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SAMMANFATTNING 
Paratyreoidea producerar paratyreoideahormon (PTH) och en överproduktion av PTH 

orsakas bland annat av sjukdomen primär hyperparatyreoidism (pHPT). Paratyreoideas 

funktion kan studeras med hjälp av bland annat planara bildinsamlingar (PB), single 

photon emission computed tomography (SPECT) samt SPECT kombinerat med 

computed tomography (SPECT/CT) med teknetium-99m (99mTc). 

Paratyreoideas funktion kan studeras främst utifrån två metoder; wash out-metoden och 

subtraktionsmetoden. Även en kombination av dessa två metoder förekommer och 

denna kombination används vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). 

CSK har från att tidigare använda PB gått över till SPECT/CT och syftet med studien är 

att jämföra sensitiviteten, specificiteten det positiva (PPV) och negativa prediktiva 

värdet (NPV) mellan de två avbildningsmetoderna. 

Skillnaden i sensitivitet och specificitet mellan avbildningsmetoderna beräknades vara 

signifikant mellan avbildningsmetoderna för kvinnor (P <0,05: P = 0,00012) och även 

mellan de totala grupperna (P <0,05: P = 5,0×10–6). Ingen signifikant skillnad sågs i 

PPV och NPV mellan kvinnor från båda grupperna (P <0,05: P = 0,085167) men 

däremot mellan de totala grupperna (P <0,05: P = 0,023078). 

Slutsatsen visar att SPECT/CT har signifikant högre sensitivitet och lägre specificitet än 

PB. PPV var signifikant lägre och NPV var signifikant högre hos den totala gruppen 

undersökta med SPECT/CT än de undersökta med PB, dock sågs ingen signifikant 

skillnad i PPV och NPV mellan avbildningsmetoderna för kvinnor. 

Nyckelord: primär hyperparatyreoidism, planar bildinsamling, SPECT/CT
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1 INTRODUKTION 
1.1 Paratyreoideas anatomi och fysiologi 
Paratyreoidea utgörs vanligtvis av fyra endokrina körtlar och är placerade på 

dorsalsidan av tyreoidea. De fyra körtlarna är normalt sett placerade på baksidan av var 

och en av tyreoideas fyra lober. Noterbart är att situs främst för de nedre körtlarna kan 

variera intraindividuellt på grund av längre avstånd än de övre körtlarna från 

ursprungssitus i fosterstadiet. De nedre körtlarna kan därmed migrera till flera olika 

ektopiska situs där de vanligaste är intratyreoidalt, i tyreotymiska ligamentet eller i 

tymus. Ibland kan även de nedre körtlarna befinna sig i höjd med de övre körtlarna. 

Varje paratyreoideakörtel är cirka 6 mm lång, 3 mm bred och 2 mm tjock och påminner 

makroskopiskt sett om brun fettvävnad och övrig tyreoideavävnad och kan därför vara 

svåra att urskilja från varandra. Paratyreoideakörtlar kan avlägsnas av misstag vid 

kirurgiskt ingrepp av hypertyreos där tyreoideavävnad avlägsnas men förlust av upp till 

hälften av paratyreoideas körtlar orsakar oftast inga större fysiologiska men då 

kvarstående paratyreoideakörtlar kan hypertrofiera och därmed upprätthålla regleringen 

av paratyreoideahormon (PTH) (1, 2). 

Paratyreoideas främsta uppgift är att bilda PTH och på så vis reglera koncentrationen av 

kalcium och fosfat i extracellulärvätskan (ECV) genom att reglera tarmarnas 

reabsorption, renal exkretion och transport av dessa två joner mellan ECV och skelettet. 

En överproduktion av PTH orsakar ökad reabsorption av kalciumsalter från 

skelettmuskulaturen och orsakar en förhöjd koncentration kalcium i blodplasman, 

hyperkalcemi. En underproduktion av PTH orsakar det motsatta och orsakar 

hypokalcemi (2, 3). 

PTH ökar kalciumkoncentrationen i ECV genom två mekanismer; genom att öka 

kalcium- och fosfatabsorptionen från skelettet genom att kortsiktigt stimulera redan 

befintliga osteocyter till att ökad absorption av kalcium och fosfat och på lång sikt 

stimuleras absorptionen av kalcium och fosfat genom proliferation av osteoklasterna. 

Kalcium- och fosfatkoncentrationen ökas även med hjälp av PTH genom att minska 

exkretionen av kalcium och öka exkretionen av fostfat från njurtubuli samt att öka 

absorptionen av kalcium från tarmarna genom att konvertera 25-hydrokolekalciferol till 

1,25-dihydrokolekalciferol (2). 
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En minimal minskning av kalciumjonkoncentrationen i ECV stimulerar paratyreoidea 

till ökad sekretion av PTH inom några minuter. Förändring av 

kalciumjonkoncentrationen i ECV detekteras av kalciumavkännande (CaSR)-receptorer 

i paratyreoideala cellers membran. CaSR-receptorer är en G-proteinkopplad receptor 

som vid stimulering av kalciumjoner aktiverar fosfolipas-C som ökar den intracellulära 

koncentrationen av inositol-1,4,5-trifosfat och bildningen av diacylglycerol. Detta frigör 

kalcium från de intracellulära lagren vilket i sin tur minskar sekretionen av PTH. En 

minskad kalciumjonkoncentrationen i ECV ger alltså upphov till det omvända och 

resulterar i en ökad sekretion av PTH. Stimuleras paratyreoidea av minskad 

kalciumjonkoncentration i ECV under en längre tid hypertrofierar paratyreoideas 

vävnad för att kunna möta den ökade förfrågan på PTH (2). 

Koncentrationen av kalcium i ECV regleras vanligtvis precist och varierar därför inte 

mycket utan håller sig relativt stabilt runt 2,4 mmol/l i ECV. Ungefär 0,1% av kroppens 

totala mängd kalcium befinner sig i ECV, runt 1% befinner sig i celler och organeller 

medan den största mängden kalcium lagras i skelettet. Kalcium finns även i blodplasma 

och interstitialvätska där 41% (cirka 1 mmol/l) av totala mängden kalcium i dessa 

kroppsvätskor finns bundna till plasmaproteiner, 9% (cirka 0,2 mmol/l) är bundet till 

anjoniska substanser vilket gör att kalciumet befinner sig i ett avjoniserat tillstånd och 

resterande 50% transporteras i sitt joniserade tillstånd fritt från transportproteiner. Den 

normala kalciumjonkoncentrationen i blodplasman samt interstitialvätskan är runt 1,2 

mmol/l. Kalciumjonkoncentrationen spelar en stor roll vid regleringen av kontraktionen 

av skelett-, hjärt- och glattmuskulatur samt vid blodkoagulationsprocessen och 

neurotransmission (2). 

En stor del av PTHs effekt på dess målorgan medieras av cykliskt adenosinmonofosfat 

(cAMP) via en second messengermekanism. Inom ett par minuter från insöndring av 

PTH ses en ökad koncentration av cAMP i osteocyter, osteoblaster och andra målorgan. 

PTH kan även påverka målorgan med direkt verkan utan inverkan av second 

messengers (2).  

1.2 Primär hyperparatyreoidism (pHPT) 
Primär hyperparatyreoidism (pHPT) är en endokrin sjukdom som orsakar förhöjda 

halter av PTH i blodet som ger upphov till hyperkalcemi. Sjukdomen är den tredje 
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vanligaste endokrina sjukdomen efter diabetes och hypertyreos och prevalensen för 

pHPT ökar med stigande ålder. Sjukdomen är mest frekvent hos postmenopausala 

kvinnor och prevalensen för pHPT är cirka 2% hos kvinnor över 50 år (4). Orsaken till 

att prevalensen är högre hos kvinnor gentemot män och barn är främst på grund av 

graviditet och laktation som stimulerar paratyreoideas körtlar och på så vis 

predisponerar kvarstående hyperaktivitet (2). Överproduktionen av PTH beror ofta hos 

patienter med pHPT på adenom i en eller flera av paratyreoideas fyra körtlar. Adenom 

är den vanligaste formen av pHPT men även hyperplasi och cancer kan vara 

bakomliggande orsaker till pHPT. Även pHPT med normala kalciumkoncentrationer i 

blodet förekommer men viktigt är då att utesluta annan bakomliggande orsak till ökad 

koncentration PTH så som till exempel D-vitaminbrist och njurinsufficiens (2, 4, 5). 

Patologisk förändring i paratyreoidea ger vanligtvis inga karakteristiska kliniska 

symtom. Sjukdomen upptäcks klassiskt sett hos en asymtomatisk patient vid en 

rutinblodprovtagning där värden för koncentrationen av kalcium och PTH i serum är 

förhöjda eller att patienten söker för brutet ben och vid radiografisk undersökning som 

påvisar urkalkningar i skelettet. Patienter med pHPT kan förbli asymtomatiska flera år 

innan symtom kopplade till sjukdomen yttrar sig. Vanliga symtom kopplade till pHPT 

är bland annat benfrakturer till följd av osteoporos, renal dysfunktion, hypertension, 

pankreatit samt neuropsykiatriska symtom och kognitiva funktionsnedsättningar och 

därför är utredning av paratyreoidea av stort diagnostiskt värde då liknande symtom kan 

bero på en differentialdiagnos. Något som dock tycks vara relativt specifikt symtom till 

pHPT i ett tidigt stadium är frekvent bildning av njurstenar. Detta beror på att den ökade 

koncentrationen av kalcium och fosfat som absorberas från tarmarna eller som utvunnits 

från skelettet så småningom måste passera njurarna för att elimineras vilket då ökar 

koncentrationen av dessa ämnen i urinen. Detta resulterar i en bildning av 

kalciumfosfatkristaller i njuren och som senare bildar kalciumfosfatstenar i uretären (2, 

4, 5). 

1.3 Single photon emission computed tomography (SPECT) 
Single photon emission tomography (SPECT) är en nuklearmedicinsk avbildningsmetod 

som används för att lokalisera pHPT. Avbildningsmetoden innebär att patienten 

intravenöst injiceras med ett svagt radioaktivt preparat som sedan sönderfaller. Det 

radioaktiva sönderfallet, gammafotoner, fångas upp av en gammakamera som 
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omvandlar det radioaktiva sönderfallet till en elektrisk signal som bygger upp en 

nuklearmedicinsk bild (3). 

Gammakameran är en scintillationsdetektor som är uppbyggd av antingen en cirkulär 

eller rektangulär natriumjodid (NI)-kristall. Kristallen fångar upp infallande 

gammafotoner och registrerar både dess energi och läge samt omvandlar informationen 

till en elektrisk signal som sedan återger fördelningen av gammafotoner och återskapar 

en bild. För att bilden skall bli geometriskt representabel och få hög upplösning passerar 

gammafotonerna genom en kollimator som är placerad just bakom kristallen. 

Kollimatorns struktur har stor betydelse för bildens kvalité. Ju mindre hål kollimatorn 

består av desto högre upplösning får avbildningen men avbildningen får även därmed 

lägre känslighet och vice versa (3). För avbildning av paratyreoidea vid 

Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) används kollimatortypen low energy high resolution 

(LEHR) (se bilaga 1). 

Den elektriska signalen från gammakamerans detektor består av tre olika beståndsdelar 

där två av dem anger gammafotonens ursprungsläge och en av dem anger 

gammafotonens energiinnehåll och kallas x-, y- och z-pulser. De gammafotoner som 

registreras och har ett energiinnehåll som faller inom valt energispektrum lagras och 

används för att successivt bygga upp en nuklearmedicinsk bild. Bildinlagring i 

gammakameran kan ske både statiskt och dynamiskt. Statiska bilder avbildar 

spridningen av ett radioaktivt spårämne under en given tidpunkt medan en dynamisk 

bild avbildar spridningen av ett radioaktivt spårämne under ett visst tidsintervall och 

därmed lagrar flera statiska bilder efter varandra för att efterlikna ett fysiologiskt 

förlopp (3). Vid en nuklearmedicinsk undersökning av paratyreoidea inlagras en serie 

både dynamiska och statiska bilder vid olika tidpunkter efter injektion av radiofarmaka 

(se bilaga 1). 

1.4 Single photon emission computed tomography med kombinerad 
datortomografi (SPECT/CT) 
Vid en CT registreras tvådimensionella bilder från olika vinklar under ett rotationsvarv 

runt patienten. Inhämtad tomografisk information rekonstrueras i en dator som 

presenterar data som skikt, därav det mer vardagliga namnet skiktröntgen. CT är en 

relativt snabb undersökning som ger anatomisk information och kan avbilda och urskilja 

olika vävnadstyper som ligger nära varandra i densitet (5).  



5 
 

En datortomograf är uppbyggd av en brits och ett gantry bestående av ett röntgenrör och 

på motsatt sida en detektor. Apparaturen innehar även ett styr- och reglersystem som 

samlar in registrerade data och för över informationen till ett datorsystem. 

Röntgenstrålar från röntgenröret passerar genom patienten på britsen varpå detektorn på 

motsatt sida sedan samlar in strålningen som passerat genom kroppen. Strålningen från 

röntgenröret passerar ett så kallat bowtie-filter innan strålningen passerar patienten 

vilket både förbättrar bildkvalitén genom att minska spridningen av strålningen samt 

reducerar stråldosen till patienten genom inställningar utefter patientens kroppsstorlek 

och undersökningsområde (5). 

Hur stora eller små skikt datortomografen skapar per rotationsvarv beror på 

detektorelementens storlek och antalet detektorrader i längdriktning. Vanligen är de 

avbildade skikten rektangulära eller liksidiga och mellan 0,5–1 mm i tjocklek och hur 

tjocka snitten är beror på vad datortomografen är avsedd att användas till. Tunna snitt 

ger bilder med hög geometrisk upplösning och tjocka snitt ger vid samma stråldos lägre 

geometrisk upplösning, minskat brus men ökad vävnadskontrast (5). 

Informationen från en CT-bild presenteras utifrån Hounsfieldskalan. Hounsfieldskalan 

är en skala med en rad olika Hounsfieldnummer (HU) som representerar den utvalda 

vävnadstypens densitet i jämförelse med andra vävnadstyper. HU bestäms för en 

vävnadstyp genom att jämföra den linjära attenueringskoefficienten i varje enskild voxel 

med standardiserade koefficienter för vatten där -1000 HU är referenspunkten för luft 

och 0 HU är referenspunkten för vatten. En voxel är en pixel med djup vilket innebär att 

en voxel definieras som en pixel fast i tre dimensioner. Datortomografen kalibreras med 

jämna mellanrum utifrån dessa standardiserade koefficienter för att uppnå konsekvent 

bildkvalitet (5). 

En CT-undersökning inleds med en översiktsbild så att datortomografen och 

undersökande biomedicinsk analytiker får en uppfattning om patientens proportioner för 

att sedan kunna ställa in optimala inställningar för fortsatt undersökning. Undersökande 

biomedicinsk analytiker väljer sedan inställningar för dosautomatik, 

detektorkonfiguration och metod för bildrekonstruktion. Fortsatt CT-undersökning kan 

utföras med två olika tekniker; spiral- eller sekventiell undersökningsteknik (5). 
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Sekventiell undersökningsteknik innebär att gantryt roterar ett varv över valt 

undersökningsområde för att sedan förflytta britsen vidare och rotera ett varv runt nästa 

del av undersökningsområdet. Datortomografen registrerar därmed ett skikt per 

rotationsvarv och arbetar sig metodiskt genom patienten (5). 

Spiraltekniken innebär att patienten på britsen förs genom gantryt i en kontinuerlig 

rörelse medan systemet samlar in data. Då data inte erhålls från 360̊ av hela 

undersökningsområdet rekonstrueras ej insamlade data med rekonstruktionsalgoritmer. 

Med denna metod följer större frihet då skikttjocklekarna kan rekonstrueras i efterhand 

samt att skiktbilderna kan rekonstrueras i de olika planen; sagittalt, koronalt och 

transversellt (5). 

Hybridsystemet med kombinerad SPECT och datortomografi (SPECT/CT) är en 

önskvärd undersökningsapparatur då resultatet ger både visuell, funktionell och 

morfologisk information från samma undersökningstillfälle. Idag är dessa hybridsystem 

standard på de flesta kliniker i Sverige (6). SPECT/CT kan på grund av sitt 

hybridsystem mer exakt lokalisera patologi än enbart SPECT. CT kan även komplettera 

och korrigera attenueringen i den nuklearmedicinska SPECT-bilden genom att fusionera 

de två olika bilderna och därmed förbättra avbildningsmetodens precision (5). 

Bildinsamlingen från SPECT-kameran samlas in separat från CT-bilden dock direkt 

efter varandra då patienten bör ligga i samma läge vid båda bildinsamlingarna för att 

underlätta för fusionering av de två bildinsamlingarna (3, 5). 

1.5 Teknetium-99m (99mTc) 
Teknetium-99m (99mTc) är en av de radioaktiva isotoper som är mest frekvent använda 

vid nuklearmedicinsk diagnostik på grund av dess många fördelar gentemot andra 

isotoper som också skulle kunna användas vid paratyreoideascintigrafi. 99mTc är en 

generatorproducerad och lättillgänglig isotop med kort halveringstid (6,02h) och en 

energi på 140 keV. Isotopens relativt korta halveringstid minskar stråldosen till 

patienten. Andra isotoper så som till exempel tallium-201 (201Tl) som också lämpar sig 

för scintigrafiska studier av paratyreoidea har en halveringstid på 3 dagar vilket ökar 

stråldosen till patienten, det samt lägre tillgänglighet gör att 99mTc används mest 

frekvent av dessa två alternativ (5). 
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Teknetiumgeneratorn producerar 99mTc genom att modernukliden molybden-99 (99Mo, 

halveringstid 66h) sönderfaller via β--sönderfall till dotternukliden 99mTc som används 

vid bildinsamlingen. 99mTc är ett metastabilt tillstånd av isotopen 99Tc som har 

synnerligen gynnsamma förutsättningar för nuklearmedicinsk diagnostik. Egenskaper så 

som kort halveringstid tillsammans med goda kemiska förutsättningar att agera 

bärarmolekyl gör nukliden optimal för nuklearmedicinska undersökningar (5). 

 

1.6 Paratyreoidektomi 
Behandlingen av pHPT är av kirurgisk karaktär där överproducerande 

paratyreoideavävnad avlägsnas. Preoperativ paratyreoideascintigrafi är av högt värde då 

paratyreoideakörtlarna kan vara svårlokaliserade och kan befinna sig på andra ställen i 

halsregionen och mediastinum än den dorsala sidan av tyreoidea där de vanligtvis 

befinner sig (1, 3). 

Förr utfördes paratyreoideascintigrafi endast i preoperativt syfte vid återkommande eller 

kvarstående HPT efter tidigare utförd paratyreoidektomi. Idag utförs preoperativ 

undersökning av paratyreoidea utan tidigare kirurgiskt ingrepp för att minimera 

kirurgins omfattning genom att innan lokalisera paratyreoideas körtlars position (5). 

Paratyreoidektomi är idag vanligtvis en minimalinvasiv kirurgiteknik som utförs hos 

patienter med konstaterad pHPT efter preoperativ paratyreoideascintigrafi eller 

ultraljudsundersökning av paratyreoidea. Efter paratyreoideascintigrafi med främst 
99mTc-MIBI slagit igenom på marknaden slog även den minimalinvasiva 

paratyreoidektomin igenom tillsammans med fokuserad exploration. Dessa kirurgiska 

metoder tillsammans med användandet av en gammaprob vid operationstillfället för att 

lokalisera paratyreoideaadenom har visat sig minska operationstider och postoperativ tid 

för hospitalisering. Detta anses kompensera för de ökade utgifterna kopplade till 

rutinmässiga preoperativa nuklearmedicinska undersökningar av paratyreoidea (1).  
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2 SYFTE 
Syftet med arbetet är att bidra till metodutvärdering av CSK nya teknik för 

nuklearmedicinsk undersökning av paratyreoidea med kombinerad SPECT/CT. 

Metoden med enbart planar bildinsamling (PB) som användes innan juli 2015 har 

jämförts med metoden kombinerad SPECT/CT som används idag och har använts 

rutinmässigt från och med juli 2015. 

2.1 Frågeställningar 
1. Ses någon skillnad i sensitivitet och specificitet för metoden SPECT/CT jämfört 

med enbart PB? 

2. Ses någon skillnad i positivt prediktivt värde (PPV) respektive negativt prediktivt 

värde (NPV) för SPECT/CT jämfört med enbart PB? 
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3 MATERIAL OCH METOD 
3.1 Datainsamling 
Data som presenteras i denna studie är data från samtliga rutinundersökningar lagrade i 

lokala journalsystem mellan 2012-01-02 och 2017-04-19 på nuklearmedicinska 

mottagningen vid CSK. 

I denna studie inkluderades 191 patienter (medelålder 62,4±13,4år) varav 143 kvinnor 

(medelålder 61,7±13,8 år) och 48 män (medelålder 64,3±11,8 år) av varierande etnicitet. 

Gruppen med patienter undersökta med PB bestod av totalt 106 patienter (medelålder 

62,2±12,5 år, äldst 84 år, yngst 19 år) varav 79 kvinnor (medelålder 62,4±13,0 år) och 

27 män (medelålder 61,7±11,0 år). Gruppen med patienter undersökta med SPECT/CT 

bestod av totalt 85 patienter (medelålder 62,5±14,5 år, äldst 88 år, yngst 21 år) varav 64 

kvinnor (medelålder 60,9±14,8 år) och 21 män (medelålder 67,6±12,2 år). 

3.2 Etiska överväganden 
Inför studiens start inhämtades skriftligt samtycke av verksamhetschef för klinisk 

fysiologi vid CSK för journalstudier av tidigare genomförda rutinundersökningar. 

Patienternas data hanterades avidentifierat. 

3.3 Metod 
De två vanligaste metoderna som används vid nuklearmedicinsk undersökning av 

paratyreoidea är subtraktionsmetoden och wash out-metoden. På flera kliniker, 

däribland CSK, förekommer även en kombination av de två olika metoderna. 

Spårsubstanser specifika för paratyreoidea finns idag ej tillgängliga utan andra 

spårsubstanser så som 99m-teknetium (99mTc) märkt med perteknetat eller metoxy-iso-

butyl-isonitril (MIBI) som vanligtvis används för bland annat perfusionsundersökning 

av myokardiet samt tyreoideascintigrafi används för scintigrafisk undersökning av 

paratyreoidea (1, 3, 5). 

3.3.1 Subtraktionsmetoden 
Inför utförande av subtraktionsmetoden krävdes vissa patientförberedelser. För att få 

tillförlitliga bilder krävdes att patienten avstod från jodhaltiga läkemedel så som till 

exempel Levaxin samt att patienten undvikit jodhaltiga kontrastmedel och 

hälsoprodukter en vecka innan planerad undersökning, se bilaga 1 (1). 

Patienten injicerades intravenöst med 99mTc-perteknetat varpå en statisk bildinsamling 

skedde ungefär 20 minuter efter injektion. Omedelbart innan bildinsamlingens start 
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administrerades patienten med kaliumperklorat för att skynda på ursköljningen av 
99mTc-perteknetat-aktivitet i tyreoidea. Efter slutförd bildinsamling ombads patienten 

ligga stilla i samma läge som under den statiska bildinsamlingen och injicerades där 

intravenöst med 99mTc-metoxy-iso-butyl-isonitril (99mTc-MIBI) för registrering av en 

dynamisk bildinsamling, se bilaga 1 (1). 

Bildbearbetning sker manuellt av undersökande biomedicinsk analytiker efter den 

dynamiska bildinsamlingen. Eventuell rörelsekorrektion genomförs för att sedan 

subtrahera 99mTc-perteknetat-bilden från 99mTc-MIBI-bilden, se bilaga 1 (1). 

3.3.2 Wash out-metoden 
99mTc-MIBI är en blodflödesmarkör som tas upp i både paratyreoidea och tyreoidea. 
99mTc-MIBI tas primärt upp i paratyreoidea på grund av dess höga blodflöde och 

omsättning av blodflödesmarkören men tas därefter även upp i tyreoidea. För att 

visualisera paratyreoideaadenom nyttjas faktumet att 99mTc-MIBI sköljs ur relativt 

snabbt ur tyreoidea och frisk paratyreoideavävnad jämfört med paratyreoideaadenom 

där blodflödesmarkören retineras betydligt längre (3). 

99mTc-MIBI injiceras intravenöst varpå första bilden tas cirka 15 minuter efter injektion 

och då visualiseras både tyreoidea och paratyreoidea. Nästa bildinsamling sker 2–3 

timmar efter injektion och då har aktiviteten av blodflödesmarkören minskat avsevärt i 

tyreoidea medan aktiviteten i patologisk paratyreoideavävnad är fortsatt hög och 

oförändrad sedan första bildinsamlingen. Normal paratyreoideavävnad minskar i 

aktivitet likt tyreoidea mellan första och andra bildinsamlingen. Kvarstående aktivitet 

vid andra bildinsamlingen styrker därmed misstanken om paratyreoideaadenom (3, 5). 

3.3.3 Kombinerad metod 
En kombinerad metod av de två tidigare nämnda metoderna för paratyreoideascintigrafi 

används på CSK. På CSK finns två olika gammakameror där ena är av modellen 

Optima NM/CT 640 (General Electric (GE), Fairfield, Connecticut, USA) och den 

andra av modellen Brightview XCT (Philips, Amsterdam, Nederländerna). Då metoden 

för paratyreoideascintigrafi ej innefattade CT utfördes rutinundersökningarna på båda 

gammakamerorna men sedan CT infördes i protokollet för undersökningsmetoden juli 

2015 utförs rutinundersökningarna för paratyreoideascintigrafi endast på 

gammakameran från GE (se bilaga 1). 
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Patienterna injicerades intravenöst med 75 MBq 99mTc-perteknetat och statisk 

bildinsamling påbörjades 20 minuter efter injektion. Omedelbart innan bildinsamling 

fick patienterna även dricka en vattenlösning med 200 mg kaliumperklorat för att 

påskynda ursköljningen av blodflödesmarkören från tyreoidea. Efter bildinsamlingen 

låg patienterna kvar i samma läge på britsen som under bildinsamlingen samtidigt som 

de intravenöst injicerades med 750 MBq 99mTc-MIBI varpå en dynamisk bildinsamling 

ägde rum under en 20 minuters sekvens, se bilaga 1 (1). 

Subtraktion av 99mTc-perteknetat-bilden från 99mTc-MIBI-bilden skedde därefter av 

undersökande biomedicinsk analytiker. Oftast krävdes även att rörelsekorrektion av 

bilderna utfördes manuellt av undersökande biomedicinsk analytiker i ett 

bildhanteringsprogram, se bilaga 1 (1). 

1 timme efter injektion av 99mTc-MIBI utfördes ytterligare en statisk zoomad (x2 på 

gammakameran från GE och x2,19 på gammakameran från Philips) bildinsamling och 

en statisk översiktsbild (zoom x1,33 på gammakameran från GE och x1,46 på 

gammakameran från Philips). En tomografisk SPECT-bild och en CT-bild (GE: non-

cirkular tomo, 60 vinklar, 25 sekunder/vinkel, zoom x1,33, 120 kV + 30 mA, full 

SPECTfield, pitch 1,25. Philips: non-cirkular tomo, 64 vinklar, 25 sekunder/vinkel, 

zoom x1,46, localization fast, 3 fields, 120kV + 20 mA) insamlades i direkt samband 

med de statiska bilderna 1 timme efter injektion av 99mTc-MIBI. Den första och andra 

statiska avbildningen jämfördes sedan visuellt av ansvarig läkare där en kvarstående 

aktivitet i paratyreoidea tyder på HPT. Ibland krävdes ytterligare en fem minuters 

statisk bild som i så fall insamlades två timmar efter injektion av 99mTc-MIBI (zoom x4) 

och denna insamling gjordes endast om upptag saknades eller var för lågt av den 

statiska perteknetatbilden eller om inget adenom visualiserades varken i 

subtraktionsbilden eller den statiska bilden insamlad en timme efter injektion av 99mTc-

MIBI, se bilaga 1 (1). 

Metoden med planar bildinsamling som användes innan juli 2015 består av samma 

moment som nuvarande undersökningsprotokoll beskrivet ovan bortsett från 

SPECT/CT-insamlingen som insamlades i direkt samband med de statiska bilderna 1 

timme efter injektion av 99mTc-MIBI. 
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3.4 Databearbetning och statistisk analys 
Denna studie är av retrospektiv karaktär och resultat från studien presenteras med 

kvalitativa data. 

Sensitiviteten beräknades genom att dividera antalet sant sjuka med bekräftat adenom 

från kirurgi och positivt undersökningsresultat (A, figur 1) med totala antalet med 

positivt kirurgiskt oberoende av undersökningsresultat (A+C, figur 1). Specificiteten 

beräknades genom att dividera antalet sant friska där inget adenom bekräftats från 

kirurgi och negativt undersökningsresultat (D, figur 1) med alla patienter med negativt 

kirurgiskt resultat oavsett undersökningsresultat (B+D, figur 1). 

För att beräkna PPV dividerades antalet sant sjuka med bekräftat adenom från kirurgi 

och positivt undersökningsresultat (A, figur 1) med samtliga patienter undersökta med 

samma metod med positivt undersökningsresultat oavsett kirurgiskt resultat (A+B, figur 

1). Vid beräkning av NPV dividerades antalet sant sjuka med negativt resultat från både 

undersökning och kirurgi (D, figur 1) med samtliga patienter undersökta med samma 

metod med negativt undersökningsresultat oavsett kirurgiskt resultat (C+D, figur 1). 

Specificiteten, sensitiviteten, PPV och NPV för PB respektive SPECT/CT kommer att 

presenteras som en procentsats. 

 

Figur 1. Fyrfältstabell där alla kombinationer av testresultat och kirurgiskt resultat 
presenteras. Sant positiva (A) är patienter med positivt undersökningsresultat från både 
undersökning och kirurgi och falskt positiva (B) är patienter med positivt 
undersökningsresultat men negativt kirurgiskt resultat. Falskt negativa (C) är patienter 
med negativt undersökningsresultat och positivt kirurgiskt resultat och sant negativa (D) 
är patienter med både negativt undersökningsresultat och kirurgiskt resultat. Bilden är 
tagen från Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok (tillgänglig 
från: http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_bilaga10.pdf)  

A B 

C  D 
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För att jämföra om statistisk signifikant skillnad förekommer mellan subgrupperna 

(män, kvinnor, total) för varje huvudgrupp (PB respektive SPECT/CT) har Fishers 

exakta test använts. Signifikansnivån som användes var 5 % (P <0,05). 

Då vissa skriftliga svar kan uppfattas som diffusa och endast ge en indikation om 

lokalisation av befintligt adenom kommer dessa svar hanteras på samma sätt som mer 

specifika svar. Alltså kommer även svar som uppger misstanke om adenom och dess 

lokalisation att inkluderas i gruppen med positivt undersökningsresultat. Adenomens 

lokalisation delades primärt in i höger- och vänstersidiga adenom och sedan om de 

befann sig på den kaudala eller kraniala tyreoidealoben. Fanns fler än ett adenom var 

samtliga adenoms lokalisation tvungna att vara angivna i nuklearmedicinska 

mottagningens svar för att anses vara korrekt. 

Patienter som fått både ett positivt undersökningssvar samt ett positivt kirurgiskt svar 

men att lokalisation inte stämmer överens sinsemellan kommer att exkluderas från 

beräkning av sensitivitet, specificitet, PPV och NPV då de inte kvalificerar in sig i en 

passande grupp i en fyrfältstabell. Dessa resultat presenteras istället deskriptivt. 
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4 RESULTAT 
Totalt 14 patienter från gruppen med patienter undersökta med PB och 28 patienter från 

gruppen undersökta med SPECT/CT exkluderades vid datainsamling på grund av ej 

utförd kirurgi av olika orsaker. En vanlig orsak var att patienten drabbats av annan 

sjukdom under utredningsförloppet för pHPT som då prioriterades högre än pHPT vars 

utredning då hamnade i skymundan. En annan frekvent förekommande orsak var att 

kirurgi avstods efter att svar från paratyreoideascintigrafin erhållits och gett svar om att 

inget adenom scintigrafiskt kunde påvisas eller gav mycket osäkra svar om eventuella 

adenoms lokalisation och ansvarig läkare då avvaktat med kirurgiskt ingrepp. 

Ytterligare 20 patienter exkluderades från gruppen undersökta med SPECT/CT på 

grund av nyligen genomförd paratyreoideascintigrafi och därmed inte genomgått kirurgi 

innan studiens avslut oavsett scintigrafiskt resultat. 

Efter ovan nämnda exkluderingar användes totalt 92 patienter (medelålder 62,9±10,7 år) 

undersökta med PB varav 26 män (medelålder 61,4±11,2 år) och 66 kvinnor 

(medelålder 63,5±10,5år) samt 37 patienter (medelålder 60,0±15,1år) undersökta med 

SPECT/CT varav 10 män (medelålder 68,3±10,1 år) och 27 kvinnor (medelålder 

56,9±15,6 år) som underlag för fortsatta analyser (tabell 1). 

Tabell 1. Medelålder av samtliga inkluderade patienter vid individuellt 
undersökningstillfälle av paratyreoidea med planar bildinsamling (PB) respektive single 
photon emission computed tomography kombinerat med datortomografi (SPECT/CT). 
Hela studiens population med patienter från båda grupperna presenteras under rubriken 
”TOTAL”. Medelålder är presenterad i år med standardavvikelsen (SD) inom parentes. 

 PB  SPECT/CT  TOTAL 

 Medelålder vid 

undersökningstillfälle 

(år (SD)) 

 Medelålder vid 

undersökningstillfälle 

(år (SD)) 

 Medelålder vid 

undersökningstillfälle 

(år (SD)) 

Män 61,4 (11,2)  68,3 (10,1)  63,3 (11,2) 

Kvinnor 63,5 (10,5)  56,9 (15,6)  61,6 (12,5) 

Totalt 62,9 (10,7)  60,0 (15,1)  62,1 (12,1) 

 

Av de 26 män undersökta med PB erhöll 16 män positivt undersökningsresultat från 

nuklearmedicinska mottagningen och 10 negativt undersökningsresultat. Ett positivt 
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undersökningsresultat innebär att misstänkt adenom identifierats vid 

paratyreoideascintigrafin och ett negativt undersökningsresultat att det scintigrafiskt inte 

kunde påvisa något adenom. Av de 66 kvinnor som undersöktes med PB erhöll 50 av 

dem ett positivt undersökningsresultat och 16 av dem ett negativt undersökningsresultat 

(tabell 2). 

Av de 10 män som undersöktes med SPECT/CT erhöll samtliga ett positivt 

undersökningsresultat från paratyreoideascintigrafin. Av de 27 kvinnor som undersöktes 

med SPECT/CT erhöll 24 av dem ett positivt undersökningsresultat och 3 av dem ett 

negativt undersökningsresultat (tabell 2). 

Totalt erhöll 66 av 92 patienter undersökta med PB ett positivt undersökningsresultat 

och resterande 26 patienter erhöll alltså ett negativt undersökningsresultat. Av gruppen 

undersökta med SPECT/CT erhöll 34 av 37 patienter ett positivt undersökningsresultat 

och 3 patienter ett negativt undersökningsresultat (tabell 2). 

Totala antalet patienter med ett eller flera adenom påvisade vid kirurgi oberoende av 

scintigrafiskt resultat med PB var 83 stycken varav 58 stycken kvinnor och 25 stycken 

män. Antalet patienter där adenom inte kunde ses vid kirurgi var totalt 9 stycken varav 1 

man och 8 kvinnor (tabell 2). Antalet patienter med överensstämmande resultat mellan 

paratyreoideascintigrafi med PB och kirurgisk operationsberättelse var 54 stycken. Av 

dessa patienter var antalet kvinnor 45 stycken och antalet män 9 stycken. Antalet 

patienter med icke överensstämmande resultat mellan paratyreoideascintigrafi med PB 

och kirurgi var totalt 38 stycken varav 21 kvinnor och 17 män. Av dessa 38 patienter 

hade 15 av dem varav 7 kvinnor och 8 män både positivt undersökningssvar och positivt 

kirurgiskt svar men icke överensstämmande lokalisation och exkluderades därför från 

fortsatta beräkningar av studiens alla parametrar. Resterande 23 patienter varav 14 

kvinnor och 9 män låg därmed till grund för fortsatta beräkningar (tabell 3). 

Totala antalet patienter med ett eller flera adenom som påvisats vid kirurgi oberoende 

av scintigrafiskt resultat från SPECT/CT var 35 stycken varav 25 stycken var av 

kvinnligt kön och 10 stycken var av manligt kön (tabell 2). Antalet patienter som 

genomfört paratyreoideascintigrafi med SPECT/CT där resultat överensstämt mellan 

nuklearmedicinska mottagningens svar och kirurgens operationsberättelse var totalt 27 
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stycken. Av dessa 27 patienter bestod 20 stycken av kvinnliga patienter och 7 stycken 

av manliga patienter (tabell 4). 

Tabell 2. Tabellen visar antalet patienter undersökta med planar bildinsamling (PB) och 
med single photon emission computed tomography kombinerat med datortomografi 
(SPECT/CT) som fått antingen positivt eller negativt undersökningsresultat från 
scintigrafisk undersökning. Även antalet patienter med minst ett funnet adenom vid 
kirurgi oberoende av scintigrafiskt resultat presenteras i tabellen. 

   PB  (antal)    SPECT/CT  (antal) 

 Män  Kvinnor  Total  Män  Kvinnor  Total 

Positivt undersökningsresultat 16  50  66  10  24  34 

Negativt undersökningsresultat 10  16  26  0  3  3 

Positivt kirurgiskt resultat 25  58  83  10  25  35 

Negativt kirurgiskt resultat 1  8  9  0  2  2 

 

Tabell 3. Fyrfältstabell där antalet sant och falskt friska samt sant och falskt sjuka 
presenteras för patienter undersökta med planar bildinsamling (PB) presenteras. 

           

              

 Män  Kvinnor  Totalt  Män  Kvinnor  Totalt 

Positivt 

undersökningsresultat 

8  42  50  0  1  1 

Negativt 

undersökningsresultat 

9  13  22  1  3  4 

 

 

 

 

 

Positivt kirurgiskt resultat Negativt kirurgiskt resultat 
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Tabell 4. Fyrfältstabell där antalet sant och falskt friska samt sant och falskt sjuka 
presenteras för både patienter undersökta med single photon emission computed 
tomography kombinerat med datortomografi (SPECT/CT) presenteras. 

           

             

 Män  Kvinnor  Totalt  Män  Kvinnor  Totalt 

Positivt 

undersökningsresultat 

7  19  26  0  1  1 

Negativt 

undersökningsresultat 

0  2  2  0  1  1 

 

Sensitiviteten för män undersökta med PB beräknades vara 47% och för kvinnor 76%. 

Sensitiviteten för samtliga inkluderade patienter undersökta med PB beräknades vara 

69%. Specificiteten för PB beräknades vara 100% för män, 75% för kvinnor och 80% 

för hela gruppen undersökta med PB. Sensitiviteten för patienter undersökta med 

SPECT/CT beräknades vara 100% för män, 90% för kvinnor och 93% för totala antalet 

patienter undersökta med SPECT/CT. Specificiteten för de patienter undersökta med 

SPECT/CT kunde ej beräknas för män men beräknades vara 33% för kvinnor och 

därmed också 33% för samtliga inkluderade patienter undersökta med metoden (tabell 

5). 

PPV för män och kvinnor undersökta med PB beräknades vara 100% respektive 98%. 

För hela gruppen undersökta med PB beräknades PPV vara 98%. NPV för män och 

kvinnor undersökta med PB beräknades vara 10% respektive 19%. För hela gruppen 

undersökta med PB beräknades NPV vara 15% (tabell 5). 

PPV för män och kvinnor undersökta med SPECT/CT beräknades vara 100% respektive 

95%. För hela gruppen undersökta med SPECT/CT beräknades PPV vara 96%. NPV för 

män undersökta med SPECT/CT kunde ej beräknas på grund av att specificiteten inte 

kunnat beräknas. NPV för kvinnor och för hela gruppen undersökta med SPECT/CT 

beräknades vara 33% för båda (tabell 5). 

Positivt kirurgiskt resultat Negativt kirurgiskt resultat 
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Tabell 5. Sensitiviteten, specificiteten, det positiva (PPV) och negativa prediktiva 
värdet (NPV) för män, kvinnor och totala antalet patienter undersökta med planar 
bildinsamling (PB) respektive single photon emission tomography kombinerat med 
datortomografi (SPECT/CT). Sensitiviteten, specificiteten, PPV och NPV är nedan 
presenterade i procentform avrundat till närmsta heltal. 

   PB      SPECT/CT   

 Män  Kvinnor  Total  Män  Kvinnor  Total 

Sensitivitet 47%  76%  69%  100%  90% 93%  

Specificitet 100%  75%  80%  -  33% 33%  

PPV 100%  98%  98%  100%  95% 96%  

NPV 10%  19%  15%  -  33% 33%  

 

Enligt Fishers exakta värde vid jämförelse av sensitivitet och specificitet hos kvinnor 

undersökta med PB respektive SPECT/CT beräknades det föreligga statistisk signifikant 

skillnad (P <0,05: P = 0,00012). Vid jämförelse av samma parametrar hos totala 

studiegruppen undersökta med PB respektive SPECT/CT beräknades det även där 

föreligga statistisk signifikant skillnad (P <0,05: P = 5,0×10–6). Jämförelse mellan män 

undersökta med PB respektive SPECT/CT kunde inte beräknas på grund av uteblivet 

värde för specificiteten hos män undersökta med SPECT/CT. 

Enligt Fishers exakta värde vid jämförelse av PPV och NPV hos kvinnor undersökta 

med PB respektive SPECT/CT beräknades det inte föreligga statistiskt signifikant 

skillnad mellan metoderna (P <0,05: P = 0,085167). Vid samma beräkning för 

jämförelse mellan hela studiegruppen undersökta med PB respektive SPECT/CT 

beräknades det där föreligga statistisk signifikant skillnad mellan metoderna (P <0,05: P 

= 0,023078). Jämförelse mellan män undersökta med PB respektive SPECT/CT kunde 

ej genomföras då värdet för NPV hos män undersökta med SPECT/CT ej kunde 

beräknas. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Sensitivitet och specificitet 

Eftersträvansvärt är en metod som både har hög sensitivitet och hög specificitet. En hög 

sensitivitet indikerar få falskt negativa svar och en hög specificitet pekar på en låg andel 

falskt positiva svar. Högst sensitivitet hade paratyreoideascintigrafier utförda med 

SPECT/CT gentemot enbart PB men omvänt gällde specificiteten där undersökningar 

gjorda med PB erhöll en högre specificitet. Med andra ord kan man dra slutsatsen att 

SPECT/CT har en hög sannolikhet att ge sant positiva svar men i större utsträckning 

även ge en högre andel falskt positiva svar gentemot enbart PB där motsatt förhållande 

råder. Dock kan speciellt specificiteten för män undersökta med PB och sensitiviteten 

för män undersökta med SPECT/CT diskuteras. 

Hos flera patienter från både patientgrupperna undersökta med PB respektive 

SPECT/CT utfördes ingen kirurgi av paratyreoidea utifrån det negativa resultatet från 

scintigrafisk undersökning. Detta medför att värdet för specificiteten i samtliga 

undergrupper; män, kvinnor och totalt, bör tolkas med försiktighet. Optimalt för studien 

hade varit om samtliga patienter, oavsett scintigrafiskt resultat, undergått kirurgi. Som 

exempel undergick endast en man i gruppen undersökta med PB kirurgi trots negativt 

resultat på scintigrafi och påvisade även under kirurgi ett negativt resultat. Detta 

scenario gällde endast den mannen i den gruppen vilket också gav en specificitet på 

100% vilket är ett osäkert resultat. Ett högre antal patienter i varje subgrupp som 

undergått kirurgi trots negativt resultat från scintigrafi hade gett ett mer rättvisande 

värde för specificiteten än vad som presenteras i denna studie. Sensitiviteten för män i 

gruppen undersökta med SPECT/CT som beräknades vara 100% beror på att ingen man 

med negativt undersökningsresultat undergick kirurgi. Samtliga män i gruppen fick 

alltså ett positivt undersökningsresultat och även ett positivt kirurgiskt resultat. Flera 

läkare valde, på grund av negativt resultat från scintigrafi, att avstå kirurgi och 

påbörjade då istället utredning av andra möjliga sjukdomar med liknande sjukdomsbild. 

Detta hände i flera fall i båda grupperna där patienten bland annat ansågs vara för ung, 

för gammal eller för sjuk för att genomgå kirurgi av paratyreoidea varpå man istället 

valde att utreda för annan sjukdom för att på så vis undvika kirurgisk behandling i 

största möjliga mån. Samtliga värden för specificiteten och sensitiviteten för samtliga 
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subgrupper under båda huvudgrupperna bör tolkas med samma försiktighet av samma 

orsak. 

 

5.1.2 Positiva och negativa prediktiva värden (PPV och NPV) 

Med ett högt PPV är sannolikheten att ett positivt undersökningsresultat stämmer hög 

och definieras som andelen sant positiva av samtliga positiva resultat. Ett högt värde för 

PPV talar för att sannolikheten för att patienten är sjuk om undersökningsresultatet är 

positivt är hög. Eftersträvansvärt är därför ett högt värde för PPV. 

För ett högt NPV är sannolikheten att ett negativt undersökningsresultat stämmer hög 

och definieras som andelen sant negativa av samtliga negativa resultat. Ett högt NPV 

talar för att sannolikheten för att patienten är frisk då undersökningsresultatet är negativt 

är hög och därför är även ett högt NPV av värde vid olika undersökningsmetoder. 

Värdet för PPV är lägre och NPV är högre hos gruppen undersökta med SPECT/CT 

gentemot de undersökta med PB. Detta innebär i praktiken att SPECT/CT är bättre än 

PB i det avseendet att sannolikheten att patienten är frisk då undersökningsresultatet är 

negativt är större samtidigt som sannolikheten för att patienten är sjuk om 

undersökningsresultatet är positivt är lägre än hos patienter undersökta med PB. 

Noterbart är att värdet för PPV är generellt sett högre hos samtliga subgrupper 

undersökta med PB än för de subgrupper undersökta med SPECT/CT. Även det faktum 

att värdet för NPV är högre hos samtliga subgrupper undersökta med SPECT/CT än de 

subgrupper undersökta med PB. Ett mer rättvisande värde för PPV och NPV hade 

erhållits om fler patienter inkluderats i studien. Likt beräkning av specificiteten, som 

blev missvisande på grund av det låga antalet patienter med negativt 

undersökningsresultat som inte heller utifrån undersökningsresultatet undergått kirurgi, 

är även värdet för PPV och NPV missvisande då beräkningen av PPV och NPV utgår 

ifrån värdet för specificiteten. Vidare mer omfattande studier föreslås därför för mer 

rättvisande värden. 

 
 



21 
 

5.2 Metoddiskussion 
Totala antalet patienter som användes i studien bör inte ses som representativt för någon 

större population och därför kan inte denna studies resultat heller ses som representativt 

för någon större population. Resultatet visar endast på undersökningar utförda på 

nuklearmedicinska mottagningen under klinisk fysiologi på Centralsjukhuset i Karlstad 

mellan januari 2012 och april 2017. Vidare krävs ytterligare, mer omfattande studier, 

för att påvisa sensitiviteten, specificiteten, PPV och NPV hos PB och SPECT/CT vid 

paratyreoideascintigrafi. 

Lokalt på CSK utgår metoden från metodbeskrivningen för paratyreoideascintigrafi 

enligt EANM Guidelines men med några få avvikelser. Istället injiceras patienten med 

75 MBq 99mTc-perteknetat till skillnad från guidelines rekommendationer 150–200 

MBq. Också dosen för 99mTc-MIBI skiljer sig något från guidelines där de 

rekommenderar 600 MBq och CSK injicerar istället 750 MBq 99mTc-MIBI. Halva 

dosen, 375 MBq 99mTc-MIBI, administreras intravenöst istället om paratyreoidektomi 

utförs samma dag som den scintigrafiska undersökningen. Även mängden 

kaliumperklorat avviker från guidelines som rekommenderar 400 mg peroral dos där 

CSK istället administrerar 200 mg, se bilaga 1 (1). 

5.3 Jämförelse med andra studier 
I artikeln ”Incidence and prevalence of primary hyperparathyroidism in a racially mixed 

population” undersöks prevalensen och incidensen av pHPT hos personer med olika 

kön, ålder och etnicitet. I studien ingick 3,5 miljoner personer som var inskrivna på 

kliniken Kaiser Permanente Southern California, USA. Alla patienter med en förhöjd 

kalciumkoncentration i serum (>10.5 mg/dL/2.6 mmol/L; normal 8.5–10.5 mg/dL) vid 

minst ett tillfälle mellan 1995 och 2010 inkluderades i studien (6). 

Under studieperioden ökade incidensen av pHPT från 76,3 till 232,7 per 100 000 

personer/år hos kvinnor och från 29,5 till 85,2 per 100 000 personer/år hos män. 

Prevalensförhållandet mellan kvinnor och män höll sig dock konstant runt 2,5 till 1 

under hela studiens gång räknat på hela populationen bortsett från etnicitet (6). 

Prevalensen av pHPT ökade med stigande ålder och nådde sitt maximala värde i denna 

studie i gruppen med kvinnor mellan 70–79 år där prevalensen var 492,2 per 100 000 

personer och hos män i gruppen >80 år med en prevalens på 264,1 per 100 000 
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personer. pHPT var som mest prevalent hos svarthyade kvinnor i åldersgruppen 70–79 

år där prevalensen var 921,5 per 100 000 personer jämförelsevis med samma 

åldersgrupp hos vithyade kvinnor där prevalensen var 630,3 per 100 000 personer (P 

<0,0001). Hos svarthyade män >80 år var prevalensen 481,1 per 100 000 personer 

vilket också är signifikant högre än motsvarande åldersgrupp för vithyade män där 

prevalensen var 164,7 per 100 000 personer (P <0,0001) (6). 

Resultaten för prevalensen hos svarthyade personer toppar listan med en prevalens på 

447,9 hos kvinnor och 177,5 hos män per 100 000 personer. Hos vithyade personer var 

prevalensen 312,0 hos kvinnor och 103,1 hos män per 100 000 personer. Personer med 

asiatiskt ursprung hade en prevalens på 183,7 hos kvinnor och 71,8 hos män per 

100 000 personer. Hos personer med latinamerikanskt påbrå sågs en prevalens på 169,4 

hos kvinnor och 54,8 hos män per 100 000 personer. I gruppen kategoriserad som övrig 

etnicitet sågs en prevalens på 46,2 hos kvinnor och 12,0 hos män per 100 000 personer 

(6). 

En av slutsatserna i studien är att prevalensen av pHPT skiljer sig både beroende på 

ålder och etniskt ursprung där risken för pHPT bland annat ökar med stigande ålder och 

är vanligare bland kvinnor än män i alla åldersgrupper (6). 

Denna studie syftade inte till att utreda prevalens av pHPT i olika åldersgrupper och 

etniciteter men som ett bifynd sågs en högre prevalens av pHPT hos kvinnor än män. 

Noterbart i studien är att majoriteten av patienter i båda grupperna är av kvinnligt kön. I 

gruppen undersökta med PB är antalet kvinnor 79 stycken jämfört med antalet män som 

var 27 stycken vilket medför att andelen kvinnor var i denna grupp 74,5%. Samma 

beräkning i patientgruppen undersökta med SPECT/CT där antalet kvinnor var 64 

stycken och antalet män var 21 stycken medför att andelen kvinnor i denna grupp var 

75,3%. Orsaken till högre prevalens av kvinnor än män är som tidigare nämnts i denna 

studie är att främst kvinnor drabbas på grund av graviditet och i samband med det 

laktation. Laktation stimulerar paratyreoideas körtlar till ökad aktivitet och 

hyperaktiviteten kan då kvarstå även avslutad laktation i samband med graviditet (2). 

Vidare kan man fundera på artikeln ”Incidence and prevalence of primary 

hyperparathyroidism in a racially mixed population”s resultat där incidensen av pHPT 

ökade under studieperioden. För vidare studier föreslås utreda orsaken till detta om det 



23 
 

kanske beror på ändrade levnadsvanor eller möjligtvis andra orsaker som kan ge upphov 

till att incidensen för sjukdomen ökat med åren (6). 

Andra studier har presenterat resultat som både tyder på att signifikant skillnad 

förekommer mellan metodernas diagnostiska säkerhet men vissa studier pekar på det 

motsatta. 

I den retrospektiva studien ”The value of 99mTc-sestamibi SPECT/CT over 

conventional SPECT in the evaluation of parathyroid adenomas or hyperplasia” jämför 

artikelförfattarna den diagnostiska säkerheten och lokaliseringen av adenom och 

hyperplasi hos patienter med pHPT med två olika metoder för paratyreoideascintigrafi, 

SPECT och SPECT/CT. I studien användes tidigare insamlade data från 

rutinundersökningar av paratyreoidea med SPECT/CT mellan maj och november 2003. 

Totalt 48 patienters data användes i studien varav 32 kvinnor och 16 män mellan 28 till 

83 år (medelålder 58,2 år) (7). 

Bilderna tolkades parallellt av två nuklearmedicinska läkare som inte fick någon klinisk 

eller radiologisk bakgrundsinformation om patienterna. Läkarna tolkade först bilder från 

endast de två planara bildinsamlingarna och SPECT-insamlingen och sedan en gång till 

där de två planara insamlingarna tolkades tillsammans med SPECT/CT-insamlingen. 

Frågorna läkarna skulle besvara var om diagnosen ändrades mellan de två olika 

tolkningarna och om CT hjälpte lokalisera den patologiska paratyreoideakörteln eller 

inte. Fokal retention av 99mTc-MIBI bedömdes visuellt mellan den första och andra 

anteriora planara insamlingen hos samtliga patienter. Även tyreoideas utseende 

utvärderades om den hade ett multinodulärt utseende och huruvida fynd från 

paratyreoideascintigrafin stämde överens med patologiska postoperativa fynd (7). 

Planara anteriora bilder, med eller utan senare CT-insamling, identifierade 89% av de 

kirurgiskt bekräftade patologiska paratyreoideakörtlarna. Användandet av SPECT/CT 

ändrade diagnosen hos en patient (2%) från positiv till negativ och lokaliserade 

patologiska paratyreoideakörtlar bättre hos fyra patienter (8%) än enbart SPECT.  Hos 

90% av patienterna ansåg den ena av två tolkande läkarna att CT inte tillförde något till 

redan befintlig information inhämtat från planara bilder och SPECT. SPECT/CT var 

bättre än SPECT i att lokalisera de två bekräftade ektopiska paratyreoideaadenom i 

studiens kohort (7). 
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Slutsatsen i denna studie var att SPECT/CT inte tillförde någon signifikant förbättring 

av diagnostisk säkerhet och lokalisation av paratyreoideaadenom eller hyperplasi 

jämtemot enbart SPECT. SPECT/CT verkar dock fungera som ett bättre verktyg än 

SPECT vid lokalisation av ektopiska paratyreoideaadenom. Artikelförfattarna föreslår 

därför att CT inte bör vara en del av rutinprotokollet vid paratyreoideascintigrafi på 

grund av ovanstående orsak samt för att minska stråldosen och undersökningstiden för 

patienter (7). 

Trots att denna studie inte valde att specifikt utforska metodernas träffsäkerhet vid 

ektopiska adenom så ses ändå en skillnad i resultatet gentemot den föregående 

beskrivna studien då artikelförfattarna menar att den diagnostiska säkerheten inte skiljer 

sig mellan PB, SPECT eller SPECT/CT. Denna studie visar däremot på en skillnad 

mellan de olika metoderna och gör att resultatet mellan dessa två studier skiljer sig från 

varandra. Vad det kan bero på kan vara studiepopulationens storlek och karaktär eller 

slumpen. Det kan även bero på den tolkande personalens erfarenhet med tolkning av 

paratyreoideascintigram. 

I artikeln ”Comparison of SPECT/CT, SPECT, and planar imaging with single- and 

dual-phase (99m)Tc-sestamibi parathyroid scintigraphy” jämför artikelförfattarna om 

wash out-metoden förbättrar den diagnostiska säkerheten hos SPECT/CT, SPECT och 

PB vid lokalisation av adenom hos patienter med pHPT mellan april 2004 och juli 2005 

på ett sjukhus i Baltimore, Maryland, USA. Syftet var också att utreda om någon av 

bildinsamlingsmetoderna visade sig vara bättre än någon annan gällande sensitivitet, 

specificitet, positivt prediktivt värde (PPV), negativt prediktivt värde (NPV) samt area 

under kurvan (AUK) (8). 

Två planara insamlingar 15 och 60 minuter efter injektion visade en betydligt högre 

sensitivitet (P <0,0001: P = 0,001) och AUK (P <0,045: P <0,049) för lokalisation än 

enbart den första planara bildinsamlingen för sig. Den tidiga SPECT-insamlingen 

visades inte ha någon signifikant skillnad jämtemot den senare SPECT-insamlingen i 

sensitivitet, AUK eller PPV. SPECT-insamling som tolkades från båda insamlingarna 

visade sig ha en högre sensitivitet (P = 0,056: P = 0,039) och AUK (P <0,045: P 

<0,049) för lokalisation av adenom än tidig eller sen SPECT-insamling för sig. Vid 

jämförelse mellan SPECT och PB så sågs en svag antydan till högre sensitivitet och 
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AUK hos SPECT än PB. Dock drogs slutsatsen att ingen signifikant skillnad sågs 

mellan varken tidig SPECT-insamling eller dubbel SPECT-insamling jämtemot dubbel 

PB (8). 

Den tidiga SPECT/CT-insamlingen sågs ha en högre sensitivitet (P = 0,076), AUK (P = 

0,036) och PPV (P = 0,027) än den sena SPECT/CT-insamlingen. Dubbel SPECT/CT-

insamling visade en högre sensitivitet (P = 0,003: P <0,0001) och AUK (P = 0,001: P 

<0,0001) än tidig och sen SPECT/CT-insamling för sig. Tidig eller sen SPECT/CT-

insamling för sig var inte signifikant bättre än dubbel planar bildinsamling i sensitivitet, 

AUK eller PPV. Dubbel insamling av SPECT/CT (både tidig och sen) sågs ha en 

signifikant högre sensitivitet (P <0,0001), AUK (P <0,0001) och PPV (P = 0,05) än 

dubbel planar bildinsamling. Tidig SPECT/CT-insamling i kombination med sen planar 

bildinsamling hade högre sensitivitet (P <0,0001) och AUK (P <0,0001) än endast den 

dubbla planara bildinsamlingen (8). 

Dubbel SPECT/CT-insamling sågs ha en högre sensitivitet (P = 0,011) och AUK (P = 

0,004) än dubbel SPECT-insamling. Tidig SPECT/CT kombinerat med senare SPECT-

insamling sågs ha en signifikant högre sensitivitet (P = 0,003), AUK (P = 0,001) och 

PPV (P = 0,011) (8). 

Sammanfattningsvis förklarar artikelförfattarna att dubbel bildinsamling föredras 

framför endast en bildinsamling. Förslagsvis bör en tidig SPECT/CT-insamling följas 

av en senare bildtagning med antingen planara bilder, SPECT eller SPECT/CT för 

högsta värden av sensitivitet, PPV och AUK (8). 

På CSK används en dubbel bildinsamling rutinmässigt och vid otydliga resultat ibland 

även en tredje bildinsamling. Dock insamlas planara bilder vid första bildinsamlingen 

istället för SPECT/CT som Lavely WC et. al. föreslår för högsta värden för sensitivitet, 

PPV och AUK. SPECT/CT skulle istället kunna ersätta den tidiga PB vid 

undersökningen vilket skulle kunna appliceras vid rutinprotokollet för bästa möjliga 

diagnostiska säkerhet. 

5.4 Fördelar och nackdelar med planar bildinsamling respektive SPECT/CT 
Fördelar med en CT-undersökning är att undersökningen är snabbgenomförd och bilder 

kan fås i tvådimensionella axiella, koronara och sagitella snitt med självvald 

snittjocklek vilket bidrar till mer exakt anatomisk lokalisation av adenom och 
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hyperplasier. Den tillförda CT-delen till SPECT-undersökningen bidrar dock till 

ytterligare ett klaustrofobiskt moment där patienten då måste längre in i kameran än vid 

SPECT-undersökningen. Vid en CT-undersökning är det också lättare att få artefakter så 

som vid rörelse och skuggning från inopererade metalliska föremål (5).  

Den största nackdelen med SPECT/CT jämtemot PB är att patienten vid själva CT-

undersökningen utsätts för extra stråldos. Bildkvalitén står i avvägning jämtemot 

stråldos till patienten då en högre stråldos bidrar till högre bildkvalitet. Dock skall alltid 

eftersträvas att utsätta patienten för minsta möjliga stråldos och samtidigt uppnå god 

bildkvalitet enligt As Low As Reasonably Achieveable (ALARA-principen). ALARA-

principen säger att nyttan med att använda strålning skall överstiga riskerna för 

strålningsinducerad skada och är formulerad för att öka strålskyddet för patienter och 

undersökande personal (5, 9). 

Det finns även ett så kallat ”triple A”-tillvägagångssätt för att öka strålskyddet för både 

patienter och undersökande personal där de tre A:en står för Awareness (medvetenhet), 

Appropriateness (lämplighet) och Audit (revision). Med medvetenhet åsyftas 

medvetenhet från remittentens och undersökarens sida angående praktiskt och teoretiskt 

strålskydd. Det är också remittentens ansvar att göra patienten medveten angående 

riskerna och nyttan med strålning i sitt sammanhang utan att skrämma patienten. 

Angående patienter som genomgår upprepade CT-undersökningar bör också frågas om 

en ny CT-undersökning tillför ny information eller ej och bör i så fall undvikas om 

svaret på frågan är nej. Information om patientens kumulativa stråldos bör lagras 

elektroniskt och bör ses över inför ställningstagande angående ytterligare en CT-

undersökning. Särskilt viktigt är att ta ställning till upprepade CT-undersökningar för 

barn och ungdomar med kroniska sjukdomar. Med lämplighet åsyftas att avgöra när 

undersökning kan vara lämplig att genomföra. En radiologisk undersökning skall endast 

utföras för att svara på en klinisk frågeställning där undersökningen bidrar till 

efterföljande behandling av patienten. Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna samt de 

professionella föreningarna skall även gå ihop och utveckla evidensbaserade 

remisskriterier och riktlinjer för remisser för radiologiska undersökningar. I stora drag 

bör ej CT-undersökning göras på symtomfria patienter bortsett från ett antal godkända, 

av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, screeningmetoder eller hälsoundersökningar av 

en viss grupp individer. Undersökningsmetoder baserade på icke joniserande strålning, 
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så som magnetresonanstomografi (MR) och ultraljud, föredras då det är lämpligt utifrån 

övervägande av fördelar och nackdelar med respektive undersökningsmetod. 

Remittenten skall också lämna en fullständig remiss som inkluderar den kliniska 

frågeställningen och remissen skall alltid granskas av radiolog innan undersökningen 

utförs för att säkerställa lämpligheten för vald undersökningsmetod och 

undersökningsprotokoll. Varje gång då CT skall utföras är det viktigt att 

undersökningen optimeras för varje enskild patient enligt klinisk frågeställning och att 

stråldos hålls så låg som möjligt (ALARA). Med revision åsyftas att säkerställa 

tillräckligt strålskydd för patienten. Klinisk revision är inkluderad i flera av de nordiska 

ländernas regelverk om strålskydd och sjukvården uppmuntras genomföra både interna 

och externa revisioner så som självvärderingar och utbyte av erfarenheter gällande till 

exempel införandet av remisskriterier. Ett nordiskt samarbete gällande revisioner och 

utbyte av erfarenheter och information gällande CT förespråkas vid bildandet av externa 

revisionsgrupper (9). 

5.5 Andra metoder för preoperativ lokalisation av pHPT 
En annan preoperativ undersökning som görs av paratyreoidea parallellt med 

paratyreoideascintigrafi är ultraljud vilket enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är att 

föredra framför paratyreoideascintigrafi på grund av att minimera stråldosen till 

patienten (9). I artikeln ”Ultrasound based focused neck exploration for primary 

hyperparathyroidism” undersöks resultatet vid fokuserad halsexploration endast utifrån 

preoperativt ultraljud då paratyreoideascintigrafi med 99mTc-MIBI visat negativt 

resultat. Studien bestod av totalt 124 patienter med pHPT där samtliga undersökts med 

både ultraljud och paratyreoideascintigrafi. 53 patienter (43%) erhöll ett negativt svar 

från paratyreoideascintigrafin och valdes därför ut för fortsatta studier. Av dessa 53 

patienter med negativ paratyreoideascintigrafi erhöll 49 patienter (92%) positivt resultat 

från ultraljudsundersökningen. Ett positivt undersökningsresultat från 

ultraljudsundersökningen definierades som minst en abnorm paratyreoideakörtel som 

mättes till minst 5 cm stor (10). 

40 av 49 patienter (82%) som genomgick fokuserad halsexploration utifrån resultat från 

endast preoperativt ultraljud med gott resultat. Av de återstående 9 patienterna var 6 av 

dem (12%) felaktigt lokaliserade, två av dem (4%) hade hyperplasi och hos en av dem 

(2%) hittades adenomet ej vid exploration trots att adenomet var korrekt lokaliserat vid 
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ultraljudsundersökningen. Ultraljudsundersökningen beräknades ha en sensitivitet på 

97,5% (95% konfidensintervall (CI)) och en specificitet på 25% (95% CI) som ett 

diagnostiskt test för enstaka adenom. Hos de patienter där adenom lokaliserades vid 

ultraljud stämde mätningar gjorda vid undersökningen väl överens med faktiska mått 

(SD=0,30 cm) (10). 

Artikelförfattarna föreslår att trots paratyreoideascintigrafi är föredraget enligt annan 

litteratur vid preoperativ lokalisation av paratyreoideaadenom bör ultraljud också 

avväga genomföras inför halsexploration. Detta på grund av att paratyreoideascintigrafi 

uppnått falskt negativa resultat mellan 30–40% och eftersom resultatet i denna studie 

visar att ultraljud kan lokalisera adenom som ej kunnat påvisas vid 

paratyreoideascintigrafi. Detta kan leda till att fler patienter kan bli lämpliga kandidater 

för halsexploration (10). 

Flera patienter i denna studie har uppvisat negativa resultat vid paratyreoideascintigrafi 

men adenom har sedan visualiserats vid preoperativt ultraljud och sedan trots det 

negativa resultatet från scintigrafin undergått halsexploration med gott resultat. Av de 

26 patienter som undergått scintigrafi med PB med negativt undersökningsresultat hade 

22 av dem adenom eller hyperplasi (85%). Av de 3 patienter som undergått scintigrafi 

med SPECT/CT med negativt undersökningsresultat hade 2 av dem adenom eller 

hyperplasi. Av de patienter med negativt scintigrafiskt resultat oberoende av metod 

undergick totalt 24 fler patienter halsexploration med positivt resultat än om kirurg och 

remitterade läkare endast hade förlitat sig på scintigrafiskt resultat. Preoperativ 

ultraljudsundersökning kan alltså bidra till att färre patienter med pHPT missas och 

därmed får rätt behandling snabbare. 

I artikeln ”Sensitivity and Specificity of Dual-Isotope 99mTc-Tetrofosmin and 123I 

Sodium Iodide Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) in 

Hyperparathyroidism” syftade artikelförfattarna till att utreda den diagnostiska 

säkerheten mätt i sensitivitet och specificitet med isotoperna 99mTc-MIBI och jod-123 

(123I) vid preoperativ paratyreoideascintigrafi med SPECT (11). 

Studiepopulationen bestod av 70 patienter med pHPT (medelålder 56,6±12.5 år) och 20 

patienter med tertiär HPT (tHPT) (medelålder 47,0±13.6 år) undersökta rutinmässigt 

mellan januari 2005 och december 2013. Bilder insamlade från SPECT-undersökningen 
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korrelerades med det kirurgiska resultatet. Analyserades gjordes också eventuell 

samtidig sjukdom i tyreoidea, pre- och postoperativa laboratorievärden, 

histopatologiska resultat samt typ och duration av kirurgi som utfördes. Samtidig 

sjukdom i tyreoidea undersöktes med hjälp av ultraljud eller förhöjda 

tyreoideaantikroppar. Vilken typ av operation som utfördes av de erfarna 

endokrinkirurgerna valdes av kirurgen själv utefter scintigrafiskt resultat. De två 

operationstyperna som valet stod emellan var minimalinvasiv kirurgi och bilateral 

halsexploration. Vid negativt scintigrafiskt resultat fick patienten undergå fler 

bilddiagnostiska metoder så som ultraljud, CT och magnetresonanstomografi (MRT), 

för att underlätta och stödja den minimalinvasiva kirurgitekniken (11). 

Patienter med tHPT hade högre värden för PTH-koncentrationen i serum (S-PTH) 

gentemot patienter med pHPT (815,4±710,1 respektive. 179,5±197,7 ng/L, P <0,001) 

samt värden för S-kreatinin (492,1±450,0 respektive 76,6±18,6 μmol/L, P <0,001). Runt 

40% hade samtidig tyreoideasjukdom. Hos patienter med pHPT beräknades 

sensitiviteten vara 80% och ett PPV på 93%. Specificiteten beräknades vara 99%. 

Patienter som fick positiva undersökningsresultat från paratyreoideascintigrafin hade 

högre värden för S-PTH (195,4±214,9 respektive 109,5±53,1 ng/L, P = 0,033) och hade 

utskuren vävnad av större vikt än patienter med negativa undersökningsresultat (1,8±2,1 

respektive 0,5±0,6 g, P = 0,007). Durationen av kirurgin var ungefär 40 minuter kortare 

hos patienter med positivt scintigrafiskt resultat gentemot patienter med negativt 

scintigrafiskt resultat (89±46 respektive 129±41 minuter, P = 0,006). Kostnad per minut 

beräknades vilket gav att en minuts operationstid kostade ungefär € 17–18 (Schweiziska 

mått). Detta innebär att för gruppen där operationstiden var ungefär 40 minuter kortare 

än den andra innebär detta en skillnad i operationskostnad mellan € 680–720 per 

operationstillfälle (11). 

86% av de patienter med positivt scintigrafiskt resultat genomgick 86% minimalinvasiv 

kirurgi och motsvarande siffra hos de patienter med negativt scintigrafiskt resultat var 

50% (P = 0,021). Hos patienter med positiva undersökningsresultat sågs en antydan till 

att adenom snarare än hyperplasi låg till grund för deras pHPT jämfört med patienter 

med negativa scintigrafiska resultat (P = 0,021). Artikelförfattarna betonar dock att det 

finns studier gjorda med positron emissions tomografi (PET) och spårämnen så som 
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11C-methonin and 18F-kolin som har visat högre upptag i hyperplasier och hos patienter 

med falskt negativa undersökningssvar från SPECT (11). 

Slutsatsen med studien var att den diagnostiska säkerheten för SPECT med 99mTc-MIBI 

samt 123I är hög och kan bidra till kortare operationstid och minskade 

operationskostnader och att PET med spårämnen så som 11C-methonin and 18F-kolin 

kan bidra till högre träffsäkerhet av hyperplasier vid pHPT (11). 

En säker preoperativ undersökningsmetod är med andra ord av högt värde både för 

patientens del och ekonomiskt sett till sjukhusens och klinikernas del. Patienten 

genomgår med minimalinvasiv kirurgi en tidsmässigt kortare operation och får 

postoperativt mindre operationsärr vilket bland annat är en kosmetisk fördel. Sjukhusen 

och klinikerna vinner även på detta då den minimalinvasiva kirurgin är mindre kostsam 

än fullständig halsexploration (11). Då många patienter med pHPT baserat på 

hyperplasi snarare än adenom kan vara svårare att detektera med hjälp av metoder så 

som PB, SPECT och SPECT/CT bör patienter med typisk bild för pHPT trots negativt 

scintigrafiskt resultat undergå ytterligare undersökningar. Så som Sommerauer M et. al. 

(11) föreslår till exempel PET med spårämnen så som 11C-methonin and 18F-kolin för 

preoperativ lokalisation av pHPT. Detta för att minska antalet sant sjuka patienter som 

inte får undergå kirurgisk behandling av pHPT baserat på falskt negativa scintigrafiska 

resultat. Även preoperativt ultraljud bör enligt Bradley SJ et. al. (10) övervägas utöver 

nuklearmedicinska avbildningsmetoder av paratyreoidea för att minimera risken för 

falskt negativa undersökningsresultat som kan påverka vidare behandling av patienter. 

En PET finns i nuläget inte på CSK och därför finns inte möjlighet till kompletterande 

undersökning vid främst negativt scintigrafiskt resultat. Däremot utförs preoperativa 

ultraljud av halsens mjukdelar ofta parallellt med nuklearmedicinska 

avbildningsmetoder vilket är bra då risken för att missa sant sjuka med negativa 

scintigrafiska resultat minskar. 

 

5.6 Kirurgi och postoperativa resultat 
Symtomatisk pHPT är känt sedan tidigare associerat med kardiovaskulär dödlighet och 

Osto E et. al. undersökte huruvida asymtomatisk pHPT är associerat med 

koronarkärlsdysfunktion genom att studera den koronara flödesreserven (CFR) pre- och 
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postoperativt. Studien visar att hos patienter med pHPT och samtidig mikrovaskulär 

dysfunktion återgår den mikrovaskulära funktionen till det normala efter 

paratyreoidektomi. Detta föreslår att nivåerna av PTH spelar stor roll vid bedömning av 

kardiovaskulär risk hos patienter med pHPT (12). 

Flera patienter i denna studie nekades kirurgi på grund av för hög ålder för att anses 

vara fördelaktigt jämtemot riskerna med operation. Calò PG et. al. föreslår däremot att 

även äldre patienter drar stora fördelar av paratyreoidektomi. Paratyreoidektomi är en 

säker, effektiv och nu även alltmer oftare minimalinvasiv på grund av den ständiga 

förbättringen av preoperativa undersökningar för lokalisation av adenom och 

hyperplasier som ligger till grund för pHPT. Många kirurger oroas av ofta samtidig 

multiglandulär sjukdom hos äldre patienter vid bedömning om kirurgisk behandling ska 

genomföras men enligt Calò PG et. al. kan paratyreoidektomi ändå genomföras på ett 

säkert sätt. Artikelförfattarna föreslår därför att paratyreoidektomi skall övervägas hos 

patienter med pHPT oavsett ålder. Detta är en viktig insikt då pHPT är en sjukdom där 

incidensen ökar med stigande ålder vilket kan leda till att fler äldre patienter med pHPT 

får genomgå kirurgisk behandling (13). 

I artikeln ”Health-related quality of life after successful surgery for primary 

hyperparathyroidism: no additive effect from vitamin D supplementation: results of a 

double-blind randomized study” skriver Åberg V et. al. om att hälsorelaterade 

livskvalitén hos patienter med pHPT är sänkt jämfört med friska individer. 

Artikelförfattarna undersökte om den hälsorelaterade livskvalitén hos patienter med 

pHPT är associerat med D-vitaminbrist och om den hälsorelaterade livskvalitén hos 

dessa patienter ökar efter postoperativ behandling med D-vitamin (14). 

D-vitaminbrist är vanligt hos patienter som framgångsrikt opererats för pHPT och får 

efter operation ofta D-vitamintillskott för att kompensera för detta. Åberg V et. al. 

beskriver i sin studie att den hälsorelaterade livskvalitén hos patienter med pHPT ökade 

efter framgångsrik operation. Däremot sågs ingen skillnad i den hälsorelaterade 

livskvalitén ett år efter framgångsrik operation med D-vitamintillskott trots en hög 

prevalens av D-vitaminbrist i studiepopulationen. D-vitamintillskotten gjorde dock sin 

verkan genom att minska D-vitaminbristen och minska koncentrationen av PTH i 

plasma men hade alltså ingen påverkan på patientens hälsorelaterade livskvalité (14). 
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Ovan nämnda artiklar stödjer paratyreoidektomi som en säker och effektiv behandling 

hos samtliga patienter med pHPT oavsett ålder (13). Paratyreoidektomi återställer den 

mikrovaskulära funktion hos patienter med pHPT som innan operation led av 

mikrovaskulär dysfunktion (12) samt att den hälsorelaterade livskvalitén ökar hos de 

framgångsrikt opererade patienterna (14). 

5.7 Slutsats 
Vid jämförelse av sensitiviteten och specificiteten mellan kvinnor undersökta med PB 

gentemot kvinnor undersökta med SPECT/CT visades det att en statistiskt signifikant 

skillnad förelåg (P <0,05: P = 0,00012). När den totala gruppen undersökta med PB 

jämfördes med den totala gruppen undersökta med SPECT/CT beräknades en statistiskt 

signifikant skillnad i sensitivitet och specificitet mellan grupperna (P <0,05: P = 5,0×10–

6). 

En signifikant skillnad förelåg inte i PPV och NPV mellan kvinnor undersökta med de 

två olika avbildningsmetoderna (P <0,05: P = 0,085167) dock förelåg signifikant 

skillnad vid jämförelse av de totala studiegrupperna (P <0,05: P = 0,023078). 

Slutsatsen är att SPECT/CT är superior gentemot enbart PB vid preoperativ lokalisation 

av paratyreoideaadenom med avseende på sensitivitet i både grupper om kvinnor för sig 

samt i könsblandade grupper och med avseende på NPV i könsblandade grupper. PB är 

däremot en bättre metod än SPECT/CT med avseende på specificitet i både grupper om 

kvinnor för sig samt som könsblandade grupper och även med avseende på PPV i 

könsblandade grupper. 

5.8 Slutord 
Jag skulle vilja utbringa ett stort tack till min handledare Maria Fernström, 

universitetslektor vid Örebro universitet, för att ha agerat ett utomordentligt bollplank 

för idéer och tankar samt gett konstruktiv kritik och återkoppling kontinuerligt under 

uppsatsens gång. Ett tack utbringas även till min metodhandledare Leif Bojö, överläkare 

med Dr samt Anders Eriksson, driftledare och biomedicinsk analytiker, på Klinisk 

fysiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad för stöd vid det praktiska arbetet i de lokala 

journalsystemen och för att ha hjälpt mig med idéer och tankar till uppsatsen. 
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Syfte 
Att säkerställa att undersökningen och händelser rörande undersökningen sker med adekvat 

kvalitet och väldokumenterade rutiner. 

Ansvar 
Undersökande BMA har ansvar för att undersökning och utvärdering utförs på ett korrekt sätt i 

enlighet med metodbeskrivning. Frisläppande BMA godkänner undersökningen eller vidtar 

lämpliga åtgärder (ny undersökning, administrativ avvikelse eller kommunicerar med ansvarig 

läkare). Läkare har ansvar för att svar skrivs. Strålskyddsansvarig fysiker ansvarar för 

strålskyddsfrågor. Verksamhetschefen för klinisk fysiologi har det övergripande ansvaret. 

Indikationer/Kontraindikationer 
Indikationer: Preoperativ undersökning för att lokalisera parathyreoideaadenom. 

Kontraindikationer: Finns inga kontraindikationer men sköldkörteln bör ej vara jodblockerad då 

det försvårar tolkningen av bilderna. 

Graviditet – Amning 
Graviditet: Generellt bör man undvika att undersöka gravida kvinnor med isotoper, om det är 

absolut nödvändigt med undersökning reduceras dosen till fostret genom att minska 

aktiviteten till patienten. För varje enskilt fall tas kontakt med nuklearmedicinskt ansvarig 

läkare och nuklearmedicinskt ansvarig sjukhusfysiker. 

Fastställande graviditet: Se dokument ”Metoder allmänt”. 

Amning: Sestamibi: 24 timmars ammningsuppehåll samt tömma brösten och kasta mjölken 

minst en gång. Perteknetat: 24 timmars ammningsuppehåll samt tömma brösten och kasta 

mjölken minst en gång. 

Teori 
Parathyroidea (bisköldkörtlarna) är belägna i eller bakom thyroidea. Hyperparathyreoidism 

(HPT) är en överproduktion av parathormon (PTH) som kan vara primär, sekundär eller tertiär. 

Primär HPT 
Vanligaste formen av HPT och beror oftast på ett enskilt bisköldkörteladenom. Mindre vanligt 

(cirka 15%) är MGD (multi gland disease) där parathyroideakörtlarna är mer diffust 

hyperplastiska. 

Sekundär HPT 
Överproduktion av PTH beroende på njurinsufficiens. 
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Teritär HPT 
Bildning av autonoma adenom i parathyroidea beroende på långvarig hyperfunktion, ofta 

beroende på njurinsufficiens. 

Metodbeskrivning 

Scintigrafi 
Vår metod bygger på två olika metoder, subtraktionsmetod och utsköljningsmetod. 

Subtraktionsmetod (double tracer) 
Det finns egentligen inte någon speciell tracer för parathyroidvävnad utan man utnyttjar de 

preparat som används till andra undersökningar Sestamibi som används vid 

hjärtundersökningar tas även upp i parathyroidea och thyroidea. Natriumpertechnetat 

används sedan för att avbilda thyroidea. De två bilderna normeras och subtraheras sedan från 

varandra. Eventuella adenom visualiseras då. Vid denna metod är det viktigt att få en bra 

thyroideabild varför Levaxinbehandling och jodkontrasthistoria måste beaktas. 

Utsköljningsmetod (washout eller dual phase) 
Metoden utnyttjar skillnader i utsköljningstider av sestamibi mellan parathyroideas och 

thyroideas vävnad. Efter injektion tas bilder 10‐15 minuter efter injektion samt 1,5‐2,5 timmar 

senare. Bilderna jämförs visuellt. 

Parathyreoideascintigrafin är inte diagnostisk utan en lokaliseringsteknik av abnormala körtlar, 

normala körtlar kan normalt ej detekteras då de är för små. 

Patientförberberedelser 
Ej Levaxin 3 veckor innan undersökning. Ej jodhaltiga kontrastmedel eller hälsokostprodukter 

inom en vecka före undersökningen. 

Radiofarmaka/farmaka 

Radiofarmaka  

Tc‐99m Natriumpertechnetat och Tc‐99m Sestamibi (Cardiolite). 

Aktivitet: 

75   MBq Tc‐99m Natriumpertechnetat 

750 MBq Tc‐99m Sestamibi  

375 MBq Tc‐99m Sestamibi vid injektion inför operation samma dag 

Farmaka 

Kaliumperklorat 0,2 g upplöst i ½ mugg vatten peroralt. 
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Insamlingsparametrar 

Kollimator: LEHR 
Energifönster: 140 KeV Tc99, energifönster 20%. 

Matris: 128 

Bilder:  

• AP Pertechnetat 10 minuter eller 100 kcts, zoom Philips 2,19 eller GE 2. 

• AP Sestamibi, 20 minuter dynamisk insamling 1 minut/bild, zoom Philips 2,19 eller GE 2. 

• AP 60 Mibi, 5 minuter statisk bild 60 minuter efter injektion sestamibi, zoom Philips 

2,19 eller GE 2. 

• APö 65 Mibi, 5 minuter statisk bild 65 minuter efter injektion Sestamibi, zoom Philips 

1,46 eller GE 1,33. 

• SPECT/CT GE640 non‐cirkular tomo, 60 vinklar, 25 sekunder/vinkel 70 mininuter efter 

injektion Sestamibi, zoom 1,33, 120 kV + 30 mA, full SPECTfield, pitch 1,25 

• SPECT/CT Philips non‐cirkular tomo, 64 vinklar, 25 sekunder/vinkel, 70 minuter efter 

Sestamibi, zoom 1,46, localization fast, 3 fields, 120kV + 20 mA. 

• AP 120 Mibi, 5 minuter statisk, 2 timmar efter injektion Sestamibi, zoom 4. 

Utförande 
Tidsåtgång: 3 timmar, under uppehåll i undersökningen kan patienten gå till cafeterian. 

Kontrollera: Identitet, graviditet och amning 

Kontrollera att föreskrifter från kallelsen följts. Notera avvikelser. 

• Notera om patienten fått jodhaltig röntgenkontrast inom 3 månader före 

undersökningen. 

• Notera patientens aktuella mediciner. 

• Sätt PVK och injicera Pertechnetat. 

• Dra upp Sestamibi.  

• Kaliumperchlorat 0,2 g upplöst i vatten, ges till patienten omedelbart före första bilden. 

• Patietnen ska ligga i samma läge under insamlingen av Pertechnetatbilden som vid 

injektion av Sestamibi samt under den dynamiska insamlingen. Använd ej huvudstödet 

eller sandsäckar. Placera patienten med halsen lite utsträckt och huvudet lite bakåt. På 

grund av lång insamlingstid är det viktigt att patienten ligger bekvämt. Informera om 

vikten av att ligga stilla med huvudet under hela insamlingstiden 

• Tidigast 15 minuter efter injektionen startas Pertechnetatbilden. 

• Injektion av Sestamibi direkt efter att Pertechnetatbilden avslutas. Dynamisk inspelning 

i 20 minuter påbörjas. 

• Uppehåll 30 minuter. Patienten får äta och dricka om han/hon vill. 

• Statisk zoomad bild och översiktsbild 1 timme efter Sestamibiinjektionen. 

• Tomografisk insamling rutinmässigt efter 1 timmes MIBI‐bild. 

• CT direkt efter 1 timmes tomografi. Minska CT området till nedanför ögonen i ovankant 

och en bit av hjärtat med i nederkant. 
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• Statisk zoomad bild 2 timmar efter Sestamibiinjektionen om: o Det saknas eller är så 
lågt upptag av Pertechnetat att subtraktionsmetoden är otillförlitlig. o Man inte ser 

något adenom i subtraktionsbilden eller i 1 timmas bilden (PA 60). 

Utvärdering 
Se instruktion nedan. 

Svarshantering 
Läkare på Klinisk fysiologi skriver svar i SectraRIS. 

Dokumentation 
Undersökningsdata relevanta för utvärdering och tolkning av bilder skrivs in i fliken 

”anteckningar” i SectraRIS. 

Kvalitetsparametrar 
Gammakamera kontrolleras enligt rutin. 

Bildernas tekniska kvalitet granskas av erfaren BMA med avseende på: 

� Upptag av isotop på förväntad plats och av förväntad 
intensitet. � Inga rörelseartefakter (suddig/utsmetad bild). 

Felkällor 

• Jordblockering kan ge dålig Pertechnetatbild. 

• Levaxin ej utsatt ger dålig Pertechnetatbild. � Rörelser. 

Arkivering 
Arkiveringen beskrivs i dokumentet ”15.1.1 Arkivering Nuklearmedicinska bilder”. 

Referenser 
2009 EANM Parathyroid Guideline. 

Kommentar 
2015 juli, lagt till CT som rutin, kör bara på GE 640. 

Dokumentet är utarbetat av: Anders Eriksson   

 


