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Sammanfattning 
 

 

Skelettmetastaser kan uppkomma vid flertal cancertyper och tidig upptäckt av dessa är viktigt 

för patienternas prognos. Skelettscintigrafi används för diagnostik av skelettmetastaser, meto-

den har dock låg specificitet trots dess höga sensitivitet vilket leder till att vidare utredning 

ofta krävs. Med tillägg av SPECT-CT kan specificiteten öka för att urskilja maligna och be-

nigna tillstånd vilket kan leda till kortare tid för insättning av behandling och minskad oro för 

patienten. Syftet med denna studie var att studera hur användandet av SPECT-CT som tillägg 

vid skelettscintigrafi kan öka specificiteten för att skilja mellan maligna och benigna lesioner.  

Bedömningar från 28 patienter samlades in retrospektivt där alla genomgått skelettscintigrafi 

med tillägg av SPECT-CT över kotpelaren. Patienterna bedömdes även i efterhand av ST-

läkare inom radiologi där svaren skrevs separat för scanning och SPECT-CT. Samtliga be-

dömningar analyserades genom att beräkna andel specifika och ospecifika svar samt genom 

att jämföra scanningbedömningar och SPECT-CT bedömningar. Resultaten visade att bedöm-

ningarna av ST-läkare inom radiologi gav 100 % specifika svar. När scanningbedömningar 

och SPECT-CT bedömningar jämfördes visades en ökning av specificiteten från 75 % till 100 

%. Slutsatsen i detta projekt var att SPECT-CT som tillägg vid skelettscintigrafi gav en ökad 

specificitet vid metastasfrågeställning.  

 

Nyckelord: skelettmetastaser, hybridteknik, isotopupptag, kotpelare 

 



 
 

Summary 

 
The value of adding SPECT-CT to bone scintigraphy  

- A possibility to increase the specificity in patients with suspected malignancy. 

 

Skeletal metastases can arise from several types of cancer and early detection of these is cru-

cial for future prognosis. Bone scintigraphy is a high sensitive method used for diagnosis of 

metastases but further investigations are commonly requested due to the low specificity of the 

method. The specificity to distinguish benign and malignant lesions can be increased by add-

ing SPECT-CT and lead to shorter time to treatment and less anxiety for patients. The aim of 

this study was to investigate the value of adding SPECT-CT to bone scintigraphy in patients 

with cancer in terms of distinguish malignant and benign lesions. This was a retrospective 

study in which data from 28 patients were collected. All patients underwent bone scintigraphy 

with addition of SPECT-CT over the spine. A resident physician in radiology reviewed the 

examinations and reported the scanning and SPECT-CT separately. The reports were inter-

preted and analyzed in categories. The results showed a specificity of 100 % when a resident 

physician in radiology reviewed the examination. When the scanning reports and the SPECT-

CT reports were compared the specificity increased from 75 % to 100 %. The conclusion of 

this project was that SPECT-CT provides an increased specificity in patients with suspected 

malignancy. 
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Inledning 
 
Skelettscintigrafi är en nuklearmedicinsk metod som i huvudsak används för diagnostik av ske-

lettmetastaser vid tumörsjukdom, då tumörspridningen och klassificering av tumörerna studeras. 

Metoden används även för diagnostik av primära skelettumörer såsom osteogent sarkom. Andra 

indikationer är vid utredning av inflammatoriska tillstånd och infektioner i skelettet såsom akut 

eller kronisk osteomyelit. Även vid svårdiagnostiserade frakturer såsom stressfrakturer eller 

scaphoideumfrakturer används skelettscintigrafi. Fynden som ses vid skelettscintigrafi återspeg-

lar mineralomsättningen i skelettet. Vid undersökningen injiceras den radioaktiva isotopen 

99mTc (metastabilt teknetium-99) bundet till difosfonater. Med en gammakamera fångas strål-

ningen från patienten upp. Högre radioaktivt upptag ses där benmineraliseringen är hög, som 

vid patologiska processer (1,2). 

 

Metoden är ospecifik vid urskiljning mellan maligna och benigna tillstånd, trots dess höga käns-

lighet (3). Numera används SPECT-CT teknik mer frekvent som tillägg till skelettscintigrafi. 

Detta har visats vara ett värdefullt redskap för att kunna skilja på benigna och maligna tillstånd i 

skelettet. Användning av denna metod kan leda till att en mer tillförlitlig diagnos ställs, det blir 

kortare tid för insättning av behandling samt minskad oro för patienten (4). 

 

Bakgrund 
 

Skelettets anatomi och fysiologi 
 
Skelettet är uppbyggt av benvävnad som i sig består av tre olika celltyper, osteoblaster, osteocyter 

och osteoklaster. Osteoblasterna bildar den så kallade bensubstansen som består av kollagen och 

proteoglykaner och står för mineraliseringen. Osteocyterna, belägna i benvävnaden, kommer från 

osteoblasterna och står för underhållet av bensubstansen. På benets yta finns osteoklasterna som 

bryter ned bensubstans. De tätt packade mineralsalterna i bensubstansen ger den hårdhet som ben-

vävnaden karakteriseras av och kallas kompakt benvävnad. Benmineralet består främst av kal-

cium, fosfat, magnesium och bikarbonat. Spongiös benvävnad kallas den svampliknande benväv-

nad som finns inuti benen (5). Denna utgörs av trabekler, benbalkar, vilka är orienterade för att 

motstå tyngdkraft och musklernas dragningskraft. Kanaler i benet innehåller blodkärl vilka ger 

näring till benvävnaden (6). 
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Skelettet fungerar bland annat som stöttning av kroppen samt där mjuka delar kan fästa. Det har 

även en skyddande effekt på organ som hjärta, lungor och hjärna och är en förutsättning för att 

rörelser ska kunna ske. Hålrummen i skelettet är rum åt den blodkroppsbildande vävnaden, röda 

benmärgen. I fosterstadiet sker blodbildningen både i märghålan, de stora hålrummen, och i de 

små hålrummen i den spongiösa vävnaden, mellan trabeklerna. Under puberteten ersätts märg-

hålorna av fettvävnad, gul benmärg, medan röd benmärgen kvarstår i den spongiösa vävnaden. 

(5,6) 

Ytterligare en uppgift som skelettet har är att förvara oorganiska salter. Av kroppens kalcium är 

99 % bundet till benvävnaden. Kalciumjonen har en stor betydelse för muskelkontraktion och vid 

frisättning av transmittorsubstans samt vid blodets koagulation. En jämn koncentration av kal-

ciumjoner, Ca2+, i plasman är viktigt och utbyte av Ca2+ bundna i benvävnad samt lösa i plasman 

sker hela tiden (5). 

 

Ständigt sker uppbyggnad och nedbrytning av benvävnad vilket är en balans mellan aktiviteten av 

osteoblasterna och osteoklasterna. Fysiologisk påfrestning av skelettet påverkar osteoblast- och 

osteoklastaktiviteten. Vid senfästena där belastningen är stor sker till exempel stor osteoblastakti-

vitet (5). En sur miljö skapas där nedbrytningen sker för att hjälpa mineralupplösningen. Gropar 

och fåror uppstår av osteoklastaktiviteten där kapillärer tillkommer. Då osteoklastaktiviteten av-

stannat och osteoklasterna försvinner stannar nedbrytningen av benvävnad och osteoblasterna 

kommer intill och bygger upp ny benvävnad (6). 

 

Benens förbindelse kallas articulatio, led. Det finns tre olika typer av leder vilka kallas sy-

novialleder, fibrösa leder och broskförbindelser. Den största rörligheten finns hos synovi-

allederna. Denna led omges av en ledkapsel bestående av fibrös bindväv. Ledytorna är be-

klädda med ledbrosk, hyalint brosk. Kapselns insida är täckt av synovialhinna som producerar 

synovialvätska, trögflytande vätska som smörjer ledytorna och förser ledbrosket med näring. 

Hos de fibrösa förbindelserna och broskförbindelserna sker förbindelserna mellan benen pre-

cis som namnet av fibrös bindväv och brosk (5). 

 

Ryggraden, columna vertebralis, är uppbyggd av flertalet kotor som delas in i 7 halskotor 

(vertebrae cervikales), 12 bröstkotor (vertebrae thoraciae), 5 ländkotor (vertebrae lumbales), 5 

korsbenskotor sammanvuxna till os sacrum och 4 svanskotor sammanvuxna till os coccygis. 

En kota består av en kotkropp och en kotbåge. Mellan varje kotkropp sitter nucleus pulposus, 

en mjuk massa omringad av en broskring, vilket dämpar trycket på ryggraden som uppstår då 
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människan trampar på hårt underlag. Även ligament utmed kotkropparna håller ihop ryggra-

den. Kotbågen sitter på baksidan av kotkroppen och omringar ryggmärgen och nervrötter. 

Ligament och muskler fästs på utskott från kotbågen. Ledutskott från kotpelaren kopplat till 

ett ledutskott på den intilliggande kotpelaren bildar så kallade fasettleder. Detta är en synovi-

alled som står för ryggens rörlighet. En övre nackled får huvudet att böjas fram och bak och 

en nedre nackled får huvudet att vridas åt sidorna (5,6). 

 

Maligna och benigna tillstånd i skelettet 
 

Maligna tillstånd 

 
Skelettscintigrafi speglar förändrad osteoblastaktivitet och perfusion vid flertal patologiska pro-

cesser i skelettet. Dessa processer som skelettscintigrafin speglar kan delas in i maligna (elakar-

tade) och benigna (godartade) tillstånd (2).  

 

Maligna tillstånd i skelettet finns vid primära maligna skelettumörer samt vid skelettmetastasering 

vid annan primärcancer (1). Det som sker vid cancer är en förändring i celldelningen. I en frisk 

cell som drabbas av en mutation sker reparationen automatiskt. Lyckas inte cellen reparera för-

ändringen i DNA molekylen kommer cellen genomgå så kallad apoptos, programmerad celldöd. 

Sker ingen apoptos medför detta att en cell med förändrad arvsmassa kommer leva vidare och 

detta kan vara startpunkten för cancerutveckling. Vid mitos aktiveras rasproteiner (signalöverfö-

ringsproteiner) som reglerar celltillväxt och celldelning. Om detta rasprotein är förändrat kan detta 

få onkogen aktivitet och celldelningen sker okontrollerat. Vid malign tillväxt infiltrerar tumörcel-

lerna omgivande vävnad och kan ofta sprida sig i kroppen och ge upphov till metastaser (7).  

 

Metastasering kan ske i princip till vilken vävnad som helst i kroppen. Skelettmetastasering sker 

vid ett flertal cancertyper såsom prostatacancer, bröstcancer, och lungcancer. Även vid njurcancer 

och multipelt myelom kan spridning till skelettet ske, dock är nybildningen av skelett mindre än 

vid de andra tumörformerna. Metastaserna kan vara lytiska eller sklerotiska. Vid de flesta tumör-

sjukdomar är metastaserna av båda typerna, undantag dock vid myelom där endast lytisk sprid-

ning sker och det är låg osteoblastaktivitet vid bendestruktionen. Metastaserna orsakar en destrue-

rande process av skelettet genom olika enzymer som utsöndras ur tumörcellerna. Tumörcellerna 

utsöndrar även andra ämnen som prostaglandiner och parathyroideahormon vilket leder till benre-

sorption av osteoklaster och även detta leder till destruktion av skelett. Detta bidrar till en aktive-
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ring av osteoblasterna i skelettet. Lokalisation av metastaserna är vanligast i thorax, ryggrad och 

bäcken. Andra lokalisationer är i skallen och de proximala extremiteterna. Metastaserna före-

kommer vanligen i multipel form och sällan isolerat. Spridningen sker i de flesta fall hematogent 

från primörtumören till röd benmärg i skelettet (2). Anledningen till detta är att den röda benmär-

gen försörjs långsamt genom venösa sinusoider och därför är mer tillgänglig för hemtatogen 

spridning än den gula benmärgen som saknar venösa sinusoider (2). 

 

Skelettmetastaserna kan ge upphov till en rad komplikationer som patologiska frakturer, kotkom-

pression, hyperkalcemi och behov av kirurgi eller strålterapi i skelettet. Kvinnor med bröstcancer 

och män med prostatacancer drabbas i hög frekvens av skelettmetastaser som signifikant bidrar 

till ökad sjuklighet kopplad till grundcancern (8,9).     

 

Primär skelettcancer är ovanligt och utgör mindre än 1 % av alla cancertyper (10). De vanligaste 

tumörtyperna är osteogent sarkom samt Ewings sarkom. Även dessa tumörformer ger upphov till 

ökad osteoblastaktivitet (1). 

 

Benigna tillstånd 

 

Det finns flertal benigna tillstånd som påverkar osteoblastaktiviteten i skelettet. Detta sker vid 

frakturer då osteoblastaktiviteten och perfusionen ökar vid läkningsprocessen, likaså vid inflam-

matoriska tillstånd. Ett annat benignt tillstånd är osteomyelit som är ett samlingsbegrepp för bak-

teriella infektioner i skelett. Den akuta formen drabbar vanligen barn och lokaliseras invid till-

växtzonerna framförallt i tibia och femur. Den kroniska formen drabbar vanligen äldre och bakte-

riespridningen sker ej hematogent utan lokalt, exempelvis på grund av en skada eller i samband 

med kirurgi (1). Pagets sjukdom är en kronisk skelettsjukdom där en kraftig omstrukturering av 

ben sker i avgränsade delar av skelettet. Vanliga drabbade områden är proximala femur, nedre 

ryggraden, os sacrum samt höftbenen. Detta kan leda till komplikationer som skelettsmärtor och 

frakturer (11). Vid metaboliska skelettsjukdomar som vid hyperparathyreoidism sker en hög ske-

lettomsättning återspeglande den höga hormonnivån av parathyreoideahormon. Benigna skelettu-

mörer kan leda till ökad osteoblastaktivitetet, speciellt vid osteoid osteom som utgör cirka 10 % 

av de benigna skelettumörerna (1).  

 

Ett vanligt benignt tillstånd i skelettet hos framförallt äldre är degenerativa förändringar (1). De-

generativa förändringar i skelettet beror på att struktur och funktion i skelettvävnaden försämras 
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på grund av att cellernas funktion försämras i takt med åldrandet (12). Vanligtvis sker en ökad 

osteoblastaktivitet i halskotpelaren och ländryggen. Exempel på degenerativ förändring är diskge-

neration i mellankotskivorna (1,12). 

 

Fysik och teknik 
 

Gammakamera 

 

Ett användbart mätinstrument för att avbilda aktivitetsfördelningen vid nuklearmedicinsk dia-

gnostik är gammakameran. Både statisk undersökning, en planar bild, och dynamisk undersök-

ning, flera insamlingar under en tid, kan utföras. Även snittbilder kan fås genom att detektorerna 

roterar runt patienten. Gammakameran är en uppfinning från slutet av 1950-talet av Hal O. Anger 

(1920-2005). Utveckling har skett sedan dess men den grundläggande uppbyggnaden är snarlik 

den första kameran (13).  

 

Gammakameran består av en eller flera detektorer, vanligen två stycken. En scintillationskristall, 

bestående av natriumjodid-tallium eller lutetium-oxyrtosilikat tar emot vinkelräta fotoner och 

omvandlar gammastrålningen till ljusblixtar. En kollimator bestående av en blyskiva med vanligt-

vis parallella hål sitter beläget framför kristallen för att sortera bort fotoner som inte är vinkelräta. 

Detta gör det möjligt för bilden att visa exakt varifrån gammastrålningen kommer och på så sätt se 

fördelningen av aktiviteten i organet. En glasskiva bakom kristallen fungerar som ett mekaniskt 

skydd och samtidigt som en ljusledare av scintillationsljuset. Bakom denna skiva sitter ett flertal 

PM-rör, fotomultiplikatorrör, som omvandlar scintillationsljuset till elektriska signaler, vilka är 

proportionella mot gammafotonens energi och ljusblixtens intensitet. Placeringen av PM-rören är i 

ett hexagonaltformat mönster för en effektiv insamling av ljusblixtarna. En förstärkare bakom 

PM-rören för vidare signalen med dess läge och vinkel till en dator. En bildmatris skapas där för-

delningen av substansen kan ses i patienten. Det radioaktiva sönderfallet i patienten presenteras av 

punkter i bilden där en punkt är en gammafoton (1, 14). När tomografiska bilder tagits rekonstrue-

ras bilden vanligen med iterativ rekonstruktion. Principen för detta är att ett antagande om aktivi-

tetsfördelningen görs för att sedan beräkna motsvarande projektioner utifrån en datormodell. Se-

dan jämförs dessa med de uppmätta projektionerna för att kunna göra en mer sanningsenlig bild 

än det ursprungliga antagandet av bilden (2). 



6 

 

 

Datortomograf 

 

Datortomografen eller Computed Tomography (CT) uppfanns i slutet av 1970 talet av Godfrey N 

Hounsfield (1919-2004). Den baserades på teorin som Allan MacLeod Cormack (1924-1989) 

utvecklat om tomografi. Denna teknik bygger på tunna tvärsnitt som avbildas skiva efter skiva av 

en kropp (14). 

 

En CT består av ett röntgenrör och detektorer. Röntgenröret och detektorerna är placerade motsatt 

varandra med patienten mellan. Röntgenröret tål höga rotationshastigheter samt höga rörspän-

ningar då den kan varieras mellan 80-140kV på grund av patientens storlek och attenuering. 

Röntgenröret består av en katod varifrån elektroner emitteras då upphettning av en låg spänning 

sker. Elektronerna accelererar mot den roterande anoden och dess sneda kant. Elektronerna växel-

verkar med anoden, 99 % bildar värmeenergi och 1 % genererar röntgenfotoner. Fotonerna upp-

står genom att elektronerna bromsas av anoden med ett högt atomnummer (2, 14). Mätvärdena 

från detektorerna digitaliseras i en dator. Flera tvärsnitt byggs upp till en 3 dimensionell bild som 

kan vridas. Bilden rekonstrueras vanligen enligt iterativ rekonstruktionsmetod (2) . Med hjälp av 

CT kan även attenueringskorrigering av fotonerna från 99mTc göras. När fotonerna ska lämna pati-

entens kropp kommer dessa växelverka med vävnaden. Detta leder till att energi förloras och 

strålningens riktning ändras. Denna dämpning som sker hos fotonerna kallas attenuering och 

kommer leda till att färre impulser från djupare vävnad kommer registreras, och följaktligen un-

derskattas. Sannolikheten att en foton kommer växelverka med vävnaden definieras av den linjära 

attenueringskoefficienten, µ. Med hjälp av CT bilden erhålls en patientspecifik karta över attenue-

ringen i kroppen och kan korrigera för detta genom att lägga till eller dra ifrån pulser (15). 

 

En variant av CT system är det så kallade cone-beam CT systemet (CBCT). Röntgenröret generar 

då en konformad röntgenstråle. Formen på röntgenstrålen möjliggör att ett stort område kan täckas 

in under en rotation. Tvådimensionella projektioner samlas in för att rekonstrueras till tredimens-

ionella bilder. En typ av detektor som kan användas till CBCT är flat-panel detektorn (FDP) (16). 

Detta är en direktdigital detektor där strålningen antingen ger upphov till en ljusblixt som om-

vandlas till elektriska signaler (indirekt konversion) eller där strålning direkt omvandlas till elekt-

riska signaler (direkt konversion) (14). CBCT är ett lågdos system som ger bilder med hög upp-

lösning (16). 
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Skelettscintigrafi 
 

Vid en skelettscintigrafisk undersökning används radiofarmakat 99mTc märkt till fosforför-

eningar-difosfonater. Det finns olika varianter av dessa kemiska föreningar där de vanligaste 

föreningarna som används är MDP (metylendifosfonat), HDP (hydroximetylendifosfonat) 

samt EDHP (etylenhydroxidifosfonat). 99mTc sönderfaller till 99Tc (teknetium-99) och emitterar 

då en gammafoton på 140 keV som kan registreras av gammakameran. Patienten injiceras 

intravenöst med radiofarmakat. Till barn sker dosanpassning med lägre aktivitetsmängd. Di-

fosfonaterna extraheras från blodet i skelettet och njurarna. Cirka 50 % av aktiviteten som 

injicerats kommer tas upp i skelettet resten utsöndras via glomerulär filtration i njurarna. Efter 

cirka 2-5 timmar sker bildtagningen (1,2). 

Upptaget i skelettet är beroende av perfusionen men en markant ökad perfusion ökar inte upp-

taget i skelettet som vid patologiska processer. Vid patologiska processer ökar extraktionen av 

99mTc till skelettet och speglar mineraliseringen vid omsättning av ben. Skelettscintigrafin på-

visar därför i huvudsak osteoblastaktiviten (1). Med gammakamera sker bildtagningen med 

scanningteknik när hela kroppen undersöks och planara bilder erhålls. Patientbritsen rör sig 

med konstant hastighet mellan gammakamerans detektorer för att erhålla en bild över hela 

skelettet både anteriort och posteriort. Tomografi med gammakamera kan göras för att erhålla 

information på djupet. Detta kallas SPECT, singel photon emission computed tomography. 

Kameran roterar då runt patienten och samlar in bilder från flera vinklar. Detta kan vara av 

särskilt värde när ryggrad, kranium och bäcken ska studeras då viktig information kan döljas 

vid den planara registreringen. Vid frågeställning om osteomyelit kan en trefas undersökning 

göras innefattande både dynamiska och statiska insamlingar (2). 

 

Vid en normal skelettscintigrafiundersökning är aktivitetsfördelningen i skelettet symmetriskt. 

Sakroiliakalederna har alltid högre upptag och inte minst hos patienter som är unga. Även hos 

skelettdelar som har kortare avstånd till kameran som axialskelettet, sternum och sternokla-

vicularleder, ses högre upptag och hos patienter som är fysiskt aktiva kan även högre upptag 

ses vid muskelfästena. Barn har normalt även högt upptag i tillväxtzonerna i epifyserna. Nju-

rar och urinblåsa ska normalt ses på skelettscintigrafi. En osteoblastaktivitetsökning med 10 

% kan ses på skelettscintigrafi (1,2). 
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Vid ökad osteoblastaktivitet som vid flertal benigna och maligna tillstånd syns ett högt upptag 

av 99mTc-difosfonat. Så kallad “hot spots” kan ses vid metastasering och karakteriseras av hög 

aktivitet i fokala områden. Vid “cold spots” syns istället aktivitetsdefekt i fokala områden. 

Detta syns vid myelom, njurcancer och lungcancer. Ett generellt högt upptag, superscan, kan 

likna en normal skelettscintigrafi. Sådana fall kan ses vid metastasering i skalle, extremiteter 

thorax, rygg och bäcken och vanligtvis saknas då upptag i njurarna (1,2). 

   

   

Tillägg av SPECT-CT  
 

Skelettscintigrafi är en metod som trots dess höga sensitivitet (80-95 %) har en relativt låg 

specificitet (62-81 %) för att skilja mellan benigna och maligna tillstånd i skelettet. Detta ger 

ofta upphov till falskt positiva scintigrafiska svar som kräver vidare utredning i form av kon-

ventionell röntgen, CT undersökning eller magnetresonanstomografi (4). De senaste åren har 

tekniska framsteg möjliggjort hybridavbildning genom att kombinera bilddata från olika mo-

daliteter (2). SPECT-CT är en hybridteknik som kan användas som tillägg vid skelettscin-

tigrafi. Vanligen används en så kallad lågdos CT för anatomisk lokalisation och attenuerings-

korrektion vid skelettundersökningar (17). Gammakamerans tomografiska bild, SPECT, 

sammanförs då med en CT bild över samma område (4). Gammakameror med kombinationen 

SPECT-CT är idag mycket vanligt och kan användas i samband med skelettscintigrafin där  

ett misstänkt ökat radioaktivt upptag setts (2). Med SPECT-CT erhålls en mer precis anato-

misk lokalisation av det radioaktiva upptaget i kombination med morfologisk information 

samt en attenueringskorrektion som genomförs med hjälp av CT kameran (4). Ett ökat upptag 

i kotpelaren på den planara scanningen kan tala för malignitet. Med SPECT-CT kan upptaget 

karaktäriseras genom att studera mer precist var upptaget sitter. Upptag involverande kot-

kroppen och pediklar talar för malignitet medan upptag i kanten av kotkroppen mot disken 

och upptag i facettlederna är av mer benign karaktär. Den förbättrade diagnostiken med 

SPECT-CT kan minska antalet sjukhusbesök, väntan på remiss samt minskad oro för patien-

ten (18). 
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att studera hur användandet av SPECT-CT som tillägg vid ske-

lettscintigrafi kan öka specificiteten för att skilja mellan maligna och benigna lesioner i kotpe-

laren hos patienter med metastasfrågeställning. 

 

 

Material och metod 

Patienturval 

Materialet samlades in retrospektivt från undersökningar som utförts på Klinisk fysiologi på 

länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Urvalet bestod av samtliga 28 stycken patienter som ge-

nomgått skelettscintigrafi med tillägg av SPECT-CT över kotpelaren, under en tidsperiod 

mellan 2012-12-07 och 2014-11-10. Av dessa 28 individer var 13 män och 15 kvinnor. Män-

nens medelålder samt standardavvikelse var 68,9±8,7 och kvinnornas medelålder samt stan-

dardavvikelse var 72,8±12,5. Medelåldern och standardavvikelsen för hela urvalet var 

71,0±10,9 med en variationsvidd av åldern som var 42-88 år. Samtliga patienter hade dia-

gnostiserats med cancer och var kallade med frågeställningen skelettmetastaser.  

 

Utrustning och mätmetodik 

Undersökningarna utfördes av legitimerade biomedicinska analytiker. Patienten injicerades 

med 99mTc-HDP med en aktivitetsmängd på cirka 550 MBq vilket gav en effektiv dos på 3,1 

mSv. I samband med injektionen kontrollerades personuppgifter samt sprutetiketten. Tidigare 

trauma och eventuell graviditet hos kvinnorna mellan 15-50 år kontrollerades. Kvinnor som 

genomgått bröstoperation injicerades inte på den opererade sidan. Bildtagningen gjordes 3-4 

timmar efter injektionen med hybridkameran Philips BrightView XCT (Philips Medical 

Systems) med cone-beam CT-system (CBCT) och en flat panel detektor. CBCT systemet var 

placerad på samma gantry som gammakameran. Patienten fick tömma blåsan strax före bild-

tagningen och eventuella föremål i metall togs bort från patienten. 

 

En högupplösande kollimator, (LEHR) användes vid insamlingen. Helkroppscanning utfördes 

med patienten liggande på rygg och handflatorna mot britsen. En anatomisk markör i form av 
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ett Co-57 preparat placerades på höger sida av patienten. Scanningshastigheten var 12cm/min 

och totala insamlingstiden cirka 30 min. Bilden byggdes upp med en matrisstorlek på 

512*1024.  Därefter gjordes SPECT-CT över del av kotpelaren. Patienten centrerades i bild-

fältet och tomografin genomfördes med 20 sek/vinkel och totalt 32 vinklar per detektor sam-

lades in. Tomografin gjordes med 180 rotationsgrader och bildmatris 128*128. Efter tomogra-

fin togs CT-bilden under 12 sekunder. CT-undersökningen genomfördes med följande para-

metrar; rörspänning 120 kV, rörström 20 mA och exponeringstid 247 mAs. CT-

undersökningen gav en effektiv dos på 1,5–1,7 mSv. Med en 360 graders rotation av CT ka-

meran erhölls en FoV (field of view) på 47 cm transversalt och 14,4 cm axialt av patienten. 

 

Scanningen (helkroppsbilden) utvärderades genom att skala bilden till en lämplig intensitet 

för bedömning. Bilderna bedömdes i Hermes Wholebody Display Program v3.3 F (Hermes 

Medical Solutions, Stockholm, Sverige), Figur 1 visar resultatet av en scanning med frontal 

och dorsal bild. 

 

Figur 1. Helkroppsscanning av skelettet med frontal och dorsal bild. 
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SPECT – CT bilden rekonstruerades i programmet Hermes HybridRecon-Skelett V1.0. Bilden 

rekonstrueras med iterativ rekonstruktion och filtrerades med Butterworthfilter med cutoff 

frekvens 0,65, order 10. Bilderna bedömdes i Hermes HybridViewer-Fusion v2.0. Figur 2 

visar en fusionsbild med SPECT-CT. Undersökningarna bedömdes av kliniska fysiologer, 

kliniska fysiologer med ST-läkare inom radiologi eller kliniska fysiologer med biomedicinsk 

analytiker. Patientundersökningarna bedömdes även av en ST-läkare inom radiologi. Detta 

gjordes utan att ST-läkaren studerade föregående läkarsvar. 

 

 

Figur 2. Fusion av SPECT-CT över kotpelaren i thoraxområdet i coronar-, sagittal- och transversalsnitt. Normalt 

upptag i skelett i färgskala. 

 

Datainsamling och databearbetning 

Undersökningsresultaten med läkarbedömningar inhämtades från PAF v.3.1.04, det patient-

administrativa systemet där remisser, undersökningssvar och protokoll lagras. Patientbilder 

samlades in från datorprogrammet Hermes. I PAF kontrollerades även om uppföljande ske-

lettscintigrafi genomförts samt resultatet av denna. 

 

Svaren från ST-läkare inom radiologi skrevs i Microsoft Excel 2013 genom att bedöma scan-

ningbilden och SPECT-CT bilden för sig för att sedan göra en slutbedömning.  

 

Rådata från de ursprungliga undersökningsresultaten skrevs in i Microsoft Excel 2013 och 

analyserades. Data analyserades utefter vilken cancertyp patienten hade, hur läkare bedömt 

bilderna samt om uppföljande undersökning förelåg. Läkarbedömningarna tolkades och kate-

goriserades som sannolikt benignt, sannolikt malignt och oklar genes. I de fallen då läkarna 

inte bedömt kotpelaren gick de under kategorin ej bedömt i kotpelaren. De nya bedömningar-
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na gjorda av ST-läkare inom radiologi kategoriserades också utefter cancertyp och bedöm-

ning. Analyser gjordes av svaren från scanningen i jämförelse med SPECT-CT svaren och 

värderades efter hur SPECT-CT svaren gav ytterligare information. Dessa kategoriserades i 3 

grupper, om SPECT-CT bedömningen ej ändrade scanningbedömningen, om SPECT-CT spe-

cificerade svaret ytterligare samt om SPECT-CT visade och specificerade upptag som ej syn-

tes på scanningen. De två senare kategorierna bedömdes bidra till ökad specificitet vid under-

sökningen.  

 

Med hjälp av Microsoft Excel utformades tabeller som presenterade urvalet. Procentberäk-

ningar utfördes på de olika kategorierna av läkarbedömningar både från de ursprungliga sva-

ren samt de nya bedömningarna. Detta redovisades i tabeller. Bildmaterial från undersökning-

arna användes för att illustrera undersökningsresultaten. Bedömningarna av ST-läkare gjorda 

på scanningbilden och SPECT-CT bilden jämfördes och redovisades i cirkeldiagram och 

stapeldiagram som framställdes i Microsoft Excel. I IBM SPSS 21 (IBM, New York, USA) 

analyserades den ökade specificiteten med SPECT-CT där McNemar´s test användes med en 

signifikansnivå p<0,05 (5 %). 

 

Etiska överväganden 

Tillstånd för studien gavs av Patrik Skogvard, verksamhetschef på Klinisk fysiologi på läns-

sjukhuset Ryhov i Jönköping, då tillstånd måste inhämtas när information om individer sam-

lats in utan deras vetskap. Etiska aspekter som övervägdes var sekretessen då personuppgifter 

hanteras. Personuppgifter behandlades konfidentiellt genom att inga utomstående kom i kon-

takt med uppgifterna samt att redovisat resultat ej är identifierbart (19).  En etisk egengransk-

ning gjordes innan studien påbörjades (bilaga 1). 
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Resultat 
 

Urvalet i studien bestod av 28 individer varav 13 män och 15 kvinnor. Tabell 1 redovisar ål-

der och cancertyp fördelat på kön. Åldersspannet hos kvinnorna var mellan 42-88 år och hos 

männen 51-84 år. Medelåldern hos urvalet var 71,0 år. Cancertyperna i urvalet var bröstcan-

cer, prostatacancer, njurcancer, hepatocellulär cancer och icke småcellig lungcancer. 

 
Tabell 1. Patienturvalet med ålder och cancertyp fördelat mellan könen. Åldern redovisas som medelålder, stan-

dardavvikelse och variationsvidd. 

Variabel 
 

Totalt (n=28) Män (n=13) Kvinnor (n=15) 

Ålder Medelålder±SD 71,0±10,9 68,9±8,7 72,8±12,5 

 
Variationsvidd 42-88 51-84 42-88 

Cancertyp Bröstcancer 14  14 

 
Prostatacancer 11 11 

 

 

Njurcancer 1 1 
 

 

Hepatocellulär cancer 1 1 
 

 

icke småcellig lungcancer                  1  1 

 

 

De ursprungliga läkarbedömningarna redovisade ett resultat där 75 % bedömdes sannolikt 

benign, 7 % bedömdes sannolikt malign, 11 % bedömdes upptagen som oklar genes och 7 % 

var ej bedömda i kotpelare. Således var 82 % av undersökningarna bedömda specifikt med 

urskiljning mellan malignt och benignt medan 11 % var bedömda som oklar genes av uppta-

gen. Av de två undersökningarna som bedömdes som maligna hade båda patienterna prosta-

tacancer, exempel på patient med metastas ses i Figur 3 och 4. Tabell 2 redovisar resultaten av 

bedömningarna fördelat på cancertyp. 

 
Tabell 2. Ursprungliga bedömningar gjorda av kliniska fysiologer, kliniska fysiologer med ST-läkare inom ra-

diologi eller kliniska fysiologer med biomedicinsk analytiker. Resultaten fördelade efter cancertyp. 

 

Cancertyp 

 Bedömd 
sannolikt 
benign (n) 

Bedömd 
sannolikt 
malign (n) 

Bedömd oklar 
genes (n) 

Bedömd ej 
i kotpelare 
(n) 

Bröstcancer  9 
 

3 2 

Prostatacancer  9 2 
  Småcellig lungcancer  1 

   Hepatocellulär cancer  1 
   Njurcancer  1 
   Total (n)  21 2 3 2 

Total (%)  75 7 11 7 
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                           Figur 3. Helkroppsscanning med ett distinkt upptag i övergången bröst/ländrygg. 

 

Figur 4. Upptaget lokaliseras med SPECT-CT till thorakalkota 12 och bedöms som metastas. 

 

 

Av de 28 patienterna genomgick 3 stycken, varav 2 ursprungligen bedömts ha benigna resul-

tat och 1 bedömts med malignt resultat, uppföljande skelettscintigrafi. De två undersökning-

arna som bedömdes benigna visade på uppföljande skelettscintigrafi oförändrat resultat. 

Undersökningen som påvisade malignitet visade på uppföljningen utbredd metastasering. 

 

Resultatet från bedömningarna gjorda av en ST-läkare inom radiologi redovisas i tabell 3. Av 

undersökningarna specificerades 100 % med urskiljning mellan sannolikt benign (93 %) och 

sannolikt malign (7 %).  
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Tabell 3. Bedömningen av undersökningarna i efterhand av en ST-läkare inom radiologi. Resultaten fördelade 

efter cancertyp. 

 

I 25 % av fallen när en ST-läkare inom radiologi bedömde undersökningarna ledde tillägget 

av SPECT-CT till ökad specificitet i svaret jämfört med svaret på endast scanningen (figur 5). 

Dessa 25 % utgjordes av 7 undersökningar där SPECT-CT i 4 fall specificerade oklara upptag 

som synts på scanningen, med urskiljning mellan malignt och benignt. I 3 av fallen visade 

SPECT-CT undersökningen upptag som ej setts på scanningen samt specificerade dessa. 

Detta illustreras i figur 6. De övriga 75 % representerade de fall då SPECT-CT undersökning-

en bedömdes på samma sätt som scanningen och därmed ej ökade specificiteten. I figur 7a 

och b visas ett exempel på en patient där SPECT-CT visade upptag som ej syntes på scan-

ningen.  

Figur 5. Betydelsen av SPECT-CT som tillägg jämfört        Figur 6. Undersökningarna där specificiteten ökat  
med endast scanning.                                                             fördelat på hur SPECT-CT tillfört information. 

Cancertyp 

 Bedömd 
sannolikt 
benign (n) 

Bedömd 
sannolikt 
malign (n) 

Bedömd oklar 
genes (n) 

Bedömd ej i 
kotpelare 
(n) 

Bröstcancer  14 
   Prostatacancer  9 2 

  Småcellig lungcancer  1 
   Hepatocellulär cancer  1 
   Njurcancer  1 
   Total (n)  26 2 0 0 

Total (%)  93 7 0 0 
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Figur 7a.  Figur 7b.  

a) Helkroppsscanningen utan anmärkningsvärda upptag i kotpelaren. 

b) Tillägg med SPECT-CT med upptag i thorakalkota 11 av benign karaktär. 

 

 

Med SPECT-CT ökade specificiteten i bedömningarna från 21/28 (75 %) (med endast scan-

ning) till 28/28 (100 %) (med tillägg av SPECT-CT) (figur 8). Statistisk analys med McNe-

mar´s test visar en statistisk signifikant förbättring, p=0,016.    

               

               Figur 8. Specificitet för scanning respektive tillägg med SPECT-CT, *p=0,016. 

* 
* 
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Diskussion 
 

Resultatet i studien visar att med hjälp av SPECT-CT kunde 82 % av patienternas upptag be-

dömas benigna eller maligna medan 11 % bedömdes oklara, när de ursprungliga svaren 

granskades. De resterande 7 % utgörs av de fall då kotpelaren ej nämnts i svaren utan övriga 

upptag såsom i revbenen bedömts vilket ej är det vi avsåg att studera. Således visade våra 

resultat att endast 11 % av upptagen i kotpelaren bedömdes oklara med hjälp av SPECT-CT. 

Det är svårt att dra slutsats om specificiteten i de ursprungliga svaren då 7 % ej var bedömda 

där vi avsåg att studera.  

 

När en ST-läkare inom radiologi granskade svaren var specificiteten på 100 %. Detta resultat 

visar på en hög specificitet då endast skelettscintigrafi utan SPECT-CT har visat på en speci-

ficitet 62-81% vilket kan leda till falskt positiva svar (4).  En studie undersökte hur SPECT-

CT kunde öka specificiteten hos prostatacancerpatienter med metastasfrågeställning. Deras 

resultat visade att endast ett upptag av 165 upptag ej gick bedöma med SPECT-CT vilket på-

visar att SPECT-CT förbättrar diagnostiken vid skelettscintigrafi med skelettmetastasfråge-

ställning (3). En annan studie undersökte specificiteten hos SPECT-CT när cancersjuka pati-

enter undersöktes och fann att specificiteten var 94 % till skillnad från 78 % när skelettscin-

tigrafi med helkroppscanning utan SPECT-CT utfördes, vilket betyder att specificiteten ökade 

signifikant. Även sensitiviteten ökade vid SPECT-CT från 93 till 97 %. Denna studie visade 

även att andelen patienter som behövde kompletterande utredning i form av magnetreso-

nanstomografi (MR), CT och konventionell röntgen minskade från 28.7 % till 2,5 % (4). Det 

har även visats att SPECT-CT bilden är bättre diagnostiskt än när SPECT bilden och CT bil-

den tolkas separat (20).  

 

I detta projekt ökade specificiteten statistiskt signifikant från 75 % till 100 % när tillägg av 

SPECT-CT gjorts och bedömts av en ST-läkare inom radiologi. I 4 av fallen ledde SPECT-CT 

till att ett tydligare svar skrevs och i 3 av fallen framkom upptag som ej syntes på scanningen.  

Dessa 3 fall indikerar även en högre sensitivitet när SPECT-CT används, där SPECT under-

sökningen ger den ökade sensitiviteten. 

 

 I urvalet fanns 5 olika cancertyper där bröst och prostcancer dominerade. Prostatacancer är en 

av de vanligaste cancersjukdomarna hos män. Fatal prostatacancer metastaserar till cirka 90 % 
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till skelettet som orsakar ökad dödlighet och sjuklighet (9). Tidig upptäckt och behandling av 

metastaser är avgörande för framtida prognos (3). I denna studie, när en ST-läkare i radiologi 

bedömde undersökningarna friades 10 patienter från metastasmisstanke i kotpelaren och 2 

patienter bedömdes ha metastaserat skelett. En brittisk studie konkluderar att SPECT-CT ökar 

specificiteten hos prostatacancerpatienter med metastasfrågeställning. Författarna till studien 

menar att metoden kan minska tiden för insättning av behandling och minska oro för patienten 

(18).  

 

I urvalet i denna studie var 14 diagnostiserade med bröstcancer varav alla diagnostiserades 

fria från metastaser när en ST-läkare bedömt bilderna. I de ursprungliga svaren var dock 3 

patienter bedömda ha upptag med oklar genes. Orsaken till diskrepansen kan vara den mer 

omfattande utbildningen i CT som en ST-läkare inom radiologi har i jämförelse med en fysio-

log. Vidare är det därför viktigt att bedömande yrkesgrupp har adekvat utbildning då hybrid-

tekniker blir alltmer vanligt.  

 

En patient i urvalet hade lungcancer. Denna cancertyp är den ledande orsaken till cancerdöd 

och cirka 20 % metastaserar till skelettet. Lungcancer orsakar till störst del lytiska metastaser, 

vilka är kända att orsaka låga, tvetydiga upptag på skelettscintigrafi (21). En studie undersökte 

betydelsen av SPECT-CT hos patienter som hade lungcancer med metastasfrågeställning. 

Resultatet visade att SPECT-CT ökade specificiteten jämfört med scanning och endast 

SPECT (21). 

 

När ST-läkare inom radiologi bedömde svaren var samtliga patienter bedömda med upptag i 

kotpelaren. I ursprungsvaren var det dock 2 fall där upptag i kotpelaren ej nämndes, istället 

nämndes upptag i revbenen. På avdelningen för klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov 

finns i nuläget ej utarbetade riktlinjer för när det är indikerat att utföra SPECT-CT vid ske-

lettscintigrafi, varför det är svårt att dra slutsatser på vilken grund SPECT-CT utförts.  En 

studie har visat att efter utbildning kan teknologerna som utför undersökningen avgöra när 

SPECT-CT ska utföras. Indikationer för detta är när upptag setts i ryggrad eller bäcken på 

scanning, när patienten klagar över smärtor i denna region, när urinblåsa täcker os sacrum och 

patienten har smärta i detta område eller när patienten har ett PSA (prostataspecifikt antigen) 

värde över 20 ng/ml. Tydliga riktlinjer leder till minskade kostnader och stråldoser som er-

hålls vid onödig SPECT-CT undersökning (22).  
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I denna studie undersökte vi endast betydelsen av SPECT-CT i kotpelaren. Flertal studier har 

undersökt betydelsen av detta men det finns inte mycket forskning om betydelsen av metoden 

när revbenen undersöks (23). En japansk studie påvisade att SPECT-CT förbättrade dia-

gnostiken signifikant när upptag i revbenen setts. Med hjälp av metoden kunde små lesioner 

urskiljas på ett tidigt stadie och ge användbar information för diagnostisering för maligna och 

benigna tillstånd (23).  

 

SPECT-CT har även visats vara till nytta som tillägg vid andra områden än vid skelettscin-

tigrafi med metastasfrågeställning. En studie undersökte värdet av SPECT-CT vid somatosta-

tinscintigrafi för diagnostik av neuroendokrina tumörer (24). Studien visade att fusionsbilden 

gav en precis anatomisk lokalisation vilket gav bättre förståelse för de scinitgrafiska fynden. 

Hybridtekniken optimerade även behandlingsstrategin samt planeringen inför operation av 

tumörerna (24). I en tysk studie påvisades ett annat användningsområde för SPECT-CT där 

dysfunktion i sacroiliacaleder kunde ses (25). Detta är en vanlig orsak till smärta i nedre kot-

pelaren som är svår att detektera med planar scanning och MR. Orsaken till smärtan har 

ibland bedömts som kopplad till psykisk ohälsa. Med hjälp av SPECT-CT kunde förändringar 

i leden ses vilket ledde till en säkrare diagnos (25). 

 

Våra slutsatser och beräkningar utgår ifrån när ST-läkare inom radiologi bedömt svaren. 

Dessa svar var tydligare då han fått direktiv att bedöma scanning och SPECT-CT i kotpelaren 

var för sig och sedan en slutbedömning. I de ursprungliga svaren varierade det hur bedöm-

ningarna var skrivna mellan läkarna vilket gjorde svaren svåra att bedöma. I 7 % av fallen där 

kotpelaren inte var nämnd är det svårt att avgöra varför detta inte var gjort då upptag setts i 

kotpelaren när undersökningarna bedömts av ST-läkare inom radiologi. Dessa fall gjorde det 

svårt att bedöma specificiteten hos de ursprungliga svaren, dock var det 11 % som bedömdes 

som ospecifika. I de nya svaren var specificiteten 100 %. Detta är en något högre specificitet 

än tidigare studier som nämnts. Orsaken kan vara att läkarens svar inte påverkade patienten 

kliniskt då bedömning redan gjorts.  

 

 Bias som kan ha uppkommit är minnesbias då ST-läkaren kan ha känt igen undersökningarna 

då han arbetar på avdelningen. Även urvalsbias kan ha uppkommit då det var ett begränsat 

urval på endast 28 patienter. En annan begränsning är att studien är en single-center studie då 

den är gjord på ett sjukhus och att gammakameran är utrustad med cone beam CT-system 

vilket ej är en fullvärdig diagnostisk CT. En felkälla kan även vara att vi tolkat svaren utan att 
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diskuterat med läkare. Dock är alla tolkningar och kategoriseringar godkända av handledaren 

till denna studie. Det gjordes ej någon histopatologisk analys av benlesionerna då detta ej är 

klinisk praxis. Dock var det 3 fall där uppföljande skelettscintigrafi gjorts där resultatet be-

kräftade den ursprungliga undersökningen. Av de 2 fall med benignt utfall (både vid ur-

sprungsbedömning och bedömning av ST-läkare) visade uppföljningen på oförändrat resultat. 

I det fall som bedömts med malignt utfall visade uppföljningen på progress av metastasering-

en. Dessa fall bekräftar läkarbedömningarnas riktighet. 

 

Vidare forskning som föreslås är betydelsen av SPECT-CT över revbenen vid metastasfråge-

ställning. 

 

Slutsatser 
 

SPECT-CT som tillägg vid skelettscintigrafi ger en signifikant ökad specificitet för att skilja 

maligna och benigna lesioner i kotpelaren hos patienter med metastasfrågeställning. Det kan 

vara av betydelse att bedömande yrkesgrupper får adekvat utbildning då hybridtekniker blir 

alltmer vanligt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Etisk egengranskning. 

 


