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SAMMANFATTNING 
 

 
Skelettscintigrafi är en undersökning som syftar till att påvisa eventuella förändringar i skelettet. 

Undersökningen görs på en nuklearmedicinavdelning alternativt en röntgenavdelning. Olika 

typer av maligna förändringar i kroppen kan ge upphov till skelettmetastaser. Cancertyper som 

vanligtvis sprider sig till skelettet är prostatacancer och bröstcancer. Prognos och behandling är 

viktigt för patienter som lider av skelettmetastaser. Skelettscintigrafi är därför en viktig 

diagnostikundersökning för detta.  

 

GE-healthcare gammakameror som används på Nuklearmedicinska kliniken på Mälarsjukhuset i 

Eskilstuna har en inbyggd programvara, Evolution for BoneTM. Programvaran har hittills endast 

använts vid ett fåtal tillfällen på kliniken. Studien ska utröna om programvaran kan förkorta 

undersökningstiden vid skelettscintigrafier och samtidigt bibehålla eller förbättra bildkvalitén.  

 

På de patienter som ingick i undersökningen utfördes dels standardsskelettscintigrafin som tog 

18 minuter, dels scintigrafi med Evolution for BoneTM som tog 10 minuter. De två bildparen som 

undersökningarna resulterade i jämfördes därefter av två radiologer. Kriterierna för 

bedömningarna var brus, upplösning och kontrast. 

 

Resultatet av studien visade att kriteriet upplösning blev sämre (p >0,05)), bruset reducerade (p 

>0,05) och kontrasten blev oförändrad (p <0,05) vid användandet av Evolution for BoneTM 

jämfört med standardsskelettscintigrafi. Medelvärdet för dessa tre kriterier sammantaget visar ett 

något högre värde för bildkvalité vid användandet av Evolution for BoneTM. 

Evolution for BoneTM programmet bidrar till en minskad undersökningstid vid 

skelettscintigrafier samtidigt som bildkvalitén kan bibehållas och i vissa hänseenden förbättras. 

  

 

 
Nyckelord: prostatacancer, skelettmetastaser, skelettscintigrafi, Evolution for BoneTM 
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ABSTRACT 
 
 
Skeletal scintigraphy is a highly sensitive diagnostic in nuclear medicine imaging technique 

using radioactive tracer to evaluate the different physiological and pathological processes in the 

skeleton. The test is commonly done in a nuclear medicine department or radiological 

department. There are types of malignity that usually spread cancer cells and cause damage to 

the bone such as prostate- and breast cancer. Prognosis and treatment is important for the 

patients who have cancer metastasis to the bone. Skeletal scintigraphy is one of the most 

important tests for evaluating the disease. 

 

In Mälarsjukhuset, Esklistuna is GE-healhtcare gamma camera used for skeletal scintigraphy. 

This camera has software called Evolution for BoneTM, which reduces examination time 

compared with the standard skeletal scintigraphy. The purpose of this study is to evaluate if the 

software can be used without compromising the quality of the images.  

 

Patients included in this study had to undergo the standard skeletal scintigraphy and Evolution 

for BoneTM. Two radiologists compared the images produced by both methods. The criteria’s for 

comparison of the images was resolution, noise and contrast. 

 

The result of the study shows that the criteria resolution was less (p >0,05), reduced noise (p 

>0,05) and contrast was same (p<0,05) in Evolution for BoneTM compared with the standard 

skeletal scintigraphy. The mean of the three criterias put together shows a slight improvement in 

the quality of the images using Evolution for BoneTM. 

Evolution for BoneTM reduces imaging time for skeletal scintigraphy while having the same 

image quality as the standard procedure, and to some content better image quality is achieved. 

 
 
 
 
Key words: prostate cancer, skeletal metastasis, skeletal scintigraphy, Evolution for BoneTM 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Prostatans anatomi och fysiologi 
Prostatan är en valnötsformad körtel som ligger precis under urinblåsan och omger urinröret. 

Cirka två tredjedelar av prostatan består av hormonproducerande celler medan cirka en tredjedel 

består av muskelceller. Körteln har en tät fiberkapsel som integrerar ett nätverk av nerver och 

vener. Prostatan har en bas som ligger nära urinblåsan och en spets (apex) som ligger ovanför 

urinrörets sfinkter- och perinealmuskler. Prostatan består av en främre muskulär del som ligger 

anteriört urinröret och en bakre del som ligger intill rektum. Prostatan består också av två lober, 

höger och vänster lob, som var och en i sin tur är indelade i fyra lober: 1. En ytlig inferoposterior 

lob, posteriort till urinröret och inferiort till de ejakulatoriska kanalerna. 2. En ytlig inferolateral 

lob, lateralt om urinröret som utgör en stor del av prostatan. 3. En superomedial lob som omger 

de ejakulatoriska kanalerna. 4. En anteromedial lob som är direkt lateralt till proximala delen av 

urinröret i prostatan (1). En schematisk bild av prostatakörteln visas i figur 1. 

Prostatakörteln utsöndrar en tunn mjölkliknande vätska som består av kalcium, citratjoner, 

fosfatjoner, koaguleringsenzym och profibrinolysin. Under utlösningen kontraherar 

prostatakörteln samtidigt som sädesledarna kontraherar så att den tunna mjölkliknande vätskan i 

prostatan blandas med sädesvätska. Vätskan från prostata är något basisk. Detta är viktigt för en 

lyckad befruktning av ägget eftersom vätskan i ledarna som transporterar spermierna innehåller 

citronsyra och därmed är sur. Spermiernas rörlighet är optimal vid pH mellan 6-6.5  i den 

omgivande vätskan. Det är sannolikt att den något alkaliska vätskan från prostatan hjälper till att 

neutralisera surhetsgraden i sädesvätskan under ejakulationen och därmed ökar spermiernas 

rörlighet och fertilitet.  

Prostatakörteln är relativt liten under barndomen. Först under puberteten börjar den växa vilket 

beror på testosteronstimulans. I 20-årsåldern slutar tillväxten av prostatan och har samma storlek 

upp till 50-årsåldern. Vid denna tidpunkt börjar prostatan hos vissa män att krympa på grund av 

minskad testosteronproduktion. Hos en del äldre män utvecklas en godartad tillväxt av prostatan 

som orsakas av en onormal tillväxt av vävnaden i prostatan. Detta tillstånd kan leda till 

avflödeshinder vid miktion (2). 
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Figur 1: Schematisk bild av prostatakörteln med dess zoner och den omgivande anatomin. Tillgänglig 

från: http://teachmeanatomy.info/pelvis/the-male-reproductive-system/prostate-gland/ 

  

1.2 Prostatacancer  
Cancer i prostatan uppkommer genom en mutation i normala celler i prostatakörteln, vanligtvis i 

den basala delen av prostatan. När cancerceller har uppstått i prostatan stimuleras de till snabbare 

tillväxt av testosteron. Cancer är vanligast i de perifera delarna av prostatan och dessa delar kan 

undersökas med hjälp av rektal palpation. Adenokarcinom är den vanligaste formen av 

prostatacancer och denna cancertyp utvecklas primärt i körteldelen av organet. Cancercellerna 

växer och börjar föröka sig i den närliggande vävnaden i prostatan och bildar en tumör. En sådan 

typ av tumör kan växa på utsidan av prostatan eller hålla sig inom prostatan under flera 

decennier. Prostatacancer metastaserar vanligtvis till skelettet och lymfkörtlar. De främsta 

riskfaktorerna för att utveckla prostatacancer är ålder, etnicitet, övervikt och hereditet (2, 3). 

Tumörer i prostatan växer långsamt och under lång tid upplevs inga symtom. Vanliga 

debutsymtom kan vara vattenkastningsbesvär då urinstrålen blir svag och svårighet att komma 

igång med vattenkastningen (4). 

En viktig diagnostik vid förändringar i prostatakörteln är palpation. Även ultraljud är en vanlig 

diagnosmetod och utförs genom att föra in en ultraljudssond i rektum. För att bestämma 

prostataspecifiktantigen (PSA) tas blodprov. Ju högre värden i blodprovet desto mer ökar 

sannolikheten att cancer förekommer. Förhöjda PSA-värden förekommer även vid godartad 

prostataförstoring. Biopsi av prostata är en metod för att få definitiv diagnos och då fastställs 

http://teachmeanatomy.info/pelvis/the-male-reproductive-system/prostate-gland/
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även tumörens typ och differentieringsgrad. En metastasutredning kan göras där 

skelettmetastaser kan påvisas. Här kan skelettscintigrafi visa typiska fynd och vid oklara 

förändringar kan slätröntgen visa metastaser med sklerotiskt utseende (4). 

Skelettscintigrafi, magnetisk resonanstomografi (MR) och positronemissionstomografi (PET) 

ökar detektionen av skelettmetastaser i ett tidigt stadium och en relevant behandling kan sättas 

in. Dessa undersökningsmetoder är rutin i många klinisk-praktiska verksamheter (5). 

Cirka en tredjedel av all cancer hos män i Sverige utgörs av prostatacancer. Sjukdomen debuterar 

sällan tidigare än i 50 års ålder och genomsnittlig ålder för diagnos är 69 år. Cirka 

10 000 män i Sverige har varje år fått diagnosen prostatacancer det senaste decenniet. Hos 

medelålders och äldre män är förekomsten av cancerceller i prostatakörteln mycket vanlig. Det 

rör sig då ofta om små områden med cancerceller i prostata och dessa områden växer så 

långsamt så att de sällan orsakar symtom under den resterande livstiden varvid patienten ofta 

hinner avlida av andra orsaker. Förbättrad behandling och diagnostik har de senaste 15 åren 

minskat dödligheten i prostatacancer i Sverige (6).  

 

1.3 Skelettmetastaser vid prostatacancer 
Skelettet är ett dynamiskt system som är föremål för både extern och intern påverkan som det 

måste anpassa sig till. Det består av oorganiska kalciumkristaller, organisk kollagenmatrix och 

blodkärl. Vanligtvis råder en konstant balans mellan återskapande skelettceller, osteoblaster, och 

nedbrytande skelettceller, osteoklaster. Oavsett var tumören uppstår kan den metastasera till 

skelettet till exempel vid bröst-, lung-, njur-, sköldkörtel- och prostatacancer. Risken för 

skelettmetastasering är störst vid bröst- och prostatacancer (7).  

Elakartade cancerceller i skelettet finns vid primära skelettumörer och uppkommer vid 

metastasering från andra cancerformer. Vid elakartad tillväxt tränger tumörcellerna in i 

närliggande vävnad. Detta kan innebära att tumörcellerna sprider sig till andra delar av kroppen 

vilket i sin tur kan leda till metastasering till exempelvis skelettet (4).  

Det finns två typer av metastaser; lytiska och sklerotiska. Vid lytiska metastaser sker 

bennedbrytning och aktiviteten hos osteoblastiska celler är låg. Även vid sklerotiska metastaser 

sker en nedbrytande process av skelettet men här bidrar utsöndring av prostaglandiner och 

parathyroideahormon till benresorption av osteoklaster. På så viss aktiveras osteoblaster i 

skelettet vilket leder till bennybildning. Skelettmetastaser är vanligast i bäcken, ryggrad och 
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thorax men kan även förekomma i kraniet och de proximala extremeteterna. Metastaseringen 

sker oftast via blodet från tumören till skelettet vilket beror på att den röda benmärgen försörjs 

genom venösa sinusoider. Den är därför mer tillgänglig för hematogen spridning är den gula 

benmärgen vilken saknar dessa venösa sinusoider (8) 

Vid metastasering till skelettet kan prostatacancer orsaka svåra bensmärtor, ofta i ryggraden, 

bäckenet, höfterna eller revbenen. Då cancern har metastaserat till lårbenet återfinns 

mestastaserna oftast i proximala delen av benet. Prostatacancer kan resultera i diskbråck vilket i 

sin tur kan orsaka domningar, muskelsvaghet i benet, smärtor, förlamning och urin- och 

fekalinkontinens (3, 9).  

 

1.4 Nuklearmedicin 
Radioaktiva isotoper utnyttjas inom nuklearmedicinen för att behandla och diagnostisera 

sjukdom. Inom diagnostisk nuklearmedicin används radioaktiva isotoper som sönderfaller på ett 

av dessa tre sätt: beta-minus-sönderfall (β− sönderfall) eller elektronsönderfall, beta-plus-

sönderfall eller positronsönderfall (β+ sönderfall) eller elektroninfångning. Vid samtliga tre sätt 

utsänds elektromagnetisk strålning, gammastrålning. Inom nuklearmedicinen används ett flertal 

radioaktiva isotoper (10).  

Vilken fotonemitterande isotop som används avgörs av dess fysikaliska egenskaper vilka är 

avgörande för isotopens stråldoskaraktäristika, detekterbarhet, tillgänglighet och pris. En kort 

halveringstid innebär ofta låg stråldos till patienten. Beroende på hur nära användandet isotopen 

måste levereras medför det begränsningar i tillgängligheten. Gammafotonens energi har ett 

samband med detekterbarheten. Den optimala energin ligger kring 150 keV (10). En 

gammakamera av GE-healthcare som heter Optima NM/CT 640 visas i figur 2. 
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Figur 2: Gammakamera Optima NM/CT 640, GE-healthcare Technologies. Tillgänglig från: 

http://www3.gehealthcare.se/sv-se/products/kategorier/molecular_imaging/nuclear_medicine/spect-

ct_cameras/optima_nm-ct_640# 

 

1.5 Scintigrafi  
Det radioaktiva sönderfallet detekteras av instrument som absorberar gammastrålningens energi 

och omvandlar denna till en elektrisk impuls. När fördelningen av ett radioaktivt spårämne i ett 

objekt som placeras framför en gammakamera återges i en bild erhålls det som kallas scintigrafi. 

För detta behövs en gammakamera vilket är en scintillationsdetektor med en cirkulär eller 

rektangulär natriumjodidkristall. Ena sidan av kristallen täcks av ett stort antal 

fotomultiplikatorrör. Dessa registrerar energin i den infallande fotonen och bestämmer var 

fotonen träffade kristallen. Framför kristallen placeras en kollimator för att gammafotonerna ska 

falla in mot detektorn på ett geometriskt väldefinierat sätt och för att få en god bildupplösning. 

Gammakamerans detektor avger tre elektriska signaler. Två av signalerna anger var fotonen 

absorberats i kristallen och en anger fotonens energiinnehåll. Gammafotonerna som registrerats 

och som faller inom det valda energifönstret lagras och omvandlas till en bild. En schematisk 

bild av olika delar av en gammakamera där kollimatorn, natirumkristallen, fotomultiplikatorn 

och detektorn redovisas i figur 3. Det finns flera sätt att lagra bilder i gammakameran. En statisk 

bildinlagring registrerar en spridning av spårämnen vid en given tidpunkt. En dynamisk 

bildinlagring sker genom att lagra flera bilder i följd vilket blir som att ”filma” fördelningen av 

http://www3.gehealthcare.se/sv-se/products/kategorier/molecular_imaging/nuclear_medicine/spect-ct_cameras/optima_nm-ct_640
http://www3.gehealthcare.se/sv-se/products/kategorier/molecular_imaging/nuclear_medicine/spect-ct_cameras/optima_nm-ct_640
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spårämnet. Med en tomografisk inlagring roterar detektorn runt kroppen samtidigt som kameran 

registrerar en serie bilder ur olika vinklar (10). 

 

                                    
Figur 3: Schematisk bild av grundprincip för bildformationer med gammakamera. Bilden tagen från 

artikeln The Gamma Camera. Tillgänglig från: https://radiologykey.com/the-gamma-camera-basic-

principles/  
 

1.6 Teknetium-99m (99mTc) 
Inom nuklearmedicinen är den metastabila teknetium-99m (99mTc) den vanligaste radioaktiva 

isotopen. I en radionuklidgenerator framställs 99mTc vilket också kan sägas vara en 

sönderfallsprodukt av molybden 99 (99Mo). I radionuklidgeneratorn, som är en liten 

jonbytarpelare, är 99Mo absorberat till kolonnmaterialet. Själva kolonnen som omgärdas av 

strålskyddande bly som skydd för gammastrålningen. När 99Mo sönderfaller ansamlas 99mTc i 

vätskefas i kolonnen. Genom att skölja igenom kolonnen fås en lösning som innehåller 99mTc i 

form av natriumperteknitat (NaTcO4). Eftersom halveringstiden för 99Mo är 67 timmar kan 

generatorn användas under cirka en vecka och sköljas igenom en till två gånger dagligen.  
99mTc har en halveringstid på 6 timmar och dess gammaenergi är 140 KeV. Eftersom 99mTc har 

idealiska fysikaliska egenskaper och är lättillgänglig är det den dominerande isotopen inom 

diagnostisk nuklearmedicin baserad på gammakamera. Då mycket långsamma förlopp ska 

studeras eller för föreningar som inte kan märkas med 99mTc kommer andra radioaktiva isotoper 

på fråga (10).  

 

https://radiologykey.com/the-gamma-camera-basic-principles/
https://radiologykey.com/the-gamma-camera-basic-principles/


 10 

1.7 Skelettscintigrafi 
Fysiologiska studier av hur omsättningen av mineralkomponenten sker i skelettet är ursprunget 

till skelettscintigrafi. För det mesta används idag fosforföreningar – difosfonater märkta med 
99mTc. De vanligaste föreningarna i detta sammanhang är metylendifosfonat (MDP), 

hydroximetylendifosfonat (HMDP) och etylenhydroxidifosfonat (HMDP). Difosfonater upptas 

normalt sett endast i skelettet och i njurarna efter en intravenös injektion. Två till tre timmar efter 

injektionen föreligger en låg bakgrundsaktivitet och därmed ges möjlighet till registrering där 

skelettet avbildas i högre kontrast mot övriga vävnader. Upptaget av 99mTc-difosfnat är således 

beroende av blodflödet till skelettet. Det finns dock inget linjärt samband mellan upptaget och 

blodflödet. Upptaget av 99mTc-difosfonat i skelettet avspeglar i första hand mineraliseringen där 

benen nybildas, eftersom områden där nybildning eller läkning av ben sker har högre upptag än 

områden av ben där nybildning inte sker. På grund av detta är skelettscintigrafi en kartläggning 

av osteoblastfunktionen. Skelettscintigrafi ger begränsad information om vad som orsakar den 

ökade benmineraliseringen. Ökad nybildning av ben förekommer vid många patologiska 

processer i skelettet och därför kan det vara svårt att avgöra orsaken till patologiskt upptag av 
99mTc-difsfonat (7, 10).  

Vid skelettscintigrafi som utförs på vuxna injiceras 500-800 MBq 99mTc-difosfonat intravenöst. 

Vid undersökning på barn anpassas aktiviteten efter barnets kroppsvikt. Efter injektionen bör 2-4 

timmar förflytta innan scintigrafin påbörjas. För yngre är den kortare tiden lämplig och den 

längre tiden är lämplig för äldre personer. Scintigrafi kan utföras så lång tid som 24 timmar efter 

själva injektionen. Hela eller delar av kroppen kan undersökas vid skelettscintigrafi. Då 

helkroppsundersökning är aktuell görs detta med scanningteknik och gammakameran avläser då 

hela skelettet, både framifrån och bakifrån. Vid förändringar i kraniet, ryggraden och bäckenet är 

tomografisk registrering det mest lämpliga. Tomografisk registrering bör alltid kompletteras med 

en CT-undersökning om den använda utrustningen har en inbyggd datortomograf (10). 
 

1.8 GE-Healthcare Evolution for Bone TM  
 

Bildkvalitén i rekonstruerade SPECT-bilder är beroende av brus i projektionen, minskad 

upplösning på grund av kollimator - detektorrespons (CDR), det vill säga samarbetet mellan 

kollimator och detektor och fotonernas försvagning och utspridning i patientens kropp. CDR är 

den faktor som huvudsakligen påverkar brus och spatial upplösning i SPECT-bilder. Det finns 
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fyra olika sätt som kollimatorn och detektorn interagerar med varandra vilket utgör CDR. Ett sätt 

är när fotonen träffar ett hål och når detektorn direkt utan att interagera med kollimatorn. Detta är 

en sann detektion. De andra tre sätten för interaktion mellan kollimatorn och detektorn påverkar 

bildkvalitén på ett negativt sätt. Dessa tre sätt är när fotonen kommer in mot kollimatorn och helt 

absorberas av kollimatorn, då fotonen kommer in snett mot kollimatorn och absorberas och då 

fotonen kommer in snett mot kollimatorn men inte absorberas utan ger signal till detektorn. 

Kollimatorns och detektorns samarbete visas i figur 2. Evolution for BoneTM är ett korrigerande 

program som förbättrar bilder genom rekonstruktion med hjälp av algoritmer och kompenserar 

den försämrade bildkvalitén orsakad av CDR. Betydande framsteg har gjorts beträffande 

utvecklingen av metoder för rekonstruktion av SPECT-bilder där ovan nämnda faktorer som 

försämrar bildkvalitén har korrigerats (11-13).  

 

 

                                         

 
Figur 4: Visar interaktionen mellan kollimatorn och detektorn (CDR). Bilden tagen från artikeln 

Evolution for BoneTM, Collimator –Detector response compensation in Iterative SPECT Imaging 

Reconstruction Algorithm (11).  
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2. SYFTE 
På Nuklearmedicinavdelningen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna används idag till största delen 

standardsskelettscintigrafi och till viss del Evolution for BoneTM-programmet (GE-Healthcare 

Technologies, Stockholm, Sverige AB). Studien ska utreda om Evolution for Bone TM 

programmet ger en ökad bildkvalité och om det kan effektivisera undersökningarna. Arbetet ska 

också klargöra om Evolution for BoneTM-programmet ger sådana vinster att kliniken i framtiden 

kan använda programmet som huvudsaklig undersökningsmetod för skelettscintigrafi 

undersökningar. 
2.1 Frågeställningar  

 
1. Är det möjligt för Evolution for Bone TM programmet att bibehålla bildkvaliteten trots kortare 

undersökningstid? 

2. Ger användandet av Evolution for Bone TM programmet sådana vinster för såväl kliniken som 

för patienterna, att det kan övervägas om kliniken bör byta huvudsaklig undersökningsmetod?  
 

3. MATERIAL OCH METOD  
 

3.1 Datainsamling 
Patienterna som ingår i studien är män med känd prostatacancer och som har för högt PSA-

värde. De kommer till kliniken för kontroll eller metastasutredning inför behandling. 

Undersökningarna genomfördes tillsammans med biomedicinska analytiker på 

Nuklearmedicinska kliniken på Mälarsjukhuset, Eskilstuna, mellan vecka 11 och 14, 2018. 

Gammakameror som användes var både Discovery NM/CT 670 och Optima NM/CT 640 (GE-

Healthcare Technologies, Sverige AB). Antalet undersökningar var två till fyra per vecka och det 

totala antalet blev 14 undersökningar (medelålder + SD, 76 ± 7,5 år). Tolv skelettscintigrafi 

undersökningar (medelålder + SD, 69 ± 9,7 år) utförda både med standardsskelettscintigrafi och 

Evolution for BoneTM-programmet under tiden 2013-2015 ingår i studien. Det totala antalet 

undersökningar, inklusive undersökningarna som genomfördes 2013-2015, var 26 

(medelålder + SD, 73 ± 9,0 år). Bildbearbetning gjordes i Xeleris 3.0 program (GE-Healthcare 

Technologies, Sverige AB).  
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3.2 Etiska överväganden 
Inga andra stråldoser gavs än vid en vanlig skelettscintigrafi undersökning. Patienterna lämnade 

ett samtycke via ett formulär (bilaga 1) till att undersökning med Evolution for Bone TM  skulle 

utföras efter den normala undersökningen. Klinikchefen för Nuklearmedicinavdelningen 

lämnade sitt godkännande att den utökade undersökningen skulle genomföras på de patienter 

som lämnade sitt samtycke. Patientdata var inte tillgänglig för granskarna.   

  

3.3 Metod 

Undersökningarna började med att patienterna fick information om själva 

undersökningsproceduren och om den extra bildtagningen. Informationen gavs i 

injektionsrummet där injektion av det radioaktiva ämnet skedde. Därefter fick patienten 

underteckna samtyckesformuläret. Patienterna fick lämna kliniken i väntan på bildtagningen och 

under den tiden uppmanades patienterna till extra vätskeintag och ett toalettbesök precis innan 

bildtagningen. Vid bildtagningen gjordes den vanliga standardsskelettscintigrafin först, sedan 10 

minuters bildtagning med Evolution for BoneTM-programmet.  

Bildbearbetning utfördes tillsammans med en Biomedicinsk analytiker i GE Xeleris 3.0 

programmet genom att svärtningen av det första bildparet av två, utfördes så att ryggkotorna 

framträdde tydligare. I det andra bildparet skedde svärtningen så att extremitetkonturerna blev 

skarpare. I båda bildparen visas skelettet dels framifrån, dels bakifrån. Klinikens 

metodbeskrivning visas i bilaga 2. Tolv skelettscintigrafi undersökningar utförda dels med den 

ordinarie undersökningsmetoden, dels med Evolution for BoneTM -programmet under tiden 2013-

2015, finns lagrade i klinikens lokala journalsystem. Resultatet av dessa patientundersökningar 

ingår i även studien.  

 

3.4 Databearbetning och statistiskanalys 
 

Studien är en experimentell studie inom kategorin kliniskt försök där studien syftar till att 

jämföra de två undersökningsmetoderna standardsskelettscintigrafi och programmet Evolution 

for Bone TM. 

Bilderna från de båda programmen bedömdes av två radiologer oberoende av varandra på 

Röntgenavdelningen på Mälarsjukhuset, Eskilstuna, utifrån kriterierna brus (suddighetsgrad), 

kontrast och upplösning. Detta gjordes med hjälp av ett bedömningsformulär (bilaga 3). Endast 



 14 

bilderna tagna med Evolution for BoneTM bedömdes utifrån detta formulär. Bilderna från 

standardsskelettscintigrafin har alla värdet noll. Bilderna samlades i Sectraprogram (Sectra AB, 

Linköping, Sweden) där båda bilderna från de två undersökningarna visades samtidigt på 

skärmen. Bedömningen gjordes utifrån följande femgradiga skala (tabell 1). 

 

Tabell 1. En femgradig skala användes av de två Radiologerna vid jämförelse av bilder tagna 

från skelettscintigrafi och Evolution for Bone.  

 

+ 2                                                                                                Signifikant bättre 

+ 1                                                                                                Bättre                 

   0                                                                                                Ingen skillnad 

- 1                                                                                                 Sämre 

- 2                                                                                                 Signifikant sämre 

 

 

Bildkvalitén beräknades utifrån medelvärdet av brus, upplösning och kontrast. Ett högre värde i 

kriteriet brus visar på mindre brus i bilden. För datapresentation användes Excel programmet 

(Microsoft AB, Kista, Sverige). 

För att jämföra överensstämmelsen av de två radiologernas bedömningar användes Chi-squared 

test i Statistical Package for Social Sciences, SPSS-programmet (IBM, Kista, Sverige). För 

statistisk hypotesprövning användes en signifikansnivå på 95 % (p =0,05).  

 

4. RESULTAT 

Diagrammen, figur 5 och 6, visar de två radiologernas bedömning av de 26 bilderna. 

Radiologerna har poängsatt kontrast, brus och upplösning på en skala mellan -2 och +2 (tabell 

1). I figur 7 har poängen för kontrast, brus och upplösning summerats och visas som en 

totalsumma för varje bild. 

I figur 8 visas resultatet av Radiologernas bedömningar för upplösning, brus och kontrast såsom 

ett medelvärde samt resultatet av bildkvalité. Bedömningarna grundar sig enbart på bilderna från 

Evolution for BoneTM då bilderna tagna med standardsskelettscintigrafi alla har värdet noll. 

Bildkvalitén är det totala medelvärdet av upplösning, brus och kontrast.  

Figur 9 visar ett exempel på två bildpar tagna med standardsskelettscintigrafi där skelettet visas 
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både framifrån och bakifrån. I figur 10 visas återigen två bildpar på samma försöksperson men 

denna gång tagna med Evolution for BoneTM programmet.  

 

Skillnaden mellan de två radiologernas poängsättning för upplösning, brus och kontrast 

analyserades med hjälp av Chi-square test med signifikansnivån på 0,05 (p = 0,05). Resultatet 

redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Visar p-värdet för upplösning, brus och kontrast. 

  

 

  

 

 

 
Figur 5: Ett punktdiagram som visar hur Radiolog A satte poäng enligt kriterierna upplösning, brus och 
kontrast på alla 26 bilder (n =26).  
 

0 5 10 15 20 25 30

RADIOLOG A

Upplösning Brus Kontrast

2

1

0

-1

-2

Upplösning                                             P-värde = 0,31          

 Brus                                                       P-värde = 0,41 

 Kontrast                                                 P-värde < 0,05 
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Figur 6: Ett punktdiagram som visar hur Radiolog B satte poäng enligt kriterierna upplösning, brus och 
kontrast på alla 26 bilder (n = 26). 
 
 

 

 
Figur 7: Ett punktdiagram som summapoäng av brus, kontrast och upplösning för Radiolog A och B (n = 

26). 
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Figur 8: Ett stapeldiagram som visar medelvärdet av Radiologernas bedömningar för upplösning (-0,19), 
brus (0,27) och kontrast (0). Bildkvalitén (0,03) visar det sammantagna medelvärdet av de tre kriterierna 
upplösning, brus och kontrast. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 9: En standardsskelettscintigrafibild tagen under 18 minuter. Första och tredje bilden från vänster 
visar skelettet framifrån, andra och fjärde bilden visar skelettet bakifrån. I de två första bilderna från 
vänster utfördes svärtningen tills dess att ryggraden framträdde tydligt. I de andra två bilderna utfördes 
svärtningen tills dess att extremitetkonturerna framträdde med större skärpa. 

 
 
 

-0,19
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0
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0
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Upplösning Brus Kontrast Bildkvalitén

Resultat av de två Radiologernas bedömning
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Figur 10: Rekonstruerad skelettscintigrafibild med Evolution for BoneTM tagen under 10 minuter. Första 
och tredje bilden från vänster visar skelettet framifrån, andra och fjärde bilden visar skelettet bakifrån. I 
de två första bilderna från vänster utfördes svärtningen tills dess att ryggraden framträdde tydligt. I de 
andra två bilderna utfördes svärtningen tills dess att extremitetkonturerna framträdde med större skärpa. 
 
 

 
 
 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att båda Radiologerna såg en försämring vad gäller upplösning men 

en förbättring vad gäller brus och även bildkvalitén i bilderna med Evolution for BoneTM jämfört 

med bilderna tagna med standardsskelettscintigrafi.  

Båda Radiologerna såg en försämring vad gäller upplösningen av bilderna med Evolution for 

BoneTM (figur 8) där det sammanlagda medelvärdet av upplösningen från båda radiologerna är -

0,19. P-värdet för upplösningen är 0,31 som är högre än signifikansnivån (0,05) som visar att det 

inte finns någon signifikant skillnad i observationerna mellan de båda Radiologerna. 

P-värdet 0,41 vilket är högre än signifikansnivån (0,05) visar att båda Radiologerna även var 

överens om att bruset minskade med Evolution for BoneTM. Medelvärdet för brus blev 0,27. 

Ifråga om kontrast föreligger en differens i de båda Radiologernas bedömning och p-värdet för 

kontrast är <0,05. Detta innebär att det föreligger en skillnad i observationerna mellan de två 

Radiologerna. Medelvärdet för kriteriet kontrast är 0. Det innebär att båda Radiologerna inte såg 
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någon skillnad ifråga om kontrast mellan standarskelettscintigrafi och Evolution for BoneTM.  

Bildkvaliteten är beräknad som medelvärdet av upplösning, brus och kontrast där de två 

Radiologernas resultat är sammanräknade till ett värde. Värdet för blidkvalitén blev 0,03 vilket 

är något högre än för standardskelettscintigrafi där värdet är 0.  

Med bakgrund av bedömningen utförda av de två radiologerna och resultatet som framkommit 

av dessa bedömningar kan en bibehållen eller ökad bildkvalité uppnås samtidigt som 

undersökningstiden minskar vid användandet av Evolution for BoneTM. För nuklearmedicinska 

kliniken på Mälarsjuhuset i Eskilstuna kan detta innebära ett övervägande om Evolution for 

BoneTM ska användas som huvudundersökningsmetod vid skelettscintigrafier. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Avsikten var att antalet skelettscintigrafiundersökningar för studien skulle vara 30. Sedan 

tidigare fanns endast 12 skelettscintigrafiundersökningar genomförda på kliniken med både 

standard- och Evolution for boneTM programmet. Dessa 12 undersökningar användes i studien. 

Till dessa lades 14 undersökningar som genomfördes under vecka 11-14, 2018. Under denna tid 

var det enbart 14 patienter som tackade ja till att delta i undersökningen. Detta resulterade i att 

det planerade antalet 30 reducerades till 26. Antalet patienter kan vara en svaghet då det kan 

antas att ju större stickprov desto rimligare är det att skillnaden är generell (14).  

Granskningen av bilderna utfördes av två Radiologer från Mälarsjukhuset. I de flesta bilderna 

som granskades förekom inga metastaser utan bedömningen gjordes på grundval av andra fynd. 

Detta kan vara en svaghet då bedömarna vanligtvis är inriktade på att fastställa eventuella 

metastaser. 

Vid bildbearbetningen svärtas bilden tills dess att utföraren upplever att konturen av ryggraden i 

det första bildparet och extremiteterna i det andra bildparet framträder tydligt. Det gjordes i 

samråd med Biomedicinska analytiker som arbetar vid kliniken. Det är alltså upp till utförarna 

att bedöma hur stark svärtningen bör vara för att få de delar av skelettet som avses att framträda 

så tydligt som möjligt. Detta kan i sin tur påverka hur bedömaren upplever bildkvalitén. 

Utförarens subjektiva bedömning av vad som är den optimala graden av svärtning kan således 

påverka bedömningen av bilderna.  

Användandet av Evolution for boneTM programmet medför reducerad tid vid bildtagningen 

jämfört med standardsskelettscintigrafi. Med tanke på att många av de patienter som genomgår 

undersökningen har smärtor i kroppen till följd av prostatacancer metastasering och har svårt att 
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ligga stilla innebär användandet av Evolution for boneTM programmet att undersökningen leder 

till mindre obehag för patienterna då tiden de måste ligga stilla under bildtagningen reduceras 

väsentligt. Reducerad till för bildtagning kan också leda till en effektivisering av klinikens 

verksamhet. 

Mindre tid vid bildtagningen kan dessutom minimera artefakter som orsakas av urinansamling i 

urinblåsan vilket medför en bättre bildkvalité. Ju mer urinblåsan är fylld med urin desto svårare 

är det att bedöma eventuella förändringar i bäckenbenet, vilket är ett vanligt ställe för 

metastaseringar vid prostatacancer (15). 

 

5.3 Jämförelse med andra studier 

Det finns flera olika studier som jämfört vanliga nuklearmedicinska undersökningar med olika 

programvaror som rekonstruerar nuklearmedicinska bilder. I en studie där bildkvalitén i SPECT-

bilder framställda med hjälp av Evolution for BoneTM jämfördes med bilder från 

standardskelettscintigrafi påvisades en förbättring vid användandet av Evolution for BoneTM i 

såväl upplösning, brus och bildkvalitét där bildkvalitét är medelvärdet av brus, upplösning och 

kontrast. De båda bedömarna var eniga i att upplösningen förbättrades i bilderna med Evolution 

for BoneTM. Även i fråga om brus ansåg båda bedömarna att det minskade vid användandet av 

Evolution for BoneTM. Däremot var bedömarna inte eniga när det gällde kontrasten. Den ena 

bedömaren ansåg att alla bilder med Evolution for BoneTM hade en sämre kontrast än bilderna 

från standardskelettscintigrafierna. Den andra bedömaren hade däremot uppfattningen att alla 

bilder med Evolution for BoneTM hade en bättre kontrast än bilderna med 

standardskelettscintigrafierna. Troligt är att de båda bedömarna utvärderade kontrasten i bilderna 

på olika grunder. Den ena bedömde kontrasten såsom skalan mellan svart och vitt medan den 

andra bedömde kontrasten utifrån hur tydligt förändringarna i skelettet framträdde i förhållande 

till de övriga delarna av skelettet. Resultatet av studien pekar på en ökad bildkvalité vid 

användandet av Evolution for Bone TM jämfört med standardsskelettscintigrafi. Undersökning 

med Evolution for Bone TM visar också på en stor potential att antingen reducera patientdosen 

eller minska undersökningstiden (12). 

I en annan studie jämfördes rekonstruerade SPECT-bilder från paratyroideaundersökning med 

standard SPECT-bilder. De rekonstruerade SPECT-bilderna hade en kortare bildtagningstid än 

standard SPECT-bilderna. Bildkvalitén i alla rekonstruerade bilder bedömdes som bra eller 

utmärkt och ingen statistisk betydande skillnad kunde påvisas vid bedömningen av bildkvalitén. 
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Detta innebär att bildkvalitén är densamma trots att tiden för bildtagningen reducerades till 

hälften tack vare rekonstruktionen av bilderna (16). 

 

Evolution for BoneTM har potentialen att reducera bildtagningstiderna och doserna till patienten. 

Dessutom kan programmet vara värdefullt då brist på isotoper kan uppstå i framtiden. Flera 

tillverkare erbjuder numera egen programvara för förbättrad kvalitet vid skelettscintigrafi vilket 

kan innebära minskad undersökningstid och samma eller bättre bildkvalité jämfört med 

standardundersökningar (13). 

 

5.4 SLUTSATS 
Vid jämförelse av bilder tagna med standardsskelettscintigrafi kontra Evolution for BoneTM 

visade Radiologernas bedömning av bilderna att en förbättrad bildkvalité föreligger med bilder 

tagna med Evolution for BoneTM. Utifrån skalan -2 till +2 blev det beräknade medelvärdet 0,03 

för bildkvalitén i Evolution for BoneTM jämfört med 0 för standardsskelettscintigrafi. 

Radiologernas bedömning resulterade i en sämre upplösning med bilder tagna med Evolution for 

BoneTM. Medelvärdet för kriteriet upplösning blev -0,19 (p-värde 0,31). För kriteriet brus 

resulterade bedömningarna i att bilder med Evolution for BoneTM reducerade bruset. 

Medelvärdet för kriteriet brus blev 0,27 (p-värde 0,41). Medelvärdet för kriteriet kontrast blev 0 

(p-värde < 0,05) vilket innebär att Radiologerna inte såg någon skillnad i kontrast mellan 

standardsskelettscintigrafi och Evolution for BoneTM. 

Utifrån dessa värden kan konstateras att en bibehållen eller ökad bildkvalité parallellt med en 

minskad undersökningstid kan uppnås genom användandet av programmet Evolution for 

BoneTM. 

 

 

 

5.5 OMNÄMNANDEN 
Ett stort tack riktas till handledare Robert Liljeson, Radiolog på Nuklearmedicinska kliniken på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna som har bidragit med viktiga synpunkter under arbetets gång och 

gjorde en bedömning av bildmaterialet. Tack även till radiologen på Mälarsjukhuset, Georgios 

Kachrimanis, som gjorde den andra bedömningen av bildmaterialet. Jag vill även rikta ett tack 

till verksamhetschefen på Nuklearmedicinska kliniken som initierade idén till uppsatsen och 
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möjliggjorde att undersökningen kunde genomföras samt övrig personal på kliniken som varit 

behjälplig på olika sätt. 
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BILAGOR: 
 
Bilaga 1: Patientinformation inför undersökning 

Patientinformation 
Kompletterande bildtagning vid Skelettscintigrafi 

 
För att utveckla undersökningsmetoden och i framtiden kunna korta ned 
undersökningstiden utför vi en mindre studie tillsammans med en student från Örebro 
Universitet. 
 
Vi kommer att utföra en extra bildtagning om c:a 10 minuter i syfte att jämföra 
bildkvaliteten. Bilden som kommer att jämföras med den ordinarie bilden granskas och 
sparas utan personuppgifter (vara anonym för granskarna).  
 
Undersökningstiden för de patienter som deltar kommer endast att vara 10-15 min 
längre än normalt.  
 
Med denna information hoppas vi att du vill delta, har du några funderingar prata med 
personalen på nuklearmedicin eller kontakta undertecknad. 
 
 
Jag godkänner härmed att delta i ovanstående bildtagning: 
 
_____________________________________ 
Namnteckning/Namnförtydligande 
 
 
 
AnnSofi Johansson 
Vårdenhetschef 
 
Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin 
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna 
Telefon: 016 – 10 47 01, Mobil: 073-866 94 48 
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Bilaga 2: Metodbeskrivning  

 
1. SKELETTSCINTIGRAFI HELKROPP PÅ DISCOVERY 670 
 
2. STRÅLSKYDD 
2.1 Allmänt 

• Undersökning som genomförs skall vara klinisk berättigad där nyttan överstiger 
risken 
  

2.2 Patienter 
• Ammande och gravida patienter skall hanteras enligt strålskyddsinstruktion om 

det är aktuellt med att genomföra undersökning 
 

2.3 Personal 
• Personal som genomför undersökning skall ha genomgått de utbildningsmoment 

som krävs enligt utbildningsplan för nuklearmedicinsk verksamhet 
• Personal skall iaktta god strålskyddssed vid arbete med radioaktiva ämnen och 

röntgenutrustning enligt fastställda strålskyddsinstruktioner 
 

2.4 Undersökning 
• Personal skall vara uppmärksam på arbetsmoment som medför risker för 

kontaminering och extravasal injektion, som vid eventuell händelse hanteras 
enligt fastställd strålskyddsinstruktion 

 
2.5 Avfall 

• Eventuellt radioaktivt avfall som uppkommer i samband med undersökning skall 
hanteras enligt fastställd avfallsplan 

 
3. FÖRBEREDELSER PÅ KLINIKEN, MATERIAL OCH APPARATUR 
 
3.1 Speciella förberedelser 
 
3.2 Specifikt läkemedel, material 
Bered det radioaktiva läkemedlet enligt beredningsanvisning av 99mTC-HDP i IBC. 
Standarddos för vuxna 550 MBq. Dos för barn, se speciell lista på hotlab.  
 
3.3 Utrustning, apparatur 
Kollimator LEHR 
 
4. PATIENTFÖRBEREDELSER 
 
4.1 Kallelseinstruktioner 
De patienter som kommer polikliniskt erhåller per post en kallelse till Skelettscint med 
uppgift om bl.a. datum, undersökningstid, tidsåtgång samt att det inte är några 
förberedelser. 
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4.2 ID-kontroll 
ID kontrolleras när patienten kommer till avdelningen. Muntlig ID-kontroll görs vid 
injektion samt start av bildtagning. Fråga om graviditet/amning görs vid injektion på 
kvinnor i ålder 14-55 år. Registrera kontrollen i SectraRis/Undersökning/Lokala 
definitioner.  
 
4.3 Patientförberedelser på kliniken 

• Informera patienten om undersökningens tillvägagångsätt. 
• Injektionen av 99mTc-HDP ges intravenöst i en perifer ven via venflon (PVK) 2-4 

timmar före planerad bildtagning. Spola med minst 5-10 ml NaCl efter 
isotopinjektionen, därefter tas PVK bort.  

• För patienter som är inneliggande och har sittande PVK, spola med minst 10 ml 
NaCl efter isotopinjektionen. 

• Patienten uppmanas att dricka extra mycket mellan injektionstillfället och 
bildtagningen samt tömma blåsan regelbundet. 

• Patienten får lämna avdelningen, som alternativ erbjuds vilrum för den som 
behöver. 

• I Sectra’s undersökningsfönster registreras given dos radiofarmaka samt anges 
var injektionen har givits.   

 
5. UNDERSÖKNINGSPROCEDUR 

• Precis innan bildtagningen börjar skall patienten tömma urinblåsan. 
• Patienten tas in på kamerarummet och skall tömma fickorna på metallföremål och 

avlägsna smycken och livrem.  
• Markera patient, dubbelklicka eller markera och klicka på Aquire Protocol. 
• Patienten lägger sig på rygg på britsen med fötterna in mot gantryt. Patientens armar 

ska ligga utmed sidorna. Använd det breda bandet som stöd för armarna och sätt ett 
smalt band runt fötterna. Placera knäkudden under knäna vid behov. 

• Markera patientens längd på britsens linjal. Tryck SET för att britsen ska åka in till 
den förinställda lokalisationen. Finjustera eventuellt med handkontrollen för att få 
läget korrekt. 

• Placera DX-markering och tryck på GO för att starta bildtagning. 
• Efter bildtagningen redigeras bilderna och skickas till PACS (se Sammanställning 

och analys av prover/mätdata). Därefter kontaktas radiologen för att se om 
kompletterande bilder med 1-2 fält SPECT/CT ska tas (för komplettering se 
metodbeskrivningen för Skelett tomo CT evo). 

• Om inga kompletterande bilder önskas, klicka på UNLOAD så patienten åker ut 
från kameran och kommer i avstigningshöjd. Patienten är klar och kan gå hem. 

• Klicka på Close Session.  
 
6. SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS AV PROVER/MÄTDATA 

1. Öppna patientfilen i Xeleris och markera raden Helkropp, öppna programmet 
Skelett1 under fliken Favorite Applications eller under All applications/Bone. 



 28 

2. Bilderna läggs automatiskt upp men justera svärtningen så att bilderna till 
vänster är ljusare (ryggkotorna syns) och bilderna till höger är mörkare 
(extremiteter syns) så att en skillnad ses mellan bilderna.  

3. Spara genom att klicka på pilen bredvid skrivarsymbolen, välj 
DatabaseStudy1024B&W. Klicka på Print och döp till Skel. 

4. Stäng Print-fönstret och utvärderingsfönstret.  
5. För över bilder till PACS genom att markera patientfilen. Klicka sedan på länken 

PACS_SPA i nedre menyraden. 
6. Kontrollera att pilen blir grön och att bilderna är överförda. 

 
 

 
 
Bilaga 3: Bedömningsformulär 
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