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Patienter med t.ex. hjärntumörer måste ofta genomgå en kirurgisk procedur för att eliminera 
den patologiska vävnaden. Kännedom om den enskilda patientens funktionella anatomi kan 
vara av avgörande betydelse för att undvika allvarliga neurologiska störningar efter 
genomförd hjärnkirurgi. Med hjälp av funktionell magnetresonansavbildning (fMRI) är det 
möjligt att avbilda hjärnans funktionella anatomi inför det kirurgiska ingreppet. Den 
funktionella avbildningen möjliggör bättre riskbedömning och förbättrad planering av det 
kirurgiska ingreppet. 
 
Vid neuronal aktivitet ökar det regionala blodflödet och balansen mellan syresatt och icke 
syresatt hemoglobin ändras. Detta leder i sin tur till en liten ökning av intensiteten på 
speciella magnetresonans-bilder. Genom att kontinuerligt samla in bilder medan patienten 
utför en lämplig uppgift kan aktiverade regioner identifieras med hjälp av en statistisk analys. 
 
Den kliniska undersökningskedjan för fMRI kan delas in i fyra huvuddelar; (1) förberedelse 
av patienten, (2) bildtagning, (3) statistisk analys av bildmaterialet(4) klinisk bedömning. I 
detta arbete har kritiska aspekter inom varje del av undersökningskedjan utforskats. De 
viktigaste resultaten av studierna var: 
 
(I) En del patienter klarar inte av att genomföra fMRI-undersökningen utan påverkan av 
lugnande medel. Eftersom lugnande preparat påverkar patientens beteende och förmåga att 
uföra vissa uppgifter skulle användandet av lugnande preparat kunna ge upphov till felaktiga 
fMRI-resultat. I en av delstudierna undersöktes hur resultatet av fMRI-avbildning av primära 
motorik och språkområden påverkades av intag av diazepam före undersökningen. Ingen 
effekt på fMRI resultaten kunde emellertid påvisas. 
(II) För presentation av visuellt stimuli i magnetkameran används två olika tekniker; antingen 
projektor och projektionsskärm eller videoglasögon. I vår studie visades att valet av 
presentationsmetod har avsevärd betydelse för fMRI-resultatet. 
(III) Valet av bildtagningsmetod har stor betydelse för resultatet av fMRI undersökningar. De 
senaste årens utveckling av hård- och mjukvara för magnetkameror har möjliggjort 
tredimensionell insamling av fMRI data. En jämförelse av egenskaperna hos tvådimensionellt 
och tredimensionellt insamlat fMRI data visade att förmågan att detektera aktiverade regioner 
inte förbättrades med den tredimensionella tekniken. 
(IV) En viktig del av fMRI-analysen är att filtrera bilderna för att öka förmågan att detektera 
aktiverade områden. Vanligen görs en lågpass-filtrering med fixerad filterstorlek. Nackdelen 
med denna lågpass-filtrering är att små detaljer i bilden suddas ut. För att reducera det 
problemet kan man låta filtret ändra storlek och form beroende på lokala egenskaper i bilden, 
s.k. adaptiv filtrering. Genom att kombinera adaptiv filtrering med kanonisk 
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korrelationsanalys visades att förmågan att detektera aktivitet i fMRI-data ökade när adaptiv 
filtrering användes. 
(V) För att en bildpunkt skallbetecknas som aktiv måste det statistiska värde som räknats 
fram för den överstiga ett visst tröskelvärde. Den subjektiva upplevelsen av aktiveringskartan 
är beroende av vilken tröskelnivå som valts. Till exempel varierar antalet aktiverade regioner 
och utbredningen av de detekterade aktiveringarna med tröskelnivån. Kliniska beslut bör 
därför inte fattas utifrån bara en enda trösklad aktiveringskarta. 


