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Panorama över 

nukleärmedicinska neuroundersökningar

• Historik

– Bakgrund

– Teknikutveckling

• Nuläge:

– Diagnostiska principer

– PET-ligander

– Fall

• Framtid
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Historik

• Bakgrund

– Intresset för hjärnans funktion

– Koppling mellan:

• funktion/aktivitet

• blodflöde

• metabolism

• Teknikutveckling
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Historik

• Bakgrund

– Intresset för hjärnans funktion

– Koppling mellan:

• funktion/aktivitet

• blodflöde

• metabolism

• Teknikutveckling

– 133Xe

Intraarteriell injektion av 133Xe och 

mätning av utsköljningen med 

gammadetektor
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Hjärnan
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Med inhalationsteknik blev rCBF-”Cortexplorer” -
133Xe en klinisk metod för demensdiagnostik 

Teknikutveckling
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Historik

• Bakgrund

– Intresset för hjärnans funktion

– Koppling mellan:

• funktion/aktivitet

• blodflöde

• metabolism

• Teknikutveckling

– 133Xe

– 99mTc-HMPAO och 99mTc-ECD

Fritt diffusibel spårsubstans som fördelar sig i hjärnan 

efter blodflödet och binds intracellulärt inom 2-5 

minuter efter injektionen.

fritt

diffusibel

bunden
99mTc-HMPAO

Hjärnan

artär

ven
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Intravenös injektion av 99mTc-HMPAO med senare bildtagning i SPECT-kamera

Teknikutveckling
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99mTc-HMPAO-SPECT vid epilepsikirurgiutredning

Dynamik vid epilepsi:

▪ Interiktal nedsättning tydande 

på sämre fungerande område i 

hjärnan.

▪ Iktal och peri-iktal ökning, 

men ofta med sänkning i 

randområdet.

▪ Postiktal funktionsnedsätt-

ning, tydligare och mer 

utbredd än före anfallet.
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99mTc-HMPAO-SPECT vid epilepsikirurgiutredning
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99mTc-HMPAO-SPECT vid epilepsikirurgiutredning

SISCOM (Subtraction Ictal SPECT Coregistered to MRI)
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Historik

• Bakgrund

– Intresset för hjärnans funktion

– Koppling mellan:

• funktion/aktivitet

• blodflöde

• metabolism

• Teknikutveckling

– 133Xe

– 99mTc-HMPAO och 99mTc-ECD

– 18F-FDG
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Fritt diffusibel spår-substans 

som fördelar sig i hjärnan 

efter metabolismen. 

Cirkulerande 18F-FDG tas 

upp intracellulärt främst 

direkt efter injektionen, men 

även senare.

fritt

diffusibel

löst 

bunden
18F-FDG

Hjärnan
artär

ven

Teknikutveckling

18F-FDG
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Utredning med FDG-

PET för att lokalisera 

område med nedsatt 

funktion hos patient 

där man ännu inte 

hittat någon skada på 

MR.

Vänstersidig 

epileptiform aktivitet.

18F-FDG-PET vid epilepsikirurgiutredning
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Normal 18F-FDG-PET

Normalfördelad 

hjärnmetabolism 

i vaken vila.

18F-FDG-PET
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Nuläge

• Diagnostiska principer

– Lokalisera områden med

nedsatt funktion

• Neuronal aktivitet

• Receptorfunktion

– Patologisk inlagring

– PET-ligander

– Fall
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Diagnostiska principer

• Lokalisera områden med nedsatt funktion

– Neuronal aktivitet

• Epileptogen zon

Lokaliserade hjärnskador kan ge upphov till fokal epilepsi

• Alzheimers sjukdom (AD)

Oftast symmetriska eller lätt asymmetriska funktionsnedsättningar

temporalt (ffa medialt) och parietalt

• Frontotemporal lobär degeneration (FTLD)

Oftast lätt asymmetriska funktionsnedsättningar frontalt och/eller 

temporalt

• Lewy body sjukdom (LBD)

Symmetriska funktionsnedsättningar temporalt, parietalt och 

occipitalt

• Vaskulär demens

Asymmetriska funktionsnedsättningar kopplade till CVL
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18F-FDG

Undersökningsprotokoll

• Fasta 4h

• B-glukos <10 mmol/l

• Inj 200 MBq

• Ackumuleringstid 60 min

• Bildtagning 15 min (1 bedposition)

18F-fluoro-deoxy-glukos

Utvärdering

• Visuell bedömning

• Semikvantitativ analys i form av 

relativ fördelning jämfört med 

cerebellum eller helhjärna.
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18F-FDG

Fall 1

70-årig kvinna med flera års anamnes 

på tilltagande trötthet och 

minnesstörning, har svårt att hitta 

även i närområdet. Kan inte längre 

laga mat.
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18F-FDG

Fall 1

70-årig kvinna med flera års anamnes 

på tilltagande trötthet och 

minnesstörning, har svårt att hitta 

även i närområdet. Kan inte längre 

laga mat.

FDG-PET visar uttalade 

funktionsnedsättningar inom 

temporalloberna och parietalloberna 

bilateralt.
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18F-FDG

Alzheimers sjukdom

Den vanligaste demensformen som 

ibland kan debutera så tidigt som i 

40-årsåldern, men oftast från 60-

årsåldern och uppåt.

Kliniska tecken oftast 

närminnesstörning plus 

funktionsstörningar drabbande t.ex. 

tal eller praktiska färdigheter som att 

laga mat eller ta på sig kläder.
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18F-FDG

Alzheimers sjukdom
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18F-FDG

Fall 2

60-årig kvinna 

med några års 

anamnes på 

förändrad 

personlighet och 

språksvårigheter. 

Har svårt att 

förstå och hittar 

inte ord. 

Vänsterhänt.



24

18F-FDG

Fall 2

60-årig kvinna 

med några års 

anamnes på 

förändrad 

personlighet och 

språksvårigheter. 

Har svårt att 

förstå och hittar 

inte ord. 

Vänsterhänt.

FDG-PET visar 

tecken på uttalad 

funktionsnedsätt-

ning inom höger 

temporallob.
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18F-FDG

Semantisk demens

Funktionsned-

sättning 

temporalt, uni-

/bilateralt och 

vanligtvis på den 

vänstra sidan 

(OBS! dock på 

höger sida här, 

möjligen kopplat 

till vänsterhänt 

patient).

Tillhör gruppen 

FTLD (fronto-

temporal lobär

degeneration), som temporal variant (tvFTLD). Klagar ofta på svårigheter att hitta ord och nedsatt

ordförståelse, utvecklar senare personlighetsförändring och beteendestörning.
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Diagnostiska principer

• Lokalisera områden med nedsatt funktion

– Receptorfunktion

• Vid Parkinsons sjukdom och andra besläktade 

sjukdomar sker en undergång av nervceller i 

substantia nigra. Dessa celler har axon ledande 

till de så kallade basala ganglierna i hjärnan, 

framför allt putamen och nucleus caudatus, där 

det i normalfallet sker en frisättning av dopamin. 

Undergång av nervceller i substantia nigra leder 

därför till en minskad dopaminfunktion i basala 

ganglier, vilket medför att dessa 

sjukdomstillstånd kan diagnosticeras genom att 

märka in och mäta på receptorer inblandade i 

dopaminomsättningen. 

Substantia

nigra

Putamen

Nucleus 

caudatus
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Inmärkning av presynaptisk dopamin-

funktion genom inmärkning av 

dopaminreceptor      med 18F-DOPA

eller dopaminåterupptagsreceptor

med 123I-FP-CIT (DaTSCAN) eller
18F-PE2I i basala ganglier ger ett 

indirekt mått på fungerande 

nervceller i substantia nigra.

Dopaminreceptorfunktion
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Dopaminreceptorfunktion

Normal 123I-DaTSCAN-SPECT
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18F-DOPA

Undersökningsprotokoll

• Fasta 4h

• Premedicinering: 200mg Karbidopa

• Vänta 60 min

• Inj 200 MBq (långsamt!)

• Ackumuleringstid 90 min

• Bildtagning 20 min (1 bedposition)

18F-DOPA

Utvärdering

• Visuell bedömning

• Semikvantitativ analys i form av 

relativ fördelning jämfört med 

occipitalloben.
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18F-DOPA

Undersökningsprotokoll

• Fasta 4h

• Premedicinering: 200mg Karbidopa

• Vänta 60 min

• Inj 200 MBq (långsamt!)

• Ackumuleringstid 90 min

• Bildtagning 20 min (1 bedposition)

Utvärdering

• Visuell bedömning

• Semikvantitativ analys i form av 

relativ fördelning jämfört med 

occipitalloben.

Normalt, liksidigt

upptag, ”kommaform”

Sänkt upptag bilat 

”punktform”

, . .
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18F-DOPA

Fall 3

50-årig kvinna som sedan ett halvår 

skakar i höger hand. Skakningarna 

finns vid framsträckta händer när hon 

ska göra make up kring ögonen, eller 

dricka något med höger hand. Har 

god diadochokinesi, men något 

sämre på höger sida, kraften är 

normal.
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18F-DOPA

Fall 3

50-årig kvinna som sedan ett halvår 

skakar i höger hand. Skakningarna 

finns vid framsträckta händer när hon 

ska göra make up kring ögonen, eller 

dricka något med höger hand. Har 

god diadochokinesi, men något 

sämre på höger sida, kraften är 

normal.

DOPA-PET visar sänkt upptag inom 

posteriora delen av putamen på 

vänster sida.
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18F-DOPA

Parkinsons sjukdom

En långsam degenerativ hjärn-

sjukdom som kännetecknas av:

Rörelsehämning - kroppens rörelser 

blir långsamma och svåra att klara av, 

trots att muskelkraften kan vara 

normal. Det kan vara svårt att sätta 

igång en rörelse, till exempel att ta 

det första steget, när man ska börja 

gå. Gången blir släpande.

Muskelspänning - allmän stelhet i 

kroppen, kan leda till att patienten 

måste gå lätt framåtlutad.

Tremor - ofrivilliga skakningar, brukar 

vara mest förekommande i vila.
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123I-DaTSCAN®

Fall 4

70-årig man med stelt 

rörelsemönster, yrsel och dålig 

balans. Tydligt patologisk 

DAT-SPECT. Svarar inte på 

insatt behandling.

Patologisk DaTSCAN-SPECT
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123I-DaTSCAN och 18F-FDG

70-årig man med stelt 

rörelsemönster, yrsel och dålig 

balans. Tydligt patologisk 

DAT-SPECT. Svarar inte på 

insatt behandling.

Fall 4
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123I-DaTSCAN och 18F-FDG

(Multipel system atrofi)

Liknar Parkinsons sjukdom, 

med stelhet och nedsatta 

rörelser, men med ett snabbare 

förlopp och mer påverkan på 

det autonoma nervsystemet.

Går inte att säkert skilja från 

Parkinsons sjukdom med hjälp 

av DAT-SPECT, men FDG-

PET kan påvisa 

funktionsnedsättning i basala 

ganglier eller lillhjärna.

MSA
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MSA Multipel system atrofi

Funktionsnedsättningar i basala ganglier och i lillhjärnan.

18F-FDG
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Patologiskt upptag vid hjärntumör

Utredning av hjärntumörer

• Blod-hjärn-barriärskada

• Cellproliferation

• Aminosyremetabolism

• (Metabolism/blodflöde)

18F-FDG-PET
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Diagnostiska principer

Blod-hjärn-barriärskada

• 201Thallium-SPECT
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18F-fluorometyl-cholin

Diagnostiska principer

Cellproliferation

• 18F-Cholin-PET

Korrelerar till

• Cellnybildningshastighet

• Mikrokärltäthet och ökad 

kärlnybildning
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18F-Cholin

Fall 5

Op 4 år sedan för anaplastiskt astrocytom, postop strålbehandling. 

Radiologisk progress sedan 2 år. Gammaknivbehandlat och reopererat, 

PAD visar glioblastoma multiforme. Senaste MR hjärna visar nytillkommen 

kontrastuppladdning lateralt frontalt om operationskaviteten.

Progress eller pseudoprogress?



42

18F-Cholin

Patologisk Cholin-PET

Cholin-PET kan hjälpa till att påvisa aktiv del av tumörförändringar på MR. 

Som här där tumör-komponenten i den laterala delen av tumörvävnaden är klart 

mest aktiv. 
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18F-Cholin

Patologisk Cholin-PET
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Diagnostiska principer

Aminosyremetabolism

• 18F-FET-PET

18F-märkt aminosyra

• Upptag i aktiv tumör via specifika 

aminosyretransportörer, t.ex. 

LAT2

• Samt via skadad blod-hjärn-

barriär

18F-FET

(Fluoro etyl tyrosin)
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18F-FET

Undersökningsprotokoll

• Fasta 6 h

• Inj 200 MBq

• Ackumuleringstid ca 10 min

• Bildtagning 30 min (1 bedposition)

18F-FET

(Fluoro etyl tyrosin)
Utvärdering

• Visuell bedömning

• Semikvantitativ analys i form av 

upptagsratio jämfört med motsvarande 

område inom tumörfri hemisfär.
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18F-FET

Undersökningsprotokoll

• Fasta 6 h

• Inj 200 MBq

• Ackumuleringstid ca 10 min

• Bildtagning 30 min (1 bedposition)

Utvärdering

• Visuell bedömning

• Semikvantitativ analys i form av 

upptagsratio jämfört med motsvarande 

område inom tumörfri hemisfär.
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18F-FET

Korrelerar till

• Tumörcelldensitet

• Proliferationshastighet

• Mikrokärltäthet och ökad 

kärlnybildning

Indikation

• Skilja gliomrecidiv från 

pseudoprogression

• Definiera aktiv gliomvävnad inför 

strålterapi
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18F-FET

Kan också vara förhöjt vid

• Ischemiska hjärnskador

• Traumatiska hjärnskador

• Inflammatoriska lesioner

– MS

– ADEM

– Vaskulit

– Meningoencefalit

• Fysiologiskt högt

– Venösa sinus

– Andra stora blodkärl
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18F-FET

Upptag av FET i tumörvävnad kvantifieras genom jämförelse mot normal 

vävnad i andra hemisfären. Ratio på >1,8-2,0 är patologiskt signifikant.

Patologisk FET-PET
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• Alzheimers sjukdom (AD)

– Har patologisk inlagring av A-amyloid och 

Tau-protein

• Pick’s sjukdom, PSP (progressiv supranukleär

pares) och CBD (kortikobasal degeneration)

– Har patologisk inlagring av Tau-protein

• Lewykroppsdemens (LBD)

– Har patologisk inlagring av A-amyloid och 

Synuklein

• Parkinsons sjukdom och MSA (multipel system 

atrofi)

– Har patologisk inlagring av Synuklein

• m.m.

Diagnostiska principer

Påvisa patologisk inlagring

A

Synuklein            Tau ()

DLB

PD

CBD

PSP

AD

LBVAD

MSA

Pick’s D



51

Amyloidinlagring

Påvisa patologisk inlagring

Flera olika substanser:

• Vizamyl (18F-Flutemetamol-PET)

• AMYViD (18F-Florbetapir-PET)

• Piramal (18F-Florbetaben-PET)

Indikationer:

• Ovanlig demensbild

• Tidig Alzheimer
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18F-Flutemetamol (Vizamyl®)

Undersökningsprotokoll

• Inj 185 MBq

• Ackumuleringstid 90 min

• Bildtagning 20 min (1 bedposition)

18F-Flutemetamol

Utvärdering

• Visuell bedömning

• Semikvantitativ analys jämfört 

med pons eller lillhjärna.
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18F-Flutemetamol

Normal 

Flutemetamol-

PET

Subkortikalt 

mönster
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18F-Flutemetamol

Fall 6

60-årig kvinna med fleråriga 

minnesproblem som fått svårt att 

hitta även i kända omgivningar och 

har slutat laga mat.
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18F-Flutemetamol

Patologisk 

Flutemetamol-PET, 

utan

subkortikalt mönster

Normal 
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18F-Flutemetamol

Demens av Alzheimertyp

Patologisk inlagring av 

Aβ-amyloid kan detekteras med 18F-Flutemetamol.

Indikation; misstanke om Alzheimers sjukdom på 

patient yngre än 65 år och där LP inte kunnat göras 

eller varit inkonklusiv.
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Inlagring av tau-protein

Tau-protein har normalt en stabiliserande 

funktion i mikrotubuli som finns i 

nervcellernas axon och bidrar till 

intracellulär transport.

När Tau-proteinet bryts ner kan det 

aggregera och bilda skadliga NFT 

(neurofibrillära tangles).

Flera olika substanser:

• 18F-AV-1451

• 18F-RO6958948

Påvisa patologisk inlagring
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Inlagring av tau-protein

Inlagring av neurofibrillära tangles (NFT)

Entorhinala stadierna                 Limbiska stadierna              Neokortikala stadierna
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Undersökningsprotokoll

Utvärdering

• Forskning pågår

• Inj 350-400 MBq

• Ackumuleringstid 70/80 min

• Bildtagning 20 min (1 bedposition)

18F-Tau-protein

18F-RO6958948

18F-AV1451

18F-Tau-PET
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18F-Tau-protein

Hippocampus

Hippocampus

Tidig Alzheimers sjukdom

Tau-PET visar inlagring lokaliserad 

till hippocampus på båda sidor.



63

18F-Tau-protein

Hippocampus

Hippocampus
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.
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Hippocampus Hippocampus

Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.

Symtombilden förvärras, man får svårt att känna igen vänner och 

familj, språkproblem – läsa – skriva, upprepar sig, får hallucinationer, 

blir irritabla och förlorar impulskontroll, motorikproblem mm.).
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.

Symtombilden förvärras, man får svårt att känna igen vänner och 

familj, språkproblem – läsa – skriva, upprepar sig, får hallucinationer, 

blir irritabla och förlorar impulskontroll, motorikproblem mm.).
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Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.

Symtombilden förvärras, man får svårt att känna igen vänner och 

familj, språkproblem – läsa – skriva, upprepar sig, får hallucinationer, 

blir irritabla och förlorar impulskontroll, motorikproblem mm.).



72

Vid mer avancerad Alzheimersjukdom ses inlagring i kortikala 

strukturer framför allt temporalt, parietalt och occipitalt men också 

frontalt.

Symtombilden förvärras, man får svårt att känna igen vänner och 

familj, språkproblem – läsa – skriva, upprepar sig, får hallucinationer, 

blir irritabla och förlorar impulskontroll, motorikproblem mm.).
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18F-FDG

18F-Tau-protein

18F-Tau
Indikation:

• Differentiera om lokaliserad 

sänkning av metabolismen 

är kopplad till Tau-patologi 

eller inte.



74

18F-FDG

18F-Tau
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18F-FDG

18F-Tau
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Alzheimers sjukdom patol ua patol patol

Frontotemporal demens patol ua ua ua

Picks sjukdom patol ua ua patol

Vaskulär parkinsonism patol ua/patol ua ua

Essentiell tremor ua ua ua ua

Mb Parkinson ua patol ua ua

Lewykroppsdemens patol/ua patol/ua ua ua

Multipel systematrofi patol/ua patol ua ua

Kortikobasal degeneration patol patol ua patol

Progressiv supranukleär pares ua/patol ua/patol ua patol

Utredningsarsenal
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Framtid

• Nya radiofarmaka

– PE2I i kliniskt bruk

– Neuroinflammation

– Synuklein-markör

– Fler Tau-protein tracers

med annan specificitet 

– Tracer för iktal PET

– Mer specifika tumörtracers

• Teknikutveckling

– Snabbare kameror

med mer högupplösta

bilder
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Tack!
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18F-FET

Fall 7
Op pga pilocytärt (juvenilt) astrocytom, grad I enligt WHO i fjärde 

ventrikeln. Lokalrecidiv reop. och gammaknivsbehandlad  Därefter 

storleksregress vid MR-kontroller. Men vid ny MR-us storleksprogress. 

Viabel tumör eller pseudoprogress sekundärt till behandlingen?
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18F-FET

Patologisk FET-PET

FET-PET bekräftar ökat upptag i tumörförändringen vilket 

passar med ökad tumöraktivitet.
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18F-FET

Patologisk FET-PET

FET-PET bekräftar ökat upptag i tumörförändringen vilket 

passar med ökad tumöraktivitet.
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18F-FET

Patologisk FET-PET

FET-PET bekräftar ökat upptag i tumörförändringen vilket 

passar med ökad tumöraktivitet.

Patienten reopererades och är recidivfri.
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18F-FET

Patologisk FET-PET

FET-PET kan registreras mot 

MR och trösklat upptag kan 

visualiseras i MR-snitt för 

planering av strålterapi.
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18F-FET

Patologisk FET-PET

I framtiden kan FET-PET 

övervägas även i den 

preoperativa utredningen

och styra exempelvis 

biopsitagandet.


