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Sammanfattning

Planar skelettscintigrafi är en nuklearmedicinsk bilddiagnostisk undersökning som idag an-

vänds som standardundersökning vid frågeställningen skelettmetastaser i samband med pro-

statacancer. Metoden har hög sensitivitet men låg specificitet. Detta beror dels på avsaknaden

av radiofarmaka som aktivt söker sig till cancerogena celler i skelettet men också på grund av

metodens oförmåga att visa djupinformation vilket ofta leder till kompletterande undersök-

ningar. Single photon emission computed tomography (SPECT) är en tomografisk undersök-

ning med samma radiofarmaka som ger djupinformation och således högre specificitet.   

Denna studie ämnar besvara frågan om SPECT som ensam metod kan ersätta den planara ske-

lettscintigrafin vid utredning om metastaser i samband med prostatacancer. I studien ingick to-

talt 26 manliga patienter med diagnosticerad prostatacancer som genomgått en planar skeletts-

cintigrafi följt av en SPECT-undersökning. En klinisk fysiolog och en erfaren sjukhusfysiker

har sedan blint tolkat bilderna och separat bedömt upptagen i bilderna utifrån fyra kategorier. 

Resultaten från denna studie visade, i enlighet med tidigare forskning, att SPECT fann fler be-

nigna och sannolikt maligna fokus. Slutsatserna vi drar är att sensitiviteten och specificiteten

inte påverkas negativt av SPECT som ensam metod och skulle kunna ersätta den planara ske-

lettskintigrafin som standardmetod. 

Nyckelord: Prostatacancer, skelettmetastaser, planar skelettscintigrafi, SPECT.



”Can we replace planar bone scintigraphy with whole body tomo-

graphy when screening prostate cancer?

- Does the diagnostic value increase?”

Summary

Planar bone scintigraphy is a nuclear imaging technique that is used today when evaluating

skeletal metastasis originating from prostate cancer. The method shows high sensitivity but

low specificity. This is partially due to today’s radionuclides inability to actively target cance-

rous cells in the skeleton but also the planar bone scintigraphy inability to show in-depth in-

formation in tissue which often leads to further examination with other techniques. 

This  study aims to  answer the  question if  Single photon emission computed  tomography

(SPECT) as the sole method can substitute the planar bone scintigraphy when screening for

skeletal metastasis originating from prostate cancer. In this study a total of 26 male patients

with diagnosed prostate cancer whom had undergone planar bone scintigraphy followed by a

SPECT-screening. A radiologist and a “hospital physic” blindly interpreted the pictures and

separately evaluated the uptakes by four separate categories. 

The results of this studie showed, in concordance with recent research, that SPECT found

more benign and probable malign lesions. We conclude that the sensitivity and specificity was

not affected negatively with SPECT as a lone method and could possibly replace planar bone

scintigraphy as the standard method.

Keywords: Prostate cancer, skeletal metastasis, planar bone scintigraphy, SPECT.
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Bakgrund

Prostatacancer

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män årligen med prostatacancer och utgör idag den

dominerande cancerformen hos den manliga befolkningen. Prevalensen av prostatacancer i

Sverige ökar dramatiskt och orsakar årligen cirka 2 500 dödsfall (Adami et al. 2006). Trots

betydande  prevalens  (sjukdomsförekomst)  och  mortalitet  (dödlighet)  är  dess  etiologi

fortfarande relativt  okänd. Idag upptäcks prostatacancer i allt  tidigare skeden, dels  genom

allmänhetens  ökade  medvetenhet  om  cancerformen  och  för  att  fler  män  söker  sig  till

provtagning  vid  symptom.  Risken  för  utveckla  prostatacancer  ligger  på  cirka  10  % och

drabbar framförallt män i åldrarna 50-75 år. Sjukdomen är oftast ärftligt betingad men har

även en rad andra riskfaktorer (Norlèn & Schenkmanis, 2004).

Prostatakörteln är stor som en valnöt och omsluter övre delen av urinröret. För att utveckla en

prostatacancer  krävs  det  manliga  könshormonet  testosteron.  I  prostatakörteln  omvandlas

testosteronet  till  dihydrotestosteron och omvandlingen sker  med hjälp  av  enzymet  5-alfa-

reduktas. En del etniska grupper (Norlèn & Schenkmanis, 2004) saknar detta system och kan

därför inte heller bilda dihydrotesteron på ett normalt sätt. Hos personer med denna typ av

enzymrubbning  förekommer  varken  godartad  prostataförstoring  eller  prostatacancer.

Sammanfattningsvis spelar testosteronet en viktig roll i utvecklingen av prostatacancer.

Prostatan bildar och producerar prostataspecifikt antigen (PSA), en glykoprotein som finns

naturligt i kroppen hos män. PSA är en tunnflytande vätska som blandas med sädesvätskan för

att  göra denna mer lättflytande.  När  cancer  angriper  prostatan läcker  PSA lättare  ut  ifrån

tumören in i blodbanan och binder till glykoproteinet alfa-1-antikymotrypsin. PSA som bildas

i cancerceller i prostatan ger högre bindning till dessa proteiner och ger också ett högre PSA-

värde. PSA-värdet är således en viktig kemisk markör för prostatacancer. En frisk man har

små mängder PSA i blodet men inflammation och andra infektioner i urinvägarna kan även

leda till förhöjda PSA-värden. Motsatt kan också patienter med cancer uppvisa ett normalt

PSA-värde. Många män uppvisar efter medelåldern ofta ett högre PSA-värde då en godartad

förstoring (benign prostatahyperplasi) av prostatan uppstår. PSA mäts via blodprov och skall

normalt ligga under 3 ng/ml. Vid godartad prostataförstoring kan värden vara förhöjda upp till
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10  ng/ml  och  vid  större  tumörtillväxt  kan  värdena  stiga  upp  till  1000  ng/ml (Norlèn  &

Schenkmanis, 2004). 

Eftersom skelettet tillhör det organ som vid prostatacancer oftast drabbas först, utförs inom

den medicinska  bilddiagnostiken  initialt  en  skelettscintigrafi.  Resultaten  är  viktiga  för  att

kunna upptäcka om och var det föreligger en spridning av cancerogena metastaserande celler.

Den planara skelettscintigrafin (helkroppsscanning)  ger  oss en överblick  av upptaget  (den

osteoblastiska aktiviteten) i skelettet och med hjälp av denna information kan maligna och

benigna  lesioner  upptäckas.  Vid  misstänksamma  fynd  kompletteras  undersökningen  med

single photon emission computed tomography (SPECT), d.v.s. en tomografisk undersökning

av  skelettet.  En  tidig  upptäckt  av  eventuell  skelettmetastasering  betyder  ökad

överlevnadschans på grund av tidigare insättning av behandling. Resultaten är även avgörande

för  vilken  och  hur  aggressiv  den  ordinerade  behandlingsformen  skall  vara  (Jonson  &

Wollmer, 2012; Hietala & Riklund, 2013).

Tumörgradering

Med hjälp av analys av PSA-nivå, Gleason-skalan (via biopsi) av prostatacancern samt det

kliniska stadiet möjliggörs en gradering av tumörspridningen samt tumörtypen och således

patientrisken. Denna information kan också  hjälpa till  att avgöra vilka patienter som skall

genomföra  en  planar  skelettscintigrafi  vid  misstanke  om  metastaser.  Trots  att

skelettscintigrafin  rutinmässigt  utförs  som  utvärdering  av  prostatacancer-patienter  är

uppkomsten av metastaser ovanligt hos lågriskpatienter (Kim et al. 2012).

Vid konstaterad prostatacancer är PSA-värdet mycket värdefullt dels för att följa effekterna av

insatt behandling men också för att följa tumörens progression eller regression. Med hjälp av

PSA-nivån  värderas  kvaliteten  på  behandling.  Vid  förhöjda  PSA-värden  görs  ytterligare

undersökningar,  såsom  vävnadsprov  och  palpation  av  prostatan  (primärtumören)  för  att

ytterligare  säkerställa  diagnosen.  En  biopsi,  eller  vävnadsprov,  graderas  vanligtvis  utifrån

Gleason systemet på en skala mellan 2 och 10. Gleason-bestämningen är en histopatologisk

utredning av drabbad vävnad där två värden läggs ihop till en Gleason-summa. Gleason-nivån

värderar hur elakartad cancercellerna är. En Gleason-summa <6 medför god prognos med en

långsamt växande tumör och 8-10 medför höggradig cancer med en sämre prognos. Detta

system förutsätter att man har ett cellprov samt ett vävnadsprov som tagits vid operation eller
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biopsi  (Adami  et  al.  2006)  Det  är  utifrån  Gleason  summan  sedan  avgör  vilken

behandlingsmetod som anses vara bäst. Vidare kan en annan metod appliceras för att gruppera

tumörcellernas utseende in i huvudgrupper, G1, G2 och G3, där G1 tyder på bäst prognos och

G3 tyder på sjukligt omvandlade celler. I båda klassifikationsmetoderna ger ett så lågt värde

som möjligt bättre prognos (Adami et al. 2006; Norlén & Schenkmanis, 2004).

Det  är  också värdefullt  att  mäta kvoten mellan fritt  och bundet PSA i blodet över tid då

förhöjda PSA-nivåer >3 ng/ml uppmätts. En kvot <0,18 stärker misstankarna om patologi. En

hög fri  andel  PSA talar  istället  för  en godartad prostataförstoring.  Vid mycket  låga PSA-

värden lägre än 1,0 ng/ml är risken att drabbas av prostatacancer under kommande åren liten

(Adami et al. 2006). 

Vid  säkerställd  diagnos  av  prostatacancer  görs  en  rutinmässig  planar  skelettscintigrafisk

undersökning  med  injektion  av  99mTc bundet  till  olika  difosfonater  för  att  säkerställa  om

metastasering till skelettet har skett (Jonson & Wollmer, 2011). 

Skelettmetastaser 

Skelettmetastaser  vid  prostatacancer  innebär  spridning  av  cancer  till  skelett  ifrån

primärtumören i prostatan. Vid patologi i skelettet ses ofta ökade upptag av fosfatjoner på

grund av den ökade osteoblastaktiviteten. En aktivering av osteoblaster sker även vid benigna

skador.  Tillsammans  med  ett  lokalt  ökat  blodflöde  (inflammationsprocesser)  orsakar

aktiveringen  av  osteoblaster  ett  ökat  upptag  av  radiofarmaka.  Normalt  sett  är

aktivitetsfördelningen symmetrisk, ökade upptag ses som standard alltid i sakroiliacalederna,

axialskelettet,  sternoklavikularleder  och  sternum.  Hos  barn  ses  även  ökad  aktivitet  i

epyfyserna  på  grund  av  högre  osteoblastaktivitet  i  tillväxtzonerna.  Vid  metastasering  av

prostatacancer ses osteoblastiska hot-spots (lokalt ökat fokus) i cirka 95 % av alla metastaser

(Hietala & Riklund, 2013). Osteolytiska cold-spots (lokala områden med aktivitetsdefekter)

syns  vid cirka 2 % av metastaserna.  Lytiska metastaser  saknar  osteoblastaktivering vilket

också gör dem svårare att upptäcka och ställer således högre krav på undersökningskvaliteten.

Vid diffus miliär metastasering i rygg, bäcken, thorax, skalle och extremiteter förekommer

generellt hög och oregelbunden aktivitet, en så kallad superscan. Detta kan ge intrycket av att

vara  en  normalt  frisk  planar  skelettscintigrafi  men  i  dessa  fall  saknas  i  regel  njurupptag

(Hietala & Riklund, 2013). 
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Anledningen till varför skelettmetastaser oftast fäster i bäcken eller nedre ryggraden förklaras

av det låga trycket i det paravertebrala venösa plexus (Kim et al. 2012). Skelettet metastaseras

hematogent och spridningen sker nästintill endast till  den röda benmärgen. Genom venösa

sinusoider, som saknar basalmembran, kärlförsörjs den röda benmärgen. Blodflödet till den

röda benmärgen är långsam och metastaser fäster därmed extra lätt (Hietala & Riklund, 2013).

Radiofarmaka

Den vanligaste radioaktiva isotopen som används inom scintigrafin är den metastabila  99mTc

som är en sönderfallsprodukt av  99Mo. Genom beta minus sönderfall  övergår  99Mo till den

metastabila  isotopen  99mTc  och  utvinns  via  en  generator.  På  grund  av  99mTc  idealiska

fysikaliska egenskaper har radioisotopen även fördelen att vara relativt billig, ge låg stråldos,

har en kort halveringstid och medför inga besvär för patienten.  Detta har gjort  99mTc till den

dominerande radioisotopen inom nuklearmedicinsk diagnostik (Jonson & Wollmer, 2012).

Vid planar skelettscintigrafi utnyttjas olika bifosfonatföreningars affinitet till hydroxyapatit-

kristaller. 99mTc binds kemiskt  till  dessa bifosfonater  som är  mycket  användbara organiska

föreningar  som är kända för att  aktivt  söka sig till  skelettvävnad. Bifosfonater absorberas

kemisk  i  skelettets  mineralstruktur  hydroxyapatit  och  kalciumfosfat  och  binds  till

transportproteiner  i  blodet  och  drar  sig  till  områden  med  ökad

osteoblastaktivitet. Ackumuleringen  är  helt  beroende  av  benombyggnaden  och

genomblödningen i skelettet. Efter 1 timme har cirka 50 % av den administrerade aktiviteten

tagits upp i skelettet, 3 timmar efter injektionen beräknas cirka 3 % av aktiviteten finnas kvar i

blodet (Jonson & Wollmer, 2012).

Planar skelettscintigrafi

Det  utförs  cirka  105  000  nuklearmedicinska  undersökningar  per  år  i  Sverige  (Hietala  &

Riklund, 2013). Redan under 60- och 70-talet fick denna metod stor betydelse och har sedan

dess  utvecklats  radikalt  (Jonson & Wollmer,  2012).  Planar  skelettscintigrafi  används  som

standardundersökning  för  metastasutredning  vid  konstaterad  prostatacancer.  Mätresultaten

illustreras utifrån det funktionella tillståndet i ett specifikt organ under tiden från injektion till

bildtagning,  bilden  innehåller  sedan  information  om  och  hur  upptaget  avviker  ifrån  det
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normala.  Nuklearmedicinska metoder kan påvisa patologi innan morfologiska förändringar

hunnit  ske  och  vid  frågeställning  om metastaser  i  skelettet  kan  skelettscintigrafin  påvisa

påtagliga förändringar månader innan förändringarna syns på konventionell röntgen (Hietala

& Riklund, 2013). 

Med hjälp av  99mTc är det möjligt att skapa organavbildningar genom att tillföra och mäta

förekomsten  av  radioaktivt  upptag  i  det  misstänkta  organet.  Radiofarmaka  injiceras

intravenöst  och blodet fungerar  därefter  som distributionsmedium och fördelar aktiviteten.

Med gammakamerans hjälp kan sedan mineraliseringen vid nybildning av ben följas (Hietala

& Riklund, 2013). Den konventionella planara skelettscintigrafin har begränsningar på grund

av att 2D-bilderna saknar djupinformation. Påföljden blir att viktiga detaljer kan döljas av

bakom- och framförliggande strukturer.  Registreringen görs i planara 2D bilder tagna ur två

projektioner, frontalt och dorsalt. Planar skelettscintigrafi är en funktionell undersökning med

hög sensitivitet för att påvisa patologiska processer i benvävnad men även benigna tillstånd

såsom inflammationer,  infektioner,  frakturer  och  degenerativa  förändringar.  Även en  liten

ökning av osteoblastaktivitet med 10 % kan påvisas med scintigrafin (Jonson & Wollmer,

2011). 

Gammakamerans uppbyggnad

Gammakameran  är  en  stor  strålningsdetektor  med  positionsupplösande  egenskaper  som

utnyttjas för att avgöra var en gammafoton härstammar ifrån och skapar därmed en bild av det

regionala  upptaget  av  en  gammastrålande  radionuklid.  Gammakameran  är  en

skintillationsdetektor  med en  natriumjodidkristall  och  har  goda  detekteringsegenskaper  av

bland  annat  gammastrålning.  Kristallen  används  som registreringsmedium för  det  synliga

ljuset som avges när gammafotonen växelverkar med kristallen. Ena sidan av kristallen är

täckt av ett antal fotomultiplikatorrör (PM-rör). Det synliga ljuset fångas upp och detekteras

av  PM-rören  som omvandlar  ljuset  till  en  elektrisk  mätbar  signal.  För  att  få  en  god och

representativ  bild  med  gynnsam  upplösning  måste  tekniken  kunna  avgöra  varifrån

gammafotonen träffat kristallen. Därför placeras en kollimator framför kristallen. Kollimatorn

tar  bort  spridd  strålning  och  släpper  endast  igenom  fotoner  som  färdas  parallellt  med

kollimatorhålen och projicerar en bild av det undersökta organet  (Hietala & Riklund, 2013;

Karlsson & Svensson, 2007).
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De  gammafotoner  som  inte  faller  in  i  önskad  riktning  kommer  således  absorberas  i

blylamellerna och når inte kristallen. Från detektorn sänds 3 typer av elektriska signaler; x-, y-

och z-pulser. Två av signalerna (x, y) anger var i kristallen gammafotonen absorberats och z-

pulsen  anger  dess  energiinnehåll.  Sammanfattningsvis  lagras  de  fotoner  som  faller  inom

fönstret som en bild. 

Single photon emission computed tomography (SPECT)

SPECT ger möjligheten att ta tomografiska bilder med hjälp av gammakameror. Under en

SPECT-undersökning  samlar  kameran  in  data  från  olika  vinklar  genom  att  rotera  runt

patienten. Utifrån dessa mätningar kan tomografiska bilder rekonstrueras. De flesta SPECT-

kamerorna består av dubbla detektorer men det existerar även trippla detektorer. För tillfället

ökar användningen av SPECT/CT, ett hybridsystem som ger oss funktionell och anatomisk

information.  SPECT’s  största  användningsområde  är  perfusionsbildtagning  av  hjärna  och

hjärta (Kim et al. 2012).

En SPECT-undersökning ger en 3D-bild av upptaget (radionukliden) och har därmed bättre

förutsättningar för attenueringskorrektion vilket i sin tur ger bättre information om djupare

strukturer (Hietala & Riklund, 2013). SPECT ger också bättre förutsättningar för korrektion

av kollimatorns upplösning och spridning eftersom avståndet från kameran till aktivitetskällan

bättre  kan  bestämmas.  Denna  information  ger  oss  således  djupinformation  samt  en  mer

detaljerad och precis bild som ökar sensitiviteten och specificiteten och är därför av stort

diagnostisk värde. 

Syfte

Studiens  syfte  är  att  undersöka  om  SPECT  som  ensam  metod  kan  ersätta  planar

skelettscintigrafi  som  standardundersökning  för  utredning  av  skelettmetastaser  vid

prostatacancer. 

Frågeställningar 

- Ses fokus på SPECT som inte den planara scintigrafin visar?
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- Förbättras den diagnostiska metoden vid säkerställning av tumörspridning genom att

bara köra SPECT?

- Missas fokus i kranium och extremiteter genom att bara köra SPECT? 

Material och metod

Studiedesign

Denna studie kommer anta en icke-experimentell ansats och ämnar studera skelettscintigrafins

och  SPECT’s  sensitivitet  och  specificitet  vid  screening  av  metastaserande  prostatacancer.

Studien är en retrospektiv kvantitativ studie som analyserat redan insamlad data. 

Patienturval

Metodbeskrivningen  för  planar  skelettscintigrafi  menar  att  SPECT kan  utföras  på  liberal

indikation  och  att  inga  synliga  fokus  måste  ha  setts  på  planara  skelettscintigrafin  för  att

SPECT skall få utföras. SPECT rekommenderas dock till patienter med prostatacancer och

PSA-nivåer >20 ng/ml.

Underlag för denna studie är 26 stycken planara skelettscintigrafiska bilder och 26 stycken

SPECT-bilder  insamlade  vid  rutinmässiga  planara  skelettscintigrafier  utförda  på  manliga

patienter  med  nyupptäckt  prostatacancer.  Patienterna  hade  en  medelålder  på  71,6  år  och

åldersspannet var mellan 50-85 år. 

Utrustning och mätmetodik

Undersökningarna utfördes mellan 2015-07-28 och 2015-10-06 av biomedicinska analytiker

på Klinisk Fysiologi, nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov. Förutom tiden som lades ner på

bedömning av bilder tillkom inga extra kostnader.

Inför injektionen lästes patienternas remisser, patientdata och sprutetikett kontrollerades. Den

venösa infarten kontrollerades  innan varje  injektion.  Inför undersökningen injicerades den

ordinerade aktiviteten av det radioaktiva läkemedlet 99mTc (DRN 4366, Mallinckrodt Medical)

bundet  till  HDP  (hydroxydifosphonate,  Oxidronate  Mallinckrodt  Pharmaceuticals). Den
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använda aktivitetsmängden för vuxna patienter var 550 MBq vid injektion vilket motsvarar en

effektiv  dos  på  3,1  mSv.  En  statisk  insamling  av  bilder  skedde i  regel  3-4  timmar  efter

injektionen. 

Den scintigrafiska insamlingen av bilder (hela skelettet inklusive extremiteter) skedde med en

gammakamera av typen Phillips Jetstream Brigthview XCT med energifönsterinställning 140

keV ±10% och med en högupplösande (LEHR) kollimator. Den planara skelettscintigrafiska

insamlingshastigheten var 12 cm/min (totalt cirka 20 minuter) med matrisinställning på 256 x

1024.  

Utvärderingen  av  de  planara  skelettscintigrafiska  bilderna  bestod  av  att  de  frontala  och

dorsala  bildernas  ljusintensitetsnivå  anpassades  till  lämplig  nivå  för  bedömning.  Bilderna

bedömdes sedan i Hermes Wholebody Display Program v3.3 F (Hermes Medical Solutions,

Stockholm, Sverige). SPECT-bilderna har kontrollerats för artefakter och rekonstruerats med

iterativ rekonstruktion (3 iterationer, 16 subsets) och postfiltrerats i HybridRecon-Skelett v1.0

med  Butterworthfilter  med  cutoff  frekvensen  0,65,  order  10  (HybridRecon-Skelett  v1.0

Hermes Medical Solutions, Stockholm, Sverige).

SPECT-bilderna togs direkt efter den scintigrafiska bildinsamlingen och krävde därför ingen

ytterligare  injektion  av  radiofarmaka.  Den  tomografiska  insamlingen  utfördes  med  två

konsekutiva  insamlingar  från  halskotor  till  övre  delen  av  femur  och  inkluderade  armar.

Tomografin utfördes med 180 rotationsgrader med 45 vinklar (10 s/vinkel), totalt samlades 90

projektioner in med matrisstorleken 128 x 128.

Datainsamling 

Patienternas bilduppsättningar från båda undersökningarna kodades slumpmässigt från 1-26,

anonymiserades och en kodnyckel skapades för att senare kunna para ihop undersökningarna

med  rätt  patient.  De  kodade  bilderna  lagrades  i  Hermes  databas  för  tolkning.  Bilderna

bedömdes av bedömare med lång erfarenhet av skelettscintigrafi oberoende av varandra vid

Länssjukhuset  Ryhov.  Upptagsfokus  bedömdes  utifrån  fyra  kategorier;  benignt,  malignt,

sannolikt benign  och  sannolikt malign.  Tolkningarna  presenterades  i  svarsmallar  i

pappersform (Figur 1)  som tydligt visar en frontal  och dorsal bild  av ett  skelett.  En bild
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representerar således en patient och undersökning. Fokus noterades som punkter i skelettet

med en av de fyra kategorierna noterade.

Även  de  patienter  som  inte  uppvisat  något  fokus  på  någon/en  av  undersökningarna

inkluderades  i  studien.  Totalt  utgjorde  104  undersökningsbilder  (52  bilder/tolkare)

dataunderlaget för detta arbete. Ingen insamling av uppföljande undersökningar har gjorts på

någon av de  26 manliga patienterna.  Av den anledningen kunde inte  heller  misstänksamt

maligna fokus följas upp vid eventuellt kompletterad bildinsamling. 

Figur 1. Frontal och dorsal bild av skelettet. Illustration av tolkningsmallen som utgjorde materialunderlaget för studien.

Statistisk analys

Resultatet  av  denna  studie  kommer  i  huvudsak  att  presenteras  i  procentform och  ämnar

förtydliga  fördelningen  och  skillnaden  mellan  antal  noterade  fokus  och  tolkare.  Valet  att

presentera  fördelningen av resultatet  i  procent  och antal  gör  resultatet  överskådligare  och

lättare  att  tolka.  Insamlingen av data  och bestämning av urvalet  gjordes  utan  författarnas

inblandning.  Därför  kunde inte  heller  en  lämplig  statistisk  analysmetod bestämmas  innan

insamlingen. T-test  och McNemars test  uteslöts  då ingen kompletterande bildtagning eller
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biopsi  på  de  noterade  fokusen  samlats  in.  Inte  heller  har  varje  undersökning ett  bestämt

maximalt antal fokus. Vi har inte undersökt om de noterat sannolikt maligna fokusen faktiskt

var metastaser och kan därför inte avgöra om de bedömningarna var korrekta.  Inte heller

kunde vi visa att  samtliga sannolikt  maligna och maligna upptag setts  och noterats.  Med

hänsyn till det låga urvalsantalet och att vissa fokuskategorier var lägre än 5 i antal (somliga

lägre än 1) uteslöts chi2-test (Ejlertsson, 2012). Då det är viktigt att kategorityperna isärhålls

och differensen i antal noterade fokus tolkarna emellan skiljde sig så mycket kunde inte datan

i samma kategorier (2 tolkare) och lika kategorier (exempelvis sannolikt malign och malign)

slås samman för statistisk analys med chi2-test (Ejlertsson, 2012).

Databearbetning

Med hjälp av en kodnyckel parades patienternas båda tolkade undersökningar ihop för att

sedan  analyseras.  I  Microsoft  Excel  2013  sammanställdes  tabeller  med  antalet  bedömt

malignt, bedömt benigna, bedömt sannolikt maligna och bedömt sannolikt benigna fokus som

noterats på de båda undersökningarna. Detta upprepades för de båda tolkarna. Fördelningen i

antal  och procent noterades mellan varje typ av fokus och metod. Skillnaderna i  de olika

tolkarnas  resultat  presenteras  i  tabellform.  Fokus  i  extremiteter  (kranium  och  nedre

extremiteter) på de planara skelettscintigrafiska bilderna noterades och jämfördes med totala

antalet  fokus.  Ingen  jämförelse  mellan  noterade  fokus  i  båda  metoderna  och  för  samma

samma patient  har  gjorts.  Däremot  har  exempel  på  fall  där  en  diskrepans  i  tolkningarna

presenterats.

 

Etiska överväganden

Underlaget  för  materialet  är  redan utförda  anonymiserade  undersökningar  och är  normalt

nödvändiga för patientgruppen. Av denna anledning kan inte heller samtliga frågor besvaras i

formuläret  för  Hälsohögskolans  etiska  egengranskning  (Bilaga  1).  Etiska  aspekter  som

diskuterats  är  hanteringen  av  patientdata.  Inga  fullständiga  personuppgifter  gavs  till

författarna  och  resultaten  från  undersökningarna  handskades  konfidentiellt.  Länssjukhuset

Ryhovs Kliniska fysiologiska verksamhetschef Patrick Skogvard gav tillstånd att utföra denna

studie då materialet för studien undersökts utan patienternas vetskap.
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Resultat

I denna studie ingick 26 manliga patienter mellan  åldrarna 50-85  år. Genomsnittsåldern för

patienterna var 71,6 år. 

Tabell  1.  Visar  fördelningen  av  alla  fokus  i  antal  (n)  och  procent  för  alla  upptagskategorier  vid  planar
skelettscintigrafi och SPECT analyserade av tolkare 1.

Tolkare 1 Scintigrafi n (%) SPECT n (%)
Bedömt benignt 73 (81,1) 87 (88,8)
Bedömt sannolikt benignt 12 (13,3) 3 (3,1)
Bedömt malignt 0 (0) 0 (0)
Bedömt sannolikt malignt 5 (5,6) 8 (8,1)
Totalt antal fokus 90 (100) 98 (100)

Enligt tolkare 1 bedömdes endast en patient inte ha något fokus vid SPECT-undersökningen.

Samma tolkare fann fokus på samtliga planara skelettscintigrafiska bilder. Enligt tolkare 2

noterades  inga fokus  på  varken  den  planara  skelettscintigrafin  eller  SPECT  vid  fem

patientundersökningar.  Fem  patienter  uppvisade  fokus  på  enbart de  planara

skelettscintigrafiska  bilderna.  Vice  versa  uppvisade  4  patienter  fokus  på  enbart SPECT-

bilderna. Tolkare 2 bedömde därmed att totalt 53 % (n = 14) av patienterna saknade fokus på

en av eller båda bildtagningarna.

Tabell 2. Visar fördelningen av alla fokus i antal (n) och procent för alla upptagskategorier vid planar 
skelettscintigrafi och SPECT analyserade av tolkare 2.

Tolkare 2 Scintigrafi n (%) SPECT n (%)
Bedömt benignt 23 (65,7) 20 (80)
Bedömt sannolikt benignt 11 (31,4) 0 (0)
Bedömt malignt 0 (0) 0 (0)
Bedömt sannolikt malignt 1 (2,9) 5 (20)
Totalt antal fokus 35 (100) 25 (100)

Tabell 1 och  2 visar att  inga klara maligna fokus fanns med någon av metoderna. SPECT-

metoden visade sig i båda tolkarnas resultat ha högre procentuell fördelning för alla kategorier

i  jämförelse  med  planar  skelettscintigrafi  utom  i  kategorin  sannolikt  benigna  fokus.

Skillnaden i det totala antalet  upptag varierade vid båda metoderna och tolkarna emellan.

11



Tolkare  2  markerade  endast  38,9  % (35/90)  utav  tolkare  1  totala  antal  fokus  vid  planar

skelettscintigrafi och 25,6 % (25/98) vid SPECT.

Tabell 3 redovisar fördelningen av extremitetsupptag hos de båda tolkarna i förhållande till

alla fokus funna vid planar skelettscintigrafi.  Här noteras skillnaden i fördelningen av alla

extremitetsupptag i förhållande till alla scintigrafiska upptag där tolkare 1 markerade 28,9 %

(26/90) i jämförelse med tolkare 2 som markerade 17,1 % (6/35). 

Tabell 3. Visar fördelningen i antal (n) och procent för extremiteter vid planar skelettscintigrafi.

Extremitetsupptag Tolkare 1 n (%) Tolkare 2 n (%)
Nedre extremitet 25 (27,8) 4 (11,4)
Kranium 1 (1,1) 2 (5,7)
Sannolikt maligna ext.upptag 0 (0) 0 (0)
Totala antalet extremitetsupptag 26 (28,9) 6 (17,1)
Totala antalet upptag 90 (100) 35 (100)

Resultatet visade att vid vissa patientundersökningar (båda metoderna) fanns en diskrepans i 

tolkningen. Resultatet visar att både typ av fokus samt antal kunde variera mellan planar 

skelettscintigrafi och SPECT men också mellan de olika tolkarna. Figurerna nedan illustrerar 

två patientfall där tolkningarna mellan metoderna skiljer sig.
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Figur 2a. Planar skelettscintigrafisk bild av man född -46 med ett dokumenterat benignt fokus i ett högersidigt 
revben och knän.

Figur 2b. Bilden visar coronarsnitt, sagittalsnitt, transversalsnitt samt MIP av man född -46 (Figur 2a). Ett 
bedömt sannolikt malignt fokus noterades i ett högersidigt revben samt ett benignt fokus i nackkota.
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Figur 2c. Bilden visar coronarsnitt, sagittalsnitt, transversalsnitt samt maximum intensity projection (MIP) av 
man född -46 (Figur 2a). Ett bedömt benignt fokus i ländkota som tidigare inte noterats i planar skelettscintigrafi.

Figur 3a. Planar skelettscintigrafisk bild av man född -26 utan några noterade fokus i den frontala bilden. I den 
dorsala bilden har tre benigna fokus noterats. 
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Figur 3b Bilden visar coronarsnitt, sagittalsnitt, transversalsnitt samt maximum intensity projection (MIP) av 
man född -26 (Figur 3a). Utifrån denna bild bedömdes sannolikt maligna fokus i vänstersidiga revben samt 
benigna fokus i sternum, armveck samt ländkota.

Diskussion

Resultatdiskussion

Resultaten av denna studie utgår ifrån det bedömda materialet av totalt 26 diagnostiserade

prostatacancer patienter. Inga klara maligna fokus noterades i någon av metoderna utav någon

av tolkarna. Noterbart ses också stor skillnad i totala antalet markerade fokus tolkarna emel-

lan. Våra resultat stöds av forskning (Abikhzer et al. 2015; Gouba et al. 2014; Lopéz et al.

2016; Sharma et al. 2013) inom området då SPECT-metoden generellt finner fler bedömt be-

nigna fokus samt bedömt misstänkta maligna fokus än den planara skelettscintigrafin. 

Resultatet visar en viss diskrepans vad gäller typ av fokus samt antal fokus metoderna emel-

lan för samma patient (Figur 2a, 2b och 2c samt 3a och 3b). Detta kan upplevas som under-

ligt då Figur 3a, även för det otränade ögat, tydligt visar distinkt fokus i revben, något som

inte noterats i den planara skelettscintigrafiska tolkningen. Detta faktum komplicerar vår för-

måga att besvara frågeställningen om huruvida SPECT finner fokus som den planara skeletts-

cintigrafin missar. Delvis är svaret ja, sett till skillnaden i det totala antalet noterade fokus.

Men somliga av de noterade fokusen på SPECT skulle kunna vara felbedömda alternativt mis-

sades fokus trots att dom var synliga på den planara skelettscintigrafin. 
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Våra resultat varken bekräftar eller dementerar om den diagnostiska metoden vid säkerställ-

ning av tumörspridning förbättras genom att enbart köra SPECT. Däremot kan vi säga att den

inte försämras. Vi ser fler misstänkta maligna fokus i SPECT-metoden än i planar skelettscin-

tigrafi, vilket översätter till att mindre misstänksamma maligna fokus “faller mellan stolarna”.

Vi ser också att antalet sannolikt benigna fokus minskar vid SPECT.  Detta kan tolkas på ett

av två sätt. Antingen finner den planara skelettscintigrafin fler sannolikt benigna fokus eller så

tillåter SPECT-metoden tolkaren att med större säkerhet (specificitet) placera dessa typer av

fokus i kategorierna bedömt benigna och sannolikt maligna. Det senare alternativet stöds ock-

så av Lopéz et al. (2016) resultat vid granskning av fokustyper med SPECT.

Fokus som hittades i extremiteter var placerade i kranium, knä och fot (Tabell 3). 

Våra resultat indikerar att vi missar fokus i kranium och extremiteter genom att bara köra

SPECT, däremot var inget av fokusen kategoriserade som maligniteter. Eftersom primärtumö-

ren vid prostatacancer är ett resultat av hematogen spridning av cancerceller, visar de sig först

inom thorax, bäcken, prostata samt ryggrad innan den metastaserar till  omgivande skelett.

(Hietala & Riklund 2013; Abikhzer et al. 2015; Seo et al. 2009).

Denna högre procentuella fördelning för bedömt benigna och sannolikt maligna fokus för

SPECT-metoden ses i båda tolkarnas bedömningar. Den enda kategorin där planar skelettscin-

tigrafi visade fler fokus än SPECT var i kategorin bedömt sannolikt benigna fokus (Tabell 1

och 2). På den planara skelettscintigrafin bedömde tolkare 1 att 81,1 % (n = 73) av fokusen

var klart benigna. Med SPECT-metoden ökade denna procentuella fördelning för samma kate-

gori till 88,8 % (n = 87) (Tabell 1). Vi ser samma ökning av den procentuella fördelningen i

tolkare 2 bedömning metoderna emellan där siffran steg från 65,7 % (n = 23) till 80 % (n =

20) (Tabell 2). Denna ökning av procentuell fördelning kan också ses i kategorin bedömt san-

nolikt maligna (Tabell 1 och 2). I denna avgörande kategori bedömde tolkare 1 att 5,6 % (n =

5) av fokusen var sannolikt maligna vid den planara skelettscintigrafin och 8,1 % (n = 8) vid

SPECT (Tabell 1). I tolkare 2 bedömning ser vi också en ökad procentuell fördelning av miss-

tänkt maligna fokus mellan metoderna där den planara skelettscintigrafin visade en procentu-

ell fördelning på 2,9 % (n = 1) i jämförelse med 20 % (n = 5) på SPECT (Tabell 2).

Enligt tolkare 2 saknade 19 av 52 (36,5 %) undersökningar noterade fokus på bilderna. Detta

bortfall av fokus har vi svårt att förklara. Av dessa 19 undersökningar tillhörde 10 bildtagning-

ar (5 planara skelettscintigrafier och 5 SPECT-bilder) samma fem patienter. Ytterligare fem
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patienter saknade fokus på SPECT-bilderna och fyra andra på den planara skelettscintigrafin.

Tolkare 1 hade däremot totalt endast 1 av 52 (1,9 %) undersökningar utan fokus. Denna av-

saknad av fokus hos tolkare 2 utgör sannolikt förklaringen till den stora skillnaden i totala an-

talet fokus för varje tolkare. Positivt nog ser vi ändå liknande mönster i fördelningen från

båda tolkarnas svar. Båda tolkarna var också sparsamma med att bedöma klara maligna och

sannolikt maligna fokus då merparten av fokus, både till antal och fördelning i båda metoder-

na, var benigna (Tabell 1 och 2). 

Metoddiskussion

Den största bristen i denna studie är det låga urvalet samt frånvaron av uppföljning och be-

kräftelse av alla misstänksamma upptag. Ingen statistisk analys har gjorts och vi kan således

inte heller exakt beräkna om specificiteten signifikant ökar mellan metoderna utifrån vårt ma-

terial. En annan brist i arbetet är skillnaderna i totalt noterade fokus tolkarna emellan. Diskre-

pansen mellan tolkarna försvårade arbetet med att likställa materialet och dra slutsatser. Där-

för presenteras också tolkarnas resultat separat. Detta kan bero på en rad olika faktorer som

spelar en viktig roll, såsom vad tolkarna själva anser vara ett fokus värt att markera (nog-

grannheten), till skärminställningarna på arbetsstationerna. Samei och Krupinski (2010) kallar

detta vanligt förekommande fenomen för “Reader or doctor-limited imaging” och menar att

tolkningen av medicinsk diagnostik idag i större utsträckning använder sig av fler digitala

hjälpmedel samt “fler par ögon på varje patient”, även kallat multiple-reader, multiple-case

(MCMR). Anledningen till att detta närmande till tolkning har utvecklats är just på grund av

den stora variansen en och samma undersökning kan ha sett från olika tolkare (Wagner et al.

2002).

Förutom de mänskliga faktorerna och dess påverkan på resultatet finns även en mer sällan dis-

kuterad variabel, radiofarmakan. Bombardieri et al. (2015) diskuterar i sin studie andra alter-

nativ till 99mTc-difosfonater vid skelettscintigrafi och SPECT vid prostatacancer, som idag är

den mest rekommenderade radiofarmakan och bildtekniken. Den största bristen med 99mTc-di-

fosfonater är enligt (Bombardieri et al. 2015; Evangelista et al. 2016; Gouba et al. 2014) att

radiofarmaka inte aktivt söker sig till metastaser, utan avbildar den osteoblastiska aktiviteten.

Inte heller kan 99mTc-difosfonater se osteolytiska metastaser i skelettet. Detta kan vara proble-

matiskt menar Bombardieri et al. (2015) då det har visat sig att skelettmetastaser från prostata-

cancer-tumörer kan delvis utgöras av osteolytisk aktivitet. Gouba et al. (2014) förklarar också
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att skelettscintigrafins största brist är den låga specificiteten. Detta beror delvis på de mest an-

vända radionuklidernas avsaknad av tumörspecificitet som i dagsläget inte skiljer på patolo-

giska processer, inflammationer, infektioner, trauman samt degenerativa lesioner.

Vi måste också ta hänsyn till de biologiska felkällorna som kan uppkomma. Allt från spill av

radiofarmaka och inadekvat blåstömning till patienternas olika kroppssammansättningar på-

verkar resultatet. Idealt bör dock dessa felkällor uppmärksammas av båda tolkarna. Vi tar ock-

så hänsyn till urvalsbias med detta låga urval. Bedömarna kan i somliga fall ha känt igen pati-

enten vid tolkningen av undersökningarna.

Evangelista et al. (2016) menar att planar skelettscintigrafi idag används som standardmetod

för metastasutredning vid diagnosticerad prostatacancer för att metoden uppvisar många för-

delar. Dessa är som tidigare nämnts låga kostnader, hög tillgänglighet, relativt enkelt utföran-

de, kort undersökningstid och hög sensitivitet. Problemet är metodens låga specificitet och

oförmåga att upptäcka osteolytiska lesioner i skelettet. Denna studie stöds av befintlig forsk-

ning (Abikhzer et al. 2015; Gouba et al. 2014; Lopéz et al. 2016; Sharma et al. 2013) och vi-

sar att SPECT-metodens har samma fördelar som den planara skelettscintigrafins och inklude-

rar dessutom djupinformation om specifika fokusområden (Hietala & Riklund, 2013). SPECT-

metodens största brist anser vi är oförmågan att visa kranium- och nedre extremitetsupptag. I

prostatacancer-patienternas fall är dock detta försumbart då metastasering ytterst sällan en-

samt sker i extremiteter och i de fall maligniteter visar sig i extremiteter, ses de också i thorax

och bäcken (Hietala & Riklund, 2013).

Slutligen har Jain et al. (2015) funnit att SPECT bättre detekterar och lokaliserar misstänkta

fokus än den planara skelettscintigrafin vid nedre ryggsmärtor. Vidare menar författaren att

trots  ökad  sensitivitet  och  specificitet  saknar  ibland  SPECT-bilder  tillräcklig  upplösning.

Tillägg av CT har visat sig ge framgångsrika resultat (McLoughlin, et al. 2014; Bolouri et al.

2012). Skillnaderna mellan ensam SPECT och SPECT-CT är dock relativt stora. CT medför

ökade kostnader i form av utrustning, ökade krav på kompetens samt ökad stråldos till patien-

ten. Andra alternativa metoder diskuterar MRI som avbildningsmetod vid skelettskador. Evan-

gelista et al. (2016) menar att MRI har större förmåga att upptäcka skelettskador men kan på

grund av sitt begränsade synfält, ökade utrustningskostnader och tillgänglighet inte föreslås

som alternativ metod till skelettscintigrafin.
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Slutsatser

Våra resultat med SPECT stöds av aktuell litteratur och forskning inom området. SPECT har

visat  sig  vara  ett  användbart  diagnostiskt  verktyg för  upptäckt  av  misstänkta  fokus.  Med

SPECT-metoden hade tolkarna i vår studie minst lika goda förutsättningar som vid planar ske-

lettscintigrafi att hitta misstänkta fokus. De kliniker och sjukhus som idag använder sig av

planar skelettskintigrafi vid misstanke om metastaserande prostatacancer missar enligt våra

resultat inte några betydande fokus genom att enbart utföra SPECT-undersökningar. Metoder-

na i sig är lika men skiljer sig då SPECT-metoden har ett försprång i förmågan att med preci-

sion kunna lokalisera olika fokus. Förutom att välja rätt kameramodalitet krävs också stor

kompetens från radiologer, läkare och nuklearmedicinska tekniker inom de olika bilddiagno-

stiska teknikerna. Vi anser att den planara skelettscintigrafin skulle kunna ersättas av SPECT

som ensam metod vid misstanke om metastaserande prostatacancer. 

Omnämnanden

Ett stort tack till vår handledare Sven-Åke Starck för kommentarerna, tålamodet och den goda

handledningen under hela arbetets gång. Ett tack även till bedömmarna som tog sig tid att

bedöma materialet samt Klinisk fysiologi för tillgång till materialet och tillåtelse att genom-

föra detta arbete.
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Bilagor

Bilaga 1

Hälsohögskolans egengranskning vid examensarbeten.

EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN

Examarbetets titel: ”Kan vi ersätta PBS med SPECT och öka det diagnostiska värdet?

Student/studenter: Oskar Pinheiro och Susann Tynkkynen

Handledare: Sven-Åke Starck

1. Kan projektet innebära någon eller några av följande nackdelar för deltagaren?  

Ja Tveksamt Nej

a/ Medicinsk risk? Nej
b/ Smärta? Nej
c/ Hot mot personlig integritet? Nej
d/ Annat obehag? Nej

2. Kan det garanteras att deltagarna inte identifieras i resultatredovisningen?

Svar: JA

3. Är deltagandet i projektet frivilligt? 

Svar: NEJ

4. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl avbryta sitt deltagande?

Svar: NEJ
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5.  Innebär studien att personregister upprättas – om ja – vem ansvarar för registret och
till vem anmäls registret?

Svar: Handledaren (Sven-Åke Starck) innehar kodnyckeln för identifiering av delta-
gare. 

6. Hur är den skriftliga informationen utformad?

a/ Att deltagarna förstår dess uppläggning och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska)

b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av beslut om att medverka 
eller avstå från medverkan?

c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om deltagaren avbryter sin 
medverkan?

Svar: -

7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet?

Svar: - INTE AKTIVT.

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade.

Jönköping den:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
Student/studenter

……………………………………………………………………………………..
Handledare
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