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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Uträkning av vänsterkammarens (VK) volymer (Enddiastolisk volym, EDV; 

Endsystolisk volym, ESV; Slagvolym, SV) och ejektionsfraktion (EF) går att göra med 

elektrokardiografi (EKG)-styrd gating vid positronemissionstomografi (PET) med spårämnet 

15O-vatten. Metoden behöver utredas noggrannare och optimeras för att kunna introduceras i 

klinisk rutinverksamhet. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka bildanalys av PET-rekonstruktioner med 

olika spatial och temporal upplösning i samband med 15O-vatten-PET utförd med EKG-

gating, samt jämföra analysutfallen av VK-volymer och EF mot CMR och sinsemellan, för att 

utreda möjligheten att optimera metoden. 

Metod: Totalt 25 patienter som genomgått en 15O-vatten-PET, varav n=11 hade undersökts 

med CMR samma dag, inkluderades. Olika gating-rekonstruktioner med varierande 

upplösning utfördes retrospektivt och analyserades automatiskt samt manuellt. Analysutfallen 

för VK-volymer och EF för PET och CM jämfördes statistiskt. 

Resultat: I studien fanns en stark till mycket stark korrelation mellan PET och CMR för 

EDV, stark korrelation för ESV, medel till stark korrelation för SV och svag till medel 

korrelation för EF. Rekonstruktion med 12 gating-bins och 256x256 matrisstorlek hade 

starkast korrelation för SV och EF. Samtliga PET-rekonstruktioner korrelerade starkt-till 

mycket starkt med varandra för VK-volymer och EF. Bland-Altman-analyser visade på en 

god repeterbarhet, framförallt vid manuell analys, för beräkning av EF med 15O-vatten-PET. 

Slutsats: VK-volymer och EF kan beräknas med 15O-vatten-PET med en repeterbarhet 

liknande den för andra, mer använda modaliteter. Att använda en högre upplösning än vad 

som tidigare testats gav högre värden för EF, och starkare korrelation i jämförelse mot CMR. 

Nyckelord: Positronemissionstomografi, 15O-vatten, Kardiologi, Vänsterkammarfunktion 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: Calculation of left ventricle (LV)-volumes (End Diastolic Volume, EDV; End 

Systolic Volume, ESV; Stroke Volume, SV) and ejection fraction (EF) is possible with 

electrocardiography (ECG)-gated Positron Emission Tomography (PET) using 15O-water, but 

the method needs to be further investigated and optimized before clinical routine 

implementation. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate how altered image resolution affects 

the analysis and values of LV-volumes and ejection fraction on 15O-water-PET and compare 

the results against Cardiac Magnetic Resonance imaging (CMR) to enable optimization of the 

PET-method.  

Method: In total, 25 patients who previously underwent a 15O-water-PET, where n=11 also 

performed CMR on the same day were included in the study. Different gating-reconstructions 

with varying resolution were performed retrospectively and underwent analysis, both 

automatically and manually.  

Results: Correlation analysis found a strong to very strong correlation comparing PET against 

CMR for EDV, a strong correlation for ESV, a moderate to strong correlation for SV and a 

weak to moderate correlation for EF. The reconstruction containing 12 gating-bins and a 

256x256 matrix size showed the strongest correlation for SV and EF. All PET-reconstructions 

correlated strong to very strong against each other for all LV-volumes and EF. Bland-Altman-

plots showed good repeatability, especially for manual analysis, when calculating EF on 15O-

water-PET.  

Conclusion: LV-volumes and EF can be calculated on 15O-water-PET, with repeatability 

close to that of other modalities. Using an increased resolution than previously tested resulted 

in higher EF and stronger correlation in comparison with CMR.  

Keywords: Positron Emission Tomography, 15O-Water, Cardiology, Left Ventricle-Function 
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ORDLISTA 

CMR: Cardiac Magnetic Resonance imaging 

DT: Datortomografi 

EDV: Enddiastolisk volym 

EF: Ejektionsfraktion 

EKG: Elektrokardiografi 

EKO: Ekokardiografi 

ESV: Endsystolisk volym 

FoV: Field of View 

IHS: Ischemisk hjärtsjukdom 

VK: Vänsterkammaren 

MBF: Myocardial Blood Flow 

OSEM: Ordered Subsets Expectation Maximization 

PET: Positronemissionstomografi 

PSF: Point Spread Function 

SNR: Signal to Noise Ratio 

SPECT: Single Photon Emission Computed Tomography 

SV: Slagvolym 

TOF: Time-of-Flight  
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BAKGRUND 

Ischemisk hjärtsjukdom (IHS) är den främsta dödsorsaken i världen (Roth et al., 2017). Att 

leva med diagnosen IHS korrelerar även starkt med risken att utveckla andra 

sjukdomstillstånd i hjärtat, till exempel hjärtsvikt, som kan innebära en rad svårigheter för 

individen, hög belastning på vården och stora kostnader för samhället. Identifiering av 

ischemi via diagnostik är en viktig faktor för hanteringen av hjärtsjukdomar och enligt 

internationella riktlinjer ska detta i första hand göras med icke-invasiv avbildning (Neumann 

et al., 2020). 

Vid diagnostik av hjärtmuskelns blodflöde (Myocardial Blood Flow, MBF) betraktas 

positronemissionstomografi (PET) med spårämnet 15O-vatten som gyllene standard (Manabe 

et al., 2019). Eftersom 15O-vatten är metaboliskt inert, diffunderar fritt genom cellmembran 

och har ett linjärt förhållande mellan MBF och den i bilden uppmätta 

spårämneskoncentrationen är det ett idealt spårämne i sammanhanget. En undersökning med 

15O-vatten -PET möjliggör absolut kvantifiering av MBF, vilket många gånger är att föredra 

över kvalitativa bedömningar, som trots det är vanligare (Santos & Ferreira, 2019). 

Förutom perfusion finns det många andra funktionella markörer som är viktiga att identifiera 

vid diagnostik av IHS, exempelvis vänsterkammarens (VK) volymer (Enddiastolisk volym, 

EDV; Endsystolisk volym, ESV; Slagvolym, SV) samt ejektionsfraktion (EF) (Breathett et 

al., 2016; White et al., 1987; Yamaguchi et al., 1998). Dessa markörer används bland annat 

för att diagnosticera och styra behandlingsval vid hjärtsvikt, en vanlig och potentiellt allvarlig 

följd av IHS. Gyllene standard för beräkning av VK-volymer och EF är hjärt-

magnetresonanstomografi (Cardiac Magnetic Resonance imaging, CMR), men av 

tillgänglighets- och kostnadsskäl görs ofta 2-dimensionell ekokardiografi (2D-EKO) som är 

en osäkrare metod (Wood et al., 2014).  

Det går att räkna fram VK-volymer och EF vid en 15O-vatten-PET-undersökning, med 

elektrokardiografi (EKG)-baserad gating. Denna metod används inte rutinmässigt i ett kliniskt 

sammanhang, men har testats i tidigare studier (Driessen et al., 2016; Nordström et al., 2017). 

Vid dessa studier användes dock bilddata från äldre PET-system och det finns anledning att 

tro att resultaten skulle se annorlunda ut med nyare teknik. Optimering av metoden kan leda 

till en förbättring av den diagnostiska säkerheten och möjliggöra ett snabbare flöde för 

patienter som utreds för IHS och samtidig funktionell dysfunktion. 
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IHS 

IHS innebär att hjärtmuskeln får för liten mängd syre i förhållande till sitt behov. De senaste 

årtiondena har antalet dödsfall till följd av IHS sjunkit, framförallt i västvärlden, men det 

utgör fortfarande den vanligaste dödsorsaken globalt och prevalensen av personer som lever 

med en stabil variant av sjukdomen ökar. IHS belastar sjukvården och samhället hårt i och 

med dess stora utbredning. Den ekonomiska påverkan uppgick år 2010 till ca 863 miljarder 

dollar och förväntas enligt prognoser att fortsätta stiga kommande år (Khan et al., 2020).  

Den vanligaste orsaken till ischemi är kranskärlssjukdom, där ett eller flera av hjärtats tre 

huvud-kranskärl blir ockluderat av aterosklerotiskt plack, och på grund av detta likställs ofta 

diagnosen IHS med kranskärlssjuka. Ischemin kan dock ha andra bakomliggande orsaker som 

vasospasm, mikrocirkulations-defekter och olika typer av medfödda patologier (Jespersen et 

al., 2012; Pepine & Douglas, 2012). Symtomen kan vara snarlika vid dessa tillstånd, men ofta 

med lite olika profil vad beträffar tidpunkter för symtomdebut, intensitet, förlopp och effekt 

av läkemedel. Symtomen från IHS yttrar sig oftast som bröstsmärta och kallas för angina 

pectoris (Crea & Gaspardone, 1997).  

IHS kan vara kroniskt, där patienten blivit diagnosticerad med ischemi men symtomen är 

stabila, inträffar vid ansträngning eller stress och lättar vid vila (stabil angina), eller akuta som 

vid instabil angina och hjärtinfarkt. Vid hjärtinfarkt har syrebristen blivit så pass grav att en 

del av hjärtmuskeln skadas permanent. Att leva med kronisk ischemi innebär en markant 

högre risk för utvecklandet av akut ischemi på sikt. Både kronisk och genomgången akut IHS 

ger en markant ökad risk för hjärtsvikt och arytmier, och korrelerar starkt med risken att 

drabbas av plötslig hjärtdöd (Kumar et al., 2021). 

När patienter inkommer med angina-liknande symtom görs en rad tester för att undersöka om 

IHS föreligger och hur allvarlig den är. Invasiva metoder ska undvikas så långt det är möjligt 

om inte stor sannolikhet för IHS föreligger. Anamnesen är alltid viktig, då vissa riskfaktorer i 

väldigt hög grad kan avgöra hur troligt det är att smärtan är orsakad av ischemi. Första linjen 

vid diagnostik av IHS är vilo-EKG så tidigt som möjligt, blodprover för att kontrollera 

riskfaktorer och mäta troponinkoncentrationen, samt en 2D-EKO för att bedöma hjärtats 

funktion (Neumann et al., 2020). Behöver utredningen gå vidare kan en datortomografi (DT) -

angiografi bidra med att undersöka kranskärlen och eventuellt förekomst av aterosklerotiskt 

plack. DT-angiografi har ofta god tillgänglighet och en god förmåga att utesluta 
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kranskärlssjuka hos patienter med en låg till intermediär risk, men kan ha svårt att påvisa 

graden av sjukdom vid högriskfall (Neumann et al., 2020).  

Fysiologisk undersökning av hjärtats perfusion kan också behöva göras, där hjärtmuskelns 

påverkan av eventuell ischemi bedöms, snarare än den strukturella orsaken till den. Perfusion 

undersöks ofta med singelfotons-tomografi (Single Photon Emission Computed Tomography, 

SPECT), men kan göras med perfusions-DT, EKO, CMR och PET (Bechsgaard et al., 2021; 

Jaarsma et al., 2012). En PET-undersökning med 15O-vatten är gyllene standard för 

bedömning av perfusionen och en mycket känslig metod för att påvisa och utesluta 

kranskärlssjukdom (Manabe et al., 2019). I dagsläget är dock inte 15O-vatten-PET en 

tillräckligt utbredd metod för att kunna användas som förstahandsutredning. För tillfället är 

Akademiska sjukhuset i Uppsala det enda sjukhuset i Sverige som har tillgång till 15O-vatten-

tekniken, men en nationell utökning är nära förestående. 

 

Funktionell dysfunktion och hjärtsvikt 

Hjärtsvikt definieras som när hjärtats utflöde av blod inte är tillräckligt högt för att möta 

kroppens behov och beror på försämrad hjärtfunktion, i regel i form av stel eller försvagad 

hjärtmuskulatur, eller klaffläckage. Hjärtsvikt räknas på grund av sin frekventa förekomst som 

en folksjukdom och ca 250 000 svenskar lever med hjärtsvikt (Hjärt-Lungfonden, 2019). Det 

är en av de sjukdomar som ökar i dagens samhälle, troligtvis på grund av att sjukvården 

effektivare botar andra sjukdomar och befolkningen på så vis blir äldre, men även osunda 

levnadsvanor. Hjärtsvikt är en kostsam sjukdom som ger hög belastning på sjukvården och att 

kunna identifiera patienter som riskerar att utveckla hjärtsvikt i ett tidigare stadium kan vara 

gynnsamt för individen, vården och samhället (Urbich et al., 2020).  

Det finns flera underliggande tillstånd som kan bidra till utvecklandet av hjärtsvikt. I takt med 

åldrande blir hjärtmuskeln stelare och pump- och/eller fyllnadsförmågan sämre, och osunda 

levnadsvanor kan leda till diabetes och högt blodtryck, som också försämrar hjärtats 

förutsättningar. IHS och framförallt genomgången hjärtinfarkt ökar risken att drabbas av 

hjärtsvikt då det i olika utsträckning försämrar hjärtmuskelns kapacitet. Försämrad kapacitet 

gör att hjärtat som kompensation får jobba hårdare och blir på grund av detta, precis som 

skelettmuskulatur, större över tid (McDonagh et al., 2021).  
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Hjärtsvikt leder till negativ spiral då kroppen via stresshormoner pressar hjärtat att jobba ännu 

hårdare (Hartupee & Mann, 2017). Hjärtfrekvensen och blodtrycket ökar, vilket gör att hjärtat 

blir ytterligare belastat. Om trycket inom hjärtat blir högre kan det leda till lungödem och 

andningssvårigheter, då vätskan som vanligtvis transporteras via blodet vidare genom hjärtat, 

sipprar ut i lungan på grund av det höga motståndet i lilla kretsloppet. Vid akut hjärtsvikt kan 

lungödemen bli så pass omfattande att det är livshotande. Innan detta inträffar har ofta 

patienten haft kronisk hjärtsvikt, som karaktäriseras av smygande symtom som svullna ben, 

trötthet och andfåddhet på grund av den långvarigt nedsatta blodtillförseln (McDonagh et al., 

2021). 

Diagnosen kronisk hjärtsvikt ställs utifrån anamnes där symtom och riskfaktorer identifieras, 

en klinisk undersökning inklusive auskultation av hjärta och lungor, blodprover för att bland 

annat mäta koncentrationen av B-typ natriuretisk peptid, och EKG. Detta utgör basen för 

bedömningen om förloppet inte är akut och avgör om ytterligare utredningar behöver göras. 

En 2D-EKO görs i regel alltid, där hjärtats struktur och funktion bedöms, för att undersöka 

hur grav hjärtsvikten är och för att avgöra behandlingsalternativ (McDonagh et al., 2021). 

VK-EF, som är den andel blod som pumpas ut från kammaren vid varje hjärtslag, är ett viktigt 

mått vid diagnostik kring hjärtsvikt och det görs skillnad på om patienten har en svikt med 

bevarad eller reducerad EF (McDonagh et al., 2021). Vid reducerad EF (EF <40%) är 

pumpförmågan nedsatt, vanligen på grund av en skadad och dilaterad hjärtmuskel, oftast 

orsakad av ischemi. Detta kallades förut för systolisk hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt med bevarad 

EF (EF >50%), tidigare diastolisk hjärtsvikt, är istället fyllnadsförmågan nedsatt och beror i 

vanligare utsträckning på att hjärtat är litet och stelt. Det är viktigt att skilja dessa varianter åt, 

då behandlingsalternativen och överlevnadsprognosen skiljer sig (Borlaug & Paulus, 2011). 

Det finns evidens kring behandlingsalternativ för patienter som har hjärtsvikt med reducerad 

EF, men inte med bevarad, och på senare tid har en generell ökning av antalet patienter med 

bevarad EF setts, framförallt i västvärlden (Tsao et al., 2018). Utöver EF är VK- EDV, ESV 

och SV viktiga markörer, både tillsammans och individuellt (Yamaguchi et al., 1998). SV 

räknas ut av differensen mellan EDV och ESV. EF räknas i sin tur ut av kvoten mellan SV 

och EDV (EF=(EDV-ESV) /EDV). 

EF och VK-volymer mäts oftast i första hand med 2D-EKO, som är en tillgänglig, men 

svårreproducerad metod (Bellenger et al., 2000). CMR är gyllene standard och kan behöva 

användas i särskilda fall eller då EKO-undersökningen är inkonklusiv, men är å andra sidan 
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en mer tidskrävande och mindre tillgänglig metod (Gardner et al., 2009). Det är viktigt att 

utreda eventuell IHS vid hjärtsvikt då prognosen för patienter med båda diagnoserna är sämre. 

Funktionsbedömning görs i regel före perfusionsutredning, men att kunna göra båda samtidigt 

kan leda till att patienten slipper fler sjukhusbesök och får en snabbare och mer konklusiv 

diagnos (Neumann et al., 2020). 

 

Introduktion till PET 

PET är en nuklearmedicinsk modalitet där avbildning sker genom att en PET-kamera 

registrerar fotoner härstammandes från positronsönderfall. Positronsönderfall sker när atomer 

har ett överskott av positiv laddning och innehåller för många protoner i atomkärnan. För att 

göra sig av med överskottsenergin skickas positroner, även kallade beta-plus-partiklar, ut från 

kärnan. Positronerna interagerar med vävnaden som den befinner sig i och tappar energi allt 

eftersom. När positronerna tappat all sin energi och stöter ihop med en elektron, dess negativt 

laddade motsats, annihileras de båda partiklarna och bildar ett foton-par med samma energi 

som summan av deras viloenergi (e− + e+ → γ + γ (2x 511 keV). och färdas i ca 180 graders 

vinkel från varandra i ljusets hastighets. Foton-paren kan upptäckas med en PET-detektor, 

som registrerar de båda, och det faktum av att de kommer från samma linje gör det möjligt att 

beräkna var sönderfallet skett från början (Cherry & Dahlbom, 2006). 

Inom PET används positronemitterande radioaktiva spårämnen som tillförs patienter, 

vanligtvis via intravenös injektion. Spårämnena innehåller två huvudkomponenter: En 

radioaktiv isotop, samt en spår-molekyl som är designad att nå ett visst mål i kroppen. Med 

denna kombination är det möjligt att styra var någonstans ämnet ska hamna i kroppen och 

därmed vilken process upptaget kommer spegla, samt möjliggöra lokalisering av det via 

strålningen som kan ta sig från dess plats i kroppen och ut till PET-detektorn (Cherry & 

Dahlbom, 2006).  

Positronemitterande ämnen förekommer inte i naturen utan behöver tillverkas för att kunna 

användas i medicinskt syfte. Detta kan göras genom att använda sig av en cyklotron, en slags 

partikelaccelerator, som skjuter partiklar på så kallade targets, innehållandes ett stabilt 

grundämne. När grundämnet träffas av de högenergetiska partiklarna från cyklotronen, kan 

det ombildas, exempelvis genom att ersätta några av atomkärnornas neutroner med protoner. 

På så vis fås ett ämne som är radioaktivt och sönderfaller med positronstrålning (Pichler et al., 

2018). Det finns även generatorer innehållandes en så kallad modernuklid som sönderfaller 
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till ett positronemitterande ämne. Ett exempel på sådana är Strontium (82Sr) /Rubidium (82Rb) 

-generatorer, där det förstnämnda sönderfaller till det senare, som sedan sönderfaller vidare 

med positronstrålning och kan användas vid PET-undersökningar (Cackette et al., 1993). 

 

Avbildning och kvantifiering vid PET 

Avbildning med PET kan utföras på olika sätt. Två huvudkategorier av bildtagning är 

dynamiskt och statiskt. Vid statisk avbildning tillförs först spårämnet till patienten varpå en 

upptagsperiod inleds innan bildtagningen påbörjas. Upptagsperioden varierar och beror på hur 

snabb processen som studeras är, samt spårämnets kinetik och halveringstid. Vanligtvis inleds 

bildtagningen inom 15–90 minuter efter tillförsel av spårämnet. Vid dynamisk avbildning 

tillförs spårämnet samtidigt som bildinsamlingen startar och upptaget kan på så vis följas över 

tid. Den dynamiska bildinformationen byggs upp av flera kortare bildsekvenser, som anpassas 

efter spårämnets halveringstid och kinetiska egenskaper (Watabe et al., 2006). 

PET-bilden byggs upp via beräkning av positronsönderfallens härkomst och bildkontrasten 

utgörs av att sönderfallen kommer från olika platser i kroppen och i olika stora 

koncentrationer. Insamlingen av fotonerna resulterar i tredimensionella PET-sinogram, så 

kallad PET-rådata, samt list-data som ger information om när alla sönderfall som registrerades 

ägde rum. Med denna information kan PET-systemet göra en rekonstruktion för att skapa en 

bild som motsvarar objektet som avbildas. Om rå- och list-data sparas kan nya 

rekonstruktioner göras om i efterhand (Cherry & Dahlbom, 2006).  

Det finns flera olika typer av rekonstruktioner och parametrar som alla gör att bilderna 

visualiseras annorlunda (Yan et al., 2015). En vanlig typ av rekonstruktionsmetod är ordered 

subsets expectations maximization (OSEM), där användaren själv får definiera ett antal 

iterationer och subsets (delmängder av data) som används för att beräkna fram bilden. OSEM-

rekonstruktioner kan vid moderna PET-system göras med Time-of-Flight (TOF) och Point 

Spread Function (PSF) för att förbättra signal-till-brus-förhållandet (Signal to Noise Ratio, 

SNR) och spatial bildupplösning. Utöver rekonstruktionsmetod väljs post-filter samt 

bildstorlek (Field of View, FoV) och matrisstorlek som bestämmer pixelstorleken och därmed 

även de är viktiga för den spatiala upplösningen. Insamlingstiden är en viktig faktor för 

bildkvalitet inom PET. En längre insamlingstid ger fler foton-träffar och därmed en ökad 

mängd statistik att bygga upp bilden med, vilket ger ett ökat SNR. 
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PET-systemets hårdvara är också viktigt för bildkvaliteten. Under 2010-talet lanserades en ny 

typ av detektor som är uppbyggd med kisel-baserade fotomultiplikatorer. Denna typ av 

detektor benämns digital detektor, och möjliggör en snabbare TOF och resulterande högre 

SNR i bilderna än vad som tidigare var möjligt (López-Mora et al., 2019). Generellt gäller att 

en större PET-detektor i den axiella riktningen är mer effektiv på att fånga upp fotonerna från 

sönderfallen och därmed ger en ökad känslighet (Vandenberghe et al., 2020). 

PET ger möjlighet till absolut kvantifiering, då intensiteten i bilden proportionellt motsvarar 

aktivitetskoncentrationen i kroppen som avbildas (Schäfers et al., 2002). För att mäta upptaget 

i en bild placeras ett mätområde (Region of Interest, ROI) någonstans i bildvolymen, antingen 

för hand, eller automatiskt. PET mäter aktivitetskoncentration och mätvärdet i en PET-bild 

anges i kBq/ml, dvs radioaktivitet per ml vävnad. För att beräkna absolut kvantifiering 

behöver aktivitetskoncentrationen jämföras mot en så kallad input-funktion, den maximala 

koncentrationen av radioaktivitet i blodet, och den fraktion av spårämnet som faktiskt hamnar 

i målområdet beräknas. Detta är enbart möjligt vid dynamisk bildtagning, då radioaktivitetens 

väg in till- och från blodbanan kan avbildas över tid (Watabe et al., 2006).  

Dagens kliniska PET-kameror är alltid sammankopplade med en DT, alternativt en 

magnetresonanstomograf (MR), i så kallade hybridsystem. Det vanligaste är PET/DT-system. 

DT-bilder möjliggör co-registrering mot PET-bilden, vilket ger både anatomisk och 

fysiologisk information i samma undersökning. DT-bilder används också för korrektion av 

attenueringen och spridningen som sker av fotoner i kroppen. En kraftig kropp attenuerar och 

sprider fler fotoner än en tunn, men det är inget som PET-kameran kan gissa sig till utan den 

förlitar sig på informationen från en DT-mätning (Vandenberghe et al., 2020). 

 

PET-undersökning med 15O-vatten-metoden 

Det radioaktiva vatten som används vid en PET-undersökning beter sig precis som vanligt 

vatten i kroppen. Tillverkningen av spårämnet går till genom att vätgas och radioaktiv syrgas, 

som tillverkats med en cyklotron, paras ihop. Slutprodukten blir vanligt sterilt vatten märkt 

med radioaktivt syre (H2
15O) (Powell & O’Neil, 2006). Då 15O har en kort halveringstid på 

124 sekunder, behöver en cyklotron finnas på plats för tillverkning i närheten av PET-

kameran. Metoden för att göra undersökningar med 15O-vatten har funnits länge, men av olika 

anledningar används den inte så frekvent. Problem med kostnader och tillgänglighet leder till 
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att andra, många gånger osäkrare, metoder istället används (Bateman, 2012; Jaarsma et al., 

2012). 

15O-vatten diffunderar helt fritt mellan cellmembran och har inte något specifikt upptag som 

de flesta andra PET-spårämnen, därför är det ett måste med dynamisk bildtagning för att 

fånga spårämnets väg genom hjärtat. Det är transporten från blodet till hjärtmuskeln och 

tillbaka som ger informationen om perfusionen (Manabe et al., 2019). Bilddata från en 

dynamisk 15O-vatten-PET måste bearbetas och beräknas innan det går att erhålla några 

resultat. I detta syfte matas bilddata från undersökningarna in i ett analysprogram där de 

beräknas enligt olika matematiska modeller. Det går att räkna fram flera olika parametrar och 

det går att visualisera dessa med vad som kallas parametriska bilder. Där utgörs 

bildkontrasten och intensiteten av skillnader i den intressanta parametern, istället för 

radioaktivitetskoncentrationen (Watabe et al., 2005).  

Det viktigaste utfallet som en 15O-vatten-PET-undersökning resulterar i är parametern MBF, 

som mäts i enheten ml/min/g. Ett lägre värde på MBF, och lägre intensitet i en parametrisk 

MBF-bild, i någon del av hjärtat tyder på att blodflödet, och därmed också syretillförseln, är 

nedsatt i det området. Värdena på MBF från en 15O-vatten-PET-analys är absoluta, vilket 

innebär att de inte behöver ställas i relation till någon referens i bilden. Detta till skillnad från 

den mer använda metoden SPECT, där värdena är relativa, och om alla hjärtats segment har 

nedsatt blodflöde kan detta misstolkas som falskt negativt (Bateman, 2012). Det finns tidigare 

studier som pekar på att en absolut kvantitativ bedömning ökar den diagnostiska säkerheten 

och minskar risken för observatörsvariation vid bedömning (Kajander et al., 2011). Den höga 

känsligheten och kvantitativa naturen av PET gör det också möjligt att undersöka ischemi 

orsakat av småkärlssjuka, något som är unikt jämfört med andra metoder (Bratis et al., 2013). 

En undersökning av hjärtats perfusion utförs i regel både under vila och stress. Då 15O har så 

pass kort halveringstid, är det möjligt att utföra vilo- och stressundersökningen inom totalt 30 

minuter, utan att patienten behöver resa sig från kamerabritsen. Det är inte möjligt att 

inducera stress via fysisk ansträngning under en PET/DT-undersökning, så denna simuleras 

via farmakologisk provokation. Detta görs med ett läkemedel som vidgar blodkärlen, oftast 

adenosin. Perfusionsdefekter som syns vid stressundersökningen men inte i vila tyder på 

ischemi. Om defekter syns både i vila och stress tyder det på en permanent skada i 

hjärtmuskeln, troligen orsakad av en hjärtinfarkt. Genom att undersöka hjärtat i både vila och 

stress fås ett värde på den så kallade flödesreserven, som är förhållandet mellan max- och 
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viloperfusion. Etablerade värden för när en patient har ordinär maximal MBF samt 

flödesreserv är >2,3 respektive >2,5 ml/min/g (Danad et al., 2014).  

För att undersöka VK-volymer och EF kan gating göras vid en 15O-vatten-PET (Driessen et 

al., 2016; Nordström et al., 2017). Vid PET-undersökningen registreras patientens hjärtslag 

via EKG under hela den dynamiska insamlingen och med list-data kan sedan den första delen 

av den dynamiska undersökningen rekonstrueras separat. Under denna tidiga fas tar sig blodet 

genom hjärtats samtliga kammare, men hinner oftast inte i så stor del ta sig in i myokardiet 

och inte heller till och från resten av kroppens organ. Detta brukar därför kallas första 

passagen och möjliggör visualisering av hur blodet rör sig inom hjärtats olika hålrum. Med 

EKG-informationen kan sedan hjärtcykeln delas upp i ett antal tidsramar, så kallade bins. 

Varje bin motsvarar en summationsbild av hjärtat i en viss EKG-fas under första passagen. 

Gating kan även göras vid SPECT och då används i regel 8 eller 16 bins. I riktlinjer för 

SPECT-gating rekommenderas 16, då ett högre antal bins anses ge mer träffsäkra mått på VK-

funktion (Abidov et al., 2013). Att dela upp hjärtcykeln i fler bins ger per definition en högre 

temporal upplösning, men i och med att det inte går att förlänga insamlingstiden vid en 15O-

vatten-undersökning av första passagen resulterar detta i mindre mängd statistik för att bygga 

upp de enskilda bilderna och ett sämre SNR. Tidigare har endast 8 bins gating undersökts med 

15O-vatten-PET, men dessa undersökningar baserades på bildtagning som gjorts med äldre 

PET/DT-modeller än de som finns tillgängligt idag. Nyare PET-detektorer har en mycket 

högre känslighet än de äldre, vilket kan möjliggöra användandet av en högre temporal 

upplösning med tillräckligt bevarad SNR och därmed potentiellt ökad diagnostisk säkerhet. 

 

Radiografiskt perspektiv 

Radiografi är röntgensjuksköterskans vetenskapliga huvudområde och ansvarsområde och 

inkluderar; Omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin (Örnberg & 

Andersson, 2012). Korrekt utförande av en 15O-vatten-PET förlitar sig på att 

röntgensjuksköterskan har kunskap om, och tillämpar sig av, samtliga av dessa delar.  

För röntgensjuksköterskan åligger ett ansvar att bidra till optimering av 

undersökningsmetoder inom det område där de är verksamma (Örnberg & Andersson, 2012). 

En av de sex kärnkompetenserna för vårdyrken som amerikanska Quality and Saftey 

Education for Nurses har kommit fram till är ”Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling” 
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(Cronenwett et al., 2007). Röntgensjuksköterskor bör ha tillräcklig förmåga att optimera 

undersöknings- och bildkvalitet, i syfte att förbättra den diagnostiska bilden, och för att 

minska stråldoser vid undersökningen och förhindra onödiga bestrålningar till patienter. Detta 

innebär att röntgensjuksköterskorna behöver ha en god grundkunskap om bildkvalitet och 

bildbearbetning inom sitt område (Larsson, 2009). Kännedom om bildbearbetningens steg och 

vad som kan påverka resultatet är en viktig aspekt för effektiv och korrekt analys vid 15O-

vatten-PET. 

Vid den enda avdelning i Sverige som i dagsläget utför 15O-vatten-PET ansvarar 

röntgensjuksköterskor för undersökningarnas genomförande. Detta inkluderar förberedelser, 

läkemedelshantering, patientkontakt och omvårdnad, samt bildtagning. 

Röntgensjuksköterskorna ansvarar även för att göra nya PET och DT-rekonstruktioner vid 

behov, och för att utföra och kritiskt granska den efterföljande analysen av bildmaterialet. 

Analysens utfall används sedan som underlag för att en granskande läkare ska kunna ställa 

diagnos. Om undersökningarna inte utförs på ett tillfredställande sätt varje gång, kan resultatet 

bli felaktigt. Det kan innebära bestrålning som inte lett till diagnostisk nytta och försenad 

diagnos för patienten. PET-undersökningar av hjärtat med 15O-vatten kommer troligen bli mer 

tillgängligt och introduceras vid flera svenska sjukhus. Ett optimerat protokoll garanterar god 

diagnostik från början, till gagn för alla de patienter som genomgår bildtagningen. 

 

Problemformulering 

I dagsläget görs flera olika undersökningar för att utreda hjärtat hos patienter med misstänkt 

perfusions- och/eller nedsatt VK-funktion, och vissa av de metoderna som mest frekvent 

används för funktionsbedömning har pekats ut som mindre tillförlitliga. I de två tidigare 

studierna som utrett möjligheten att räkna ut VK-funktion vid gating-baserad 15O-vatten-PET, 

har bilddata från äldre PET-system använts, vilket begränsat bildupplösningen och 

möjligheten att använda fler gating-bins.  

Om metoden för att räkna ut fler prognostiska markörer med 15O-vatten-PET, såsom VK-

volymer och EF blir mer robust via optimering, kan hjärtsjuka patienter undvika fler och/eller 

längre sjukhusvistelser. Detta kan i framtiden leda till snabbare och säkrare diagnoser samt 

billigare totala undersökningskostnader per patient, och förväntas således ge stor nytta för 

individ, vård och samhälle. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka bildanalys av PET-rekonstruktioner med olika 

spatial och temporal upplösning vid 15O-vatten-PET utförd med EKG-gating, samt jämföra 

analysutfallen av VK-volymer och EF mot CMR och sinsemellan, för att utreda möjligheten 

att optimera metoden. 

 

Frågeställningar 

Hur starkt korrelerar PET-analyserna med CMR och varandra för VK-volymer och EF? 

Vad är effekten av ändrad upplösning för uträkning av EF? 

Finns det några skillnader mellan manuell och automatisk PET-analys? 

 

 

METOD  

Studiedesign 

Studien var retrospektiv och kvantitativ. Bilddata från patienter som tidigare undersökt hjärtat 

med dynamisk 15O-vatten-PET inklusive EKG-gating på PET-Centrum vid Akademiska 

sjukhuset i Uppsala användes i studien. Undersökningarna hade utförts på en digital PET/DT-

kamera (Discovery MI, GE-Healthcare, Milwaukee, WI, USA) med antingen 4 eller 5 

detektorringar (20 eller 25 cm axiellt FoV).  

 

Urval 

Totalt inkluderades 25 patienter som indelades i tre kohorter. En sammanfattning av 

inklusionen går att se i Figur 1.  

Inom kohort 1 inkluderades tolv patienter som konsekutivt undersökts inom en tidigare 

etikgodkänd studie (LV-Regurge, Dnr 2012/543), där patienterna undersökts med både 15O-

vatten-PET/DT i vila och CMR samma dag. I LV-regurge-studien användes två olika PET-

system, ett äldre icke-digitalt system och ett nyare digitalt. Enbart de patienter som undersökts 

med det digitala systemet, och där list-data fanns tillgängligt, var aktuella att rekryteras till 
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denna studie. En av patienterna hade inte genomgått sin CMR-undersökning. Patienterna i 

kohort 1 led utav VK-regurgitation. 

I kohort 2 inkluderades tio patienter, som slumpmässigt valdes ut, som genomgått en 15O-

vatten-PET/DT enligt klinisk rutin på PET-Centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och 

där list-data från undersökningarna fanns sparat. Alla patienter i kohort 2 hade rapporterats 

som friska efter sin 15O-vatten-PET-undersökning. Med friska menas i denna studie ett, efter 

PET-undersökningen rapporterat, genomsnittligt stress-MBF på över 3 ml/g/min utan tecken 

till fokala perfusionsstörningar i något av hjärtats segment.  Samtliga av dessa undersökningar 

utfördes på en 5 detektorringars kamera och patienterna genomgick både en vilo- och stress-

PET.  

I kohort 3 inkluderades samtliga av de tre patienter som genomgått en klinisk 15O-vatten-

PET/DT-undersökning och bedömts som gravt sjuka, där list-data fanns tillgängligt. 

Kriterierna för gravt sjuk var ett stress-MBF under 2,3 ml/g/min samt känd hjärtsvikt och/eller 

nedsatt systolisk VK-funktion mätt med EF. Två av dessa patienter undersöktes med 5 

detektorringar, och en med 4 detektorringars kamera.  

 

Figur 1. Sammanfattning av urvalsprocessen 

 

Datainsamling 

Retrospektiva 15O-vatten-PET-undersökningar där list-data sparats letades upp via en separat 

PET/DT-konsol (SPARC, GE-Healthcare, Milwaukee, WI, USA). List-data lagras på en 

särskild nätverksserver, som SPARC har möjlighet att komma åt. De patienter vars list-data 

var sparat antecknades i ett Excel-dokument. Data om undersökningarnas frågeställning och 

utfall, förekomst av hjärtsvikt, kön, ålder, längd och vikt, samt puls och blodtryck vid 
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undersökningen extraherades från avdelningens radiologiska informationssystem (RIS) och 

antecknades i ett Excel-dokument för att kunna göra urvalet. Undersökningarna i kohort 1 

letades upp med hjälp av en rå-data-pärm tillhörande den ursprungliga studien i vilken 

patienterna deltagit. 

Undersökningarnas bilddata, som bestod av PET-rådata, list-data, samt en dynamisk PET-

rekonstruktion och en DT-bild, återimporterades till SPARC-databasen. Bilddata 

anonymiserades och pseudonymiserades på konsolen innan vidare bearbetning. 

 

Tillvägagångssätt 

PET-bilddata grundade sig på dynamiska PET-undersökningar med EKG-information. 

Samtliga patienter injicerades med 400 Megabequerel 15O-vatten genom en bolus tillsammans 

med 40 ml koksalt (10 ml @ 0,8 s, 30 ml @ 2,0 ml/s), samtidigt som en 4 eller 6 minuter lång 

dynamisk PET-insamling startades. Innan start av PET utfördes en lågdos-DT för 

attenueringskorrektion och anatomisk lokalisation. Patienterna i kohort 2 och 3 genomförde 

också en stress-PET, men denna användes inte för beräkningarna i den här studien. 

Nya PET-rekonstruktioner av tidigare insamlade data gjordes på SPARC. List-data från 

patienternas vilo-PET användes för att räkna om den dynamiska PET-informationen till en 0–

50 sekunders gating-rekonstruktion. Samtliga av rekonstruktionerna gjordes med 

standardiserade bildparametrar som vid klinisk rutinundersökning: OSEM med TOF och PSF-

korrektion med 3 iterationer och 16 subsets samt ett 5 mm stort post-filter och 50 cm 

transaxiellt FoV. För varje undersökning gjordes tre nya gating-rekonstruktioner, med 8, 12 

och 16 bins. Varje gating-rekonstruktion gjordes med både 128x128 samt 256x256 pixlars 

matrisstorlek. Totalt resulterade detta i 6 separata rekonstruktioner som kunde användas för 

analys. Alla dessa rekonstruktioner, samt de ursprungliga DT- och dynamiska PET-

rekonstruktionerna, skickades till avdelningens digitala forskningsarkiv. Därifrån kunde sedan 

bilddata föras över till en lösenordskyddad mapp på en nätverksdisk inom sjukhusets nätverk, 

där de var tillgängliga för att inhämtas till analysprogrammet. 

Analyserna gjordes i mjukvaran aQuant Research (Medtrace Pharma A/S, Lyngby, Danmark). 

För att säkerställa ett korrekt tillvägagångssätt och minska risken för egenintroducerad bias 

utfördes de första analyserna tillsammans med en läkare med mångårig erfarenhet av 

analysprogrammets funktioner och erfarenhet av diagnostik med 15O-vatten-PET. Samtliga 
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analyser utfördes en i taget och för varje separat analys inhämtades den ursprungliga 

dynamiska PET-rekonstruktionen och DT-bilden, samt en gating-rekonstruktion till 

mjukvaran. Detta upprepades för varje separat gating-rekonstruktion. DT-bilden och den 

ursprungliga dynamiska PET-rekonstruktionen användes inte för uträkning av VK-volymer 

och EF men behövdes som underlag för den analysen och behövde därför läsas in varje gång 

en ny gating-rekonstruktion skulle beräknas. Att den dynamiska PET-rekonstruktionen var 

olika lång (4 eller 6 min) bedöms inte påverka resultatet av volymsbestämningarna.  

Analysen bestod utav fem olika steg: 

1. Kontroll mot DT-bilden för att visualisera eventuella fel vid co-registrering av DT och 

PET. 

2. Klusteranalys av den dynamiska rekonstruktionen för att generera en input-funktion 

från VK. 

3. Upprätning av hjärtat och bestämmelse av VK:s basala och apikala delar. I denna 

studie definierades VK-basen som där 60% av hjärtmuskeln visualiseras i ett axiellt 

plan.  

4. ROI-analys för att ringa in hjärtmuskeln, och avgöra över vilka områden perfusionen 

ska mätas. ROI:arna placeras automatiskt enligt de kriterier som valts för VK:s bas 

och apex i steg 3.  

5. Gating-analys, där VK-volymer i de olika bins som gating-rekonstruktionen innehåller 

definieras. Mjukvaran använder sig delvis av informationen om VK:s storlek och läge 

enligt kriterierna i steg 3. VK avgränsas från vänster förmak i mitralis-klaffplanet, och 

från höger sida av hjärtat via parametriska bilder av blodvolymen och genom att 

gruppera voxlar med samma aktivitetsprofil. En linje dras i klaffplanet och alla voxel-

grupperingar på VK-sidan om linjen räknas med i volymen. Volymerna definieras på 

detta sätt i varje bin och mjukvaran bildar en graf som beskriver hjärtats olika faser 

(Figur 2). Värdena för EDV och ESV bestäms utifrån detta. SV och EF beräknas 

automatiskt. 

Steg 1–4 till utfördes på samma vis för alla rekonstruktioner. I steg 3 utfördes manuella 

justeringar vid behov. Steg 4 påverkar inte gating-resultatet och inga manuella ändringar 

bedömdes därför vara relevanta att utföra i det steget. 

Alla eventuella justeringar dokumenterades under analysens gång och upprepades noggrant 

för varje upprepning av samma patient. Alla 6 gating-rekonstruktioner gjordes först helt 
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automatiskt vid steg 5, för att sedan upprepas och justeras manuellt enligt behov. Vid den 

manuella upprepningen gjordes enbart steg 5, för att minska risken för att ändra 

förutsättningarna och introducera bias i mätningarna. Sammanlagt gjordes 12 gating-analyser 

per patient. Efter genomgången analys genererar mjukvaran en Excel-fil med alla mätvärden 

som beräknats.  
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Figur 2. Bilder som beskriver hur avgränsningen av VK och vänster förmak gick till (A, B) 

med VK upplyst, samt hur de resulterande volymerna visualiserades grafiskt (C, D) för 

rekonstruktion med 8 bins med 128x128 matrisstorlek (A, C) och 16 bins med 256 x 256 

matrisstorlek. Pilen i B markerar aortas utflöde. Varje punkt i graferna (C, D) representerar 

en gating-bin och motsvarar hjärtat i en viss fas 
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Bearbetning och analys 

Utfallet av analysen för de olika mätningarna av EF och VK-volymer antecknades i ett 

gemensamt Excel-dokument, där de kategoriserades under respektive rekonstruktion. Även 

patienternas värden från CMR-undersökningarna (kohort 1) antecknades i dokumentet. 

Respektive analys tillhörande de olika PET-rekonstruktionerna kommer i resterande del av 

studien benämnas enligt X bin X(matrisstorlek) aut (automatisk)/man (manuell), exempelvis 8 

bins 128 aut (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysutfallen dokumenterades per patient efter respektive analys 

 
8 bin 128 aut 8 bin 128 man 8 bin 256 aut 8 bin 256 man 

EDV (ml) 182,20 181,82 

 

177,54 

 

179,92 

 

ESV (ml) 63,53 74,07 

 

62,41 

 

77,66 

 

SV (ml) 118,67 107,76 

 

115,13 

 

102,26 

 

EF (%) 65,13 59,27 64,85 56,83 

 

 

Värdena importerades sedan till statistik- och grafritarprogrammen JMP (SAS Institue Inc) 

och Prism 9 (GraphPad Software Inc.) för statistiska och grafiska analyser. Först 

kontrollerades om data var normalfördelat med ett Shapiro-Wilks Goodness of Fit-test, följt 

av deskriptiv statistik för att beräkna medelvärden, standardavvikelser (Standard Deviation, 

SD) och variationsvidd för de respektive parametrarna. Sedan utfördes korrelationsanalyser 

och där undersöktes Pearson’s r-värde. Korrelationen bedömdes som svag om r<0,50, medel 

om r =0,50-0,70, stark om r =0,70-0,90 och mycket stark om r>0,90.  

Bland-Altman-analyser utfördes för att räkna ut bias och repeterbarhet mellan olika PET-

rekonstruktioner och CMR-mätningarna (Bland & Altman, 1986). När en ny typ av mätning, 

som består av variabler på kvotskalenivå, ska jämföras mot en vald standard eller facit är 
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Bland-Altman-metoden applicerbar och kan ge mer information om förhållandet mellan 

variablerna än korrelationsanalyser (Doğan, 2018).  

I Bland-Altman-grafer visualiseras medelvärdet av de två variabler som jämförs på X-axeln, 

och på Y-axeln differensen emellan dem. Vid en Bland-Altman-analys fås ett värde på bias, 

som innebär den genomsnittliga differensen mellan de två metoder som jämförs. Parade T-

tester gjordes för att avgöra om denna bias var signifikant, vilket om så är fallet, betyder att 

det förekommer en systematisk bias mellan metoderna som jämförs. Utifrån att multiplicera 

SD av bias x 1,96 fås ett värde på repeterbarhets-koefficienten, som motsvarar mätmetodens 

inbördes osäkerhet (Bunting et al., 2019). Bias ± repeterbarhets-koefficienten utgör 95%-

överensstämmelsegränserna av jämförelsen och kan betraktas som det spann inom vilket 95% 

av alla mätningar hamnar som görs mellan dessa två metoder. 

Det går också att mäta det som kallas proportionell bias med Bland-Altman, vilket är 

förskjutningen på X-axeln, och kan indikera om metoderna som jämförs mäter olika för höga 

eller låga värden. Detta görs genom att mäta linjär regression på medelvärdet jämfört med 

differensen av Bland-Altman-resultatet. Om lutningen är signifikant skiljt från 0 bedöms en 

proportionell bias finnas mellan de två metoderna. Gränsen för statistisk signifikans var 

tvåsidigt p <0.05 i samtliga av studiens analyser.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Inom denna studie har patientdata behandlats. Det har dock inte genomförts några nya 

interventioner till patienterna och inget har gjorts som riskerar att ändra resultatet på de 

ursprungliga undersökningarna. All data som inhämtades var retrospektiv och användes i 

syfte för metodutveckling och optimering, vilket i sin tur innebär att studien fick genomföras 

utan särskilt medgivande från patienterna enligt patientdatalagen (SFS 2008:355). Patienter 

som utförde både PET och MR i forskningssyfte ingick i en studie med godkännande från 

Regionala Forskningsetiska rådet (Dnr 2012/543). 

Efter insamlingen pseudonymiserades all data och bevarades så genom resten av 

bearbetningen. Ingen av de data som presenteras i denna studie innehåller patientuppgifter 

som gör det möjligt att spåra dem till en individ. All patientdata som bearbetats i studien har 

hanterats med respekt för individens integritet och pseudonymiserad bilddata samt resultaten 
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från analyserna lagrades på diskar med begränsad tillgång. En prefekt på Institutionen för 

Kirurgiska Vetenskaper i Uppsala har godkänt denna studies genomförande. 

 

RESULTAT 

Samtliga av rekonstruktionerna fungerade att använda för analys med mjukvaran. En högre 

spatial och temporal upplösning gjorde att fler funktionsrelaterade detaljer framträdde. De 

olika strukturer som används för att avgränsa VK från vänster förmak visualiserades i flera 

fall tydligare med högre upplösning, även om de enskilda bilderna innehöll en mindre mängd 

statistik och ökad brusnivå (Figur 2).  

Data bedömdes vara normalfördelat och parametriska analyser baserat på medelvärde och SD 

användes för att beräkna och sammanställa resultaten.  

 

Hur starkt korrelerar PET-analyserna med CMR? 

Deskriptiv statistik gjordes för att beräkna medelvärden, SD och variationsvidd (min-max) för 

kohort 1 (Tabell 2). En korrelationsanalys genomfördes för kohort 1, där CMR jämfördes mot 

alla PET-rekonstruktioner. Analysen visade en stark till mycket stark korrelation mellan PET 

och CMR för EDV (r=0,88–0,96), en stark korrelation för ESV (r=0,77–0,85), en medel till 

stark korrelation för SV (r=0,63–0,81) och en svag till medel korrelation för EF (r=0,32–

0,65). För EDV, ESV och SV var samtliga av rekonstruktionernas korrelation mot CMR 

statistiskt signifikanta. För EF var enbart korrelationen med 12 bin 256 man statistiskt 

signifikant (r=0,65, p=0,03). 12 bin 256 man var också den rekonstruktion som visade starkast 

korrelation mot CMR för SV (Figur 3).  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik över kohort 1 med medelvärden ± SD och variationsvidd (min-max) 

 CMR (n=11) 

Medel ± SD (min-max) 

PET 12 bin 256 man (n=12) 

Medel ± SD (min-max) 

EDV (ml) 238 ± 45 (167–311) 220 ± 47 (151–311) 

ESV (ml) 91 ± 34 (53–166) 80 ± 35 (43–165) 
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SV (ml) 146 ± 19 (105–171) 140 ± 23 (97–177) 

EF (%) 62 ± 7 (47–74) 65 ± 7 (47–76) 

 

 

 

Figur 3. Kolumngrafer som visar medelvärde samt standardavvikelse för samtliga PET-

rekonstruktioner och CMR (blåmarkerad) i kohort 1 

 

Med hänsyn till att 12 bin 256 man var den rekonstruktion som visade på starkast korrelation 

mot CMR för SV och EF gjordes en Bland-Altman-analys med denna rekonstruktion som 

jämförelse mot CMR. En signifikant systematisk bias återfanns för EDV (p=0,009) men ingen 

av de andra parametrarna. Ingen av mätningarna hade någon signifikant proportionell bias 

(Tabell 3, Figur 4). 
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Tabell 3. Värden från Bland-Altman-analys och parat T-test av CMR jämfört med PET-

rekonstruktionen 12 bin 256 man (CMR-PET. *Signifikant 

 Bias (± SD) 

 

95%-överensstämmelse 

 

P-Värde (Parat T-test) 

 

EDV (ml) 

CMR-12 bin 256 man 

17.11 ±  

14.45 

-17,09 – 51,31 0,009* 

ESV (ml) 

CMR-12 bin 256 man 

11,90 ±  

20,31 

-27,90 – 51,70 0,08 

SV (ml) 

CMR-12 bin 256 man 

5,22 ±  

13,22 

-20,68 – 31,12 0,22 

EF (%) 

CMR-12 bin 256 man 

-2,70 ±  

5,90 

-16,22 – 10,81 0,22 
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Figur 4. Korrelation (A, C, E, G), där heldragen linje motsvarar linjär regression och 

streckad linje identitetslinje, samt Bland-Altman-grafer (B, D, F, H), där streckade linjer 

visar 95%-överensstämmelse, av jämförelse mellan CMR och PET i kohort 1. Samtliga PET-

värden baseras på rekonstruktionen 12 bin 256 man 
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Hur starkt korrelerar PET-analyserna med varandra? 

Med 12 bin 256 man som referens-rekonstruktion gjordes korrelationsanalyser över samtliga 

25 patienter i studien. En mycket stark korrelation mot samtliga andra PET-rekonstruktioner 

fanns för EDV och ESV (0,98–0,99 respektive 0,97–1,00) samt stark till mycket stark 

korrelation för SV och EF (0,87–0,96 respektive 0,77–0,96). Samtliga korrelationer var 

statistiskt signifikanta mellan PET-rekonstruktionerna.  

 

Vad är effekten av ändrad upplösning för uträkning av EF? 

Effekten av ändrad spatial och temporal upplösning undersöktes på alla PET-patienter. Enbart 

EF valdes för undersökningen, i egenskap av att vara den mest komplexa variabeln, som 

konvergerar med både EDV, ESV och SV. 12 bin 256 valdes som referens och kontrollerades 

mot den rekonstruktion som hade lägst respektive högst upplösning (8 bin 128 man respektive 

16 bin 256 man). Detta upprepades för de automatiska rekonstruktionerna med motsvarande 

upplösningar. Effekten av förändrad upplösning studerades med Bland-Altman-analyser och 

parade T-tester.  

En signifikant systematisk bias för EF fanns i jämförelsen mellan 12 bin 256 man och 8 bin 

128 man 2,99 ± 3,77 (p=0,006), vilket tyder på att att en högre upplösning ger signifikant 

högre värden på EF. I jämförelsen 16 bin 256 man mot 12 bin 256 man sågs inte signifikant 

bias, men resultatet tydde på samma trend då värdena för EF blev något högre med 16 bin 

256.  

I 16 bin 256 aut hittades en outlier som hade markant lägre EF jämfört med 12 bin 256 aut 

(39,54 % respektive 73,92 %) samt de andra PET-rekonstruktionerna. När denna outlier 

korrigeras för sågs en signifikant systematisk bias på -2,88 ± 3,87 (p=0,0013) (Tabell 4, Figur 

5) som indikerar att EF-värdena blir högre med ökad upplösning även vid automatiska 

analyser. I Figur 3 går denna trend att se visuellt, både för manuell och automatisk analys, då 

EF ökar med fler bins och även högre matrisstorlek. 
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Tabell 4. Värden från Bland-Altman-analys av EF för PET-rekonstruktioner. *Signifikant 

 Bias (± SD) 95%-överensstämmelse P-Värde (Parat T-test) 

 

EF (%) 

12 bin 256-8 bin 128  

man 

2,99 ± 3,77 -4,407 – 10,39 0,0006* 

EF (%) 

12 bin 256-16 bin 256  

man 

-0,79 ± 3,29 -7,23 – 5,66 0,24 

EF (%) 

12 bin 256-8 bin 128  

aut 

0,42 ± 7,52 -14,32 – 15,16 0,78 

EF (%) 

12 bin 256-16 bin 256  

aut 

-1,39 ± 8,36 -17,77 – 14,99 0,41 

EF (%) 

12 bin 256-16 bin 256  

aut 

Korrigerad för outlier 

-2,88 ± 3,87 -10,46 – 4,70 0,001* 
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Figur 5. Korrelation (A, C, E, G), där heldragen linje motsvarar linjär regression och 

streckad linje identitetslinje, samt Bland-Altman-grafer (B, D, F, H), där streckade linjer 

visar 95%-överensstämmelse, som beskriver jämförelse mellan 12 bin 256 man jämfört med 8 

bin 128 man (A, B) och 16 bin 256 man (C, D) samt 12 bin 256 aut jämfört med 8 bin 128 aut 

(E, F) och 16 bin 256 aut (G, H) 
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Finns det några skillnader mellan manuell och automatisk PET-analys? 

Skillnader för resultatet av manuell och automatisk PET-analys jämfördes mellan alla 25 

patienter med Bland-Altman-analys. Enbart parametern EF användes i denna jämförelse. De 

olika upplösningarna jämfördes mot varandra, man mot aut. En signifikant systematisk bias 

återfanns för rekonstruktionerna 8 bin 128 och 16 bin 128 (-2,82 ± 5,76, p=0,02 respektive -

2,51 ± 5,86 p=0,04) men inte för någon av de andra rekonstruktionerna. Ingen proportionell 

bias fanns för någon av dessa jämförelser. En kontroll av korrektion för outlier i 16 bin 256 

aut gjordes också, vilket resulterade i en signifikant bias mellan aut och man (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Värden från Bland-Altman-analys vid jämförelse av manuella (man) och 

automatiska (aut) PET-rekonstruktioner. *Signifikant 

EF (%) Bias  

(man-aut) 

95%-överensstämmelse 

(man-aut) 

P-Värde (Parat T-test) 

8 bin 128 man-aut -2,82 ± 5,76 -14,11 – 8,48 0,02* 

8 bin 256 man-aut -1,67 ± 4,36 -10,24 – 6,85 0,06 

12 bin 128 man-aut -1,15 ± 5,25 -11,43 – 9,13 0,28 

12 bin 256 man-aut -0,25 ± 4,95 -9,946 – 9,45 0,80 

16 bin 128 man-aut -2,51 ± 5,86 -14,00 – 8,98 0,04* 

16 bin 256 man-aut -0,85 ± 8,06 -16,64 – 14,94 0,60 

16 bin 256 man-aut 

Korrigerad för outlier 

-2,23 ± 4,31 -10,68 – 6,23 0,02* 

 



28 

 

 

DISKUSSION 

I denna studie har flera PET-rekonstruktioner undersökts med en icke-validerad analysmetod 

för beräkning av VK-volymer och EF vid en 15O-vatten-PET. Det fanns en stark till mycket 

stark korrelation mellan PET och CMR för EDV, en stark korrelation för ESV, en medel till 

stark korrelation för SV och en svag till medel korrelation för EF. Den manuella PET-

rekonstruktionen bestående av 12 gating-bins och 256 x 256 matrisstorlek (12 bin 256 man) 

visade på bäst korrelation för SV och EF. Samtliga PET-rekonstruktioner korrelerade starkt-

till mycket starkt med varandra för VK-volymer och EF. Bias beräknat med Bland-Altman-

analyser visade på en god repeterbarhet, framförallt vid manuell analys vid beräkning av EF 

med 15O-vatten-PET. 

Särskilt tonvikt har lagts på EF då denna parameter är den allra viktigaste i utredning av olika 

funktionsnedsättningar i hjärtat och dessutom konvergerar med samtliga av de andra 

volymsbestämningarna. EF är det mest frekvent använda måttet för att bedöma VK-funktion 

och ligger till grund för många bedömningar och beslut inom sjukvården. I patienter med VK-

regurgitation, som i kohort 1, är EF en central faktor för att avgöra om intervention ska göras 

eller inte (Vahanian et al., 2012). Patienter med asymtomatisk regurgitation bör enligt 

riktlinjer monitoreras med EKO var 6:e månad. Om EF faller under 60% baserat på EKO bör 

operation övervägas. Ischemi är en vanlig orsak till regurgitation och om en patient som lider 

utav detta kommer för att genomgå en PET-undersökning vore det fördelaktigt att kunna 

beräkna EF, istället för att denne ska genomgå flera olika bildtagningar. Generellt gäller också 

att om en patients EF sjunker under 35%, bör en defibrillator övervägas att sättas in 

(McMurray et al., 2012). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att det finns en god korrelation mellan volymsbestämningar som görs med 

CMR respektive 15O-vatten-PET. En stark till mycket stark korrelation sågs för EDV och 

ESV, medel till stark för SV, och svag till medel för EF med samtliga PET-rekonstruktioner. 

Att en något svagare korrelation sågs för EF, kan bero på att värdena för EF fanns inom ett 

snävt spann med en SD på endast 7 procentenheter i kohort 1. Samma resonemang fördes av 

Nordström et al. (2017), som också hade låg spridning på EF-värden. EF innehåller 
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information från både EDV och ESV, och om de ursprungliga volymsbestämningarna som 

ligger till grund för EF skiljer sig åt olika håll, blir effekten extra tydlig. Att enbart 11 CMR-

värden fanns att jämföra med i studien är också något som påverkar exaktheten i 

jämförelserna. Ett större underlag, med större avvikelse i mätningarna skulle behövas för att 

kunna dra vidare slutsatser om EF-mätningarna. 

Eftersom starkast korrelation för SV och EF sågs för PET-rekonstruktionen 12 bin 256 man, 

användes denna som referens-rekonstruktion för resten av studiens statistiska jämförelser. När 

Bland-Altman-analyser utfördes på kohort 1 sågs en signifikant positiv bias för EDV mellan 

PET-rekonstruktionen 12 bin 256 man och CMR på 17 ± 14 ml. Eftersom differensen mellan 

CMR och PET mättes (CMR-PET) indikerar detta att PET underskattar EDV och mäter 

systematiskt mindre värden än CMR. Om signifikanta värden för systematisk bias hittas kan 

detta användas för att korrigera mätningarna. I detta fall skulle alltså en EDV beräknad med 

15O-vatten-PET subtraheras med 17 för att vara jämförbart med CMR. Underlaget i denna 

studie är dock för litet för att utgöra grunden till en sådan systematisk korrigering. Ingen 

annan av parametrarna visade på signifikanta skillnader i jämförelse av PET mot CMR. Att 

reproducera mätvärden mellan olika modaliteter har visat sig vara svårt, men resultaten som 

fås i denna studie tyder på liknande repeterbarhet i jämförelsen med CMR som vissa andra 

modaliteter, exempelvis EKO, sett till Bland-Altman-analyserna (Bellenger et al., 2000).  

Starka till mycket starka korrelationer sågs för VK-volymer och EF mellan de olika PET-

rekonstruktionerna. Detta indikerar att metoden är robust och att oavsett vilka 

rekonstruktionsparametrar som används så fås liknande resultat. För att utreda detta vidare 

gjordes en Bland-Altman-analys över EF på rekonstruktionerna 12 bin 256 för jämförelse 

med lägst upplösning (8 bin 128) och högst upplösning (16 bin 256), manuella och 

automatiska rekonstruktioner var för sig. Generellt sågs en trend som tyder på att EF ökar 

med högre upplösning. Vid mätning av EF med gating-SPECT, en teknik som också förlitar 

sig på att dela upp hjärtcykeln i olika bins, har flera rapporter pekat på att användning av för 

få bins kan leda till en underskattning av EF (Ansari et al., 2018; Kurisu et al., 2017). 

Resultatet vid denna studie går därför i linje med dessa resultat, även om det är två skilda 

bildtagningstekniker. Att använda få gating-bins, tillika en låg temporal upplösning, gör att 

informationen om var EDV och ESV befinner sig blir mer osäker oavsett modalitet. Det blir 

då mer sannolikt att den sanna högsta respektive lägsta volymen befinner sig mellan två bins 

och därav missas. Inom SPECT rekommenderas därför minst 16 bins (Abidov et al., 2013). 

En högre temporal upplösning kan också ge ytterligare information om hjärtats funktion. Ett 
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hjärtslag består grovt mätt utav en fyllnads (diastolisk)-fas och en kontraktions (systolisk)-fas, 

men olika detaljer kan indikera om dessa funktioner inte fungerar som de ska. I slutet av den 

diastoliska fasen sker något som kallas atrial kick, och innebär att vänster förmak kontraheras 

och förser VK med extra blod precis innan dess kontraktion (Kurapati et al., 2021). Denna 

funktion kan stå för 20–30% av VK:s totala fyllnad. Atrial kick kan visualiseras som en brant 

volymökning i analysmjukvaran med en högre temporal upplösning, men är svår att se med 

färre bins (Figur 2).  

Tidigare har enbart 8 bins gating undersökts med 15O-vatten-PET (Driessen et al., 2016; 

Nordström et al., 2017; Bouallègue et al., 2018). Dessa studier har baserat sina mätningar på 

PET-data ifrån äldre PET/DT-system och andra analysmjukvaror. Driessen et al. (2016) 

konkluderade i sin studie att de var begränsad till 8 bins, på grund av den bristfälliga bild-

statistiken. Trots detta fann de bra korrelation för EDV, ESV och EF mellan CMR och PET. I 

denna studie stämmer korrelationen av EDV och ESV väl överens med deras resultat, medan 

de fann en starkare korrelation för EF. Detta kan sannolikt delvis förklaras av att de studerade 

57 patienter, att jämföra mot denna studies 11 patienter i kohort 1. De hade också en kohort av 

patienter med genomsnittligt lägre EF och högre SD (49 ± 14% vs. 62 ± 7%). Även 

Nordström et al. (2017) påpekade att den dåliga spatiala upplösningen de hade i sin data 

begränsade temporala upplösningen som kunde användas till 8 gating-bins. Måtten för 

repeterbarhet mellan CMR och 15O-vatten-PET för den aktuella studien och de ovan nämnda 

studierna stämmer relativt väl överens, även om mängden patienter som undersökts skiljer sig 

och därmed den statistiska mätsäkerheten. Att det i denna studie fungerade väl att analysera 

rekonstruktionerna med högre temporal upplösning ger en indikation om att det med moderna 

PET/DT-system, och den aktuella analysmjukvaran, är möjligt att optimera metoden. 

Sett till spatial upplösning har CMR en fördel i sammanhanget som en modalitet med högre 

upplösning än PET, och CMR har tidigare, bland annat därför, pekats ut som den bättre av 

dem att göra funktionsbedömningar med (Nekolla et al., 2009). Tidigare publikationer har 

dock endast studerat 128 x 128-matris med 15O-vatten-PET (Nordström et al., 2017; 

Bouallègue et al., 2018). I denna studie visas att det fungerar väl att öka den spatiala 

upplösningen till 256 x 256-matris, med bilddata från en digital PET/DT-kamera. 

Matrisstorleken är generellt viktig inom PET och den tekniska utvecklingen vad beträffar 

hårdvara och mjukvara har lett till nya möjlighet att applicera en större matris, och på så vis få 

en bättre spatial bildupplösning. Detta har studerats framförallt inom onkologin (Riegler et al., 

2017). Den fysikaliska upplösningen av ett modernt PET-system är ca 4 mm och det är 
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önskvärt att reducera pixelstorleken till ca hälften av det. Om en 128 x 128 stor matris 

används på ett 50 cm transaxiellt FoV, som är det FoV som används i detta studiematerial, 

resulterar det i en voxelstorlek på ca 4 mm3. Om VK är ca 30 mm diameter i ESV, som den 

kan vara i små hjärtan, består bildinformationen av enbart ca 12 voxlar. Det innebär att i små 

volymer, finns det inte många voxlar för mjukvaran att göra en bedömning på. Om linjen som 

avgränsar VK från vänster förmak i analysmjukvaran justeras på små volymer finns det en 

stor risk att de voxlar som grupperats trösklas bort till en hög procentuell andel vid låg spatial 

upplösning. Denna risk risk minskas om den spatiala upplösningen ökar och strukturerna som 

används för avgränsning dessutom ses tydligare. Ett exempel på detta går att se i Figur 2, där 

aortas utflöde går att skönja vid 256 x 256-matris, men ej 128 x 128-matris, och en del av 

aorta då felaktigt räknas in i VK-volymen. 

När manuell och automatisk analys jämfördes sinsemellan, hittades i några fall signifikant 

bias. Det tyder på att även om värdena blir någorlunda lika, och den automatiska analysen 

fungerar rent praktiskt, går det att förvänta sig skillnader i resultat om analysen görs manuellt 

eller helt automatiskt. Den outlier som hittades vid rekonstruktionen 16 bin 256 aut stärker 

också att det är viktigt att kontrollera analysen manuellt, även om den automatiska analysen 

stämde bra för det mesta. Utan korrektion för outlier sågs en lägre repeterbarhet mellan 

automatiska rekonstruktioner jämfört med de manuella, vilket verkar rimligt.  

 

Metoddiskussion 

För att kunna implementera metoden för att mäta VK-volymer och EF med 15O-vatten-PET i 

ett kliniskt sammanhang är det viktigt att analysen går snabbt och kan reproduceras av flera 

olika granskare. Att använda fler gating-bins kan kräva mer och något längre tid av 

handpåläggning i och med att det finns fler enskilda volymer att kontrollera i analysen. Trots 

det var gating-analysen i studien relativt snabb och tog inte mer än 5 minuter vid manuell 

justering. Totalt tog en analys, inklusive alla steg innan gating, ca 10 minuter. För en av 

patienterna i kohort 3 rekommenderade mjukvaran att rekonstruktionen skulle göras om från 

0–30 sekunder istället för 0–50. Analyserna fungerade trots detta att slutföra utan att ändra 

tidsfönstret, och visuellt bedömdes att ingen åtgärd behövdes. Efter samtliga analyser utförts 

på denna patient gjordes ett försök att göra nya rekonstruktioner med data från 0–30 sekunder, 

men dessa analyser misslyckades.  
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Denna studie är den första i sitt slag som undersökt olika spatial och temporal upplösning med 

15O-vatten-PET och studerat effekten på kvantitativa mått och analysutfall. Det finns två 

tidigare publikationer som beskriver gating-metoden för uträkning av VK-volymer och EF vid 

15O-vatten-PET och ingen har tidigare publicerat en studie där fler än 8 gating-bins används. 

Detta anses vara en styrka med denna studie, som förutom att bekräfta att mätvärdena 

stämmer relativt väl överens med tidigare data, också undersökt hur metoden kan optimeras. 

Metodens validitet har delvis undersökts, då resultaten i kohort 1 jämfördes med gyllene 

standard, CMR, och sett till korrelation verkar PET-metoden generellt ha en god validitet, 

framförallt för VK-volymer. 

En annan styrka med denna studie var att både automatiska och manuella analyser utfördes, 

vilket ger en indikation på om metoden i huvud taget fungerar automatiskt men också innebär 

ett slags test-retest av metoden. Ett test-retest kan användas för att mäta en metods reliabilitet 

i termer av reproducerbarhet. Detta mättes inte exklusivt i denna studie, men resultaten 

indikerar på att analysmjukvaran har en god reliabilitet då resultaten är likvärdiga för både de 

automatiska och manuella analyserna, och tenderar att öka eller minska åt samma håll när 

upplösningen på PET-rekonstruktionerna ändras. Samtliga PET-rekonstruktioner hade en 

statistiskt signifikant och stark till mycket stark korrelation mot varandra för både VK-

volymer och EF. Det optimala sättet att göra ett test-retest i detta sammanhang, hade varit att 

låta en eller fler extra granskare göra om analysen manuellt och undersöka hur resultaten 

skiljer sig.  

En svaghet med studien var att CMR-datat (kohort 1) letades upp i ett sent skede under 

arbetets gång. I början lades mer tid på att inkludera kliniska patienter, i syfte att kunna 

studera stress-undersökningarna och deras relaterade parametrar i högre utsträckning. Allt 

eftersom datainsamling, rekonstruktioner och analyser fortskred bedömdes att stress-

undersökningarna inte skulle hinnas med och då inkluderades fler patienter från LV-regurge. 

Data gällande CMR-resultatet från dessa patienter rekvirerades först efter bearbetningen av de 

respektive PET-undersökningarna, och då upptäcktes att det saknades CMR-information för 

en av patienterna som redan analyserats. Att inkludera fler patienter där det fanns jämförelse 

mot CMR hade sannolikt förändrat resultatet och möjliggjort andra slutsatser.  

Datainsamling, rekonstruktions- och analysarbetet drog ut på tiden längre än beräknat vilket 

begränsade antalet studiedeltagare och frågeställningar som kunde utredas. Vid formulering 

av projektplanen ämnades flera faktorer att studeras. Bland annat VK-massa och 



33 

 

väggtjocklek, som förutom att vara enskilt viktiga parametrar vid diagnostik, också möjligen 

kunnat användas för att förklara gating-analysens olika utfall. VK-massa och väggtjocklek går 

att beräkna med samma mjukvara som användes i studien och deltagarna i kohort 1 hade 

motsvarande värden från sin CMR-undersökning. Det är till exempel möjligt att det i ett större 

studiematerial skulle gå att hitta mer invecklade samband som kan ge ytterligare indikation på 

hur 15O-vatten-PET presterar vid uträkning av sådana parametrar som idag inte är rutin. I en 

tidigare publikation som undersökte VK-massa och väggtjocklek fanns en tendens till 

överskattning av små hjärtan och underskattning av stora hjärtan (Sörensen et al., 2021). I 

kohort 1 i denna studie hade patienterna förhållandevis stora hjärtan och det hittades en 

systematisk bias som tyder på underskattning av EDV vid mätning av 15O-vatten-PET jämfört 

med CMR. Det är möjligt att det finns inversa förhållanden i bias mellan VK-massa och 

volym, som hade kunnat vara möjliga att jämföra i en mer omfattande studie. 

Få sjuka patienter med en markant sänkt EF var möjliga att inkludera i studien, vilken är en 

svaghet, men, den viktigaste indikationen för att genomgå en 15O-vatten-PET är, och kommer 

i fortsättningen vara, att utreda perfusionsdefekter vid IHS. Vid patienter som redan har en 

grav hjärtsvikt, är det ovanligare att denna typ av perfusionsutredning behöver göras. Detta 

kan förklara svårigheten av att inkludera patienter till kohort 3. Vid kliniska undersökningar 

sparas heller inte list-data per rutin. List-data är en absolut förutsättning för att kunna göra den 

bildbearbetning som krävdes i denna studie och det gjorde att tillgängliga undersökningar 

begränsades markant.  

Med hänsyn till att studien undersökt patienter som gått igenom flödet för klinisk 

rutinverksamhet med 15O-vatten-PET, samt patienter med VK-regurgitation, något som ofta 

orsakas av IHS, bedöms resultaten har god generaliserbarhet. Som tidigare nämnt finns i 

dagsläget 15O-vatten-PET på bara ett sjukhus i Sverige, men det planeras för en utökning på 

flera håll i Sverige. Resultaten som redovisats i den aktuella studien bör kunna användas som 

underlag vid denna utökning, då det inte finns anledning att tro att populationen som kommer 

genomgå 15O-vatten på andra sjukhus i framtiden skiljer sig markant från denna. 

För framtida forskning skulle det vara fördelaktigt att över en längre tidsperiod prospektivt 

välja ut de patienter som kan vara intressanta att undersöka, och medvetet spara relevant data 

för dessa undersökningar. På så vis kan en större variation av hjärtstruktur och funktion finnas 

med i undersökningsdatat. Att göra större studier och inkludera flera patienter med både CMR 

och PET är också något för framtiden, och för att validera mätvärdena behöver hjärtfriska 
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frivilliga försökspersoner undersökas. Samtliga av de patienter som undersökts i denna studie 

har VK-regurgitation, IHS, VK-funktionsnedsättning och/eller någon form av komorbiditet 

för hjärtkärlsjukdom. 

Data som användes i denna studie bevarades anonym, i pseudonymiserat format, efter att den 

insamlats och under hela bearbetningen. Uppgifter som skulle göra det möjligt att spåra 

resultaten till en individ har enbart använts i syfte att inkludera patienter i olika kohorter och 

presenterats inte i studien. Ursprungliga tabeller som innehåller patientdata har lagrats på 

nätverksdiskar med reglerad tillgång och kommer raderas efter studien publicerats. 

 

Slutsats 

Metoden för att använda sig av 15O-vatten-PET i syfte att räkna ut VK-volymer och funktion 

fungerar väl och har en repeterbarhet jämförbar med andra modaliteter som används mer 

frekvent. Mjukvaran som användes i studien var användarvänlig och klarade av att räkna ut 

parametrarna utan handpåläggning, men då med förekomst av en tydlig outlier. Detta 

indikerar att metoden är robust, men kräver trots allt en granskare som kan kontrollera 

resultatet och justera analysen manuellt vid behov.  

Rekonstruktionen som bestod utav 12 bins och 256 x 256-matris, visade på starkast 

korrelation för det viktiga funktionella måttet EF vid jämförelse mot CMR. Denna 

rekonstruktion visade god repeterbarhet och ingen proportionell eller systematisk bias jämfört 

med en rekonstruktion bestående av 16 bins och 256 x 256-matris, vilket indikerar att det är 

möjligt att använda metoden med ännu mer högupplöst PET-data.   
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