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Sammanfattning 
Under 70-talet introducerades Positron Emissions Tomografi (PET) och på tidigt 90-tal 

påbörjades en planering av att kombinera PET och CT utrustning i samma hölje. PET är en 

metod som avbildar funktioner i människokroppen och CT, som står för computed tomografi 

(datortomografi) ger snittbilder av patientens anatomi. Detta ger på så vis en bild av både 

anatomin och funktionen. Det ger mycket viktigt information för diagnostik och planeringen 

av patientens behandling. 

 

Mycket förenklat kan man säga att en PET-CT undersökning går till så att det radioaktivt 

märkta ämnet, spårsubstansen, till exempel FDG injiceras intravenöst och sedan avläser 

kameran hur sockret tas upp i vävnaden. Den spårsubstans som injiceras i patienten vid en 

PET-CT undersökning innehåller radioaktiva atomer som sönderfaller genom β+-sönderfall, 

där plusladdade partiklar slungas ut. Den plussladdade partiklen stöter mycket snart på sin 

antipartikel, elektronen. När dessa krockar förstörs de och i stället bildas två fotoner som 

sänds ut i 180 graders vinkel gentemot varandra. Detta sönderfall registreras av PET-kameran. 

De atomslag som vanligen används för PET är 18 Flour (18F) och 11 Kol (11C). Den 

dominerande spårsubstansen för PET är FDG och det består av en druvsockerliknande 

molekyl , deoxy-glukos som kopplas till 18F. Den tas upp i cellerna som vanlig glukos. 

 

Med PET-CT kan hela kroppen undersökas och denna metod används främst för 

cancerdiagnostik, det vill säga för att hitta elakartade tumörer och metastaser i kroppen för att 

bedöma sjukdomsstadiet. Det kan även användas för att diagnostisera regionala störningar i 

hjärnans glukosmetabolism och inom forskning för att till exempel undersöka distribution och 

effekt av olika läkemedel. 

 

Det har visat sig att PET-CT diagnostik är både känsligare och säkrare än om PET tolkas 

ensamt eller tillsammans med en CT-undersökning som utförts separat. PET-CT har även 

underlättat bildgranskningen och det är mer effektivt vid undersökningen då det leder till en 

halvering av undersökningstiden.  
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Inledning 
Till skillnad från vanliga röntgenmetoder där form (morfoligi) avbildas, visar PET-bilder 

olika aspekter av kroppens biologiska funktion. PET står för Positron Emissions Tomografi 

och är en nukleärmedicinsk undersökningsmetod som ger information om till exempel 

ämnesomsättning. Metoden ger stora diagnostiska fördelar framförallt vid utredning av 

cancersjukdomar [1, 2]. Vid en PET-undersökning injicerar man vanligtvis intravenöst det 

ämne man vill använda. För att PET-kameran ska kunna mäta hur detta ämne fördelar sig i 

kroppen måste man koppla ihop det eller märka det med en radioaktiv isotop till en så kallad 

spårsubstans (tracer).  

 

CT står för Computed Tomografi och är en röntgenundersökning som ger snittbilder av 

patientens anatomi. I en kombinerad PET-CT utrustning kan man vid samma 

undersökningstillfälle avbilda både funktion och anatomi och dra diagnostiska fördelar av att 

samtidigt kunna använda båda dessa typer av bildinformation. En PET-CT undersökning tar 

cirka en halv timme till skillnad från en PET-undersökning som på grund av delvis annan 

teknik tar cirka 1 timme [3]. 

 

Vårt examensarbete syftar till att beskriva tekniken bakom PET-CT, både systemets 

uppbyggnad, undersökningstekniken samt hur bilden blir till, samt att förklara hur 

undersökningen går till och berätta vad som undersöks med denna metod. Arbetet innehåller 

också en lite kortare redogörelse för tekniken bakom CT och slutligen en jämförelse mellan 

de två undersökningsmetoderna PET och PET-CT. Vi har valt att inrikta oss på patienter med 

lungcancer och belyst vilken undersökningsmetod som lämpar sig bäst för att göra en 

noggrann stadieindelning av sjukdomen och därmed en optimal behandling. Vidare har vi 

klarlagt om vad som krävs för att ett sjukhus ska kunna installera en PET-CT utrustning. 

Finns det några svårigheter eller hinder? 

 

För röntgenpersonal som ännu inte varit i kontakt med denna undersökningsmetod ger detta 

examensarbete läsaren en god grund och en bra inblick i vad PET-CT innebär. Det är en  

 



 

PET-CT, en funktionell och anatomisk avbildningsteknik 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2

 

undersökningsmetod som är under utveckling och som antagligen kommer att ta över 

cancerdiagnostiken mer och mer.   

 
Vårt arbete har genomförts med hjälp av litteraturstudier, det vill säga genom att studera 

böcker, artiklar och vi har även funnit en hel den information på Internet.  
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Bakgrund 
Användningen av radioaktiva isotoper inom diagnostiken har över hundra års historia. År 

1895 upptäcktes röntgenstrålarna av Wilhelm Conrad Röntgen. Denna upptäckt innebar den 

mest omfattande förändring av sjukvården som någonsin gjorts. Före år 1895 kunde läkarna 

endast ställa en sannolik diagnos utifrån vad patienten berättade, var det gjorde ont och om 

det syntes någon förändring på utsidan av kroppen. Med röntgen blev det möjligt att se 

insidan av patienten. Wilhelm Conrad Röntgen kallade sin upptäckt för X-strålar och dessa 

fick så småningom namnet röntgenstrålar efter hans namn. Röntgen revolutionerade den 

medicinska vården och kom att bli helt dominerande för medicinsk diagnostik [4]. 

 

Henri Becuquerel var den som upptäckte naturlig radioaktivitet och han har på grund av detta 

fått ge sitt namn till enheten för radioaktivt sönderfall (Bq). Upptäckten kom till användning 

inom medicinen i början på 1900-talet. Under 1950-talet började radioaktiva ämnen för 

diagnostik och terapi användas på allvar i Sverige. År 1957 presenterades en utrustning för 

samtidig mätning av en radionuklidförening i det hela undersökta området på en patient. 

Denna utrustning kallades för gammakamera vilket innebär en utrustning som ger bilder av 

elektromagnetisk gammastrålning från radioaktiva sönderfall. Utvecklingen av 

gammakamerornas prestanda har genom snabb dator- och radiofarmakautveckling fört med 

att nuklearmedicinsk diagnostik idag utgör ett viktigt komplement till de övriga moderna 

metoder inom dignostisk radiologi. Nukleärmedicin handlar om att en radioaktiv isotop 

används och detta radioaktiva ämne tillförs patienten sedan kan man studera och avbilda 

vävnaders eller organs funktion med hjälp av ett speciellt detektorsystem [5]. 

 

Under 70-talet introducerades Positron Emissions Tomografi (PET). På den tiden ansågs 

undersökningsmetoden som väldigt spännande och öppnade många dörrar där läkare kunde 

se, studera och förstå biologin vid mänskliga sjukdomar. År 1976 blev det tillåtet att börja 

använda det 18F-märkta druvsockeranalogen (glukosanalogen) (18F), fluoro-deoxy-glukos, 

på patienter eftersom man vid den här tiden visste att det var ofarligt för patienten. Fluoro-

deoxy-glukos skrivs vanligtvis med förkortningen FDG och detta tas upp i den normala  

 



 

PET-CT, en funktionell och anatomisk avbildningsteknik 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin och materialteknik 4

 

hjärnan och i cancertumörer. Under 1980-talet utvecklades PET-tekniken avsevärt. PET- 

scanners som gav bättre upplösning och därmed bättre bilder utvecklades. Det resulterade i att 

många av de olika steg som krävdes för att producera en PET-bild automatiserades, vilket 

ledde till en reducering av kostnaden och komplexiteten. Då som nu behövdes dock för att 

utföra en PET undersökning fysiker, kemister och sjuksköterskor och/eller biomedicinska 

analytiker och läkare [6, 7]. 
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Vad är PET? 
PET är en metod som avbildar funktioner i människokroppen, till exempel ämnesomsättning 

eller blodflöde. Det är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på en typ av radioaktiva 

isotopers sönderfall och som ger bilder av spårsubstansers fördelning i kroppen [2]. Nedan, i 

figur 1, visas en bild på hur en PET- utrustning ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. PET- utrustning bestående av en brits där patienten ligger. Patienten åker under 

undersökningen genom öpningen (gantryt) varvid PET-bilder skapas [8]. 
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Tekniken bakom PET 
Den spårsubstans som injiceras i patienten vid PET innehåller radioaktiva atomer som 

sönderfaller genom emission (utslungning) av positroner (plusladdade partiklar). 

 

Radioaktiva atomer är instabila vilket innebär att de innehåller för mycket energi. De gör sig 

därför av med överskottsenergin genom att sända ut gamma-,beta- eller alfa-strålning. För 

PET används atomslag som sönderfaller med betasönderfall (β+) genom att positroner avges 

från atomkärnans protoner. Vid β+-sönderfallet är kärnans massa oförändrad, medan antalet 

protoner och därmed kärnans laddning minskar, vilket också innebär att det bildas ett nytt 

grundämne. Strax efter det att positronen avgetts från kärnan stöter den på sin antipartikel, 

elektronen. Den har precis samma egenskaper som en positron fast den har negativ laddning. 

När dessa partiklar krockar kommer båda att annihileras (förstöras). De krockande 

partiklarnas (elektronen+positronen) massa ombildas då till två fotoner med hög energi, 511 

keV som kan ses i figur 2.  
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β+β+ γ (511 keV)γ (511 keV) γ (511 keV)γ (511 keV) e-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En schematsik bild över positronannihilation[9]. 
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Fotonerna skickas ut i 180° vinkel gentemot varandra och träffar detektorerna i gantryt (den 

runda öppningen) varvid linjen för sönderfallet registreras av PET-kameran, se figur 3. Om 

detta sönderfall sker i detektorringens plan fångas fotonerna upp i scintillationsdetektorer på 

olika platser i ringen. Om sönderfallet i stället sker utanför ringens plan kan bara en av de två 

fotonerna träffa en detektor i samma ring och sönderfallet registreras då inte. Alla pulser som 

registrerats, analyseras elektroniskt i fråga om vid vilken tidpunkt fotonen träffade detektorn. 

Endast då två olika detektorer samtidigt registrerat en impuls, accepteras ett sönderfall för 

registrering. På så sätt kan det avgöras att det skett ett sönderfall längs en given linje mellan 

två detektorer i ett plan [10]. Genom att detektorringarna på så sätt registrerar de linjer utmed 

vilka miljontals sönderfall sker under undersökningen, kan PET-kamerans dator från dessa 

sönderfallslinjer rekonstruera PET-bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Schematisk bild över två fotoner samtidigt träffar två olika detektorer, därmed 

registreras ett sönderfall [11].  
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Alla 511 keV-fotoner når emellertid inte detektorerna i gantryt på grund av att de attenueras i 

kroppens vävnader. Skulle PET-bilden rekonstrueras utan att ta hänsyn till detta skulle  

den ha ”ett hål i mitten”, det vill säga ha falskt för låga radioaktivitetskoncentrationsvärden 

centralt. Detta måste därför kompenseras på något sätt. Det som görs är att man i en PET-

kamera för varje 15-cm snitt av kroppen som undersöks roterar en gammastrålande pinne runt 

patienten innanför detektorerna, som på så sätt träffas av gamma strålar som passerat genom 

kroppen, en så kallad transmissionsundersökning, därmed fås en attenueringskarta, som sedan 

används vid rekonstruktioner av bilderna. 

 

De atomslag som vanligen används för PET är 18 Flour (18F) och 11 Kol (11C). Den 

glukosmolekyl som används i den helt dominerande spårsubstansen för PET är en 

glukosanalog, det vill säga en druvsockerliknande molekyl , deoxy-glukos. Den kopplas till  

18F och har därför fått namnet fluoro-deoxy-glukos (FDG). Eftersom spårsubstansen, även 

kallad tracer, liknar vanlig glukos tas den således upp i cellerna som vanlig glukos. 

 

18F har en halveringstid på 110 minuter. Med halveringstid menas den tid det tar tills 

radioaktiviteten minskat till hälften. 11C har en halveringstid på 20 minuter som visas i  

tabell 1. Både halveringstiderna för 18F och 11C är mycket korta vilket innebär att de måste 

framställas alldeles innan undersökningen ska genomföras. 

 

Tabell 1.  Tabellen visar olika radionukliders halveringstid [9]. 

Radionuklid Halveringstid (min) 
C-11   20,4 
N-13   10,0  
O-15     2,2  
F-18 110,0  
Cu-62     9,2  
Ga-68     8,3  
Rb-82     1,25  
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För att kunna framställa dessa ämnen krävs en cyklotron och ett radiokemilaboratorium. För 

18F-substanser som till exempel FDG kan preparationen transporteras ungefär en 

halveringstids avstånd, cirka 2 timmar från framställningsplatsen för att fortfarande ha så 

mycket radioaktivitet kvar, att flera patienter kan undersökas på en tillverkningsdos.  

 

För 11C-substanser måste cyklotronen däremot vara i samma enhet som PET-kameran. En 

cyklotron är en enklare form av partikelaccelerator som används för att framställa radioaktiva 

isotoper. Isotoper är atomer av samma atomslag som har olika antal neutroner och därmed 

olika masstal. I cyklotronen accelereras partiklar (protoner) till mycket hög hastighet. 

Partikelstrålen riktas mot en så kallad ”target” (strålmål), det material som omvandlas vid 

bestrålningen. Då materialet i target och partiklarna kolliderar bildas en radioaktiv isotop som 

sedan utvinns. Olika target används beroende på vilken isotop man vill framställa. Om till 

exempel en target bestående av syrgas (18O) bestrålas med protoner kommer den 

positronstrålande radionukliden 18F att framställas. Den används sedan för att framställa till 

exempel FDG. Om i stället en target bestående av kvävgas (14N) bestrålas med protoner 

kommer den positronstrålande radionukliden 11C att framställas. Denna kan sedan förenas 

med diverse andra molekyler får att få 11C-märkta spårsubstanser [3]. 

 

PET- kameran  
En positronkamera har ett specialbyggt detektorsystem med tiotusentals detektorer, vilka är 

organiserade i detektorringar. Det finns vanligen 5-7 ringar som bildar en kort cylinder på 15-

20 cm. PET-undersökningen sker därför i 15 cm-segment av kroppen. För att undersöka till 

exempel hals-thorax-buk (helkroppsundersökning) måste detta således ske stegvis. 

Undersökningen tar 3-5 minuter per segment eller bordsposition [10].  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Atomslag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://sv.wikipedia.org/wiki/Masstal
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Vad är CT? 
CT står för Computed Tomografi (datortomografi). Denna metod tar snittbilder av patientens 

anatomi och används för undersökning av de flesta organ i kroppen, i första hand för att 

fastställa och kartlägga olika sjukdomar och tillstånd samt för att ge information inför en 

operation. CT används för att undersöka både skelett och mjukdelar. Datortomografi kan till 

exempel användas vid misstanke om malignitet, diskbråck, hjärnblödning (se figur 4), infarkt 

(se figur 4), eller frakturer [1, 2, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (a)                                                                       (b) 

Figur 4. (a) CT- undersökning av hjärnan hos en patient med hjärnblödning. (b) CT-

undersökning av hjärnan hos en patient med infarkt (vid pilen) [13, 14].                           

  

För att få tydligare bilder på organen används ibland kontrastmedel som ges intravenöst, till 

exempel vid frågeställningar om malignitet. Vid undersökning av buken får patienten även 

kontrastmedel per oralt innan undersökningen för att fylla ut tarmar och magsäck.  

 

När bilderna tas roterar röntgenröret runt kroppen och britsen förs sakta in i den runda 

öppningen på gantryt. Tunna strålknippen av röntgenstrålning (fotoner) går genom kroppen 

och tas emot på motsatta sidan av detektorer. I datorn konstrueras sedan ett stort antal tvärsnitt 

av det undersökta organet. 
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Undersökningen tar olika lång tid beroende på hur snabb och modern utrustningen är, vad 

som ska undersökas och på om intravenöst kontrastmedel ska ges för att få en tydligare bild 

av organen. Oftast tas först en bildserie utan kontrast och därefter tas en bildserie efter 

kontrastinjektionen, detta för att läkaren ska kunna göra en säkrare bedömning [13]. 

 

Tekniken bakom CT 
Röntgenröret i en datortomograf är monterat på ett cirkulärt stativ och kan rotera runt 

patienten under exponeringen. I tidiga datortomografer kunde både detektor och röntgenrör 

endast rotera ett varv åt gången runt patienten beroende på att kablarna till röntgenröret och 

från röntgendetektorerna för varje varv måste lindas upp. Nuförtiden roterar röret obegränsat 

antal varv beroende på att signalöverföringen sker med hjälp av så kallade ”släpringar”. I 

varje tänkt läge av röntgenröret mäts patientens attenueringsprofil. En sådan profil kallas en  

projektion. På ett varv mäts 1000 – 3500 projektioner. Varje projektion skickas till bilddatorn 

för behandling. 

 

Röntgenröret i en datortomograf är konstruerat på ett speciellt sätt. Röntgenrörströmmen i 

form av en elektronstråle, genereras i en elektronkanon i stället för i en glödtråd som hos 

konventionella röntgenrör. Röntgenrörets anod är utformad som en stor ring, som löper runt 

hela gantryöppningen och omgärdar detektorringen strax innanför. För ett snitt fokuseras och 

avböjs elektronstrålen så att anoden avsöks runt hela periferin. Röntgenstrålningen som 

skapas på detta sätt är tillräcklig för att täcka hela gantryöppningen. Efter passage genom 

patienten detekteras strålreliefen av detektorerna.  
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CT-bilden 
CT-undersökning genererar så kallade snittbilder. För detta används en teknik som kallas 

rekonstruktion. Rekonstruktion är en matematisk process som utförs i en dator där 

attenueringsdata som uppmäts i de olika projektionerna, beräknas till attenueringskartor i en  

bildmatris. CT avbildar tvärsitt av patienten (se figur 5), som visar skillnader i densitet i 

kroppen. Bilden skapas enbart av objektets absorbans i olika områden.  

 

 

 

Figur 5.  Schematisk bild av hur CT ger snittbilder [15]. 

 

Varje attenueringsprofil som tagits upp är en projektion det vill säga en endimensionell bild 

av skivan. Det antal projektioner som tagits upp brukar uppnå 512 pixlar eller de dubbla. 

Bilden av skivan från projektionerna måste rekonstrueras i minnesmatriser av motsvarande 

storlek (512*512). Minnesmatrisen består av bildelement, pixlar och motsvarar ett bestämt 

volymelement i patienten [6]. 
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Vad är PET-CT?  
Tidigt på 90-talet påbörjades en planering av att kombinera PET- och CT- utrustning i samma 

hölje [16]. I ett PET-CT system kombineras två olika bildtekniker, den ena är PET och den 

andra är CT. En PET/CT- utsrustning består av en PET-kamera och en CT-scanner i samma 

skal, som i figur 6. Utrustningen har ett gemensamt gantry där röntgenröret, röntgendetektorer 

och gammadetektorerna sitter. 

 

 

 

Figur 6. Så här ser en modern PET-CT  utrustning ut [1]. 
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PET-bilderna och CT-bilderna granskas dels var 

för sig men mjukvaran i PET-CT systemet  

 

kan också överlagra eller lägga ihop (fusionera) 

bilderna från PET-kameran och datortomografen 

till en tredje bildvolym av både anatomin och 

funktionen som i figur 7. Det ger mycket viktigt 

information för diagnostik och planeringen av 

patientens behandling.  

 

Precis som med PET presenteras de ursprungliga 

transaxiella snitten, men också reformatteringar i 

coronar-planet, se figur 7, och även i 

sagittalplanet så att kroppen kan granskas genom 

att bläddra igenom uppifrån och ned, framifrån 

och bakåt och från sida till sida. Dessutom 

presenteras de högsta upptagen i hela 

bildvolymen i en så kallad MIP. MIP står för  

maximum intensity projection och innebär att 

bilden kan roteras fritt och granskas från ”valbart 

håll”. 

Figur 7. Bilden visar bilderna var för sig 

samt resultatet när PET-bilden och CT-

bilden läggs ihop till en och samma bild 

[17].  

 

Med hjälp av PET-tekniken kan man även se om funktionen har förändrats eller på något sätt 

avviker från det normala. På så sätt kan till exempel spridningen av en cancertumör ses. Den 

kunskapen har stor betydelse för upplägget av en behandling och ger också en bättre 

möjlighet att kunna följa upp olika typer av behandlingar, till exempel cellgiftsbehandlingar.                   

  

Elakartade tumörer (cancertumörer) behöver mer energi än frisk vävnad och tar därför upp 

mer FDG som av den orsaken framträder som områden med högre koncentration av 

radioaktivitet på PET-bilden. [1, 2, 3]. 
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Det har visat sig att PET-CT diagnostik är både känsligare och säkrare än om PET tolkas 

ensamt eller tillsammans med en CT-undersökning som utförts separat. PET-CT har även 

underlättat bildgranskningen och det är en mer effektiv undersökning eftersom 

undersökningstiden är halverad jämfört med enbart en PET-undersökning. PET-CT utförs 

vanligtvis genom att inleda med en icke kontrast förstärkt CT-undersökning. Låg mAs 

används, jämfört med dignostisk CT, eftersom CT vid PET används förattenuerings-

korrektion och anatomisk korrelation, men inte som en fullvärdig diagnostisk CT-

undersökning [3]. 

 

PET-CT undersökningen 
Mycket förenklat kan man säga att en PET-CT undersökning går till så att spårsubstansen, till 

exempel FDG, injiceras intravenöst och sedan avläser kameran hur sockret tagits upp i 

vävnaden. FDG injiceras oftast någon timme innan undersökningen så att det kan lagras i 

cancertumörerna och elimineras från de normala vävnaderna så mycket som möjligt genom 

att FDG utsöndras via njurarna.  

 

Upptaget av glukos är även stort i hjärtmuskel och i arbetande skelettmuskel, speciellt om 

koncentrationen av insulin i blodet är hög. När tumörpatienter undersöks med FDG brukar 

patienten få fasta innan undersökningen, så att inte FDG ska behöva konkurrera med kroppens 

eget glukos om upptaget i cellerna. Det är också av stor vikt att patienten vilar mellan FDG-

injektionen och undersökningen för att minska FDG-upptaget i muskulaturen. Om 

halsregionen ska undersökas är det också bra om patienten undviker att tala för att förhindra 

fysiologiskt upptag i larynx. Det bör också vara varmt i väntrummet för om patienten fryser 

sker ett oönskat FDG-upptag i så kallat brunt fett som kan orsaka diagnostiska problem 

speciellt när man bedömer eventuella sjukliga lymfkörtlar på halsen [2]. 

 

I den sammanbyggda PET-CT kameran skjuts patienten först in i datortomografidelen som i 

figur 8. Där exponeras ett topogram eller scout view och med hjälp av detta planeras vilka 

delar av kroppen som ska inkluderas i undersökningen. Sedan utförs på vanligt sätt CT-

undersökning vilket för cancerpatienter vanligen innebär från proximala låren till skallbasen.  
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Figur 8. Schematisk bild över en PET-CT utrustning [18]. 
 

Det vanligaste är att CT-undersökningen utförs som en lågdosundersökning utan intravenös  

kontrastförstärkning, men vissa enheter har dock för vana att använda kontrastförstärkning 

och sedvanliga exponerings-parametrar som vid diagnostisk CT, eller att efter avslutad PET-

CT undersökning lägga till en dignostisk CT-undersökning. Sedan förflyttas patientbritsen så 

att den del av patienten som ska undersökas, centreras inom PET-detektorerna. Många gånger 

kan det vara en fördel att börja undersökningen nedtill (patienten tömmer blåsan före 

undersökningsstart) och förflytta stegvis uppåt. För varje ca 15 cm område som detektorerna 

täcker in, så kallad bordsposition, insamlas PET-data. Hjärtundersökningar görs omgående 

efter injektionen till skillnad mot övriga undersökningar där mätningen först görs efter någon 

timme. Själva undersökningen tar 30 -60 minuter. 
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Vid till exempel en lungcancer visar PET-bilden tydligt inte bara var primärtumören eller 

ursprungstumören sitter, utan kan också avslöja eventuella metastaser som kan vara svåra att 

hitta vid en vanlig CT-undersökning [3, 19]. 

 

Vad undersöks med PET-CT?  
Med PET-CT kan hela kroppen undersökas och denna metod används främst för 

cancerdiagnostik, det vill säga för att hitta elakartade tumörer och metastaser i kroppen för att 

bedöma sjukdomsstadiet. Det används dessutom för att följa upp olika typer av 

cancerbehandlingar, undersöka vilken effekt det har och för att se hur stor del av en tumör 

som fortfarande är aktiv och för att diagnostisera misstänkta återfall av tumörsjukdomen. 

PET-bilderna ser olika ut beroende på vilken PET-tracer som använts och vilka vävnader som 

avbildats. 

 

Tracern FDG har visat sig mycket användbar för onkologisk diagnostik eftersom maligna 

tumörer har ett ökat upptag av FDG jämfört med de flesta normala vävnader, detta för att 

cancerceller har en högre ämnesomsättning än andra celler. Genom att använda sig av PET 

kan i regel bättre beslut tas om eller vilken typ av operation, strålbehandling eller kemoterapi 

som är bäst lämpad för att övervinna och bota sjukdomen.  

 

PET används också mycket inom forskning för att t.ex.undersöka distribution och effekt av 

olika läkemedel. 

 

Eftersom hjärnan har ett normalt högt upptag av FDG kan FDG-PET användas för att 

diagnostisera regionala störningar i hjärnans glukosmetabolism, som till exempel vid epilepsi 

hos patienter som inte blir anfallsfria på medicinsk behandling. Med hjälp av PET kan vilket 

område i hjärnan som orsakar patientens epilepsi fastställas och kan därmed avlägsnas 

kirurgiskt. PET kan också diagnostisera och skilja mellan olika demenssjukdomar t.ex. 

Alzheimers sjukdom vilket inte alltid går att göra vid vanlig klinisk undersökning och testning 

[20, 21]. 
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Om bilder av aminosyrametabolismen vill skapas kan 11C-metionin användas. Denna tracer 

är värdefull för att diagnostisera hjärntumörer eftersom de har ett högt upptag av metionin, 

medan normal hjärnvävnad har ett lågt upptag. Detta används när tumörens utbredning är svår 

att se vid CT och MRT eller när det efter en operation eller strålbehandling är svårt att med 

CT eller MRT avgöra om det finns kvarvarande eller recidiverande tumörvävnad. Även 

hjärnans funktion kan avbildas genom att mäta blodflöde eller koncentration av olika 

transmittorsubstanser [22]. 

 

PET kan även användas för att undersöka blodflödet i hjärtmuskeln och vara till stor hjälp för 

att finna tecken på kranskärlssjukdomar. Efter en kranskärlsoperation kan PET visa om hjärtat  

kan återhämta sig eller om en hjärttransplantation måste övervägas. Om delar av hjärtat visar 

minskad funktion kan denna undersökningsmetod visa om det är på grund av att vävnaden är 

död i form av ett ärr efter en tidigare hjärtinfarkt, eller om det beror på att en del av hjärt-

muskeln är vilande på grund av en kranskärlsförträngning, som i så fall kan vara meningsfull 

att vidga så att hjärtmuskeln åter kan fungera normalt [20]. 
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PET-CT bilden 
I de fall där enbart en PET-undersökning utförts kan det vara svårt att anatomiskt kunna ange 

var sjukligt betingade tracersupptag finns. Därför är det nödvändigt att vid granskning av 

PET-undersökningar samtidigt ha en någon anatomisk undersökning till hands, till exempel 

CT eller MRT. När PET-undersökningar jämförts sida vid sida med CT/MRT-undersökningar 

är det inte alltid de varit tillräckliga för diagnostiken. Det har därför utvecklats 

mjukvaruprogram där de olika bildvolymerna från PET, CT och eller MRT i en dator har 

kunnat anpassas till varandra och där även, PET-bilderna kunnat läggas samman (fusioneras) 

med CT/MRT-snitten. Detta är i regel dock tidskrävande och en ytterligare nackdel med 

metoden är att den är förenad med en viss osäkerhet avseende hur väl bildvolymerna 

anpassats till varandra. Dessa mjukvaruprogram fungerar bra för hjärnan eftersom hjärnan är 

omgiven av det icke omformbara kraniet och dessa programvaror fungerar även till viss del 

för thorax men mindre bra för buken. Den fina lösningen på detta är därför PET-CT där 

patienten undersöks i samma seans med båda metoderna i samma kroppsläge. 

 

Transmissionsundersökningen resulterar i en attenueringskarta som datorn använder vid 

rekonstruktioner av emissionsbilderna. I en PET-CT utrustning används i stället den CT-

undersökning som utförts till både attenueringskorrektion och som en anatomisk karta för att 

se var PET-fynden är belägna anatomiskt, se figur 9. 

 

När PET-CT undersökningen sedan granskas finns tillgång till de attenueringskorrigerade 

PET-bilderna, CT och en tillförlitlig (under förutsättning att patienten inte rört sig mellan PET 

och CT undersökningen) fusion av PET och CT på samma bildskärm. Denna sammanslagning 

är en enkel bildbehandling och således inte en reformattering till ett nytt bildset. I 

fusionsbilden kan också transparensen förändras. Mjukvaran i arbetsstationen visar vid behov 

en tredimentionell volymsrekonstruktion en så kallad MIP av PET-volymen [3]. 

 

 

 

 



 

PET-CT, en funktionell och anatomisk avbildningsteknik 
 

Figur 9. Bilden visar PET-CT undersökningens olika steg [23]. (a) Topogram/scout view. (b) 

Spiral-CT bilden.  (c) Attenueringskorrektion av CT-bilden. (d) PET- scan över samma 

område.  (e) Rekonstruktion av PET- bilden.  (f) Den färdigrekonstruerade PET-bilden. (g) 

Den slutliga PET-CT bilden. 

 

Alla de snittbilder som fås vid en undersökning bearbetas och rekonstrueras med hjälp av 

datorn till transversella skiktbilder. Dessa framställer de undersökta kroppsavsnitt. Därefter  

läggs alla snitt från samtliga bedpositioner ihop till en enda bildvolym vilket i regel innebär en 

bunt på över ett hundratal snitt.  

 

Radioaktivitetskoncentrationsfördelningen i bilderna gråskale- eller färgkodas. Bilderna 

granskas sedan i det transaxiella planet.  Transaxiellt betyder tvärs över tumörens 

utsträckning. Även det coronara och sagitella planet granskas med MPR (Multi Planara 

Rekonstruktioner) [3]. 
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PET-CT och CT – En jämförelse  
Vi har valt att inrikta oss på att göra en jämförelse mellan en CT Thorax- och en PET-CT 

undersökning där det är misstanke om malignitet i lungorna. 

 

Icke småcellig lung cancer kan botas genom operation. Den uppskattas stå för 75 % -80 % av 

all lungcancer och är den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. De patienter som 

kan opereras är de som inte har mediastinala lymfkörtelmetastaser och/eller spridning av 

sjukdomen till andra delar av kroppen, därför är det viktigt att hos dessa patienter genom olika 

undersökningar genomföra en så kallad stadieindelning av tumörsjukdomen, det vill säga hur 

mycket tumören spridit sig runt i kroppen. Stadieindelningen baseras bland annat på tumörens 

storlek, hur den växer lokalt, om det finns metastaser i regionala lymfkörtlar det vill säga i 

närheten av tumören och om det finns fjärrmetastaser. Denna stadieindelning görs enligt 

TNM-klasifikationen där T står för primär Tumören, N för Node och M för Metastaser och då 

menas fjärrmetastaser till andra organ. På de undersökningar som utförs, till exempel PET/CT 

bedöms därför hur utbredd tumörväxten är lokalt (T) om det finns metastaser i regionala 

lymfkörtlar (N) och om det finns fjärrmetastaser (M). PET/CT visar sig vara den bästa 

metoden för dessa stadieindelningar [24]. 

 

Bildinformation 
CT används vanligen innan operation för att utreda tumörens storlek och undersöka om den 

hunnit växa in i angränsande vävnader. Flera studier har visat att CT har en begränsad 

förmåga att på ett noggrant sätt kunna påvisa i vilket skede sjukdomen befinner sig på grund 

av dess låga pålitlighet när det gäller att avgöra om det finns lymfkörtelmetastaser i 

mediastinum. Genom en CT-undersökning fås huvudsakligen morfologisk information, 

medan information om funktionen saknas. Vid CT kan endast lymfkörtlarnas storlek mätas, 

där en körtel med kortaste diameter över 1 cm betraktas som patologiskt under det att mindre 

än 1 cm stor körtel bedöms som normal. Men eftersom det kan finnas cancerceller som spritt 

sig till lymfkörtlar som ännu inte blivit förstorade liksom att det finns lymfkörtlar som är  
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förstorade på grund av inflammatoriska eller infektiösa sjukdomar blir bedömningen med CT 

osäker. Att säkert särskilja om små förändringar är benigna eller maligna är mycket svårt utan 

att ha en bild över funktionen.    

 

PET/CT visar sig vara påtagligt bättre än CT för att upptäcka lungtumörer och metastaser 

samt för att kunna bedöma i vilket skede sjukdomen befinner sig. FDG-PET ökar den 

diagnostiska exaktheten för att kunna särskilja maligna och benigna tumörer,  

se figur 10 ,11 ,12. Studier visar att PET-CT bör ha en central roll vid stadieindelning av 

tumörer [25, 26].  

 

Figur 10.  CT-bilden (a) visar en stor 

utbuktning från aorta till 

bröstväggen. PET-CT bilden (b) 

visar en framträdande skillnad i 

området. FDG-upptaget visar att det 

rör sig om en tumör medan området 

utan FDG-upptag är en följd av 

tidigare atelektas [27]. 
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Figur 11.  På bild (A) ses en CT-bild av den högra 

lungan i en CT Thorax undersökning. I lungans övre 

delen av lungan, vid pilen, avbildas en ”spiculated” 

tumör. Det betyder att den är taggig i kanten som av 

små spikar eller taggar som sticker ut. (B) visar hur 

samma område avbildas med PET- undersökning. (C) 

visar hur PET-CT-bilden av samma område ser ut. 

Den visar ett litet upptag av FDG. Denna patient 

genomgick en operation där den lob av lungan som 

tumören satt i opererades bort. Patienten var helt 

frisk 26 månader senare [28]. 
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Figur 12. Här ser vi en patient med lungcancer. (A) är 

en CT-bild där kontrastmedel injicerats i patienten. I 

nedre delen av höger lunglob se primärtumören. 

Nedom ses ett område till som är en misstänkt metastas 

(dottertumör) eller en blodpropp. (B) PET-CT bilden 

visar ett tydligt ökat upptag i området för 

primärtumören. Ett ökat upptag av FDG ses även i 

området som kunde vara en metastas eller möjligtvis 

en blodpropp. Det ökade upptaget av FDG utesluter 

blodproppen. Det rör sig följdaktligen om en mestastas 

[28]. 
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Stråldos 
Effektiv dos är det som i dagligt tal avses med ordet stråldos. Effektiv dos tar hänsyn till 

vilken biologisk verkan olika typer av strålning har på människans olika organ. Enheten för 

effektiv stråldos är sievert (Sv), men eftersom sievert är en mycket stor stråldos används oftast 

enheten millisievert (mSv) [29].  

 

Ett radioaktivt ämnes aktivitet uttrycker hur många kärnförändringar det sker i ämnet under en 

sekund. Aktivitetens enhet är en becquerel (Bq). Ju flera kärnförändringar det sker, desto 

mera strålning uppstår det. Becquerel är en mycket liten enhet och därför används 

megabequerel (MBq) [30].  

 
Vid en PET- undersökning med FDG injiceras cirka 5 MBq/kg kroppsvikt och vid 11C-

tracers injiceras 10 MBq/kg kroppsvikt av spårsubstansen. Det resulterar, som riktlinje, i att 

en FDG-PET-undersökning ger ca 10 mSv och en 11C-tracer-PET-undersökning ca 2-3 mSv. 

De olika halveringstiderna för 18F och 11C är orsaken till skillnaderna. När PET och CT 

kombineras i en och samma undersökning görs enbart en lågdos CT av hals-thorax-buk för 

attenueringskorrektion och anatomisk korrelation, vilket ger cirka 1 mSv stråldos till patienten 

från attenuerings-CT, om lågdos protokoll som ”Smart dose" eller "Care dose" används. Detta 

resulterar i att en PET/CT- undersökning med FDG totalt ger ungefär 11 mSv i effektiv dos 

och en PET/CT- undersökning med 11C ger ungefär 3 mSv i effektiv dos. En CT-thorax 

undersökning ger ca 8 mSv effektiv dos till patienten [31, 32].  

 

Kostnader 
År 2007 finns fem PET-CT utrustningar i Sverige. De finns i Uppsala, Lund, Stockholm, 

Malmö och Linköping och upphandlingar pågår om att fler ska installeras. Kostnaderna för en 

PET-CT utrustning är cirka 20 miljoner kronor, men för att kunna ha en PET-CT verksamhet 

krävs även cyklotron, bunker, hus, kemiutrymmen med produktion och kvalitetskontroll och 

detta kostar totalt 50 – 60 miljoner kronor. För att driva en PET/CT – cyklotronverksamhet 

krävs personal med kompetens inom fysik, kemi, teknik, radiofarmaci, nuklearmedicin och  
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radiologi. Dessutom fordras ett nära samarbete med onkologisk verksamhet eftersom 

merparten av patienterna har onkologiska sjukdomar. 

 

Installation av en PET-CT utrustning kräver alltså stora renoveringar och omkostnader om 

man jämför med en CT utrustning (64 slice) som kostar cirka 10 miljoner kronor att installera.  

Även undersökningarna är dyrare med PET-CT, en undersökning kostar cirka 17300 kronor 

medan en CT- undersökning med kontrast kostar drygt 3000 kronor [33, 34].  
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Diskussion och slutsatser 
I detta examensarbete har vi kommit fram till att PET-CT är en mycket bra undersöknings-

metod för att upptäcka lungtumörer och metastaser samt för att göra en säker stadieindelning 

av sjukdomen.  

 

Metoden är överlägsen diagnostiskt sett, eftersom den ger en detaljerad bildinformation. Idag 

används huvudsakligen CT till den här typen av frågeställningar, detta eftersom CT finns 

installerat på alla större sjukhus i landet. Det är en undersökningsteknik som visar sig vara 

begränsad på grund av att den i huvudsak ger information och morfologi, medan PET-CT 

dessutom ger en bild av funktionen. Att på ett säkert sätt kunna särskilja om små förändringar 

är benigna eller maligna är mycket svårt utan att ha en bild över funktionen. 

 

Ur stråldossynpunkt ger en PET-CT undersökning med FDG cirka 11 mSv till patienten 

medan en CT-undersökning ger ungefär 8 mSv. Patienten får alltså en högre stråldos vid PET-

CT.  För att klarlägga om det trots det är värt att välja PET-CT framför CT när det gäller 

denna typ av sjukdom får fördelar och nackdelar vägas mot varandra.  

 

Med detta examensarbete till grund menar vi att fördelarna med PET-CT överväger 

nackdelarna. Den bildinformation undersökningen ger är mer betydelsefull än de potentiella 

riskerna på grund av stråldosen eftersom denna hos cancerpatienter i regel är av underordnad 

betydelse. Med avseende på undersökningens fördelar anser vi att detta i första hand är den 

metod som bör användas för patienter med icke småcellig lungcancer. Med PET-CT får man 

en mycket känslig och säker metod för att skilja ut patienter som inte har spridd sjukdom och 

därmed har möjligheter att botas med kirurgi från de med spridd sjukdom som i stället 

besparas ett meningslöst kirurgiskt ingrepp och i stället omgående kan genomgå annan 

onkologisk behandling med till exempel cellgifter och strålbehandling. Nyttan av 

undersökningen tillfaller därmed både patienten och sjukvården. 
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Det som kan medföra svårigheter för ett sjukhus att få en PET-CT utrustning installerad är de 

höga kostnaderna det medför. I synnerhet den stora summa det kostar för sjukhuset att 

installera den här typen av utrustning och även kostanden per undersökning. Vid 

undersökning av lungorna är en PET-CT undersökning 14000 kronor dyrare än en CT- 

undersökning. Utöver detta tillkommer personalkostnader eftersom PET-CT kräver personal 

som har utbildning om och kan hantera utrustningen och genomföra undersökningarna.  

 

PET-CT är en undersökningsmetod som kommer att utvecklas alltmera och vi förmodar att 

många av de större sjukhusen i Sverige kommer att få en PET-CT utrustning i framtiden, detta 

tack vare metodens överlägsna diagnostiska information. Vi anser att PET-CT trots de höga 

kostnaderna är en undersökningsmetod som bör prioriteras vid cancerdiagnostik och 

stadieindelning av lungcancer. 
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