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Peter Nygrens och Lars
Werkös repliker i Läkartidning-
en 22/00 (sidorna 2776-9) på Per
Wollmers och medarbetares ar-
tikel om PET för klinisk tumör-
diagnostik (Läkartidningen
16/00, sidorna 1946-8) är repre-
sentativa för en vanlig uppfatt-
ning om nyttan av denna dia-
gnostiska teknik. 

PET uppfattas gärna som en svårför-
stådd och dyr »leksak» som endast ut-
nyttjas för forsknings- och utvecklings-
ändamål utan att kunna gagna den en-
skilda patienten. Detta är en missupp-
fattning och utgör den olyckliga myt
som Wollmers artikel avsåg att slå hål
på. Som man beskriver utnyttjas däre-
mot PET sedan flera år på många håll
utanför vårt land i klinisk rutin för tu-
mördiagnostik.

Specialiteten nuklearmedicin
Avancerad teknikbaserad diagnostik

är en viktig och integrerad del av mo-
dern sjukvård. Även nuklearmedicin är
en del av detta. Tillsammans med enkel-
fotonbaserad teknik (inklusive SPECT)
utgör PET den medicinska specialiteten
nuklearmedicin. Från diagnostisk syn-
punkt föreligger ingen grundläggande
skillnad mellan dessa metoder. Skillna-
derna är av teknisk natur. 

Dessa är viktiga för den som utför
och tolkar undersökningen, men av be-
gränsad betydelse för remitterande som
vill ha svar på sin fråga. Nuklearmedi-

cinsk diagnostik bygger alltid på likar-
tade funktionella principer. Ett angrepp
på PET utgör ett angrepp på nuklear-
medicinen i dess helhet.

Biologiskt baserad avbildning
Nuklearmedicin kan ej direkt jäm-

föras med radiologi. Röntgen, ultraljud
och magnetisk resonanstomografi
(MRT) baseras på rent fysikaliska prin-
ciper och där man med hjälp av erfaren-
het och analytiskt tänkande drar medi-
cinska slutsatser. 

I motsats till detta utgör diagnostisk
nuklearmedicin biologiskt baserad av-
bildning. Beroende på radiofarmakon,
administrationssätt samt hur undersök-
ningen utförs erhålles unik information
beträffande receptorer eller fysiologis-
ka, biokemiska och immunologiska
egenskaper på ett icke-invasivt sätt. 

Följaktligen är det tveksamt om
Nygrens fråga: » ... hur PET prestanda-
mässigt står sig jämfört med t ex dator-
och magnetresonanstomografi ... » är
meningsfull. Nuklearmedicin ger en
annan typ av information som komplet-
terar mera anatomiskt baserad radiolo-
gisk avbildning.

Skallet på ny teknik inget nytt
Skallet på nya diagnostiska tekniker

har inte minst radiologin länge fått leva
med, men blir i det historiska perspekti-
vet lätt absurt. Den datortomograf för
helkroppsbruk som blev tillgänglig re-
dan 1977 vid Karolinska sjukhuset an-
sågs efter ett par år onödig och avsågs
att avvecklas. Det otänkbara att i dag
inte ha tillgång till helkroppsdatorto-
mografi dygnet runt inom akutsjukvår-
den behöver ej kommenteras. 

Senare dök samma egendomliga at-
tityd upp beträffande MRT. Den svens-
ka människokroppen betraktades som
unik och teknologin etablerades initialt
enbart vid ett enstaka sjukhus i landet
för nationell utvärdering. Samtidigt var
metoden internationellt accepterad och
fungerade uppenbarligen väl på icke-
svenskar. I dag utgör MRT ett självklart
diagnostiskt hjälpmedel även inom
svensk sjukvård. Den enda effekten av
denna »halvhalt» var att vi blev om-
sprungna både vad gällde diagnostiskt
kunnande och vetenskaplig nivå beträf-
fande MRT. 

Låt oss verkligen lära av erfarenhe-
ten, något som Nygren och Werkö ock-
så förespråkar, och inte ytterligare än en
gång låta brist på förutseende försena
den ofrånkomliga utvecklingen och an-
vändningen av ett värdefullt diagnos-
tiskt redskap i vårt land!

Litteraturstöd 
Wollmers och medarbetares artikel

avsåg ej att redovisa hela den omfattan-
de dokumentationen vad gäller PET för
tumördiagnostik. Man räknade säkert
med att bli trodd och artikeln syftade till
att informera om verkligheten i världen
snarare än att man ansåg sig behöva
styrka den. För litteraturstöd beträffan-
de PET-tekniken vid tumördiagnostik
hänvisas till omfattande dokumentation
insamlad vid Wollmers institution
(www.klinfys.mas.lu.se). Beträffande
ekonomin säger det faktum att ameri-
kanska försäkringsbolag numera ger er-
sättning för utredning med PET vid ett
flertal olika tumörsjukdomar en hel del.

Tumördiagnostiken
Nygrens bristande intresse för PET-

teknologins möjligheter inom tumör-
diagnostik är förvånande mot bakgrund
av att han är onkolog och verksam intill
landets största PET-center. Nuklearme-
dicin har en potential när det gäller att
påvisa tumörer, att biologiskt karaktäri-
sera dem samt att bedöma terapieffekt.
PET har till stor del löst problemet med
»the silent mass» vid datortomografi,
vilket utgör ett betydande problem
inom onkologi och hematologi.

Moment-22
Werkös auktoritet är stor och respek-

ten för namnet betydande. Det gäller
även för oss. Använd bara inte det goda
namnet för att slå mot en liten men vik-
tig och underskattad diagnostisk verk-
samhet som kämpar för förståelse. Det
är svårt att visa vad nuklearmedicinen
kan erbjuda om den inte ges möjlighe-
ter till det. Det Werkö rekommenderar
kallas »Catch-22» och är ej konstruk-
tivt.

Till Läkartidningens redaktion vill
vi visa vår uppskattning av att det inte är
Werkö som avgör vilka artiklar som
publiceras utan att detta baseras på ett
»peer-review»-förfarande.•

Låt inte missuppfattningar om PET 
ta död på intresset för en värdefull teknik
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