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Lungecancer, PET/CT Hodgkins lymfom, PET/MR 

Eksempler på bruk av FDG-PET i onkologi 



18F-FDG («Sukkerscintigrafi») 

FDG taes opp som glukose og forblir i celler med høyt glukose- forbruk(metabolsk 
trapping) : tumorceller (grådige og skal vokse raskt), hjerne, hjerte  

og alle inflammatoriske celler 

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1142901 (modifisert) 

HARDTARBEIDENDE 
CELLER  FÅR ALDRI NOK 

4 

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1142901
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1142901


Fysiologisk FDG-opptak 

• Hjerne 

 

• Hjerte 

• Lever/milt/tarm 

 

• Nyrer og urinveier 



«Hjertediett» 24-48 timer før PET 



FDG-opptak i myocard 
Normal PET-undersøkelse: Høyt 

opptak 
Etter «Hjertediett»: Lavt opptak 



Infeksjon(pneumoni)     Malignitet(lungecancer)     Inflammasjon(vaskulitt) 

FDG-PET: Sensitivt, men svært uspesifikt 



Svakheter/ulemper ved PET 

• Strålebelastning, ca.8 mSV (PET + lavdose CT) 

• Tidkrevende, totalt ca.3 timer 

• Kostbar undersøkelse, ca.16.000 kr. (St.Olavs får sendt FDG fra Oslo med fly) 

• Nyresvikt/leversvikt/hjertesvikt er ingen kontraindikasjon for PET/CT 

• Diabetes I/II: eget regime for faste, antidiabetika og insulin, ta kontakt. 

 

Romlig oppløsning, ca.5 mm 

Bevegelsesartefakter 

https://nucleus.iaea.org/HHW/NuclearMedicine/PET_CT_Gallery/FDG_Biodistribution/3._Artefacts/Artefacts.pdf 



Hva kan PET bidra med? 

• Problemstillingen protese-endokarditt 

 

• Ved mistanke om infisert pacemaker/ICD 

 



Mekanisk aortaklaff og rørgraft 

• Implantert mekanisk 
aortaklaff samt conduitgraft 
i ascendens 2004 
 

• Innlagt lokalsykehus med 
stafylokokksepsis 
 

• TØE viste tegn til 
graftinfeksjon med 
abscessdannelse i 
aortaroten. 



TØE 



Endokarditt i mekanisk aortaklaff med affeksjon av store deler av rørgraft i ascendens 



Biologisk aortaklaff 

• Implantert 2009 

• Innlagt nevro.avd med 
cerebralt insult 

 

• CT/MR caput: små punkt-
blødninger og emboliske 
infarkter i begge hemisfærer. 

 

• Stafylokokksepsis. 

 

• Negativ/usikker ekko(TTE+TØE) 



Transøsofagal ekko usikker/negativ 



Infeksjon i biologisk aortaklaff 
med høyt FDG-opptak  



Guidelines infeksiøs endokarditt 2009 

-, while the role(s) of… positron emission tomography(PET).. 
have yet to be evaluated in IE.. 



Prospektiv studie, 72 pasienter med mistenkt proteseendokarditt 





PET/CT er nevnt  
30 ganger i nye guidelines 



ESC Guidelines IE 2015 



Diagnostisk algoritme ESC 2015 

a, may include: 
-Cerebral MRI 
-whole body CT, 
and/or PET/CT 
  



ESC 2015,  pacemaker/ICD 

-A normal echographic examination does not 
rule out CDRIE. In difficult cases, other modalities 
such as radiolabelled leucocyte scintigraphy and 
FDG PET/CT scanning have been described as 
additive tools in the diagosis of CDRIE and related 
complications, including pulmonary septic embolism 



• A: PET/CT ved mistenkt CIED-infeksjon 

• B: PET/CT uten mistanke om infeksjon, 4-8 
uker post implantasjon 

• C: PET/CT implantert > 6 mnd. På annen 
indikasjon 



A: Infeksjon B: Nylig implantasjon C: Kontrollgruppe 



Resultater og konklusjon 

– PET/CT:  Sens.89%, Spes. 86% 

– Negativ PET: Predikerte et «Good outcome» 

– PET/CT is useful in differentiating between 
CIED infection and recent post-implant 
changes 

– It may guide appropriate therapy 

• Neg PET: Hindret ekstraksjon av 6 anlegg. 

• Pos.PET: Differensiere mellom dype 
infeksjoner og overflatiske. 



ICD-kasus 

• Implantert 2009, revidert 2011 

• Innlagt lokalsykehus med staphylokokk-sepsis 

• TTE uten tegn til endokarditt 

• Ingen lokale infeksjonstegn. 

• Bedring under antibiotika 

 

• Henvist til PET/CT med spm. om 
infeksjonsfokus 







Septiske embolier til lungene 



ICD ekstrahert 

• ICD og alle ledninger ekstrahert 

• Sårhule:  



Anbefaling ESC 2015 

• PET/CT ved negativ TTE/TØE, men fortsatt mistanke 
om protese-endokarditt. 

• Minst 3 mnd. post implantasjon. 
 
 

• PET/CT kan vurderes ved mistanke om infisert 
pacemaker/ICD og negativ ekko. 
 

• PET som responsevaluering av 
antibiotikabehandling? 



Referanser 

http://oncolex.no/PROSEDYRER%20ONCOLEX/DIAGNOSTIKK/PET%20undersokelse?lg=procedure 



Takk for oppmerksomheten! 

Takk til Espen Holte, Hjerteavd. St.Olavs Hospital 


