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»Single photon emission com-
puted tomography» (SPECT) är
en teknik som kan användas bl a
för tredimensionell avbildning
in vivo av fördelningen av radio-
aktivt märkta substanser i ett
organ. Under senare år har ett
flertal radioaktivt märkta sub-
stanser för diagnostik av olika
hjärnfunktioner tagits fram och
utvecklingen går mycket snabbt
speciellt på receptorligandsidan.
Artikeln ger en kort beskrivning
av tekniska och radiofarmakolo-
giska aspekter på SPECT-meto-
den, sammanfattar de viktigaste
kliniska indikationerna för
SPECT-undersökningar, och
diskuterar vidare utvecklings-
linjer.

SPECT, en förkortning av »single
photon emission computed tomogra-
phy», är en teknik som kan användas
bl a för tredimensionell avbildning in
vivo av fördelningen av radioaktivt
märkta substanser i ett organ, t ex hjär-
nan. SPECT är, liksom positronemis-
sionstomografi (PET), en avbildning av
organet baserad på emitterad gamma-
strålning (energi). För registrering an-
vänds den tomografiska gammakame-
ran utvecklad av bl a Stig Larsson i Sve-
rige [1, 2]. Principen för den tomogra-
fiska rekonstruktionen av isotopens dis-

tribution beskrevs 1961 av Oldendorf
[3]. Kuhl och Edwards [4-6] vidareut-
vecklade SPECT-metoden för »konven-
tionella» gamma-emitterande isotoper,
vilket ökade metodens kliniska använd-
barhet. Med SPECT och PET kan olika
organs funktionella egenskaper avbil-
das.

Således är metoderna viktiga kom-
plement till datortomografi (DT) och
magnetresonanstomografi (MRT), som
hittills använts övervägande för avbild-
ning av organs morfologi. MR-tekniken
har också en stor potential för metabo-
liska och dynamiska undersökningar.

PET-metoden presenterades nyligen
i Läkartidningen [7]. Denna teknik är i
Sverige etablerad i Stockholm och
Uppsala. För ett optimalt utnyttjande
kräver PET en närbelägen cyklotron
med kringresurser för tillverkning av
kortlivade radioaktiva isotoper. Detta
gör att kapital- och driftskostnader blir
förhållandevis höga och begränsar möj-
ligheterna till användning i klinisk ru-
tin. Mycket av den metodutveckling
som har skett runt PET, speciellt på ra-
diofarmakasidan, har kunnat överföras
till SPECT som därigenom har fått en
betydande draghjälp i utvecklingen.

SPECT-undersökningar kan genom-
föras på många ställen i Sverige med
tillgång till en roterande gammakamera
och vanliga radioaktiva isotoper som
t ex teknetium-99m, jod-123, indium-
111 och tallium-201. För närvarande
finns en betydande lokal variation både
beträffande metodens användning i ru-
tinsjukvården och beträffande vilka in-
dikationer som anses vedertagna.

Syftet med denna artikel är att ge en
kort beskrivning av tekniska och radio-
farmakologiska aspekter på SPECT-
metoden, att sammanfattande redogöra
för de viktigaste kliniska indikationerna
för SPECT-undersökningar samt att
diskutera vidare utvecklingslinjer.

Tekniska aspekter
SPECT-mätning med roterande

gammakamera innebär en tredimensio-
nell avbildning av ett organ som emitte-
rar gamma-strålning från ett tillfört ra-
diofarmakon. Bilder av organet (i den
följande texten omnämns endast hjär-
nan men principerna är desamma för

alla organ) insamlas med externt place-
rade detektorer från ett flertal olika rikt-
ningar (t ex en 360 graders cirkelrörel-
se) och bearbetas i datorn till en repre-
sentation i tre dimensioner genom så
kallad »filtered back projection». Kva-
liteten på den bild som erhålls är bero-
ende av dels kamerans egenskaper
(känslighet, bildskärpa), dels det strå-
lande objektet (strålningsintensitet,
spridning, attenuering). Den förbättra-
de bildkvaliteten hos moderna hjärnde-
dicerade gammakameror beror bl a på
möjligheten att korrigera för spridd
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Radiofarmaka användbara
vid olika indikationer

Blod–hjärnbarriär funktion
99mTc-perteknetat
111In-etylentriaminpenta-acetat-
syra (DTPA)

Cerebralt blodflöde (CBF)
xenon-133
123I-jodamfetamin (IMP)
99mTc - hexa metylpropylenamin-
oxim (HMPAO)
99mTc - etylcysteinatdimer (ECD)

Cerebral blodvolym (CBV)
99mTc-märkta röda blodkroppar
(autologa)

Abscessdiagnostik
111In-märkta leukocyter
99mTc HMPAO-märkta leukocyter
99mTc-märkt monoklonal leuko-
cytantikropp (Scintimun)

Tumördiagnostik
201Tl-klorid
111In-märkt monoklonal antikropp 
111In-octreoscan
99mTc-metoxyisobutylisonitril
(Sestamibi)
123I-metyl tyrosin

Receptorligander
123I-iomazenil (central bensodia-
zepinreceptor)
123I-jodbenzamid (IBZM) (dopa-
min D2-receptor)
123I-NCQ 289 (dopamin D2-
receptor)
123I-β-CIT (presynaptisk serotonin-
och dopamintransporter)
123I-ketansin (serotoninreceptor)
123I-3quinuklidinyl 4jodbenzilat
(IQNB) (acetylkolin M2-receptor)



strålning i hjärnan genom att samtidigt
registrera aktiviteten i flera energiföns-
ter, vilket ger en separat bild av den
spridda strålningen. Attenueringen (ab-
sorptionen av strålning från djupare de-
lar) korrigeras genom att den uppmätta
aktiviteten ökas i relation till avståndet
från hjärnytan (skallbenet) [8].

Roterande gammakameror använd-
bara för SPECT-undersökningar finns
för närvarande på ett fyrtiotal lasarett i
Sverige. På flera ställen i landet finns
dessutom specialiserade kameror med
hög känslighet och relativt god regional
upplösning för undersökning av hjär-
nan. Kamerautvecklingen går mot sy-
stem där upplösningen i bilderna när-
mar sig PET-kamerornas, dvs 5–8 mm.

Radiofarmakologiska aspekter
Under de senare åren har ett flertal

radioaktivt märkta substanser för dia-
gnostik av olika hjärnfunktioner tagits
fram och utvecklingen går mycket
snabbt, speciellt på receptorligandsi-
dan.

De isotoper man kan använda sig av
vid SPECT-undersökningar måste av
kamerahänsyn helst ha en energi under
200 KeV (risk för minskad känslighet
och sämre upplösning vid höga gamma-
energier); de mest använda har en ener-
gi mellan 50 och 200 KeV. Den förening
man kopplar isotopen till måste vara li-
pofil för att kunna passera blod–hjärn-
barriären, ha en relativt låg molekylvikt
(< 400 Dalton), vara neutralt laddad och
fixerad i hjärnan tillräckligt länge för
bildtagningen som ofta tar upp mot 30
minuter [9]. 

I Faktarutan visas översiktligt äldre
och nyare radiofarmaka användbara vid
olika indikationer.

Hjärnblodflödesmätningar
De första mätningarna av hjärnblod-

flödet (CBF) gjordes i början av 1950-
talet av Lassen och Munck [10] med en-
dimensionell teknik (globalt flödesvär-
de) med 85Kr och Kety–Schmidt teknik.
Den endimensionella tekniken ersattes
av tvådimensionell teknik där en eller
flera detektorer placeras mot var sin
hjärnhalva [11, 12]. Praktiskt använd-
bar blev metoden när man började an-
vända tvådimensionell teknik med till-
försel av xenon-133 intraarteriellt och
beräkna blodflödet på basis av utskölj-
ningskurvorna [12, 13]. De mest avan-
cerade kamerorna för tvådimensionell
mätning med mer än 200 detektorer av
intraarteriellt tillfört xenon-133 utveck-
lades av Sveinsdottir och medarbetare
1977 [14], och för inhalation av xenon-
133 av Risberg och medarbetare 1987
[15]. Den första tomografiska metoden
för tredimensionell CBF-mätning med
SPECT-teknik med xenon-133-inhala-
tion utvecklades av Lassen och medare-
tare 1978 [16].

Vanliga roterande gammakameror
har emellertid inte den snabbhet som
krävs för CBF-mätningar med xenon-
133. Substanser med ospecifik rever-
sibel membranbindning i hjärnan, som
jodamfetamin-123 (123I-IMP) (se Fak-
tarutan), fördelar sig initialt i proportion
till det regionala blodflödet rCBF) och
har en tillräckligt långsam clearance
från hjärnan för att tillåta mätning med
en gammakamera av standardtyp. Des-
sa substanser är emellertid relativt kost-
samma och bilden av rCBF ändras un-
der registreringstiden.

Det var därför ett väsentligt framsteg
när Tc-hexametylpropylenaminoxim-
99m (99mTc-HMPAO, Ceretec) introdu-
cerades. Detta är en spårsubstans som i
sin initiala lipofila form passerar fritt
över blod–hjärnbarriären och fördelas i
hjärnan i proportion till det regionala
flödet. I hjärncellerna övergår 99mTc-
HMPAO snabbt till en hydrofil form
och binds därmed intracellulärt i pro-
portion till rCBF [17]. Bilden av blod-
flödesfördelningen i hjärnan vid tillför-

sel av 99mTc-HMPAO kvarstår oföränd-
rad och försvinner först när gamma-
strålningen från 99mTc upphör.

Från januari 1995 är en ny substans
med likartade egenskaper, Tc-etylcys-
teinatdimer-99m (99mTc-ECD, Neuro-
lite), godkänd för användning i Sve-
rige.

Vid en rCBF-undersökning injiceras
mellan 500 och 1000 MBq 99mTc-
HMPAO eller 99mTc-ECD. Substansen
injiceras intravenöst med patienten lig-
gande stilla och under i övrigt konstan-
ta betingelser. Teknetiums halverings-
tid är sex  timmar, och själva datainsam-
lingen kan därför uppskjutas några tim-
mar efter injektionen. Substansen är
stabilt fixerad i hjärnan och det är därför
möjligt att vid behov söva en orolig pa-
tient under själva SPECT-undersök-
ningen utan att undersökningsfyndet
påverkas. Datainsamlingen tar ca 30
minuter under vilken tid patienten mås-
te ligga stilla. Efteråt rekonstrueras un-
dersökningen i de plan som önskas, of-
tast transaxialt och koronart. Ett nor-
malt undersökningsfynd illustreras i Fi-
gur 1. 

Kvantifiering av absolutnivån för
rCBF med hjärnfixerade substanser
(99mTc-HMPAO och 99mTc-ECD) kräver
bestämning av blodkoncentrationen för
den aktiva substansen och innebär prak-
tiska svårigheter. Därför anges flödet
oftast semikvantitativt t ex som förhål-
landet mellan den regionala aktiviteten
och aktiviteten i en referensregion. Va-
let av referensregion avgörs av den ak-
tuella frågeställningen; man har i olika
studier använt sig av bl a lillhjärnan,
hela storhjärnan, occipitalloberna och
basalganglierna.

Lillhjärnan är den struktur som of-
tast används och det regionala blodflö-
det uttrycks som medelaktiviteten i en
viss avgränsad struktur/ medelaktivite-
ten i lillhjärnan. Nyligen har det även
visats att man kan använda minimum-
och maximumaktiviteten inom en viss
region för bestämning av det relativa
flödet [18].

Undersökning av rCBF är rutin på
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Figur 1. rCBF-undersökning med 99mTc-
HMPAO av en normal 40-åring.
Flödesskalan är arbiträr, visat till vänster i
bilderna, höga flöden representeras med
ljus färg. Transaxiala snitt ses nedifrån
med näsan uppåt, coronara snitt
framifrån.
a. och b. Transaxiala snitt genom kortex
respektive basalganglierna.
c. Koronart snitt i höjd med thalamus.

a b c



många håll, och även om lokala varia-
tioner föreligger är de vanligaste indi-
kationerna:

1. demensdiagnostik; 2. utredning
av epilepsipatienter med partiella anfall
inför kirurgisk behandling; 3. prognos-
bedömning inför rehabilitering av olika
typer av hjärnskada samt 4. utbredning
och omfattning av flödesförändringar
vid cerebrovaskulära sjukdomstill-
stånd.

Vissa sjukdomstillstånd uppvisar re-
lativt karakteristiska rCBF-förändring-
ar, t ex herpesencefalit, Creutzfeldt–Ja-
cobs sjukdom och HIV/aids- relaterade
encefaliter, varför rCBF kan vara indi-
cerad vid misstanke om dessa sjukdo-
mar.

Demensdiagnostik
rCBF-SPECT har speciell betydelse

för diagnostiken av Alzheimers sjuk-
dom, demenser med frontotemporal
symtomatologi, vaskulär demens och
normaltryckshydrocefalus.

Alzheimers sjukdom. rCBF-föränd-
ringarna hos Alzheimerpatienter är ka-
rakteristiskt en bilateral, posterior pari-
etotemporal hypoperfusion, tydligast
hos patienter med uttalade symtom (Fi-
gur 2a) [19]. I framskridna fall är meto-
dens sensitivitet 80–90 procent [20-22],
medan den i tidigare skede är 40–70
procent [20, 21, 23]. Nedsatt perfusion
inom frontalloberna ses hos 25–75 pro-
cent av patienterna, oftast sent i förlop-
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Figur 2. rCBF-undersökning av en
patient med Alzheimers sjukdom (a),
Picks sjukdom (b), multiinfarktdemens (c)
och normaltryckshydrocefalus (d).

Flera transaxiala snitt illustreras för varje
patient. Snitten ses nedifrån. Ljusa
områden är högflödesområden, mörkare
lågflödesområden. Notera den uttalade
perfusionsminskningen parietotemporalt
bilateralt vid Alzheimers sjukdom,
minskningen frontalt och temporalt
framtill vid Picks sjukdom, de fokala
kortikala och subkortikala
perfusionsnedsättningarna vid vaskulär
demens och den kraftiga minskningen av
perfusionen centralt vid
normaltryckshydrocefalus 

d. visar också en relativ flödesminskning
basalt frontalt och temporalt mesialt. 

a b

c d



pet [24, 25]. I 20–30 procent av fallen
ses en signifikant sidoasymmetri ofta
överensstämmande med symtomatolo-
gin. Tidigt i förloppet ses, ofta på väns-
ter sida, nedsatt flöde temporalt vilket
har korrelerats till symtom som min-
nesstörning [26, 27], vanföreställningar
och depression [28]. Holman och med-
arbetare [29] jämförde de rCBF-föränd-
ringar som fanns vid tidig undersökning
med den kliniska diagnos som ställdes
ett år senare och fann att sannolikheten
för Alzheimers sjukdom var 82 procent
vid bilaterala parietotemporala föränd-
ringar (57 procent vid unilaterala) och
47 procent vid enbart frontala föränd-
ringar.

Bilateral parietotemporal hypoper-

fusion är dock inte patognomisk för
Alzheimer utan har också rapporterats
hos patienter med vaskulär demens
[30], Parkinsons sjukdom [31], mito-
kondrie-encefalomyopati [32] och kol-
monoxidintoxikation [33].

Även om sensitiviteten och speciellt
specificiteten således inte är 100 pro-
cent är metoden viktig i Alzheimerdia-
gnostiken. När information skall ges
till patient och anhöriga är det ofta av
stor klinisk betydelse att få ett labora-
tivt stöd för en annars rent klinisk diag-
nos.

Demens med frontotemporal symto-
matologi. Picks sjukdom, liksom fron-
tallobsdegeneration av icke-Alzhei-
mertyp karakteriseras kliniskt av per-
sonlighetsförändringar, bl a motiva-
tionsnedsättning och känslomässig av-
flackning samt av minnesstörning.
rCBF är nedsatt bilateralt frontalt och
temporalt framtill vid båda dessa till-
stånd (Figur 2b) [34]. Vid motorneuron-
sjukdom med frontotemporal demens
ses liknande förändringar [35]. Liksom
vid Alzheimers sjukdom är rCBF-för-
ändringarna karakteristiska men inte
patognomona. Typiska förändringar på
rCBF innebär dock ett starkt stöd för
diagnosen som i övrigt baseras på kli-
niska kriterier.

Vaskulär demens. Flera typer av ce-
rebrovaskulär sjukdom kan leda till de-
mens. De viktigaste är multiinfarktde-

mens (flera kortikala infarkter) och sub-
kortikal arteriosklerotisk encefalopati
(småkärlssjukdom med multipla små
subkortikala, övervägande vitsubstans-
infarkter). Vid multiinfarktdemens ses
som regel flera bilateralt lokaliserade,
kortikala och subkortikala, ofta asym-
metriska, välavgränsade hypoperfun-
derade områden (Figur 2c) [36, 37],
medan förändringarna vid subkortikal
arteriosklerotisk encefalopati ofta är
diffusa och lokaliserade till subkortika-
la strukturer (vit substans) [38, 39].

Förändringarna är ospecifika men
skiljer sig från vad som ses vid Alzhei-
mer och frontallobsdemens. Man bör
vara medveten om att degenerativ och
cerebrovaskulär sjukdom kan föreligga
samtidigt hos en och samma patient
[40]. 

Normaltryckshydrocefalus. Normal-
tryckshydrocefalus karakteriseras kli-
niskt av gångsvårigheter, nedsatt psy-
kisk kapacitet och urininkontinens [41];
rCBF-mässigt ses nedsatt perfusion
centralt (motsvarande det vidgade ven-
trikelsystemet), samt frontalt och tem-
poralt (Figur 2d) [42, 43]. Perfusions-
minskningen frontalt och temporalt har
visats korrelera med god effekt av
shuntoperation. Det är också inom des-
sa regioner man ser en perfusionsök-
ning postoperativt hos patienter som
förbättras [42, 43]. rCBF-fynden är på
inget sätt patognomona men kan ge
både diagnostisk och prognostisk väg-
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Figur 3. rCBF och EEG hos patient med
partiell epilepsi med ursprung i vänster
tinninglob.

a. Transaxialt snitt i nivå med
tinningloberna. Ljusa områden är
högflödesområden, mörkare
lågflödesområden. Undersökningen är
interiktal och visar en diffus
perfusionsminskning motsvarande
vänster tinninglob.

b. Ett normalt EEG vid tiden för
isotopinjektionen.

c. Iktal undersökning med en uttalad
perfusionsökning i vänster tinninglob,
framför allt mesialt. Isotopinjektionen är
gjord under ett enkelt partiellt status
epilepticus där patienten var helt
kontaktbar men hade drömkänsla och
lukthallucinos.

d. EEG visar regelbunden anfallsaktivitet
temporalt vänster.

b

d

a

c



ledning vid ställningstagandet till
shuntoperation.

Epilepsi
rCBF-undersökningar är av växande

diagnostisk betydelse vid epilepsi. Indi-
kationen är i huvudsak utredningar in-
för epilepsikirurgi vid partiell epilepsi,
där man med en rad olika metoder för-
söker definiera anfallshärden [44, 45].
Vid epilepsi är det av stor betydelse när,
i förhållande till anfallen, rCBF-under-
sökningen görs. Undersökningen kan
vara interiktal, dvs mellan anfall (ictus=
anfall), eller iktal, dvs under själva an-
fallet, som oftast varar bara någon mi-
nut. Vidare kan en undersökning bli
postiktal, dvs injektionen ges några mi-
nuter till ungefär en kvart efter ett an-
fall. För korrekt tolkning måste injek-
tionen av spårämne inför en planerad
rCBF-undersökning ges under EEG-re-
gistrering

Tinninglobshärdar. Funktionella
metoder har sedan länge sin plats i epi-
lepsikirurgiutredningar genom de med
11F -fluorodesoxyglukos-PET påvisade
relativt utbredda områdena med hypo-
metabolism i anfallsgenererande tin-
ninglob [46]. En rad rCBF-studier har
visat förekomst av fokal hypoperfusion
i 50–70 procent av fallen i anslutning
till den EEG-mässigt definierade an-
fallshärden [47]. Ett problem är felaktig
lateralisering i 10 procent av fallen [47].

Observationen att fokala epileptiska
anfall åtföljs av en likaledes fokal och
kortvarig flödesökning gjordes först av
den brittiske neurokirurgen Sir Victor
Horsley för över 100 år sedan [48].
Först med SPECT har det givits möjlig-
het till en noninvasiv undersökning av
rCBF-förändringarna under anfall. Ett
stort praktiskt problem hittills har dock
varit avsaknaden av stabilt spårämne,
och hittills har endast ett fåtal grupper
lyckats göra större serier med iktala och
omedelbart postiktala studier [49-52].
Ur dessa studier framträder ett tidsmäs-
sigt mönster vad gäller tinninglobsan-
fall: iktalt ses en unilateral global myc-
ket uttalad hyperperfusion, och en rela-
tiv hypoperfusion i andra kortikala om-
råden. Postiktalt kvarstår hyperperfu-
sionen mesialt, medan laterala tempo-
rallobskortex blir hypoperfunderat [50,
52] och ännu senare postiktalt kvarstår
endast en ofta uttalad hypoperfusion.

Iktala SPECT-studier anges lokali-
sera korrekt (jämfört med EEG) i över
90 procent vid unilateral temporallobs-
problematik, tidiga postiktala studier i
drygt 70 procent [47]. Registreringen
av 99mTc-ECD som har ca åtta timmars
in vitro-stabilitet, ökar påtagligt möjlig-
heten att göra iktala undersökningar.
Betydelsen av SPECT som tillskott till
diagnostiken är framför allt att man i be-

tydande utsträckning kan avstå från in-
vasiv anfallsregistrering med subdurala
eller intracerebrala elektroder (Figur 3).

Anfallshärdar utanför tinningloben.
Ett stort problem i epilepsikirurgiska ut-
redningar är extratemporala anfallshär-
dar, framför allt då det inte finns några
morfologiska korrelat med MRT. Även
med invasiv anfallsregistrering är kor-
rekt lateralisering och lokalisering av
anfallshärden ofta svår. Interiktal
SPECT har inte visat sig vara av något
betydande värde, men flera smärre seri-
er med iktal SPECT har varit lovande
[47, 53]. Förhoppningen i dessa fall är
att iktal SPECT skall kunna vara vägle-
dande inför planerandet av den oftast
invasiva anfallsregistreringen.

Prognosbedömning
vid traumatiska hjärnskador
Traumatisk hjärnskada leder ofta se-

kundärt till ischemi. Vid rCBF-under-
sökningar i det akuta skedet påvisas
framför allt en hypoperfusion [54-56],
men också hyperperfunderade områ-
den, oftast då i vad som på datortomo-
grafi framstår som gränsområdet mel-
lan skadad och frisk vävnad [57].
SPECTs betydelse i det akuta handläg-
gandet och behandlingsvalet vid svåra
skallskador kan ännu inte sägas vara de-
finierad.

När det gäller lätta skallskador kan
SPECT ha ett betydande prognostiskt
värde [58]. Normal rCBF är prognos-
tiskt gynnsam, medan fokala hypoper-
funderade områden i flera studier har
korrelerats till kognitiv funktionsned-
sättning [59]. Inte minst hos patienter
där morfologisk neuroradiologisk ut-
redning inte påvisat några förändringar
utgör SPECT ett viktigt komplement i
den kliniska utredningen, såväl inför
prognosbedömning och planering av
rehabilitering som för skadereglering,
där SPECT ger möjlighet att påvisa ett
patofysiologiskt underlag till kognitiva
störningar.

Cerebrovaskulära sjukdomar
Många författare har framhållit bety-

delsen av rCBF-studier med SPECT för
diagnostiken och prognosbedömningen
av olika cerebrovaskulära sjukdomstill-
stånd som slaganfall, transitoriska isch-
emiska attacker (TIA), subaraknoidal-
blödning och arteriovenösa kärlmiss-
bildningar [60-62]. Det är dock inte all-
tid undersökningarna har riktats mot de
mest kliniskt relevanta problemen [63].
SPECT-rCBF är överlägsen morfolo-
giska metoder för visualisering av cere-
bral ischemi under de första timmarna
efter ett slaganfall.

Metoden ger också möjlighet att re-
gistrera effekten av akut given medika-
mentell behandling vid slaganfall. I det
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Figur 4.
a. Dopamin D2-
receptorligandens 123I-NCQ 298-
fördelning fyra timmar efter injektion hos
normalperson med ackumulation
övervägande i basala ganglier.

b. Upptaget av tallium-201 i ett
vänstersidigt parietalt malignt gliom (grad
lV).

c. Anrikningen av 111In-märkta leukocyter
i en vänstersidig parietooccipital
abscess.

d. En modern gammakamera
(Ceraspect), nyligen installerad i Lund. 



akuta skedet av ett slaganfall har flera
grupper noterat ett nedsatt rCBF medan
glukos- och syrgaskonsumtionen är
normal, s k »misery perfusion» [64],
medan man i ett senare skede kan ha
högre flöde än vad som motsvaras av de
metabola kraven, s k »luxury perfu-
sion». Man får vara uppmärksam på
dessa faktorer när man bedömer rCBF-
undersökningar.

Vidare är det viktigt att vara medve-
ten om de »distanseffekter»  man kan se
i samband med ett slaganfall. Den mest
kända och troligen vanligaste är cere-
bellär diaskis, då man har en nedsatt
perfusion kontralateralt till den kortika-
la skadan.

Andra tillstånd
Vid depression har mätningar av

både rCBF och lokal glukoskonsumtion
visat olika fynd beroende på typ av de-
pression (unipolär, bipolär, reaktiv).
Bland annat har en medial prefrontal
kortikal hypofunktion påvisats vid uni-
polär depression [65, 66]. Flödet ökar
också i denna region när symtomen för-
svinner. Förändringarna är diskreta och
endast av begränsat diagnostiskt värde. 

Vid schizofreni har det mest bestän-
diga fyndet varit en nedsatt förmåga att
aktivera frontallobskortex t ex vid Wis-
consin card sorting test [67]. Inga pato-
logiska förändringar har påvisats vid
undersökning i vila. 

Det typiska fyndet vid encefalit är
antingen en normal rCBF-fördelning
eller en ospecifik oregelbunden, »gry-
nig» fördelning av hjärnblodflödet.
Detta fynd ses t ex vid aids-encefalit or-
sakad av själva HIV-infektionen [68,
69].

Vid regionalt destruktiva hjärninfek-
tioner, som t ex herpes simplex eller
Creutzfeldt–Jacobs sjukdom, ses ofta
en initial kraftig hyperemi som följs av
en blodflödessänkning som beror på
graden av vävnadsdestruktion [70-74].

Vid hjärnabscesser tillåter den ska-
dade blod–hjärnbarriären en migration
av leukocyter till abscesshålan, vilket
kan utnyttjas för visualisering med
SPECT genom inmärkning av leukocy-
terna med 111ln (Figur 4c), 99mTc-
HMPAO eller 99mTc-märkt monoklonal
antikropp (Scintimun). 

Även om hjärntumörer ofta kan vi-
sualiseras med rCBF-undersökning är
fyndet oftast ospecifikt (förhöjt eller
sänkt blodflöde) och av begränsat dia-
gnostiskt värde. För närvarande finns
ett fåtal substanser av intresse för
SPECT-diagnostik av hjärntumörer.
Den bäst etablerade är tallium-20l, som
har visats anrikas speciellt i maligna
gliom, delvis i relation till malignitets-
graden (Figur 4b). In-octreoscan kan
användas för visualisering av bl a hjärn-
metastaser. I båda fallen krävs att

blod–hjärnbarriären är skadad för att
spårämnet skall kunna nå in i hjärnan.
Även 99mTc-metoxyisobutylisonitril
(MIBI) kan användas för påvisande av
metastatiska tumörer i hjärnan, men har
ett tvivelaktigt värde för påvisande av
primära hjärntumörer.

Kanske är den mest lovande substan-
sen L-3-[123I] iodo-α-metyltyrosin, som
har en långsammare clearance från blo-
det och som möjligen kan differentiera
icke gliala tumörer från gliom [75].

SPECT-mätning av hjärnfunktion
med specifika receptorligander
Detta är ett område under utveckling

med för närvarande begränsad klinisk
användning. Antalet specifika receptor-
ligander potentiellt lämpade för
SPECT-undersökning är stort, men hit-
tills har endast ett fåtal substanser blivit
tillgängliga för klinisk användning
(Faktarutan). Med en ökande dokumen-
tation om det kliniska värdet av SPECT
med specifika receptorligander, och
ökad efterfrågan, kan situationen
snabbt förändras.

Utvärderingsmetoder för kvantifie-
ring av receptordensitet i hjärnan ut-
vecklade för PET är ofta av tekniska

skäl inte lämpliga för SPECT-under-
sökningar. Hittills publicerade SPECT-
resultat har därför med få undantag va-
rit semikvantitativa – den regionala för-
delningen av receptorliganden i hjärnan
några timmar efter injektion har ap-
proximativt fått representera receptor-
fördelningen. Kvantifiering har skett
mot en hjärnregion med känt lågt recep-
torinnehåll. På senare tid har det emel-
lertid visats möjligt att även med
SPECT erhålla kvantitativa mätningar
av receptortätheten [76].

Ligander för SPECT har utvecklats
för muskarinerga kolinerga, dopamin
D2-, serotonin-2- och bensodiazepin-
receptorer (Faktarutan). Nyligen har det
också blivit möjligt att undersöka dopa-
min D2- och serotonintransporterfunk-
tionen med 123I-β-karbometoxyiodofe-
nyltropan ([123I]β-CIT), vilket öppnar
nya möjligheter för diagnostik av extra-
pyramidala sjukdomar. 123I-jodbenz-
amid (123I-IBZM) och 123I-iododime-
toxymetylsalicylamid (123I-NCQ 298)
har i humanstudier visats fördela sig
som positron D2-receptor antagonister i
basalganglierna (Figur 4a) [77], vilket
möjliggör studier av den postsynaptiska
receptorfunktionen.

123I-iomazenil är en specifik ligand
för mätning av centrala bensodiazepin-
receptorer och den i Sverige bäst utprö-
vade liganden för SPECT-undersök-
ning. 123I-iomazenilfördelningen i hjär-
nan är förändrad vid partiell epilepsi
med nedsatt upptag motsvarande fokus.
Minskningen av iomazenilbindningen
motsvarar i många fall rCBF-fördel-
ningen men är mer vällokaliserad och
ger i enstaka fall värdefull ny informa-
tion [78]. Liknande resultat har man fått
med den muskarinerga kolinerga ligan-
den 123I-3quinuklidinyl 4jodbenzilat
(123I-IQNB) där fördelningen är den-
samma som eller mindre patologisk än
rCBF-fördelningen [79].

Sammanfattning
De senare årens utveckling har illu-

strerat SPECT-metodens stora använd-
barhet och potential i diagnostiken av
en rad neurologiska och psykiatriska
sjukdomar. För närvarande är det un-
dersökningen av rCBF som får anses
som en kliniskt etablerad metod med re-
lativt väldefinierade indikationer. Till
dessa hör diagnostik av demens (Alz-
heimers sjukdom, frontallobsdegenera-
tion, vaskulär demens och normal-
tryckshydrocefalus), utredning av epi-
lepsipatienter med partiella anfall inför
kirurgisk behandling och prognosbe-
dömning inför rehabilitering av olika
typer av hjärnskada. Även abscessdia-
gnostiken är en säker indikation.

Vid dessa sjukdomar ger SPECT-un-
dersökningar information som på ett
betydelsefullt sätt bidrar till omhänder-
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tagandet av patienterna. Inom andra
områden, som t ex cerebrovaskulära
och psykiatriska sjukdomar, pågår en
omfattande forskning som säkert leder
till att ytterligare indikationer klarläggs. 

SPECT-metodens stora tillgänglig-
het kommer att vara en drivkraft för den
vidare utvecklingen på både radiofar-
maci- och tekniksidan. Troligen kom-
mer den viktigaste utvecklingslinjen att
omfatta fler och mer specifika receptor-
ligander med möjlighet att i större detalj
studera hur dessa system är påverkade
vid olika sjukdomstillstånd. Parallellt
med utvecklingen på ligandsidan kom-
mer det att bli nödvändigt att fortsätta
den påbörjade utvecklingen av bildfu-
sioneringsmetoder som gör det möjligt
att överlagra dels morfologiska och
funktionella bilder från samma patient,
dels funktionella undersökningar på
samma patient tagna vid olika tillfällen.
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REHABI-
LITERING

Rehabilitering betyder i
vanligt språkbruk återan-
passning till ett normalt liv.
Ofta används dock be-
greppet i den snävare be-
tydelsen återanpassning
till yrkeslivet.
Det finns ingen skarp
gräns mellan att behandla
och rehabilitera. Allt kli-
niskt arbete syftar ytterst
till att främja ett normalt
och självständigt liv.
En rad olika aspekter på
rehabilitering i vid bemär-
kelse redovisades i Läkar-
tidningen under 1993–
1994. De 27 artiklarna har
nu samlats i ett 96-sidigt
häfte med färgomslag.
Det kan beställas med ku-
pongen nedan.
Pris 85 kronor. Vid 11–50
ex 77 kronor, vid högre
upplagor 73 kronor/exem-
plar.
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