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PET
Anti-materia i bilder

Positron (anti-materia)

Emissions (strålar ut, från patienten)

Tomografi (bilder i skivor)



Positronen – två Nobelpris
• Paul Dirac – teoretikern förutsåg positronen

• Carl D Andersen upptäckte bevis för positronen



Positron-källor

• Vi skapar positronstrålande isotop själva, med en cyklotron:
• C-11 (T1/2 = 20 min)

• F-18 (T1/2 = 110 min)

• O-15 (T1/2 = 2 min)

• N-13 (T1/2 = 10 min)

• Eller med en generator 
• Ga-68

• C-11 kan ingå i kroppsegna molekyler



Egenskaper vi kan utnytta

• En märkt molekyl ger sig tillkänna med en positron 

• Elektron + positron – de gillar inte varandra

• Övergår i energi (E = mc2 )

• Två fotoner i motsatt riktning, avslöjar var radioaktiva kärnan var

• Dvs, vi vet på vilken linje 
den radioaktivt märkta molekylen var



Fotoelektrisk effekt
• Fotoner lösgör elektroner, Nobelpriset 1921, Albert Einstein



• Bygger på scintillationsdetektorer

• Scintillationskristall (ex LSO, LYSO)

• Fotomultiplikatorrör (ljus till elektrisk signal)

• Elektronik – kvantifiering av signal

Scintillation PM-rör Elektronik
511 keV
gamma

Detektion av gammafotonerna



Tidig positron-skanner

• Två motstående rörliga detektorer

• Plotter

Gordon L. Brownell, MIT 1952

Tracer 74As 

tumour



Koincidensmätning

• Koincidensmätning tar hänsyn till:

• Tidsfönster

• Energifönster



Skapa
bilder

Samtidigt?
Rätt energi?

Registrera
händelse



Attenuering

 För 20 cm mjukvävnad, växelverkar 85% av fotonparen
(fotoelektrisk effekt eller Comptonspridning)

Förväntad 
fördelning

10 kBq/ml

10 kBq/ml

Uppmätt med 
attenuering

4 kBq/ml

6 kBq/ml

Homogen fördelning



Attenueringskorrektion från CT

C. Burger, G. Goerres, S. Schoenes, A. Buck, A.H.R. Lonn, G.K. von Schulthess, Eur J Nucl Med, 29 (2002) 922-927

Översätta CT till PET-attenuering



Bildrekonstruktion

• Utifrån signalerna från detektorerna (sparas i sinogram) kan snittbilder 
beräknas

• Filtrerad återprojektion, FBP

• Iterativa tekniker (OSEM = Ordered Subsets Expectation Maximum)

Mindre brus
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Hybrid imaging

• Kombinera PET med CT (el. MR)



Kvantifiering

Mätning av upptag i PET:
• Bq/cm3

=
• Bq/ml

Beräknas vid samma tidpunkt!

Standardized Uptake Value:



Mäta i PET-bilder
Vanligtvis ritas en ROI runt det område som ska 
kvantifieras. Max eller medel SUV kan då beräknas. 

SUVmax är känsligt för brus, men beror mindre på
form/storlek på den ROI som används

SUVmean beror mindre på brus men är mer 
operatörsberoende. 



SUVmean vs. SUVmax



Möjliga fel

• Begränsningar i PET-scannern

• Hög aktivitet ”mättar” scannern

• Aktivitet i blåsan

• Extravasal injektion

• Attenueringskorrektion

• Miss-match mellan CT och PET

• Andningsartefakter

• Andra rörelser

• HU-värde stämmer inte med 511 keV attenuering

• Metallartefakter

• Patienten utanför field-of-view

• Kontrastmedel



PET/MR

• Förhållandevis ny teknik

• Många tekniska hinder behövde lösas

• Intressant för forskning, kanske främst för:

• Onkologi – t ex tidig behandlingsrespons

• Neurovetenskap, samtidig bildtagning vid t ex fMRI och PET

• Fördel vid barnundersökningar, lägre dos

• Svårare attenueringskorrektion



PET/MR-kamera

• Förhållandevis ny teknik

• tekniska hinder, attenuering

• Intressant för forskning, främst:

• Onkologi – samma läge PET o MR

• Neurovetenskap, samtidig 
bildtagning vid t ex fMRI och PET

• Barnundersökningar, lägre dos



Tack för mig!

CAT scan!
(=CT på engelska)

PET scan




