen. Detta innebär att det kan dröja lång tid innan 

tumören växt sig så pass stor att den trycker på urinröret och börjar ge symtom i form av 
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besvär med vattenkastningen. Prostatacancer i tidigt skede brukar därför vara asymtomatisk. 

I senare stadier utav tumören kan den drabbade uppleva liknande symtom som vid en 

godartad prostataförstoring, vilket innefattar bland annat täta urinträningar, svag urinstråle 

och start- och stoppsvårigheter. Även blod i urinen kan förekomma. Det finns emellertid inget 

samband mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer, utan det är två helt separata 

tillstånd som kan förekomma självständigt från varandra eller samtidigt (Cancerfonden, 2017). 

Andra symtom brukar uppkomma först ifall cancern spridit sig utanför prostata. Symtom som 

då kan uppkomma är framförallt smärta (skelettsmärta) ofta kring höfterna eller vid 

ländryggen. Detta på grund av att cancern då metastaserat till skelettet. Ibland kan även 

viktminskning, trötthet, anemi och bensvullnad vara ett tecken på prostatacancer, även om 

dessa symtom också kan ha andra orsaker (Cancerfonden, 2017). 

 

Prostatacancer brukar ofta delas in i olika stadier. Det första stadiet benämns som tidigt stadie 

eller lokaliserat stadie. I detta stadium växer tumören enbart inuti själva prostatan, och är 

alltså då en benign tumör. I senare stadier växer cancern även utanför prostatakörteln, och 

kan då sprida sig till skelett och lymfkörtlar, vilket innebär att tumören blivit malign. Det finns 

ett tydligt samband mellan högt PSA-värde (prostataspecifiktantigen) och hur utbredd 

cancern är. Desto högre PSA-värdet är, desto högre risk finns det för spridning utav tumören 

(Ericson & Ericson, 2012). 

Ett annat mått som ofta används för att definiera prostatacancer, inte minst inom 

forskningsvärlden, är termerna ”insignifikant” och ”signifikant” prostatacancer. Ett vanligt 

mått för att definiera insignifikant prostatacancer är lesioner som har en volym på 0,5 ml eller 

mindre. Insignifikant prostatacancer är därför cancer som inte har en hög malignitet och som 

har en relativt liten volym. Signifikant prostatacancer är mer aggressiv prostatacancer med 

högre malignitet och större volym (Anastasiadis et al., 2015). 

 

Den vanligaste formen utav prostatacancer är adenokarcinom och den största riskfaktorn för 

prostatacancer är hereditet. Har fadern till den drabbade haft prostatacancer ökar risken 

kraftigt, och den ökar än mer om det funnits förekomst hos en bror till den drabbade (Ericson 

& Ericson, 2012). 
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Prognosen vid prostatacancer är ofta god, framförallt om cancern upptäcks i tidigt skede. Vid 

lindriga former av prostatacancer är behandlingarna oftast mycket effektiva. Det finns 

emellertid också mer aggressiva former av cancern som är svårbehandlade, speciellt om 

cancern hunnit sprida sig utanför prostatan (Cancerfonden, 2017). 

 

 

Undersökningar vid prostatacancer 

Det första steget vid diagnostisering av prostatacancer är oftast att ta ett PSA-värde, som görs 

via blodprov. Ett högt PSA-värde innebär dock inte i sig självt att patienten har cancer, men 

ett lågt PSA-värde kan oftast utesluta risken. MR används ibland som ett värdefullt 

komplement då det trots högt PSA-värde och upprepade vävnadsprov fortfarande inte gått 

att säkerställa cancer, dels via att studera eventuell patologi på MR-bilden, men också genom 

att hitta ett lämpligt insticksställe för biopsi. MR kan också användas för att undersöka om 

cancern spridit sig till skelettet (Cancerfonden, 2017).  

Om misstanke för tumör finns så görs ofta en prostatabiopsi. Då tas ett vävnadsprov från 

tumören med hjälp av nålar som sticks in i prostatakörteln. Sedan kan vävnaden studeras i 

mikroskop och då undersöks ifall det finns cancerceller i vävnaden och hur elakartade de är.  

Vid en biopsi är det vanligt för läkaren att ta hjälp utav ultraljud för att hitta rätt 

insticksställe, i detta fall ofta genom transrektalt ultraljud. Det är viktigt att läkaren träffar 

rätt för att få med den sjukliga vävnaden, annars finns det risk att läkaren måste utföra flera 

stick vilket inte är att föredra då biopsier kan ha negativa biverkningar i form av smärta, 

infektionsrisk och blödningsrisk. Ibland finns det till och med en risk att läkaren missar 

patologisk vävnad helt och hållet så att inte rätt diagnos ställs (Cancer.nu, 2017). 

Enligt en studie utförd av Ahmed et al. (2017) så visade resultatet på att färre onödiga 

biopsier behöver utföras om männen först genomgår en MR-undersökning. Med hjälp av MR 

kan läkaren lättare urskilja misstänkt patologiska områden och på så sätt ta vävnadsprovet 

på rätt ställe. I studien visade det sig att 93% av de 576 männen som undersöktes för 

aggressiv prostatacancer kunde korrekt diagnostiseras när en MR bild tagits innan biopsin. I 

referensgruppen som gjordes med enbart ultraljudsledd biopsi så kunde endast 48% korrekt 

diagnostiseras. Detta innebär att magnetkamerans sensitivitet är väldigt hög. I vissa fall kan 

också en biopsi undvikas helt och hållet om en tillräckligt tydlig diagnos kan ställas enbart 
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utifrån MR-bilden, även om det i nuläget är vanligast att man också gör en biopsi för att 

säkerställa resultatet och cancertyp (Ahmed et al., 2017).  

Sensitivitet 

Sensitivitet är ett mått som ofta används för att visa hur effektiv modaliteten är på att 

upptäcka ett positivt diagnostiskt resultat. I artiklarna i detta arbete används sensitivitet för 

att i procent visa hur effektiv MR-modaliteten är på att upptäcka prostatacancer hos de 

undersökta patienterna som sedan används som i vissa av studierna används som underlag 

för att hitta rätt insticksställe i biopsi. En högre sensitivitet tyder på en högre sannolikhet att 

modaliteten kan upptäcka en tumör i prostatan. Motsatsen till sensitivitet är specificitet och 

det talar om hur bra modaliteten är på att upptäcka ett negativt resultat (Ahmed et al, 2017). 

Radiografi och röntgensjuksköterskans profession 

Huvudområdet för röntgensjuksköterskor är radiografi. Radiografi är ett tvärvetenskapligt 

område som består utav: omvårdnad, strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin och medicin. 

Denna litteraturstudie faller främst under kategorin för bild- och funktionsmedicin då den 

undersöker sensitiviteten hos MR-kameran och även hur effektiv den är för diagnostisering 

utav prostatacancer (Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor, 2011). 

 

Röntgensjuksköterskan jobbar i en högteknologisk miljö med radiografi som huvudämne. I 

röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår sex stycken kärnkompetenser som 

röntgensjuksköterskan förväntas besitta. Röntgensjuksköterskan ska utföra en 

personcentrerad vård där individen är i centrum. Personcentrerad vård utgår från att varje 

individ förtjänar att bli sedd och förstådd utifrån sin unika situation. Ett gott bemötande ingår 

också i detta. Röntgensjuksköterskan ska också kunna samverka i team både inom egna 

yrkesgruppen och tillsammans med andra yrkesgrupper (Kompetensbeskrivning för 

röntgensjuksköterskor, 2011). 

 

Röntgensjuksköterskan utför evidensbaserad vård och tillämpar bästa möjliga kunskap 

tillsammans med klinisk erfarenhet och vårdtagarens behov för att göra det till en del utav det 

dagliga arbetet. Röntgensjuksköterskan gör även förbättringsarbete och kvalitetsutveckling till 

en del av arbetsprocessen. Arbetet består dels utav utförandet av undersökningar och 
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behandlingar, men också att utveckla systemet som den arbetande är verksam inom. Därför 

är det av största vikt att röntgensjuksköterskan är delaktig i regelbundna mätningar och 

uppföljningar utav rutiner och processer inom arbetet. Röntgensjuksköterskan utför säker 

vård genom att ha förståelse om eventuella risker och hur dessa kan förhindras. Även genom 

att ha god förståelse om hur apparaturen används och vilka skador de kan medföra. 

Röntgensjuksköterskan har även en god förståelse om stråldoser och hur dessa kan 

minimeras. Röntgensjuksköterskan har även en roll inom informatik, vilket innebär att denne 

är med och hanterar och utvecklar väl fungerande informations och kommunikationssystem 

(Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor, 2011).  

Problemformulering 

Vid ultraljudsledd biopsi som är den vanligaste typen av diagnostiseringsmetod för 

prostatacancer idag finns det ibland en viss risk att cancern går obemärkt, speciellt i det tidiga 

skedet utav tumörens utveckling. De patienter med prostatacancer som får behandling i tidigt 

skede blir nästan alltid helt friska, och det är därför viktigt att cancern kan upptäckas så tidigt 

som möjligt. Dessutom kan komplikationer uppstå till följd av upprepade biopsier. 

(cancerfonden, 2017).  

Med detta i åtanke kan det vara av vikt att utforska eventuella hjälpmedel för diagnostisering 

utav prostatacancer. Därför kommer författaren sträva efter att göra denna litteraturstudie 

som underlag för att undersöka om MR är en effektiv metod för att upptäcka tumörvävnad i 

prostatan, för att på så sätt kunna undvika onödiga upprepade biopsier eller i vissa fall undvika 

biopsi helt och hållet. Meningen med denna studien är därför att få en bättre sammanställd 

överblick utav redan existerande studier som undersöker MR-kamerans sensitivitet för att 

upptäcka sjuklig vävnad i prostatan.  
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Syfte 

 

Att undersöka MR-kamerans sensitivitet vid prostatacancer, både vid enbart bildtagning och 

vid MR-ledd biopsi. 
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Material och metod 

Studien utfördes som en systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt har 

tydliga inklussions- och kvalitetskriterier. Vad som är viktigt för en systematisk 

litteraturöversikt är att så lite som möjligt lämnas åt slumpen. Därför är det viktigt att ha 

tydliga urvalskriterier så att den relevanta litteraturen kan sållas fram och att samma typ av 

sökning och kvalitetsgranskning kan användas (Henricson, 2017). 

Sökprocessen 

Tillvägagångssättet i detta arbete följdes enligt de förslag som redovisas utav Henricson (2017) 

som började med en frågeformulering med tydliga inklusions- och exklusionskriterier. 

Författaren började sedan med en litteratursökning inom ämnet vilket skulle ge en bättre 

översikt av de artiklar som fanns att tillgå och också en bättre inblick om ytterligare utveckling 

av inklusions- och exklusionskriterier. En första överblickande sökning utfördes i december 

2017 för att ge författaren en överblick inom området och mängden artiklar som fanns att 

tillgå.  

 

I april började sedan den officiella sökningen. De databaser som användes för artikelsökningen 

var PubMed och PRIMO. 

 

Söktermerna som använts är: MRI, magnetic resonance, prostate, cancer, sensitivity, 

diagnostic, accuracy, biopsy i olika kombinationer som finns redovisade i bilaga 1.  

 

 

Urval 

Första steget vid granskningen utav artiklarna var att se vilka artiklar som kom fram via 

sökorden som användes, och läsa igenom deras titlar för att se om de var relevanta för syftet. 

Sedan gicks abstrakten igenom i de artiklar som hade relevanta titlar, och de som hade ett 

passande abstrakt kvalitetsgranskandes sedan. Kvalitetsgranskningsmallen som användes var 

SBU:s (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kvalitetsmall för systematiska 

litteraturöversikter och kvalitetsmall för diagnostiska studier (bilaga 2 och 3). 
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Sökprocessen skedde mellan 2018-04-10 och 2018-04-20.  

 

Inkulssions och exklussionskriterier har valts utefter frågeställningen. 

Inklussionskriterer: artiklar som undersöker sensitiviteten för MR vid prostatacancer i 

samband med biopsi. Även artiklar som jämför MR-kamerans sensitivitet med annan 

diagnostisk apparatur för att upptäcka och diagnostisera prostatacancer var intressant för 

diskussionsdelen utav rapporten. Kvantitativa studier och studier på engelska. Studierna fick 

vara max 15 år gamla och var tvungna att vara peer reviewed. De var tvungna att vara etiskt 

granskade.  

Exklusionskriterier: artiklarna som var uppföljningar med MR efter behandling av 

prostatacancer exluderades. Även kvalitativa artiklar exkluderades.  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes via mallarna framtagna av statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU). Mallarna som har använts är SBU:s mall för 

diagnostiska studier och SBU:s mall för systematiska översikter. I dessa mallar finns totalt 11 

frågor som kan besvaras med antingen ”ja”, ”nej” eller ”ej relevant/oklart”. Poäng gavs enbart 

för ett ”ja”.  

Kvalitetsnivån som satts vid de olika poängnivåerna redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Kvalitetsgrupperna indelade i poängkriterier.  

Hög kvalitet 9–11 

Medelhög kvalitet 6–8 

Låg kvalitet 0–5 

 

Analys 

Artiklarna lästes igenom flera gånger, framförallt resultatdelen, för att se att de verkligen 

passade in med studiens syfte. Efter detta granskades samtliga artiklar via SBU:s mallar 

antingen för kvalitetsgranskning av systematiska översikter eller granskning av diagnostiska 

studier.  
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Etiska överväganden 

Alla vetenskapliga artiklar är granskade och godkända av en etisk kommitté eller något 

motsvarande.  

Även en personlig granskning av artiklarna utav författaren har gjorts och i samråd med 

handledaren har författaren också sett till att Hälsohögskolans etiska principer efterföljts. Om 

någon av studierna utfört handlingar som inte anses helt etiska, eller som inte har skäl nog för 

att utföras när nytta mot skada avvägs, så har de inte använts i detta arbete. 

Även SBU:s riktlinjer för etiska aspekter har tagits i beaktning. 

 

Enligt röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod verkar röntgensjuksköterskan för god 

omvårdnad och utför undersökningar med patientsäkerhet i åtanke. Röntgensjuksköterskan 

värnar också om mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till värdigheten, rätten till liv och 

behandlar patienter med respekt (Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor, 2008).  

Därför känns det även relevant att se till att studierna som inkluderas i detta arbete efterföljt 

samma sorts principer. Att patienterna som deltagit i studierna ska ha behandlats efter de 

riktlinjer som alla som deltar i en radiografisk undersökning ska göra, oavsett om det är för en 

studie eller ej. 

 

Eftersom inga patienter deltagit i denna litteraturstudie så medför den inga ytterligare risker. 

Inga personuppgifter eller annan data som kan kopplas till specifika individer används.  
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Resultat 

De utvalda artiklarna har noga granskats och utvärderats objektivt. 12 artiklar i varierande 

kvalité togs med i resultatet. Resultatspalten är svar på studiens huvudsakliga frågeställning, 

vilket kan ses i tabell 2. 

 

Målet med studien var att undersöka MR-kamerans sensitivitet för prostatacancer genom en 

systematisk artikelsökning. Den uppmätta sensitiviteten hos MR-kameran har ett ganska stort 

spann i de olika studierna. Den högsta uppnådda sensitiviteten var i studie nr 10 vilken låg på 

97%. Den lägsta sensitiviteten kunde ses i studie nummer 7, som är en systematisk översikt, 

där en av studierna som inkluderats hade så lågt som 58%. Därmed blir spannet på inkluderade 

studier i detta arbete 58–97%. Trots det varierade spannet i sensitivitet framkommer det i 

sammanställningen av resultatet att MR-modaliteten har tämligen hög sensitivitet. Allra högst 

sensitivitet uppvisades i de studier där signifikant prostatacancer undersökts. I studie nummer 

3, 4, 8, 9 och 10 där signifikant prostatacancer undersöktes uppmättes väldigt hög sensitivitet 

(91–97%). Detta visar tydligt att MR-kamerans sensitivitet för signifikant prostatacancer är 

överlag högre och också jämnare än sensitiviteten för allmän prostatacancer som hade ett 

större spann och därför större variation i sensitivitet.  

 

Tabell 2. Redovisning av de inkluderade studiernas sensitivitet. 

Land Sensitivitet Kvalitet Artikelnummer 

Indien 95,12 % Låg kvalitet 1 

Storbritannien Maximum 80 % Medelhög kvalitet 2 

Frankrike 78 % för alla cancersorter 
och 95% för signifikant 
prostatacancer 

Låg kvalitet 3 

Frankrike 91 % för kliniskt signifikant 
prostatacancer 

Låg kvalitet 4 

Nederländerna Pooled sensitivitet på 89 % Medelhög kvalitet 5 

Nederländerna 92 % Hög kvalitet 6 

Nederländerna Sensitiviteten hade ett 
spann mellan 58–96% 

Medelhög kvalitet 7 

USA Allmän prostatacancer 85% 
signifikant prostatacancer 
91 % 

Hög kvalitet 8 

Storbritannien Sensitivitet för signifikant 
prostatacancer 93 % 

Hög kvalitet 9 
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Storbritannien 97% för signifikant 
prostatacancer 

Hög kvalitet 10 

Nederländerna Pooled sensitivitet på 74 % Medelhög kvalitet 11 

London, Egypten 76 % Låg kvalitet 12 

 

I artiklarna som inkluderats där enbart procenten är utskriven så har forskarna valt att 

redovisa den uppskattade (estimated) sensitiviteten, vilket de fått fram genom olika 

beräkningsmetoder men samtliga har använt sig av ett 95% konfidensintervall. I artikel 

nummer 2 uppmättes olika värden beroende på cancerns gleason score, det vill säga ju mer 

signifikant cancern var desto högre värde kunde uppmätas. Det maximala värdet som kunde 

uppmätas var på 80% vilket var hur forskarna valde att redovisa resultatet. I studie nummer 5 

gjordes en slumpmässig sammanslagen (pooled) uppskattning av den relativa sensitiviteten 

som uträknades via ”the inverse variance method”. I artikel nummer 7 utförde forskarna en 

litteraturstudie och inkluderade en mängd studier med väldigt varierande resultat på 

sensitiviteten. Därför valde de att redovisa det som en ”range” (ett spann) där den studien 

som fick lägst resultat visade 58% och den med högst resultat visade 96%.  

 

Sensitiviteten står för magnetkamerans förmåga att upptäcka tumörvävnad i prostatan, som 

är en nödvändighet för att en korrekt biopsi ska kunna utföras. I de studier i tabellen där 

enbart en procent är angiven så syftar det på MR-teknikens förmåga att upptäcka allmän 

prostatacancer. I vissa av studierna (artikelnummer 9 och 10) anges en procent för 

upptäckandet av signifikant prostatacancer. I studie nummer 9 och 10 var alltså syftet med 

studien fokuserat på att använda MR-tekniken för att specifikt upptäcka signifikant 

prostatacancer, och alltså inte allmän prostatacancer. I studie nummer 8 och 3 redovisades 

sensitiviteten för upptäckandet av både allmän och signifikant prostatacancer, varav forskarna 

noterade att MR-sensitiviteten var högre för signifikant prostatacancer än för allmän 

prostatacancer. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Anledningen till att en systematisk litteraturstudie utförts var för att ge en bra bild utav 

forskningsläget och ett underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Eftersom forskning inom 

hälso-och sjukvård ständigt förnyas och utvecklas är det av vikt att sammanställa dem och 

därför valdes denna studiemetod. Genom att välja en systematisk studie så innebar det att 

alla de artiklar som var relevanta för ämnet och fyller kriterierna inkluderats (Henricson, 

2017). 

 

Till studien användes två databaser, Pubmed och PRIMO. PubMed användes för att det är den 

största databasen för medicinska publikationer. PRIMO användes för att författaren redan 

hade stor vana av att jobba i denna databas vilket gjorde sökandet mer effektivt. Anledningen 

till att fler databaser inte användes var för att det skulle bli för tidskrävande att söka och 

sammanställa artiklar från för många databaser, då denna studie utfördes utav enbart en 

författare.  

 

Det uppsatta målet var att 15 artiklar skulle inkluderas i denna studie. Dessvärre visade det sig 

vara problematiskt att hitta tillräckligt många artiklar som uppfyllde alla kraven för att uppnå 

målet. I slutändan bestod studien av en sammansättning utav 12 artiklar varav 4 bedömdes 

ha låg kvalitet, 4 bedömdes ha medelhög kvalitet och 4 bedömdes ha hög kvalitet. Artiklarna 

utav låg kvalitet valdes att inkluderas även om detta sänker studiens trovärdighet. De 

inkluderades för att ge studien fler artiklar då författaren ansåg att enbart 8 artiklar hade blivit 

för lite för att dra några relevanta slutsatser ifrån. Gällande artikel 12 var det viss information 

som inte var tydligt redogjord. Det var oklart om tidsintervallet mellan referenstest och 

indextest var tillräckligt kort då författarna inte uttryckte sina tankar kring detta. Det var också 

oklart om referenstestet tolkades utan information från indextestet och vice versa, då inte 

heller detta fanns tydligt beskrivet. Det var också svårt att avläsa ifall samma kliniska data som 

användes då resultaten tolkades i studien också skulle finnas tillgängliga i praktiken då 

författarna inte helt beskrivit vad för kliniskt data de hade tillgång till. Intermediära och icke 

tolkningsbara resultat ska enligt SBU redogöras både i text och med någon form av graf eller 

tabell, vilket inte hade gjorts. Bortfallet utav patienter i studien förklarades inte på ett fullgott 
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sätt. Gällande de andra tre studierna som fick låg kvalité är den gemensamma nämnaren att 

de inte redogjort tillräckligt (eller alls) om hur referenstest och indextest förhåller sig till 

varandra och vilka åtgärder de tagit för att se till att dessa utförts på rätt sätt för att undvika 

olika typer av bias. 

 

När utformningen utav studien påbörjades och de första testsökningarna gjordes var det efter 

både sensitivitet och specificitet, vilket i kombination kan ge en ännu klarare bild än 

sensitivitet ensamt. Skälet till att syftet sedan omformades och därmed sökningarna gjordes 

på nytt var för att den absoluta majoriteten av granskade artiklar redovisade enbart 

sensitiviteten. Efter att ha läst igenom väldigt många abstrakt och fulla artiklar insåg 

författaren att syftet och söktaktiken behövde ändras, vilket godkändes utav handledare.  

 

Författaren anser att studien har hög reliabilitet då hela sökprocessen och urvalsprocessen 

och analysen redovisats tydligt på ett sätt så att det skulle kunna återupprepas. Det har både 

beskrivits i fritext i material och metoddelen och även redovisats i tabeller för artikelöversikt 

och sököversikt.  

 

Författaren har valt att inte göra skillnad på olika sorters MR-apparatur (så som 1,5 tesla, 3 

tesla, multiparametrisk MR och så vidare). Detta på grund av svårighet att hitta tillräckligt med 

material ifall denna begränsning skulle ha gjorts.  

Författaren har valt att enbart söka på engelska eftersom det allra största utbudet av artiklar 

är på engelska.  

 

 

Resultatdiskussion 

Målet i detta arbete var att undersöka MR-kamerans sensitivitet för prostatacancer. I vissa av 

studierna redovisades dock inte bara sensitivitet utan även specificitet. I studien utförd utav 

Amol et al. (2017) som hade en sensitivitet på 95,12% var specificiteten på 84%. Det betyder 

att både sensitiviteten och specificiteten var ganska hög. I studien utförd utav Anastasiadis et 

al. (2015) låg specificiteten på 100%. I studien utförd utav Pokorny et al. (2014) hade MR en 

specificitet på 96%. I studien utförd av Futterer et al. (2015) så har specificiteten ett spann 
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mellan 23–87%. I studien utförd utav Ahmed et al. (2017) var specificiteten 41%, vilket alltså 

är en låg specificitet. Specificiteten för transrektalt ultraljud (TRUS) i samma studie låg på 96% 

vilket är en hög specificitet. I studien utförd utav Grey et al. (2014) låg specificiteten på 60%. 

Studien utförd utav Rooij, Hamoen, Futterer, Barentsz och Rovers (2014) hade en specificitet 

på 88%. Slutligen så visade studien utförd utav Alazeez et al. (2013) en specificitet på 42%. 

Studierna gav alltså ett väldigt varierande spann hos specificiteten. I vissa av studierna visade 

sig specificiteten vara högre än för TRUS, men i vissa var den lägre. 

 

I flera av studierna som inkluderats i denna systematiska översikt så har syftet varit att jämföra 

sensitiviteten hos MR-kameran med transrektala biopsier. I studien utförd utav Pokorny et al. 

(2014) så hade MR en sensitivitet på 92% och TRUS en sensitivitet på 70%. I studien utförd 

utav Ahmed et al. (2017) så gjordes en direkt jämförelse mellan enbart TRUS och en biopsi 

med MR-bild som underlag där sensitiviteten hos MR låg på 93% och TRUS på enbart 48%. Alla 

studier i resultatet som jämförde TRUS med MR visade att biopsier gjorda med MR som 

underlag hade en högre sensitivitet än TRUS ensamt.  

I studien utförd utav Schoots et al. (2014) undersöks både signifikant och allmän 

prostatacancer, vilket visade att MR hade en högre sensitivitet för signifikant prostatacancer 

jämfört med allmän prostatacancer.  

 

I en studie utförd utav Pepe, Garufi, Priolo och Pennisi (2015) visar resultatet att MR-

bildtagning i samband med TRUS har en sensitivitet på 95,2% vilket liknar flera av de resultat 

som inkluderats i denna litteraturöversikt. Specificiteten låg där på 100%. I en annan studie 

utförd utav Otti, Miller, Powell, Thomas och McGrath (2018) som undersökte effektiviteten 

hos multiparametrisk MR gjorde före en biopsi uppmättes sensitiviteten hos MR-kameran till 

82% och specificiteten enbart 59%. Forskarna ansåg dock att studien var något begränsad på 

grund av den retrospektiva naturen hos studien. En studie utförd utav (testa et al) undersökte 

patienter med tidigare negativa TRUS biopsier. 54 patienter undersöktes där bildtagning utav 

prostatan skedde med en MR-kamera och en biopsi sedan utfördes med hjälp av transrektalt 

ultraljud på områden som visat abnormiteter på MR-bilden. Sensitiviteten uppmättes på 

72,7% och specificiteten på 62.5%, vilket är en lägre sensitivitet än vad någon av studierna i 

denna litteraturstudie innehaver. 
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I en studie utförd utav Yarlagadda et al. (2017) som jämförde ultraljudsbiopsier med MR-bild 

som referens med enbart en ultraljudsbiopsi kom de fram till att det inte fanns någon 

betydande skillnad i upptäckande utav cancer hos de olika metoderna, heller inte för olika 

cancertyper. Däremot kunde de konstatera att när en MR/ultraljuds-fusion använts så sjönk 

antalet nålstick som behövde utföras markant, vilket sparar patienten onödigt lidande och de 

riskerna som kan medfölja. Detta går även i linje med vad Ahmed et al. (2017) visar på i sin 

studie som inkluderades i resultatet i detta arbete som visade att upp till 1 av 4 

prostatabiopsier kan undvikas helt om en MR-undersökning för att studera misstänkt 

patologiska områden först görs. 

I USA utförs en ultraljudsledd biopsi med MR-bild som underlag framförallt för patienter som 

utfört en ultraljudsledd biopsi där man inte hittat ett positivt fynd, trots stark misstanke om 

prostatacancer. Flera studier föreslår att risken för komplikationer efter prostatabiopsi där 

den vanligaste är sepsis som ökar med mängden nålstick som utförs på patienten (Pepe, 

Aragona, 2013) och (Simsir, Kismali, Mammadov, Gunaydin & Cal, 2010).  

En kostnadseffektivitetesmodell utförd utav Adibi, Pearle & Lotan (2012) visar att kostnaderna 

för behandling utav infektioner efter utförd biopsi snittar kring 5900 dollar. Detta är ännu en 

anledning till att i största möjliga mån undvika att extra onödiga biopsier utförs. 

Slutsatser 

Resultatet från detta arbete visar att MR har en hög sensitivitet för prostatacancer och kan i 

synnerhet i samband med TRUS-biopsi användas som ett effektivt diagnostiseringsverktyg av 

allmän och signifikant prostatacancer.  

Kliniska implikationer 

Metoderna som oftast används idag för att diagnosticera prostatacancer är inte alltid de mest 

effektiva eller skonsamma för patienten. Denna litteraturstudie har visat att med hjälp av MR-

kameran kan inte bara en diagnos med hög trovärdighet ställas utan också att vårdförloppet i 

många fall kan vara skonsammare för patienten. När MR-kameran används ensamt eller som 

hjälp vid en TRUS biopsi kan detta leda till att färre eller inga stick behöver utföras vilket 

betyder ett mindre lidande för patienten samt mindre risk för komplikationer till följd av 

biopsier. Denna studie visar att MR-kameran kan ge lika hög eller högre sensitivitet än TRUS 
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ensamt vid diagnosticering av prostatacancer och bör därför ses som ett lämpligt alternativ. 

Kunskapen från detta arbete kan användas som ett hjälpmedel för sjukvårdspersonal inför 

framtida beslut om diagnosticeringsmetoder. Mer forskning inom detta ämne är dock av stor 

vikt då det fortfarande är ett relativt outforskat ämne.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Databassökningsöversikt.  

 
 
Bilaga 2. SBU:s mall för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier.  
 
 

Ja Nej Oklart 

1. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum)  
representativ för de patienter som kommer att få testet 

i praktiken? 

Undvikande av spektrumbias 

  

2. Är det troligt att referenstestet korrekt  
klassificerar det sökta tillståndet? 

Undvikande av felklassifikationsbias 

  

3. Var tidsintervallet mellan referenstest och indextest så kort        

att det studerade tillståndet inte kunnat förändras mellan 

de båda testen? (Acceptabel fördröjning mellan testerna) 

Undvikande av sjukdomsprogressionsbias 

  

4. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmässigt  
urval av patienter det avsedda referenstestet? 

Undvikande av partiell verifikationsbias 

  

5. Användes ett och samma referenstest oberoende  
av vilket resultat som erhölls på indextestet? 

Undvikande av differentiell verifikationsbias 
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6. Var referenstestet oberoende av indextestet  
(dvs indextestet ingick inte som en del av referenstestet)? 

Undvikande av inkorporationsbias 

  

7. Tolkades resultaten från referenstestet utan kännedom om  
resultaten från indextestet? (Indextestresultat blindade) 

Undvikande av informationsbias 

  

8. Tolkades resultaten från indextestet utan kännedom om  
resultaten från referenstestet? (Referenstestresultat blindade) 
Undvikande av informationsbias 

 

 

 

 

9. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten  
tolkades som skulle vara tillgängliga då testen används 

i praktiken? (Relevant klinisk information) 

 

 

 

 

10. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediära testresultat?    

11. Förklarades bortfall av patienter från studien?  

 

 

 

 
 
Bilaga 3. SBU:s kvalitetsgranskningsmall för systematiska översikter. 
 

Ja Nej Kan inte 

svara 

Ej till- 

lämpligt 

1. Redovisas en förutbestämd metod 
 för genomförandet? 

Forskningsfrågan och inklusionskriterierna ska 

vara fastställda innan översikten genomförs. 

 

 

 

 

 

 

2. Gjordes studieurval och dataextraktion 
 

av två oberoende granskare? 

Minst två oberoende granskare ska ha utfört data- 

extraktionen, och ett konsensusförfarande bör vara 

definierat för att lösa oenigheter. 

 

 

 

 

 

 

3. Var litteratursökningen av 
 

tillfredsställande omfattning? 

Sökningen bör göras i minst två elektroniska databaser. 

Översikten ska ange de årtal och databaser som ingår 

(t ex Central, Embase och Medline). Ämnesord (key- 

words) och/eller MeSH-termer ska anges och i tillämp- 

liga fall sökstrategin. 

Alla sökningar bör kompletteras med genomgång av över- 

siktsartiklar, läroböcker, aktuella innehållsförteckningar, 

ämnesspecifika databaser och register eller rådfrågning av 

experter, samt av referenslistorna i de framtagna studierna. 

 

 

 

 

 

 

4. Användes studiernas publikationsform som 
 
           

ett inklusions-/exklusionskriterium? 

Författarna bör ange om alla typer av publikationer 

omfattades av litteratursökningen. Om litteratur har 

exkluderats pga publikationsform (t ex ”grå litteratur”) 

eller pga språk, etc ska detta anges. 
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5. Finns förteckningar över inkluderade 
 

och exkluderade studier? 

En förteckning över medtagna respektive uteslutna 

studier bör finnas i rapporten. 

 

 

 

 

 

 

Ja Nej Kan inte 

svara 

Ej till- 

lämpligt 

6. Har de inkluderade studiernas 
 

karakteristika och resultat redovisats? 

Kända faktorer hos deltagarna i de utvärderade studierna 

(patient characteristics), såsom ålder, etnicitet, kön, rele- 

vanta socioekonomiska data, sjukdomstillstånd, varaktig- 

het, svårighetsgrad och andra sjukdomar, bör anges i 

rapporten. Uppgifter om deltagarna, åtgärd/behandling 

och utfall i studierna bör presenteras i sammanfattad form, 

t ex i en tabell. 

 

 

 

 

 

 

7. Har den vetenskapliga kvaliteten hos de ingående 
 

studierna utvärderats och dokumenterats? 

Förutbestämda metoder för kvalitetsvärderingen ska anges. 

För effektstudier bör exempelvis framgå om författarna valt 

att bara ta med randomiserade, dubbelblindade studier med 

kontrollgrupper som får placebo. För andra studietyper 

gäller andra ställningstaganden. 

 

 

 

 

 

 

8. Har vederbörlig hänsyn tagits till de 
 

inkluderade studiernas vetenskapliga 

kvalitet vid formulering av slutsatserna? 

Utvärderingen av metodologisk stringens och vetenskaplig 

kvalitet ska framgå i översiktens analys och dess slutsatser, 

och tydligt anges vid utformning av rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

9. Användes lämpliga metoder för 
 

sammanvägning av studiernas resultat? 

Lämpligheten i att lägga samman resultaten från de 

olika studierna bör säkerställas genom bedömning av 

de ingående studiernas homogenitet (dvs Chi2-test för 

beräkning av homogenitet, I2). Om heterogenitet finns 

bör man använda en modell som tar hänsyn till slump- 

effekter (random effects model) och/eller överväga om 

det ur klinisk synpunkt är lämpligt att slå ihop 

resultaten. 

 

 

 

 

 

 

10. Har sannolikheten för publikationsbias* bedömts?  

En bedömning av publikationsbias bör omfatta en kombi- 

nation av grafiska hjälpmedel (t ex med funnel plot eller 

andra tester) och/eller statistiska metoder (t ex Eggers 

regressionsanalys). 

 

 

 

 

 

 

11. Är eventuella intressekonflikter angivna?  

Eventuella sponsorer och bidragsgivare bör tillkännages både 

i den systematiska översikten och i de ingående studierna. 
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Bilaga 4. Artikelöversikt 
Artikel 1. 

Sökord Magnetic, resonance, prostate cancer, sensitivity 

Databas PubMed 

Titel Role of Magnetic Resonance Imaging, Magnetic 
Resonance Spectroscopy and Transrectal Ultrasound 
in Evaluation of Prostatic Pathologies with Focus on 
Prostate Cancer 

Författare Amol Madanlal Lahoti, Avinash Parshuram Dhok, 
Chetana Ramesh Rantna parkhi, Jitesh Subhash 
Rawat, Nihar Umakant Chandak, Hitesh Sharad 
Tawari 

Syfte Huvudsyftet för forskarna var utvärdera rollen hos 
magnetisk bildresonanstagning, magnetisk 
spektroskopi och transrektalt ultraljud vid 
upptäckandet utav prostatapatologier och 
bedömning av prostatacancers utveckling.  

Metod/design Diagnostisk tvärsnittsstudie 

Antal deltagare 66 

Resultat Sensitiviteten för MR låg på 95,12% 

Kvalitet Låg kvalitet 

Artikelnummer 1 

 
Artikel 2. 

Sökord Magnetic, resonance, prostate cancer, sensitivity 

Databas PubMed 

Titel What Burden of Prostate Cancer Can Radiologists 
Rule Out on Multiparametric Magnetic Resonance 
imaging? A Sensitivity Analysis Based on Varying the 
Target Condition in Template Prostate Mapping 
Biopsies 

Författare Eleni Anastasiadis, Susan C. Charman, Nimalan 
Arumainayagam, Aslam S. Sohaib, Clare Allen, Alex 
Freeman, Mark Emberton, Hashim U. Ahmed 

Syfte Att avgöra vid vilken minsta sjukdomsgräns MR 
optimalt kan användas. 

Metod/design Kvantitativ studie, diagnostisk kohortstudie. 

Antal deltagare 256 

Resultat MR-kamerans sensitivitet hade ett maximum av 80% 

Kvalitet Medelhög kvalitet 

Artikelnummer 2 

 
Artikel 3. 

Sökord Magnetic, resonance, prostate, cancer, sensitivity 

Databas PubMed 

Titel Role of magnetic resonance imaging before initial 
biopsy: comparison of magnetic resonance imaging-
targeted and systematic biopsy for significant 
prostate cancer detection 
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Författare Haffner J, Lemaitre L, Puech P, Haber GP, Leroy X, 
Jones JS, Villers A. 

Syfte Att jämföra MR-ledda biopsier med utökade 
systematiska biopsier för upptäckandet utav 
signifikant prostatacancer. 

Metod/design Kvantitativ diagnostisk kohortstudie. 

Antal deltagare 555 

Resultat Sensitiviteten för MR låg på 95%. Forskarna ser MR-
guidade biopsier som en attraktiv valmöjlighet till den 
konventionella metoden, men anser att fler studier 
krävs. 

Kvalitet Låg kvalitet 

Artikelnummer 3 

 
Artikel 4. 

Sökord Magnetic, resonance, prostate, cancer, sensitivity 

Databas PubMed 

Titel Targeted MRI-guided prostate biopsies for the 
detection of prostate cancer: initial clinical 
experience with real-time 3-dimensional transrectal 
ultrasound guidance and magnetic 
resonance/transrectal ultrasound image fusion 

Författare Fiard G, Hohn N, Descotes JL, Rambeaud JJ, Troccaz J, 
Long JA 

Syfte Att utvärdera kliniska resultat av specifika 
prostatabiopsier med hjälp av magnetisk resonans 
och transrektalt ultraljud för att hjälpa till att leda 
biopsinålen till misstänksamma områden.  
 

Metod/design Kvantitativ studie, diagnostisk studie. 

Antal deltagare 30 

Resultat Sensitiviteten för att upptäcka signifikant cancer var 
91% i båda modaliteter. Fler framtida studier behövs 
för att avgöra MR-kamerans framtid inom biopsier 

Kvalitet Låg kvalitet 

Artikelnummer 4 

 
Artikel 5. 

Sökord Magnetic, resonance, prostate, biopsy, sensitivity 

Databas PubMed 

Titel Comparing Three different techniques for Magnetic 
Resonance Imaging-targeted Prostate Biopsies: A 
systematic Review of In-bore versus Magnetic 
Resonance Imaging-transrectal Ultrasound fusion 
versus Cognitive Registration. Is there a Preffered 
Technique? 
 

Författare Wegelin O, van Melick HHE, Hooft L, Bosch JL HR, 
Reitsma HB, Barentsz JO, Somford DM 

Syfte Att avgöra om MR-ledda biopsier har ökade 
upptäckter av kliniskt signifikant prostatacancer 
jämfört med transrektalt ultraljudsledd biopsi. 

Metod/design Systematisk litteraturstudie. 

Antal deltagare n/a 

Resultat Den sammanlagda sensitiviteten från studierna som 
tittade på MR låg på 89% 
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Kvalitet Medelhög kvalitet 

Artikelnummer 5 

 
Artikel 6. 

Sökord Magnetic, resonance, prostate, cancer, accuracy 
 

Databas PubMed 

Titel Prospective study of diagnostic accuracy comparing 
prostate cancer detection by transrectal ultrasound-
guided biopsy versus mangetic resonance (MR) 
imaging with subsequent MR-guided biopsy in men 
without previous prostate biopsies 
 

Författare Morgan R. Pokomy, Maarten de Rooij, Earl Duncan, 
Fritz H. Schröder, Robert Parkinson, Jelle O. Barentsz, 
Leslie C. Thompson 
 

Syfte Att jämföra den diagnostiska effektiviteten hos 
magnetisk resonans-bildgivning (MRI) med den hos 
TRUS-biopsi 
 

Metod/design Blindad diagnostisk studie. 

Antal deltagare 223 

Resultat Senstiviteten hos MR 92%. Sensitiviteten hos TRUS 
70% 

Kvalitet Hög kvalitet 

Artikelnummer 6 

 
Artikel 7.  

Sökord Magnetic, resonance, prostate, cancer, accuracy 
 

Databas PubMed 

Titel Can clinically significant prostate cancer be detected 
with multiparametric magnetic resonance imaging? A 
systematic review of the literature 
 

Författare Jurgen J. Futterer, Alberto Briganti, Pieter De 
Visschere, Mark Emberton, Gianluca Giannarini, Alex 
Kirkham, Samir S. Taneja, Harriet Thoeny, Geert 
Villeris, Arnauld Villers 
 

Syfte Att systematiskt utvärdera litteraturen för att avgöra 
den diagnostiska träffsäkerheten av MRI för 
upptäckandet utav kliniskt signifikant prostatacancer.  
 

Metod/design Systematisk översikt 

Antal deltagare n/a 

Resultat Sensitiviteten hos MR hade ett spann mellan 58-96% 
i de olika studierna som utvärderades. 

Kvalitet Medelhög kvalitet 

Artikelnummer 7 

 
Artikel 8. 

Sökord Magnetic, resonance, biopsy, cancer detection 
 

Databas PubMed 
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Titel Magnetic resonance imaging-targeted biopsy may 
enhance the diagnostic accuracy of significant 
prostate cancer detection compared to standard 
transrectal ultrasound-guided biopsy: a systematic 
review and meta-analysis 
 

Författare Schoots IG, Roobol MJ, Nieboer D, Bangma CH, 
Steyerberg EW, Hunink MG 

Syfte Systematisk översikt och meta-analys av bevisen 
gällande de diagnostiska fördelarna med MR jämfört 
med TRUS. För upptäckandet av prostatacancer 
överlag (primary objective) och 
signifikant/osignifikant prostatacancer (secondary 
objective) 
 

Metod/design Systematisk litteraturöversikt, meta-analys 

Antal deltagare Totalt 16 studier som kumulativt innehöll 1926 män. 

Resultat Gällande upptäckt av prostatacancer överlag hade 
MR 85% sensitivitet och TRUS 81%. Gällande 
signifikant prostatacancer hade MR betydelsefullt 
högre, 91% sensitivitet gällande signifikant 
prostatacancer.  
 

Kvalitet Hög kvalitet 

Artikelnummer 8 

 
Artikel 9. 

Sökord Diagnostic, accuracy, MRI, biopsy, prostate, cancer 

Databas PRIMO 

Titel Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI and 
TRUS biopsy in prostate cancer (PROMIS): a paired 
validating confirmatory study 
 

Författare Ahmed HU, El-Shater Bosaily A, Brown LC, Gabe R, 
Kaplan R, Parmar MK, Collaco-Moraes Y, Ward K, 
Hindley RG, Freeman A, Kirkham AP, Oldroyd R, 
Parker C, Emberton M, PROMIS study group 
 

Syfte Att avgöra den proportion av män som säkert kan 
slippa biopsi och den proportion av män som korrekt 
kan identifieras av en MR-kamera att ha kliniskt 
signifikant prostatacancer. De jämförde även TRUS 
och MR angående sensitivitet och specificitet.  
 

Metod/design Prospektiv parad kohorstudie. Konfirmationsstudie. 
Diagnostisk studie.  

Antal deltagare 576 

Resultat Sensitiviteten för signifikant prostatacancer låg på 
93% 

Kvalitet Hög kvalitet 

Artikelnummer 9 

 
Artikel 10. 

Sökord Diagnostic, accuracy, MRI, biopsy, prostate, cancer 

Databas PRIMO 
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Titel Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging 
(MRI) prostate imaging reporting and data system (PI-
RADS) scoring in a transperinal prostate biopsy 
setting 
 

Författare Alistair D.R. Grey, Manik S Chana, Rick Popert, Konrad 
Wolfie, Sidath H. Liyanage, Peter L. Acher 
 

Syfte Att avgöra sensitiviteten och specificiteten för 
multiparametrisk magnetisk resonansbildgivning för 
signifikant prostatacancer med transperinal 
sektorbiopsi som referensstandard.  
 

Metod/design Kvantitativ studie, diagnosisk prospektiv studie. 

Antal deltagare 201 

Resultat Sensitivitet för MR låg på 97%, specificiteten på 60%. 

Kvalitet Hög kvalitet 

Artikelnummer 10 

 
Artikel 11. 

Sökord diagnostic, accuracy, MRI, biopsy, prostate, cancer 

Databas PRIMO 

Titel Accuracy of Multiparametric MRI for Prostate Cancer 
Detection: A Meta-analysis 
 

Författare Maarten de Rooij, Esther H. J.Hamoen, Jurgen J. 
Futterer, Jelle O. Barentsz, Maroeska M. Rovers 
 

Syfte Att avgöra den diagnostiska träffsäkerheten av 
multiparametrisk MR för upptäckt utav 
prostatacancer.  
 

Metod/design Diagnostisk meta-analys. 

Antal deltagare 526 

Resultat Den hopslagna datan visade specificitet på 88% (0,88) 
och sensitivitet på 74% (0,74) för upptäckande av 
prostatacancer. Forskarna anser att resultatet visar 
att MR har en potentiell roll inom upptäckandet av 
prostatacancer.  
 

Kvalitet Medelhög kvalitet 

Artikelnummer 11 

 
Artikel 12. 

Sökord MRI, accuracy, prostate, cancer 

Databas PubMed 

Titel The accuracy of multiparametric MRI in men with 
negative biopsy and elevated PSA level—can it rule 
out clinically significant prostate cancer? 
 

Författare Abd-Alazeez M, Ahmed HU, Arya M, Charman SC, 
Anastasiadis E, Freeman A, Emberton M, Kirkham A 
 

Syfte Att avgöra prestandan hos multiparametrisk 
magnetisk resonansbildgivning hos patienter med 
tidigare negativa transrektalultraljuds(TRUS)- 
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guidade biopsier.  
 

Metod/design Kvantitativ studie. Diagnostisk studie. 

Antal deltagare 54 

Resultat Cancer upptäcktes hos 34 av de 54 patienterna (64%). 
Sensitivitet hos MR-kameran låg på 76% och 
specificitet 42%. 
 

Kvalitet Låg kvalitet 

Artikelnummer 12 

 


