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SAMMANFATTNING 

 

Idag utförs njurskintigrafi med DMSA vid frågeställningarna urinvägsinfektion och akut 

pyelonefrit hos barn på grund av undersökningens sensitivitet och tillgänglighet. 

Europeiska föreningen för kärnmedicin rekommenderar att bakgrundskorrigera bilderna 

vid DMSA-skintigrafi. Trots riktlinjernas rekommendationer finns det inga nyare 

studier ännu som påvisar skillnader mellan bilder som är bakgrundskorrigerade och inte. 

Studiens syfte var att studera vilken effekt bakgrundskorrigering ger på den relativt 

beräknade njurfunktionen och studera om bakgrundskorrigeringen är nödvändig vid 

DMSA-skintigrafi. 

Studiegruppen bestod av 130 patienter som har genomgått DMSA-skintigrafi på 

Västmanlands sjukhus, under de senaste fem åren (2014–2019). 

Resultatet visade att den relativt beräknade njurfunktionen ändras mellan -4,23% till 

4,23% efter bakgrundskorrigeringen. Förändringen i vissa fall påverkade bedömningen 

och patientens diagnos. Studien påvisas en signifikant skillnad i den relativt beräknade 

njurfunktion före och efter bakgrundskorrigering. Med hjälp av studiens resultat drogs 

slutsatsen att bakgrundskorrigeringen är nödvändig vid DMSA-skintigrafi. 
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The effects of background correction on the relatively calculated renal 

function at 99mTc-DMSA scintigraphy 

ABSTRACT 

Today a kidney DMSA-scintigraphy is performed when the issue is urinary tract 

infection and pyelonephritis in children, due to the sensitivity and availability of the 

test. The European Association for Nuclear Medicine recommends background 

correcting images in renal scintigraphy with DMSA. Despite the recommendations of 

the guidelines, there are no new studies that shows differences between images that are 

background corrected and not. The aim of the study was to study the effect of 

background correction on the relatively calculated renal function and to study whether 

background correction is necessary for DMSA scintigraphy. 

The study group consisted of 130 patients who have undergone DMSA scintigraphy at 

Västmanland Hospital, over the past five years (2014–2019). 

Results showed that the relative calculated renal function changed from -4.23% to 

4.23% after background correction. The change can in some cases affect the assessment 

and patient's diagnosis. A significant difference in the relatively calculated renal 

function before and after background correction could be demonstrated. Using the study 

results, it was concluded that background correction is necessary for DMSA 

scintigraphy. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Njurens fysiologi och anatomi  

Människan har två njurar som är placerade i bakre bukväggen på varsin sida av 

ryggraden i höjd med ThXII till LIII, där de är med och reglerar flera livsviktiga 

funktioner i kroppen. Extracellulärvätskans osmolaritet, reabsorption och sekretion av 

vätska samt elektrolytbalansen och utsöndring av avfallsprodukter från blodet till urinen 

sker med hjälp av njurarna. De reglerar även renin-angiotensin II-aldosteron-systemet 

(RAAS) vilket i sin tur reglerar blodtrycket genom att utsöndra renin vid lågt blodtryck. 

Njurarna har också en inverkan på benremodelleringsprocessen där de aktiverar den 

inaktiva formen av D-vitamin som i sin tur bildar kalcitriol. När kalcitriol frisätts ökar 

det upptaget av kalcium från mag-tarmkanalen (1,2). 

 

Njuren består utav njurbarken och njurmärgen. Njurbarken innehåller glomeruli, 

proximala och distala tubuli. Njurmärgen är uppbyggd av flera pyramider som 

innehåller henles slyngor och samlingsrör som leder avfallsprodukter in i njurpapillerna 

som därefter tömmer sig i njurbäckenet och mynnar ut till urinblåsan (1).    

   

  

Figur 1. Bild a visar njurarnas anatomi i coronarsnitt. Bild b är förstoring av papillen som visar 

njurens anatomi vilken inte kan åskådas utan förstoring. Figur tillgänglig från Grefberg N. 

Medicinboken. 5:e upplagan, Stockholm, 2013. 
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1.2 Urinvägsinfektion och akut pyelonefrits patofysiologi  

Det finns olika sjukdomar som kan drabba njurarna och försämra deras funktion, som 

till exempel urinvägsinfektion (UVI) och akut pyelonefrit (APN). UVI och APN är 

sjukdomar som kan drabba barn under deras första levnadsår men även vuxna. Kvinnor 

drabbas oftare av dessa sjukdomarna jämfört med män. Detta beror på att kvinnornas 

urethra är kortare, där med får bakterier kortare vandringssträcka. Insjuknandet är jämnt 

fördelat bland små barn men förhållandet förändras när barnen blir äldre. Drabbade 

upplever symtom såsom dysuri, hematuri och frekventa miktioner vid UVI. Feber, 

frossa, flanksmärta, smärta i övre njurloge och mage samt i ryggen kan förekomma vid 

APN. Små barn kan få feber, frossa och blir oroliga vid båda dessa sjukdomar (3). 

 

Insjuknandet vid APN startar med en nedre UVI som ofta orsakas av Escherichia coli 

(E.coli) som är en enterisk gramnegativ tarmbakterie. Bakterien sprids vidare och 

övergår till en övre UVI, alltså en APN (4). Människans normala tarmflora består bland 

annat av E.coli bakterier som är apatogena, men som kan orsaka infektion om det 

sprider sig till andra organ där bakteriens existens inte är normal, exempelvis urinblåsan 

(5). 

 

E.coli använder sig av typ 1-fimbrier för att fästa i slemhinnan. Detta stimulerar 

utsöndring av proinflammatoriska cytokiner och kemokiner. Slutligen utsöndras det 

toxiner och alfa hemolysin vilket orsakar skada på slemhinnan. På grund av 

slemhinneskador vid infektion finns det risk för utveckling av njurparenkymskador som 

senare kan återställas helt eller förbli ärrvävnad (5). Därför är det intressant att göra 

nuklearmedicinska undersökningar för att påvisa skador och spåra läkningsprocessen 

men även för att påvisa sjukdomen (6). 

 

Utvecklingen av de övre och nedre urinvägarna är komplicerad och det kan förekomma 

missbildningar som kan påverka njurarnas funktion eller öka risken för vissa 

njursjukdomar. Medfödda missbildningar kan öka risken för upprepade insjuknanden av 

UVI och APN (4). Om det sker missbildningar under utvecklingsfaserna kan det leda 

till sådana missbildningar som exempelvis njuragenesi (avsaknad av ena njure), 

sammanväxta eller felplacerade njurar. 1 av 800 individer har sammanväxta njurar 
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vilket ökar risken för sjukdomar som njursten, infektioner och hydronefros (4). 

Missbildningar i form av svaghet i blåshalsmuskulatur eller abnormala urethra kan ge 

vesikoureteral reflux (VUR). Vid VUR trycks urinen tillbaka vid miktion upp i uretärna 

och njurbäckenet. Det kan i sin tur leda till upprepade infektionssjukdomar som 

exempelvis UVI och APN (7). Barn med dessa sjukdomar remitteras oftast till DMSA-

skintigrafi för kontroll (6).  

 

1.3 Utredning vid UVI  

Vid misstanke av UVI påbörjas utredningen med urinprovtagning. Vid påvisande av 

bakterier i urinen genomgår den drabbade behandling med antibiotika vanligvist mellan 

fem till tio dagar. Därefter får den drabbade genomgå en ultraljudsundersökning för att 

utesluta avflödeshinder. Sedan utförs det nuklearmedicinska undersökningar för att 

påvisa eventuell njurskada, det utförs även miktionsuretrocystografi (MUC) för att 

studera om patienten är drabbat av VUR. Om nuklearmedicinska undersökningar inte 

påvisar några skador stoppas utredningen. Vid förekomst av skador får den drabbade en 

individuell vidareutredning samt medicinering. Kontroll av läkningsprocessen fortsätter 

tills njurarna återställs (3,6).  

 

1.4 Nuklearmedicinsk undersökning  

Nuklearmedicinska undersökningar är ett samlingsnamn på undersökningar som utförs 

med hjälp av radiofarmaka och dess strålning. Patienten injiceras med radiofarmaka 

som absorberas i kroppen och sönderfaller åt olika håll. Sönderfallet detekteras av en 

scintillationsdetektor som fångar upp gammafotoner och omvandlar dem till synligt ljus. 

Scintillationsdetektorn är en kristall som är uppbyggd av natriumjodid på grund av 

ämnets höga effektivitet. Mellan detektorn och patienten ligger det en kollimator vars 

uppgift är att samla in strålningen och få information om strålningens riktning. En 

kollimator är en blyplatta med många små hål, om strålningen kommer in i en av dessa 

hål kommer strålningen att registreras av detektorn. All strålning som inte kommer 

genom dessa hål har en annan riktning och kommer stoppas av kollimator. Ljusblixtarna 

som detekteras bearbetas av fotomultiplikatorn och omvandlas till mätbara elektriska 

signaler. Med hjälp av fotomultiplikator bestäms strålningens position med två variabler 

X och Y. Z visar totala energisignalen vars energi bearbetas av en pulshöjdanalysator.  
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Om energin motsvarar det förbestämda energifönstret kommer signalerna att amplifieras 

och bygga upp en bild på det undersökta organet. Områden med högre aktivitet kommer 

ge högre signal och större bidrag till resultatbilden. Bilden omvandlas till en digital bild 

med hjälp av en digital-omvandlare (ADC) och visar upp organ på dataskärmen. Bilden 

återspeglar radioaktivitetsfördelningen i organet och visar dess funktion och 

genomblödning (8,9).   

 

Figur 2. Figuren ger en bild av hur en nuklearmedicinsk avbildning går till från patienten till 

dataskärmen. Pilarna föreställer strålning som avgår från patienten i olika riktningar. En 

kollimator (B) fångar upp strålningen från den korrekta riktningen. Scintillationsdetektorn (A) 

detekterar och omvandlar strålningen till ljusblixtar. Ljusblixtarna bearbetas av en 

fotomultiplikator (C) och omvandlas till mätbara elektriska signaler. Fotomultiplikator 

benämner strålningens ursprung med hjälp av positionsvariablerna x och y. Energisignalen z går 

via en pulshöjdanalysator (PHA). PHA släpper igenom gammastrålar med förutbestämd 

energimängd och slutligen omvandlas informationen till en digital bild med hjälp av en digital-

omvandlare (ADC). Figur tillgänglig från http://www.sfnm.se/wp/wp-

content/uploads/2013/08/Nuklearmedicin_SC_SES.pdf  

 

http://www.sfnm.se/wp/wp-content/uploads/2013/08/Nuklearmedicin_SC_SES.pdf
http://www.sfnm.se/wp/wp-content/uploads/2013/08/Nuklearmedicin_SC_SES.pdf
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1.5 Radiofarmaka 

Radiofarmaka innehåller instabila kärnor som sönderfaller spontant och frigör energi i 

form av joniserande strålning. Kärnor kan sönderfalla med alfasönderfall, betasönderfall 

eller med båda dessa typer beroende på kärnegenskaper och hur stor kärnan är från 

början (8).  

 

För att en isotop ska användas av medicinska skäl måste den uppfylla ett antal krav. 

Kärnan vid sönderfall ska utsöndra fotoner med energi mellan 50–500 kilo elektronvolt 

(keV) annars kommer inte gammakameran kunna detektera dessa fotoner och omvandla 

dem till synligt ljus och slutligen till en bild. Halveringstid bör vara optimal. Den ska 

vara lite längre än vad undersökningen pågår från injicering av radiofarmaka till 

detektering med kamera. För lång halveringstid ger onödig hög absorberade dos för 

patienten och för kort halveringstid kan leda till att radiofarmaka inte hinner absorberas 

av de vävnader som ska undersökas. Produktion av radiofarmaka måste vara 

lättillgänglig med låga kostnader. Ämnet bör även kunna produceras med hög 

radionuklidrenhet och radiokemisk renlighet. Det ska även finnas möjlighet att märka in 

radionuklider med biomolekyler vilka fungerar som en bärarsubstans och transporterar 

radiofarmaka till målorganet. Bärarsubstansen avgör hur radiofarmaka ska hanteras och 

utsöndras från kroppen (8).  

  

Den mest använda nukliden i nuklearmedicinska undersökningar är Technetium-99m 

(99mTc). Ämnet har en halveringstid på sex timmar och utsöndrar energi 140 keV. 

Isotopen är lättillgänglig och framställs med hjälp av en generator på sjukhusen som 

omvandlar molybdenum-99 (99MO) till 99mTc. Radionuklidens kemiska struktur gör 

koppling mellan radiofarmaka och bärarsubstansen enkel (10).  

 

1.6 Statisk njurskintigrafi 

För att studera njurfunktionen samt eventuell vävnadsskada utförs statisk njurskintigrafi 

med 99mTc som är märkt med bärarmolekylen Dimercapto Succinat (DMSA). Vid 

skintigrafi injiceras patienten med radiofarmaka intravenöst. Blodet fördelar 

radiofarmakans aktivitet och transporterar den till kroppens vävnader. Det brukar ta upp 

till fyra timmar innan radiofarmakan som är märkt med DMSA absorberats i proximala 
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tubuli och fördelat sig jämt i den extracellulära volymen. En liten del av DMSA kan tas 

upp av levern. Upptaget från lever kan öka och bli större om det finns nedsatt funktion i 

njurarna.  Fyra timmar efter injiceringen detekteras radiofarmakans upptag i njurarna 

med hjälp av en gammakamera som placeras dorsalt om njurarna, vinklad sinister 135 

grader och vinklad dexter 225 grader.  24 timmar efter injicering kvarstår det upp till 

50% av radiofarmakan i kroppen. Detta beror på att DMSA utsöndras långsamt via 

glomerulär filtration på grund av att molekylbäraren är proteinbundet upp till 90%. Idag 

utförs det främst DMSA-skintigrafi vid frågeställningarna UVI och pyelonefri hos barn 

på grund av undersökningens sensitivitet och tillgänglighet. Patienter som är över 18 år 

brukar genomgå andra undersökningar för att påvisa njursjukdomar, exempelvis 

dynamiska skintigrafi med merkaptoacetyltriglycin (MAG3-skintigrafi) det beror på att 

en vuxen människa klarar av att ligga stil under längre period (10,11).  

 

  

Figur 3. Bilden visar gammakamera Philips Brightview XCT vilken användes för 

materialinsamling till studien. Figur tillgänglig från http://www.medicalexpo.fr/prod/philips-

healthcare/product-70721-625385.html 

 

1.7 Utvärdering av njurskintigrafi 

Undersökningen ger möjlighet att studera njurarnas morfologi, ärrvävnad, 

missbildningar vid födsel samt skador vid patologier mer detaljerat.  Bilderna från 

undersökningen bedöms visuellt av behandlande läkare. Vid patologier samt skador på 

http://www.medicalexpo.fr/prod/philips-healthcare/product-70721-625385.html
http://www.medicalexpo.fr/prod/philips-healthcare/product-70721-625385.html
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njurarna syns ett nedsatt eller helt frånvarande upptag av radiofarmaka i det skadade 

området. Friska njurar har ett jämt fördelat och homogent upptag (8).  

 

Förutom morfologisk avbildning vid DMSA-skintigrafi kan den relativt beräknade 

njurfunktionen undersökas. Relativt beräknad njurfunktion är ett mått på njurarnas 

arbetsförmåga i förhållande till varandra, alltså sidofördelning mellan båda njurarna 

(8,6). Relativt beräknad njurfunktion är en procentsats vilken beräknas matematiskt med 

hjälp av olika bildbearbetningsprogram (6), exempelvis med Philips extended brilliance 

workspace (Philips,USA, Andover). Normal sidofördelning i friska njurar är 50% på 

vardera sida och tillsammans utgör njurarnas funktion 100 %. Om det föreligger skador 

på den ena njuren rubbar det balansen och den skadade njurens funktion får en lägre 

procentsats medan den friska får en högre procentsats. Detta på grund av att de 

fortfarande utgör 100% tillsammans. Defekten i njurarnas arbete i förhållande till 

varandra delas in i tre klasser. Diskret där skadan är lika med 5%, moderat där skadan är 

6–10% eller uttalat där skadan är ≥ 10 % på den relativt beräknade njurfunktionen 

(12).   

 

1.8 Bakgrundskorrigering 

Som tidigare nämnt fördelas radioaktiviteten i blodet efter administrering av 

radiofarmaka. Selektiv bärarmolekyl som är kopplad till radiofarmakan gör så att det 

mesta av radiofarmaka transporteras och tas upp av det önskade organet. En liten del av 

radiofarmakan kommer även att tas upp av närliggande vävnader samt vävnader som 

ligger över eller under det undersökta organet. Alla vävnader och organ som har 

absorberat radiofarmaka kommer att utsöndra joniserande strålning som detekteras och 

sammanställs av en gammakamera. Detta leder till en felaktig bedömning av njurarnas 

isotopupptag samt den relativt beräknade njurfunktionen då strålningen inte endast 

kommer från njurarna (9).   

 

Den nuklearmedicinska bilden är uppbyggd av flera pixlar, som motsvarar olika tal. 

Varje enskilt tal representerar isotopupptag i ett specifikt område. Dessa olika tal är 

värda en färg i gråskalan beroende på sin storhet. Ett antal punkter med olika 

färgnyanser bygger upp den slutgiltiga bilden. Vid bestämning av den relativt 
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beräknande njurfunktionen ritas organet in i en cirkel som benämns region of interest 

(ROI). ROI inkluderar alla pixlar som ingår i det markerade området och representerar 

områdets isotopupptag. Alltså upptaget från organet och övriga vävnader. För att inte 

bakgrundsaktiviteten från över- och underliggande vävnader ska räknas in i uträkningen 

ritas det en bakgrunds ROI utanför njuren. Bakgrunds ROI representerar isotopupptag 

från omkring liggande vävnader. Med hjälp av ett bearbetningsprogram extraheras 

bakgrunds ROI från organets ROI vilket resulterar i isotop upptaget endast från det 

studerade organet, njurar vid DMSA-skintigrafi (9).   

 

Riktlinjer från den Europeiska föreningen för kärnmedicin skriver att 

bakgrundskorrigering skall göras MAG3-skintigrafi.  Dessa riktlinjer rekommenderar 

även att bakgrundskorrigering bör göras vid njurskintigrafi med DMSA. Trots 

riktlinjernas rekommendationer finns det inga nya studier som påvisar skillnader mellan 

bilder som är bakgrundskorrigerade och inte vid statiska njurskintigrafier med DMSA 

(13).   

 

1.9 Syfte 

Syftet med studien är att studera om bakgrundskorrigeringen är nödvändig vid DMSA-

skintigrafi genom att studera hur stor effekt bakgrundskorrigeringen har på den relativt 

beräknade njurfunktionen. 

 

1.10 Frågeställning 

 

 Föreligger det en signifikant skillnad i den relativt beräknade njurfunktionen 

före och efter bakgrundskorrigeringen i hela studiepopulation? 

 

 Föreligger det en signifikant skillnad i den relativt beräknande njurfunktionen 

före och efter bakgrundskorrigeringen hos den friska gruppen? 

 

 Föreligger det en signifikant skillnad i den relativt beräknande njurfunktionen 

före och efter bakgrundskorrigeringen hos den sjuka gruppen?  
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2. MATERIAL OCH METOD  

 

2.1 Urval av studiegrupp  

Detta är en retrospektiv studie där studiegruppen bestod av patienter som har genomgått 

DMSA-skintigrafi på Västmanlands sjukhus, under de senaste fem åren (2014–2019). I 

studien inkluderades de patienter som var 18 år och yngre. Åldersgränsen är baserad på 

att DMSA-skintigrafi främst utförs som kontroll på barn och ungdomar vid misstanke 

om parenkymskador efter UVI samt vid andra morfologiska patologier (8).  

I sjukhusets databas valdes alla patienter som har genomgått DMSA-skintigrafi från 

2014–2019. Patientdata var sorterad efter undersökningsdatum och totalt blev det 750 

undersökningar. I denna studie inkluderades endast patienternas primära DMSA-

skintigrafi på Västmanlands sjukhus vilket reducerade antalet undersökningar till 320. 

På grund av projektets korta längd kunde inte mer än 130 personer inkluderas. För att få 

en spridning från samtliga år valdes de första 30 pojkarna och de första 30 flickorna 

med start från 2014, samt de första 35 pojkarna och första 35 flickorna med start från 

2019.  

 

2.2 Metod  

Alla patienter genomgick en DMSA-skintigrafi enligt metodbeskrivning från 

Västmanlands region (bilaga 1). I analysen användes de dynamiska bilderna från 

posteriora vyn. De posteriora bilderna konstruerades till en statisk bild med hjälp av 

programmet Philips extended brilliance workspace. Bilden användes sedan till 

beräkningen av den relativt beräknade njurfunktionen före och efter 

bakgrundskorrigeringen. 

Det ritades in en ROI över vänster njure och en ROI över höger njure på den statiska 

bilden (Figur 4). Information från båda ROI bearbetades med hjälp av programmet 

philips extended brilliance workspace som framställde den relativt beräknade 

njurfunktionens värde innan bakgrundskorrigering. Därefter öppnades den statiska 

bilden igen i samma program och det ritades in ROI över vardera njuren. Därefter 

ritades det in bakgrunds ROI först utanför vänster och sedan utanför höger njure (Figur 
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5). Data bearbetades med programmet och den relativt beräknade njurfunktionen efter 

bakgrundskorrigeringen framställdes. All data samlades och bearbetats av en person. De 

uppgifter som registrerades under datainsamlingen var kön, ålder och den relativt 

beräknade njurfunktionen innan och efter bakgrundskorrigeringen.   
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2.3 Statistisk analys 

Detta är en kvantitativ studie med kontinuerliga variabler. För att studera om 

normalfördelning förelåg användes Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-wilk testerna. I 

studien användes medelvärde, medianvärde samt procentsatsen för att presentera 

deskriptiva data (14).  

Det utfördes en hypotesprövning innan datainsamlingen påbörjades där H0 var att ingen 

signifikant skillnad föreligger mellan de bakgrundskorrigerade och icke korrigerade 

bilderna. Därefter framställdes mothypoteserna H1 och H2. Där H1 innebär att den 

relativt beräknade njurfunktionen kommer att öka vid bakgrundskorrigeringen och H2 

att den relativ beräknade njurfunktionen kommer att minska vid 

bakgrundskorrigeringen. Signifikansnivå som användes i denna studie var p<0,05 (14).  

För att studera om det förelåg en signifikant skillnad mellan den relativt beräknade 

njurfunktionen före och efter bakgrundskorrigering så användes det icke-parametriska 

Wilcoxon signed rank test eftersom data inte var normalfördelad. Relativt beräknade 

njurfunktionen från vänster njure före bakgrundskorrigeringen jämfördes statistisk med 

den relativt beräknade njurfunktionen från vänster njure efter bakgrundskorrigeringen. 

Sedan jämfördes värdet från höger njure före bakgrundskorrigeringen med värdet från 

höger njure efter bakgrundskorrigeringen (14).  

 

Data delades därefter in i två grupper, gruppen som bedömts som friska samt gruppen 

som bedömts som sjuka. Jämförelser i den relativt beräknade njurfunktionen före och 

efter bakgrundskorrigering gjordes med Wilcoxon signed rank test inom respektive 

grupp, i den friska gruppen och i den sjuka gruppen. De vill säga friska vänster njurar 

respektive friska höger njurar jämfördes före och efter bakgrundskorrigeringen. På 

samma sätt gjordes jämförelser i den sjuka gruppen. Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) användes för alla statiska analyser i studien (14).  

 

2.4 Etiska aspekter 

Denna studie är en kandidatuppsats och omfattas inte av etikprövningslagen. Därför 

behövdes inget etiskt godkännande för denna studie (15). Ett godkännande behövdes 

från den biträdande verksamhetschefen för Klinisk Fysiologi på Västmanlands sjukhus 
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för att få tillgång till sjukhusets dataregister och programmet som användes för 

insamling av materialet (Bilaga 2). Studien är en kvalitetssäkring och resultatet kommer 

att användas för att förbättra metoden för DMSA-skintigrafi på sjukhuset. Inga 

samtyckesbrev har skickats ut. Befintligt material användes och analyserades på 

sjukhuset. Allt material avidentifierades vid insamling av data enligt offentlighets och 

sekretesslagen (16). 
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3. RESULTAT  
 

I studien ingick det totalt 130 personer. Två flickor och åtta pojkar exkluderades från 

studie, vilket motsvarade 8% ur studiens population.  Av de 120 personer som ingick i 

studien var 57 personer pojkar (44%) och 63 personer flickor (48%). Den yngsta 

deltagaren bland flickorna var två månader gammal och den äldsta var 18 år 

(medelålder 5,2 ±5,1 år). Bland pojkarna var den yngsta deltagaren en månad gammal 

och äldsta var 15 år (medelålder 2,8±4,3). 

Innan bakgrundskorrigeringen utfördes delades alla patienter in i två grupper. Den friska 

gruppen bestod av friskförklarade individer, i gruppen ingick 77 patienter. Resterande 

43 patienter bedömdes som sjuka och delades in i en grupp vilken benämndes sjuka 

gruppen. De 43 patienterna delades sedan in i tre övriga grupper beroende på graden av 

njurskada. Grupp I bestod av diskret skadade njurar och i gruppen ingick åtta patienter. 

Grupp II bestod av moderat skadade njurar och i gruppen ingick 17 patienter. Grupp III 

omfattade uttalad skada på njurarna och gruppen bestod av 18 patienter (Figur 6).  

Efter bakgrundskorrigeringen övergick sex patienter från friska gruppen till grupp I 

samt fyra patienter övergick från friska gruppen till grupp II. Fyra patienter övergick 

från grupp I till grupp II och tre patienter övergick från grupp II till grupp III. Två 

patienter från grupp I och två patienter från grupp II friskförklarades efter 

bakgrundskorrigeringen och övergick till den friska gruppen. En patient övergick från 

grupp III till grupp II.  

Efter bakgrundskorrigeringen bestod den friska gruppen av 71 patienter och den sjuka 

gruppen bestod av 49 patienter. De 49 patienterna delades in i övriga grupper beroende 

på graden av njurskada. Grupp I bestod av åtta patienter, grupp II bestod av 21 patienter 

och grupp III bestod av 20 patienter (Figur 6).  
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Figur 6. Figuren visar njurarnas indelning efter relativt beräknade njurfunktionen i varje grupp 

före och efter bakgrundskorrigeringen, n=120. De blå staplarna visar gruppindelningen före 

bakgrundskorrigering och de röda visar gruppindelningen efter bakgrundskorrigeringen. Den 

friska gruppen består av njurar som har normalvariation i den relativ beräknade njurfunktionen. 

Sjuka gruppen består av njurar som har mer än 5% skada på den relativt beräknade 

njurfunktionen. Grupp I inkluderar patienter med diskret skada på njurarna, Grupp II inkluderar 

patienter med moderat skada och grupp III inkluderar patienter med uttalad skada på njurarna.  

Differensen i den relativt beräknade njurfunktion före och efter bakgrundskorrigeringen 

beräknades i de vänstra respektive högra njurarna. Procentsats i den relativt beräknade 

njurfunktionen efter bakgrundskorrigeringen förändrades mellan -4,23% till 2,94 % hos 

de vänstra njurarna. (Figur 7). Procentsats i de högra njurarnas relativt beräknade 

njurfunktion efter bakgrundskorrigeringen förändrades mellan -2,94 till 4,23%. Den 

relativt beräknade njurfunktionen kunde alltingen öka eller minska hos vänster 

respektive höger njurarna. (Figur 8).  
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Figur 7.  Histogrammet visar den procentuella skillnaden på den relativt beräknade 

njurfunktionen mellan bakgrundskorrigerade och inte korrigerade bilder från de vänstra 

njurarna. På y-axeln anges antalet vänster njurar (n=120) och på x-axeln anges intervallet på den 

procentuella förändringen, i den relativt beräknade njurfunktionen efter bakgrundskorrigering.  

Figur 8. Histogrammet visar den procentuella skillnaden på den relativt beräknade 

njurfunktionen mellan bakgrundskorrigerade och inte korrigerade bilder från de högra njurarna. 

På y-axeln anges antalet högernjurar (n=120) och på x-axeln anges intervallet på den 

procentuell förändringen, i den relativt beräknade njurfunktionen efter bakgrundskorrigering. 
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Det förelåg en signifikant skillnad i den relativt beräknade njurfunktion i både vänster 

och höger njure hos hela studiepopulation, samt i den friska respektive sjuka gruppen. 

Därmed förkastades Ho. Bakgrundskorrigeringen har en trestjärnig signifikansnivå i 

hela studiepopulationen samt i friska gruppen. Hos den sjuka gruppen förelåg det en 

tvåstjärnig signifikansnivå. Medianvärden och kvartilavstånd för den relativt beräknade 

njurfunktionen samt p-värden redovisar för samtliga grupper i tabell 2 och 3.  

Tabell 2. Tabell visar medianvärde samt kvartilavstånd för den relativt beräknade 

njurfunktionen före och efter bakgrundskorrigering hos vänstra njurar i de olika grupperna 

(n=120). Tabellen visar även p-värdet för jämförelserna i respektive grupp för vänster (Vä) 

njurar hos hela populationen, friska samt sjuka gruppen. 

 Vä. njurar före  

        % 

 Q3 - Q1              

   % 

Vä. njurar efter 

         % 

Q3 - Q1 

    % 

P-värde 

Hela population       50,36   5,47       51,86    8,49  <0,001 

Friska gruppen       50,09   3,45       48,56    4,05  <0,001 

Sjuka gruppen       53,50   17,12       55,62    17,81  <0,01 

 

Tabell 3. Tabell visar medianvärde samt kvartilavstånd för den relativt beräknade 

njurfunktionen, före och efter bakgrundskorrigering hos höger njurar i de olika grupperna 

(n=120). Tabellen visar även p-värdet för jämförelserna i respektive grupp för höger (Hö) njurar 

hos hela populationen, friska samt sjuka gruppen. 

 Hö. njurar före 

        % 

Q3 - Q1 

    % 

Hö. njurar efter 

        % 

Q3 - Q1 

    % 

P-värde 

Hela population       49,59    5,46       48,03    5,96  <0,001 

Friska gruppen       49,84    3,46       48,56    4,05  <0,001 

Sjuka gruppen       46,47    16,95       44,38    17,99  <0,01 
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Normalvariation i den relativt beräknade njurfunktion ligger mellan 0,1–4,9%. Efter 

bakgrundskorrigering kunde sänkt upptag byta sida. Innan bakgrundskorrigeringen hade 

66 höger njurar och 53 vänster njurar sänkt njurfunktion.  Efter bakgrundskorrigeringen 

övergick 11 njurar från sänkt njurfunktion i vänstra njuren till sänkt njurfunktion i högra 

njuren (66+11=77). Två njurar övergick från höger till vänstersidig sänkt funktion (77–

2=75). Efter bakgrundskorrigeringen hade 75 höger njurar och 44 vänstra njurar sänkt 

njurfunktion (figur 9). 

 

Figur 9. Figuren visar uppdelningen av njurarna med sänkt relativ beräknad njurfunktion före 

och efter bakgrundskorrigering. Blå staplar visar antal vänster- samt höger njurar med 

normalvarierat samt patologisk sänkt relativ beräknad njurfunktion före 

bakgrundskorrigeringen. Röda staplarna visar motsvarande information efter 

bakgrundskorrigeringen. Ett par njurar hade jämt fördelad njurfunktion före och efter 

bakgrundskorrigeringen. 
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4. DISKUSSION  
 

4.1 Resultatdiskussion 

I studien exkluderades åtta patienter på grund av rörlighet. Bilderna var 

rörelsekorrigerade men på grund av den extrema rörligheten hos dessa patienter blev 

bilderna suddiga. Det har påverkat njurarnas avgränsningar och försvårat bedömningen 

av vart ROI bör ritas in. Det fanns risk för att ROI kunde ritas in fel, därför 

exkluderades dessa patienter. De övriga två patienterna exkluderades på grund av 

njuragenesi eftersom relativt beräknade njurfunktion anges i sådant fall med 100% 

vilket skulle påverka statistiska beräkningar. På grund av att det bara fanns två patienter 

som hade njuragenesi exkluderades de från studien.  

I resultatet framgår det att totalt tio patienter övergår från den friska till den sjuka 

gruppen efter bakgrundskorrigeringen. Det motsvarade ungefär 8% av helheten, vilket 

innebär att 8% av undersökningsgruppen kan ha fått fel diagnos. Som tidigare nämnts 

bedömdes bilderna visuellt av en läkare, relativt beräknade njurfunktion är en faktor 

som hjälper till i bedömningen. Patienter som friskförklarades efter DMSA får inte 

fortsatt behandling och genomgår inga upprepade kontroller av läkningsprocessen. Om 

det görs i snitt 150 undersökningar per år på ett sjukhus i Sverige är det cirka 12 

patienter som kan få fel diagnos per år på ett sjukhus. Det motsvarar 120 patienter per 

10 år på ett sjukhus.  

Vid inga samt diskreta skador på njurar väljer läkare oftast att stoppa kommande 

kontroller av läkningsprocessen (12). Därför får de sex patienter som övergick från den 

friska gruppen till den sjuka gruppen I inte så stora konsekvenser av fel diagnos. 

Däremot bör de övriga fyra patienterna (ca. 3%) som övergick från friska gruppen till 

moderat njurskada fortsätta med medicineringen och upprepande kontroller. De 

patienterna kommer inte få den vård de egentligen behöver. Om samma beräkningar 

utförs är det fem patienter per år som inte får rätt vård per sjukhus. Det bryter mot 

Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har alla människor rätt till 

god, likvärdig och säker vård (17).  

Gällande de sex patienter som inte fick så stora konsekvenser av att få fel diagnos, så 

bör de, ur ett etiskt perspektiv, ändå ha rätt att få en korrekt diagnos. Dessutom handlar 
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det om barnets och föräldrarnas psykiska välmående. Det kan vara oroligt att leva med 

tanken att ens barn har 5% skada på ena njure. 

Efter bakgrundskorrigeringen friskförklarades fyra patienter. Eftersom två patienter av 

de fyra bedömdes som sjuka grupp II innan bakgrundskorrigeringen kommer de behöva 

genomgå kontroller med MUC och kanske upprepa DMSA-skintigrafi igen trots att det 

inte behövs (12). Nästa undersökning kommer göra mer onytta än nytta eftersom 

radiofarmaka är miljöskadlig. Patienten och personal kommer att bestrålas i onödan 

både vid DMSA-skintigrafi och MUC (8). Enligt tidigare beräkningsmodellen 

genomgår cirka tre patienter per år på ett sjukhus dessa undersökningar i onödan. 

Figur 7 visar att den relativt beräknande njurfunktionen ändras med 2,94 % till -4,23 % 

hos den vänstra njuren, och figur 8 visar att den relativt beräknande njurfunktionen 

ändras med mellan -2,94 % till 4,23 % hos den högra njuren efter 

bakgrundskorrigeringen. Det är en stor förändring med tanke på gränsvärdena för 

indelningen av de tre olika njurskadetyperna. Denna förändring gör så att flera 

patienters bedömning av njurskada förvärras efter bakgrundskorrigeringen, se figur 6.  

Det förelåg en signifikant skillnad (p<0,001) i den relativt beräknade njurfunktionen i 

hela studiepopulationen och hos den friska gruppen före och efter 

bakgrundskorrigeringen.  

Det förelåg även en signifikant skillnad i den relativt beräknade njurfunktionen i den 

sjuka gruppen (p<0,01). En lägre signifikansnivå i den sjuka gruppen kan bero på att det 

fanns endast 49 patienter i gruppen vilket är alldeles för lite. Vid lägre signifikansnivå 

ökar det kraven på resultat samt skillnaden mellan H0 och H1 (14). Oavsett 

gruppindelning kunde det ses så som tvåprocentig ökning eller sänkning så som 

halvprocentig förändring mellan bakgrundskorrigerande och inte korrigerade bilder. 

Den sista figuren visar att en sänkt relativ beräknad njurfunktion kan byta sida efter 

bakgrundskorrigeringen. Enligt studiens resultat har det en betydelse om det föreligger 

en diskret bilateral skada eftersom kan det underlätta bedömning för läkare. Om det 

föreligger en bilateral skada i njurarna syns det sänkt upptag av radiofarmaka på båda 

sidor därmed kan det vara svårt att tyda vilken njure som är mest drabbat. Därför kan 

relativt beräknade njurfunktion vara användbar även i detta läge. I vissa fall syns det 
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betydligt sämre upptag av radiofarmaka på vänster njuren men relativt beräknade 

njurfunktion är sämre på den högra njuren. Det innebär att det är den högra njuren som 

är mest drabbad då vänster njures funktion är större. Eftersom skada kan byta sida efter 

bakgrundskorrigering kan undersökare få fel information från undersökningen.   

Enligt lagar, förordningar och föreskrifter som styr svensk sjukvård bör all 

sjukhuspersonal sträva efter att ge patienten en god och säker vård (18). Därför bör 

teknisk utrustning och metod granskas och förbättras ständigt. Sjukhuspersonal ska vara 

säker på information de får från undersökningar och den information de ger till 

patienter. Studie lyfter upp bakgrundskorrigeringens vikt vid DMSA-skintigrafi, och 

visar att slutsatser som dras från icke bakgrundskorrigerade bilder kan vara felaktiga. 

Bakgrundskorrigering har en viktig roll i andra undersökningar som till exempel 

MAG3-skintigrafier. Det finns rekommendationer om att bakgrundkorrigering kan 

göras vid DMSA-skintigrafi (13) men det utförs inte idag (bilaga 1). Även en annan 

metodbeskrivning har granskades men inga anvisningar om bakgrundskorrigering 

kunde hittas där heller (19).   

Görs inte bakgrundskorrigering vid DMSA-skintigrafi idag eftersom det är dyrt, svårt 

och tidskrävande? Behöver sjukhus köpa extra bearbetningsprogram för att utföra 

bakgrundskorrigeringen? Nej, det är samma program som används vid bearbetning av 

alla nuklearmedicinska undersökningar på sjukhuset. Programmet följer med vid köp av 

gammakamera. Bakgrundskorrigering är inte tidskrävande. Alla bilder som samlas in 

under undersökningen summeras till en statisk bild för att minska rörelseartefakter, 

sedan ritas det in ROI för att ta reda på den relativt beräknade njurfunktionen. Det enda 

som undersökare kommer behöva göra ytterligare är bakgrunds ROIar vilket maximalt 

kan ta fem minuter. Svårigheter som kan uppstå vid bakgrundskorrigeringen är om 

barnet är för smalt eller för ung. Eftersom det kommer finnas alldeles för lite plats för 

att rita in bakgrunds ROI, finns det risk att ROI hamnar utanför kroppsvävnader. En van 

undersökare löser dessa problem lätt genom att göra smalare ROI. 

4.2 För och nackdelar med DMSA-skintigrafi  

DMSA-skintigrafi är en viktig undersökning för att påvisa parenkymskador hos barn 

efter insjuknanden av UVI eller APN. Tidigare forskning visar att andra metoders 

sensitivitet exempelvis ultraljudet är lägre jämfört med DMSA-skintigrafi (20). 
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Samtidigt som magnetisk resonanstomografins (MRT) och datortomografins (DT) 

sensitivitet är likvärdiga med DMSA-skintigrafi (21). Fördelar med DMSA-skintigrafi 

är att undersökningen med kamera varar i cirka 15 minuter och att barnet inte behöver 

sederas. Det beror på samlas in dynamiska bilder vilka senare kan rörelsekorrigeras om 

rörelserna är få. Nackdelar med DMSA-skintigrafi är radioaktiv bestrålning men 

strålningen är betydligt lägre vid DMSA-skintigrafi än vid DT. Effektiv dos på njurar 

vid röntgen är 1,8 är millisievert (mSv) oavsett ålder (22). Effektiv dos vid DMSA-

skintigrafier kan justeras efter kilogram. Enligt normalvärden för barns tillväxt så väger 

en femåring i snitt 20 kg (23) därmed administreras barnet intravenöst med 46 

MegaBecquerel (MBq) av radiofarmaka vilket motsvarar 0,97 mSv i effektiv dos (24). 

Väger barnet mindre kommer effektivitetsdosen att minska. 

Vid DMSA-skintigrafi används det radiofarmaka märkt med bärarmolekyl DMSA. 

Fördelar med denna radiofarmaka är att på grund av det långsamma upptaget av njurar 

kan njurarnas morfologi studeras detaljerat. Nackdelarna med radiofarmaka är den 

långsamma filtrationen och den långa halveringstiden hos 99mTc. Detta leder till att 

njurarna utsätts för onödig långvarig strålning (10). Nytta av undersökning är betydligt 

större än onyttan. Därför är undersökningen användbar i Sverige och det har under år 

2017 gjorts 2479 undersökningar i hela Sverige (25).  

4.3 Metoddiskussion  

Studien är bra underlag för att ändra syn på bakgrundskorrigering vid DMSA-

skintigrafi, men det finns några brister. Eftersom material samlades in på ett enda 

sjukhus kan inte resultatet med säkerhet vara representativt för en större population. 

Därför kan studien bli ett underlag för vidare forskning där patienter inkluderas från 

olika sjukhus i Sverige. Ytterligare forskning skulle behövas för att beräkna exakt hur 

många patienter som får fel diagnos per år och hur många patienter som drabbas av det.   

Något som kunde förbättras i studien är antal patienter i den sjuka gruppen, men på 

grund av datainsamlingstiden var det omöjligt. Detta var dessutom inte huvudsyftet. 

Syftet var att studera vilken effekt bakgrundskorrigering ger på den relativt beräknade 

njurfunktionen och om bakgrundskorrigering är nödvändig vid DMSA-skintigrafi.  

Endast en tidigare studie har studerat effekten av bakgrundskorrigering vid DMSA-

skintigrafi och MAG3-skintigrafi. Den visade att backgrundskorrigeringen inte gav 
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någon signifikant skildrad på den relativt beräknande njurfunktion varken vid DMSA-

skintigrafi eller MAG3-skintigrafi (26). Att resultaten skiljer sig åt från den här studien 

bero troligtvis på att sen 2006 har både teknik och bearbetningsprogram utvecklats. Nya 

bearbetningsprogram visar relativt beräknade njurfunktion i procent med decimaler. För 

några år sedan var bearbetningsprogram begränsade och visade relativt beräknade 

njurfunktion i hela tal (26). Om figur 7 och 8 granskas visar de att det är cirka hälften av 

alla njurar som ändras med mindre än 1%.  Det kan vara en förklaring till att tidigare 

forskning inte såg någon signifikant skildrad. 

Senare forskning kunde påvisa att bakgrundskorrigering ger en signifikant skillnad på 

relativt beräknade njurfunktionen med MAG3 (27). Även Europeiska föreningen för 

kärnmedicin påstår att bakgrundskorrigering bör göras vid MAG3 (13). Det finns ingen 

nyare forskning där bakgrundskorrigeringens inverkan på den relativt beräknade 

njurfunktion studerats vid DMSA-scintigrafi. 

Nyare forskning där MAG3 står i fokus kunde inte jämföras men denna studien på 

grund av att jämförelse är missvisande. Det beror på att vid dynamisk njurskintigrafi 

finns det flera områden som tar upp radiofarmaka, exempelvis urinblåsa, mjälte samt 

omkringliggande vävnader. Därför korrigeras bilderna för alla ovan nämnda organ samt 

omkringliggande vävnader.  

Några vanliga felkällor vid DMSA-skintigrafi är att radiofarmakas upptag är 

individuellt. Därför kan ett sämre upptag hos vissa patienter synas. Vid sämre upptag 

hos njurarna kan även en del av radiofarmaka tas upp av lever och försämra kontrasten. 

Det kan försvåra den visuella bedömningen (9).  

Felkällor som kunde uppstå vid bakgrundskorrigering är att bilder med få 

rörelseartefakter accepterades i studien. Det kunde med mycket liten sannolikhet 

påverka njurarnas avgränsningar. På grund av att bilderna rörelsekorrigeras för att 

undvika sådana problem. Rörelseartefakter är vanliga vid DMSA-skintigrafi då det är 

svårt att ligga still för barn. Alla ROI ritades för hand och därför finns det en viss 

variation mellan bakgrunds ROI:ar. Även där kan det finnas behov av vidare forskning i 

det avseendet.  
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4.4 Slutsats  

Det kunde påvisas en signifikant skillnad i den relativt beräknade njurfunktion före och 

efter bakgrundskorrigering i hela studiepopulationen, i den friska gruppen samt sjuka 

gruppen. Bakgrundskorrigering ger definitivt en effekt på den relativt beräknade 

njurfunktionen. Den procentuella förändringen före och efter bakgrundskorrigeringen 

ligger mellan 4,23% till -4,23%. Resultatet visar att bakgrundskorrigeringen med fördel 

bör användas vid DMSA-skintigrafi. 

4.5 Slutord  

Ett stort tack till min handledare Ulrika Fernberg Universitetsadjunkt vid Örebro 

universitet som hjälpte mig att driva fram detta arbete. Jag tackar för den konstruktiva 

kritiken jag har fått under arbetets gång, samt stöd och tillgängligheten under processen. 

Ett stort tack till min metod handledare Sara Pichtchoulin Leg. Biomedicinsk analytiker 

på Västmanlands sjukhuset för hjälpen jag har fått under praktiska arbetet. Tankar och 

idéer samt den extrema tillgängligheten under hela processen. Jag vill även tacka Irma 

Ceric Leg. Sjukhusfysiker på Västmanlands sjukhuset för uppsats idé. 
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6. BILAGOR 
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6.2 Bilaga 2 

 

 


