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 I 

Sammanfattning  

 

Inom nuklearmedicinsk diagnostik används radioaktiva läkemedel för att utvärdera olika 

organs metabolism och fysiologiska beteende. Genom att använda en scintillationskamera kan 

strålningen som erhålls när det administrerade läkemedlet sönderfaller i kroppen detekteras 

och en funktionell bild över aktivitetsfördelningen erhålls. En tredimensionell bildvolym kan 

erhållas om gammakameran får rotera runt patienten vilket kallas SPECT (Single Photon 

Emission Computed Tomography). Bildernas kvalitet är av stor betydelse för att kunna göra 

en noggrann bedömning av olika patologiska tillstånd. Kvaliteten begränsas av en mängd 

faktorer och en av dem är Comptonspridda fotoner. 

 

I denna studie optimerades bildkvaliteten för SPECT-undersökningar med 111In-Octreoscan 

för ett Infinia Hawkeye 4 (GE Healthcare, Wisconsin, USA) SPECT-system vid Norrlands 

universitetssjukhus (NUS). Optimeringen gjordes med avseende på detektion av små tumörer 

vid visuell inspektion av 111In-Octreoscan-bilder. Monte Carlo simuleringar användes för att 

utvärdera tre olika parallellhålskollimatorer med fyra olika fönsterinställningar. 

Rekonstruktion av bilder gjordes med den iterativa tekniken OSEM (Ordered Subset 

Expectation Maximization) med olika antal iterationer. Bilderna postfiltrerades med två olika 

filter med tre kritiska frekvenser vardera.  

 

Den lämpligaste inställningen för NUS visade sig vara MEGP-kollimatorn (Medium Energy 

General Purpose) tillsammans med en fönsterinställning med två huvudfönster centrerade 

kring 171 respektive 245 keV utan spridningskorrektion. Mest optimal rekonstruktion visade 

sig vara med två OSEM-iterationer (10 subsets) och postfiltrering med ett Butterworth-filter 

med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8. I övrigt visade sig ELEGP-kollimatorn 

(Extended Low Energy General Purpose) vara den kollimator som optimerar bildkvaliteten 

mest med avseende på detektion av små tumörer, men den finns ännu inte på NUS. 
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Abstract  

 

Optimization of image quality for SPECT imaging with 111In-Octreoscan at the University 

Hospital of Umeå – a Monte Carlo study 

 

In nuclear medicine diagnostics, radiopharmaceuticals are used for evaluating metabolism and 

physiological behavior of various organs. By using a scintillation camera, radiation can be 

detected when the administered drug decays in the body, and the result is a functional image 

of the activity distribution within the patient. A three-dimensional image volume can be 

obtained by letting the gamma camera rotate around the patient. This method is called SPECT 

(Single Photon Emission Computed Tomography). Image quality is very important to make 

an accurate assessment of various pathological conditions. The quality is limited by many 

factors and one of them is the Compton scattered photons. 

 

In this study image quality of SPECT-examinations with 111In-Octreoscan were optimized for 

an Infinia Hawkeye 4 (GE Healthcare, Wisconsin, USA) SPECT-system at the University 

Hospital of Umeå (NUS). The optimization was made with respect to detecting small tumors 

for visual inspection of 111In-Octreoscan images. Monte Carlo simulations were used to 

evaluate three different parallel hole collimators with four different window settings. 

Reconstruction of images was performed with the iterative technique OSEM (Ordered Subset 

Expectation Maximization) with different numbers of iterations. The images were post-

filtered with two different filters with three critical frequencies each. 

 

The most appropriate setting for the SPECT-system at NUS is the MEGP-collimator (Medium 

Energy General Purpose) with a window setting of two main windows centered around 171 

and 245 keV, without scatter correction. The most optimal reconstruction is obtained by using 

two OSEM-iterations (10 subsets) and post-filtering with a Butterworth-filter with critical 

frequency 0.40 cm-1 and power factor 8. The ELEGP-collimator (Extended Low Energy 

General Purpose) proved however to be the most optimal collimator for detecting small 

tumors, but this collimator is currently not available at NUS. 
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1 Inledning  

 

Inom nuklearmedicinsk diagnostik används radioaktiva läkemedel, radiofarmaka, för att 

kunna utvärdera olika organs metabolism och fysiologiska beteende. Vid en Singel Photon 

Emission Computed Tomography, SPECT, undersökning används radiofarmaka bestående av 

två huvudkomponenter, en fotonemitterande radionuklid som behövs för detektion och ett 

läkemedel som dikterar fördelningen i kroppen. Genom att använda en scintillationskamera 

kan strålningen som erhålls när den administrerade radiofarmakan sönderfaller i kroppen 

detekteras. En funktionell bild över aktivitetsfördelningen erhålls och diagnostisering av olika 

patologiska tillstånd är därmed möjligt (Hietala 1998). Kliniskt utvärderas oftast organets 

fysiologiska funktion genom visuell inspektion av de erhållna bilderna. Dessa bilder kan även 

utvärderas kvantitativt. Bildkvaliteten och den kvantitativa noggrannheten är därför av stor 

betydelse vid scintigrafisk avbildning (Zaidi & Hasegawa 2003).  

 

Bildkvaliteten och den kvantitativa noggrannheten begränsas av en mängd faktorer. 

Gammakamerans egenskaper, så som spatiell upplösning, känslighet och energiupplösning är 

en del som påverkar bildkvaliteten. Bildkvaliteten försämras även av attenuering och 

spridning av fotoner som emitteras i patienten. Önskvärt vid scintigrafisk avbildning är 

detektion av de fotoner som lämnar sönderfallsplatsen utan förändring i riktning och energi 

(Rosenthal et al 1995). Attenuering är förlusten av dessa önskvärda fotoner. En spridd foton 

är en foton som växelverkat genom Comptonspridning antingen i patienten eller i kollimatorn 

och bär således på felaktig information om dess härkomst. Gammakamerans begränsade 

energiupplösning är inte tillräcklig för att diskriminera alla spridda fotoner (Rosenthal et al 

1995). En korrektion för dessa effekter behövs för att erhålla bättre kvalitet och kvantitet i 

bilden (Rosenthal et al 1995, Zaidi & Koral 2004). Bildkvaliteten och den kvantitativa 

noggrannheten kommer även att påverkas av rekonstruktionsmetod (Rosenthal et al 1995). 

 

Syftet med studien var att optimera bildkvaliteten, främst kontrast som funktion av brus, för 

SPECT-bilder med 111In-Octreoscan som används för cancerdiagnostik, för ett Infinia 

Hawkeye 4 (GE Healthcare, Wisconsin, USA) SPECT-system. En sådan optimering är av stor 

vikt eftersom 111In-Octreoscanbilder generellt är påverkade av mycket höga brusnivåer. 

Optimering gjordes med avseende på spridningskorrektion, kollimator, filter och antal 

iterationer vid rekonstruktion av bilder. Enligt överläkare Torbjörn Sundström vid Norrlands 
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universitetssjukhus, NUS, är det svårast att finna små tumörer och metastaser i levern. Därför 

gjordes optimering av kontrast i förhållande till brus med avseende på tumörer i 

storleksordningen en centimeter i diameter lokaliserade i levern. 

 

De bilder som användes vid utvärderingen av bildkvaliteten simulerades med hjälp av Monte 

Carlo-programmet SIMIND (Ljungberg & Strand 1989, Ljungberg et al 2005), för ett digitalt 

fantom. Patientbilder och inställningar från SPECT-bildtagningssystemet användes för 

utformning av fantom och parametrar ingående i de simulerade och efterarbetade bilderna.  

 

 



 3 

2 Teoribakgrund 

 

2.1 Radiofarmaka 

Vid en SPECT-undersökning används radiofarmaka bestående av två huvudkomponenter, en 

fotonemitterande radionuklid som behövs för detektion och ett läkemedel som dikterar 

fördelningen i kroppen (Hietala 1998). Vid val av radionuklid är det viktigt att se till dess 

egenskaper så som energi och halveringstid. Vid bildgivning är en energi mellan 70 och 200 

keV (Hietala 1998) på gammafotonerna att föredra. Ur strålskyddssynpunkt är det viktigt att 

stråldosen hålls så låg som rimligen är möjligt. En lägre gammafotonenergi är därför inte 

lämplig på grund av att många fotoner attenueras i patienten och bidrar således till stråldosen 

utan att bidra till bilden. Att välja en radionuklid med högre energi på gammafotonerna är 

också en nackdel då de kräver klumpigare detektionsutrustning som har en negativ effekt på 

den spatiella upplösningen och känsligheten. Radionuklidens halveringstid har stor betydelse 

för hur mycket aktivitet som finns i patienten vid undersökningen och hur mycket som 

återstår efteråt som då inte fyller någon funktion, utan endast ger en onödig dos till patienten 

(Hietala 1998). Den i särklass vanligaste radionukliden för SPECT är 99mTc som har en 

halveringstid på 6 timmar och fotonenergi på 140 keV. 

 

Det radioaktiva läkemedlet tillförs patienten antingen genom intravenös injektion, inandning 

eller oralt beroende på vad som skall undersökas. Genom att använda en scintillationskamera 

kan strålningen som erhålls när den administrerade radionukliden sönderfaller i kroppen 

detekteras. En bild över aktivitetsfördelningen i kroppen erhålls och diagnostisering av olika 

organs metabolism och fysiologiska beteende kan utföras (Cherry et al 2003).  

 

2.1.1 Octreoscan  

Octreoscan är en radioaktiv lösning innehållande 111In-pentetreotid som specifikt binds till 

receptorer för somatostatin. Octreoscan används därför vid diagnostisering, lokalisering och 

utredning av receptorbärande gastro-entero-pankreatisk neuroendokrina tumörer och av 

karcinoida tumörer (Läkemedelsverket 2005). Radionukliden 111In har en halveringstid på 2.8 

dygn och sönderfaller genom elektroninfångning (electron capture, EC) till stabilt kadmium 

under emission av främst gammastrålning av två olika energier, 171 (90%) och 245 keV 

(94%) (National Nuclear Data Center 2009). 111In används ganska sparsamt vid 
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nuklearmedicinska undersökningar på grund av sin långa halveringstid och höga fotonenergi, 

men kan vara lämplig då 99mTc av olika skäl inte kan användas. 

 

 

2.2 Gammakamera 

Gammakameran, som även är känd som Angerkameran efter sin utvecklare Hal Anger 

utvecklades i slutet av 1950-talet. Detektorn används inom nuklearmedicin vid scintigrafisk 

bildgivning. Gammastrålningen som erhålls när den administrerade radiofarmakan 

sönderfaller i kroppen detekteras. En funktionell bild över aktivitetsfördelningen erhålls och 

diagnostisering av olika patologiska tillstånd är därmed möjligt. Metoden att detektera 

aktivitetsfördelning är viktig då en funktionsförändring kan uppstå långt innan någon 

följdförändring i morfologi inträffar (Hietala 1998).  

 

Gammakameran består av en kollimator, en scintillationskristall, en ljusledare, en matris med 

PM-rör (fotomultiplikatorrör), samt elektronik för energi och positionsbestämning av de 

detekterade fotonerna.  

 

 
Figur 2.1 Schematisk skiss över gammakameran. 
 

Den vanligaste kollimatorn är parallellhålskollimatorn som består av en blyplatta med 

tusentals parallella hål tätt intill varandra. Hålen är oftast hexagonala för att minska 

mellanrummet mellan hålen. De mellanliggande väggarna benämns septa. Kollimatorns 

dimensioner vad det gäller tjocklek, håldiameter och septumtjocklek varierar beroende på 

vilken upplösning och känslighet, samt energiområde på fotonerna som kollimatorn är 

optimerad för. Kollimatorn definierar acceptansvinkeln för detektion av fotoner. Endast 

fotoner som infaller nästan vinkelrätt mot ytan kommer att passera genom kollimatorn och nå 

kristallen, och de övriga kommer att absorberas i kollimatorns septa. Genom att kontrollera 

vilka fotoner som är accepterade skapar kollimatorn en projicerad bild över källfördelningen 

på ytan av scintillationskristallen (Cherry et al 2003).  
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Scintillationskristallen består oftast av en 6.0-12.5 mm tjock NaI(Tl)-kristall, där en typisk 

tjocklek är 9.5 mm som ger god detektionssannolikhet för fotoner upp till några hundra keV. 

Valet av kristalltjocklek är en avvägning mellan detektionssannolikhet som ökar med 

tjockleken och den intrinsiska (inneboende) spatiella upplösningen som minskar med 

tjockleken. Kristallen är hermetiskt innesluten i ett tunt hölje av aluminium på frontsidan och 

kanterna för att skydda den mot fukt och ljus utifrån. Antalet ljusfotoner som skapas när 

gammafotonen växelverkar i scintillationskristallen är proportionellt mot den deponerade 

energin (Cherry et al 2003). Ljuset sprids isotropiskt från platsen för växelverkan och den 

mängd ljus som detekteras av varje PM-rör är omvänt relaterat till avståndet till den plats i 

kristallen där växelverkan inträffat (Ricard 2004). Ljusledaren som är optiskt kopplad till 

baksidan av kristallen skyddar kristallen och leder scintillationsljuset vidare till PM-rören som 

i sin tur är optiskt kopplade till ljusledaren (Cherry et al 2003). PM-rören omvandlar 

ljusfotonerna till mätbara elektriska signaler. På PM-rörens fotokatod omvandlas ljusfotoner 

till elektroner vilka förstärkas i en kedja av dynoder, som leder till en mätbar elektrisk puls 

vid anoden på de PM-rör som träffats av ljusfotoner (Aarsvold & Wernick 2004). För att 

erhålla signaler med en amplitud proportionell till gammafotonens energideponering och 

position för växelverkan i kristallen, bearbetas dessa pulser i en matris av elektriska kretsar 

(Hietala 1998). För att undvika registrering av gammafotoner som bär på felaktig information 

och därför inte skall bidra till bilden, används både logiska processer och 

diskrimineringsprocesser (Cherry et al 2003). 

 

 

2.3 Singel Photon Emission Computed Tomography 

Ett SPECT-system (Singel Photon Emission Computed Tomography), bygger på 

gammakameran, med ett till tre kamerahuvuden fäst på ett roterande gantry. Fördelen med att 

använda ett system med flera huvuden är att mer information kan erhållas på lika lång tid som 

för ett enkelhövdat system. Alternativt kan undersökningstiden minskas och ändå erhålla lika 

mycket information som för ett enkelhövdat system. Gammakameran producerar 

tvådimensionella (2D) bilder för ett antal projektionsvinklar jämnt fördelade runt objektet i en 

cirkulär eller elliptisk omloppsbana. I regel behövs mellan 64 och 128 projektioner, där varje 

projektion består av överlagrade händelser som insamlats längs ekvidistanta strålar genom 

objektet (Ljungberg 1990). Vanligtvis används ”step and shoot” teknik vid insamling av 

information, det vill säga ingen information samlas in under detektorförflyttningen. 2D-
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projektionerna används för att rekonstruera en 3D bildvolym, som i idealfallet skall motsvara 

aktivitetsfördelningen i patienten. Rekonstruktionen av SPECT-bilder sker oftast till matriser 

på 128 x 128 pixlar. Tvärsnittsbilder skapas för alla axiala snitt som täcks av gammakamerans 

Field of View (FOV). 3D-volymsbilden byggs upp av en kontinuerlig stack av 2D bilder, som 

sedan kan snittas i alla riktningar. Det finns olika metoder för att rekonstruera 

tvärsnittsbilderna, och de vanligaste metoderna är filtrerad återprojektion och iterativ 

rekonstruktion (Larsson 2005, Cherry et al 2003).  

 

 

2.4 Iterativ rekonstruktion  

Grunden för den iterativa tekniken är en stor uppsättning linjära ekvationer som löses med 

iterativa approximationer. Rekonstruktionen börjar med en enkel uppskattning av 

källfördelningen vilket kan vara en tom bild eller en homogen bild. Nästa steg är att beräkna 

de projektioner som skulle ha mätts för den uppskattade bilden. Genom att jämföra de 

beräknade projektionerna med de förvärvade bör den uppskattade bilden bli bättre för varje 

iterationssteg och i huvudsak närma sig den sanna bilden. I praktiken ökar även brusnivån i 

bilden med ökat antal iterationer. Det finns olika typer av iterativa algoritmer, som även kan 

ta hänsyn till specifika egenskaper hos bildsystemet. Dessa avancerade algoritmer är rätt 

tidskrävande, därför har en rad metoder utvecklats för att snabba på dem. OSEM (Ordered 

Subsets Expectation Maximization) är en metod som grupperar data till mindre subsets för att 

minska beräkningstiden (Hudson & Larkin 1994). Subseten består av jämnt fördelade 

projektioner runt patienten. Projektionerna för den uppskattade bilden beräknas och jämförs 

utifrån de projektioner som infattas av ett subset. För varje uppdatering av bilden används ett 

nytt subset. En iteration med OSEM definieras som en genomgång av alla subsets (Hudson & 

Larkin 1994). Denna rekonstruktionsteknik minskar beräkningstiden, då tiden per iteration är 

direkt proportionell mot antalet projektionsprofiler som måste beräknas (Cherry et al 2003). 

 

Den nya uppskattningen av den sanna bilden under en iteration kan beskrivas av:  
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där Si är subset i, jta  representerar sannolikheten att en foton från pixel j är detekterad vid t 

och ty  är erhållet projektionsdata vid t (Hudson & Larkin 1994). Det beräknade 

projektionsdatat, ∑
=

J

j

i

jjt xa
1

, jämförs mot det erhållna projektionsdatat. Kvoten mellan dem kan 

ses som en viktfaktor för hur nära den uppskattade bilden är den verkliga.  

 

 

2.5 Attenueringskorrektion  

Attenuering är förlusten av de önskvärda fotonerna, vilka är de fotoner som härstammar från 

ett sönderfall av radionukliden och följer en rak bana genom kollimatorn och deponerar all sin 

energi i kristallen. Förlusten av fotoner kan antingen ske genom fotoelektrisk absorption eller 

genom spridning i en vinkel så att de inte kan detekteras (Rosenthal et al 1995). Mängden 

attenuering i patienten är beroende av vävnadstyp, och hur lång sträcka fotonen färdas i 

vävnaden. Matematiskt kan fotonattenueringen skrivas som:  

 





−= ∫s dsyx ),(exp0 µφφ      (2.2) 

 
där oφ och φ  är emissions- respektive transmissionsfotonfluensen, och ds är differentialen för 

tjockleken vävnad fotonstrålen passerar genom längs sträckan s. µ  är den linjära 

attenueringskoefficienten som presenterar sannolikheten för en foton att undergå växelverkan 

under sin färd genom en enhet vävnad (Zaidi & Hasegawa 2003).  

 

Attenuering i kroppen är den fysikaliska faktor som påverkar SPECT mest. Kompenseras det 

inte för attenuering kommer den rekonstruerade bilden att vara kvantitativt felaktig i 

förhållande till den verkliga aktivitetsfördelningen i objektet och i vissa fall kan även 

bildartefakter och snedvridningar genereras (Rosenthal et al 1995). Vid rekonstruktion av 

SPECT-bilder med en iterativ metod kan attenueringskorrektion ske genom att införliva 

effekten av attenuering i sannolikhetsmatrisen. För detta krävs en 3D attenueringsmapp som 

beskriver fördelningen av de olika linjära attenueringskoefficienterna för den undersökta 

delen av kroppen (Zaidi & Hasegawa 2003). Den iterativa rekonstruktionsalgoritmen 

använder informationen i attenueringsmappen vid beräkning av attenuering längs fotonens 

väg mellan emissions- och detektionsplats. Det finns olika metoder för att skapa en 

attenueringsmapp, och den noggrannaste metoden baseras på transmissionsdata som kan 
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erhållas med hjälp av datortomografi (CT), som i regel utförs före eller efter SPECT-

undersökningen med patienten i samma position (Zaidi & Hasegawa 2003).  

 

 

2.6 Spridningskorrektion 

Med en spridd foton menas en foton som växelverkat främst i patienten men även i dess 

omgivning eller i kameran genom Comptonspridning (inkoherent spridning). Fotonen kan 

även växelverka och spridas genom koherent spridning. Detta är dock inget som det 

korrigeras för då riktningsförändringen för den inkommande fotonen är liten, och nästan ingen 

energiförlust uppstår. Dessutom är förekomsten av koherent spridda fotoner mycket mindre 

sannolik än förekomsten av Comptonspridda fotoner för de radionuklider som oftast används 

inom nuklearmedicin (Zaidi & Koral 2004). Spridningskorrektion korrigerar för de oönskade 

Comptonspridda fotonerna. Mängden spridd strålning beror på radionuklid och dess 

energifördelning samt storlek och sammansättning av den studerade delen av patienten (Zaidi 

& Koral 2004). Många av de Comptonspridda fotonerna registreras aldrig för att de sprids 

utanför kamerans FOV, absorberas i patienten eller energidiskrimineras av kameran, men de 

som registreras bär på felaktig information om dess härkomst. Detta bidrar till att kontrasten i 

bilden försämras och artefakter kan uppstå (Zaidi & Koral 2004). Det finns många olika 

metoder att spridningskorrigera för detta, men alla metoder baseras på approximationer som 

kan introducera artefakter. Det finns metoder som inkluderar spridningskorrektion i den 

iterativa rekonstruktionsalgoritmen, vilket kan vara väldigt tidskrävande. Ett stort antal av 

metoderna bygger istället på subtraktion av spridningsbilder vilket är mer negativt för 

brusnivån i bilden (Larsson 2005).  

 

2.6.1 Subtraktionsmetod för spridningskorrektion 

En vanlig spridningskorrektionsmetod som bygger på subtraktion är energifönsterteknik, där 

mätning görs i separata energifönster för att beräkna en spridningsbild att subtrahera. 

Spridningsfördelningen för en radionuklid är beroende av fotonenergin den emitterar. De 

fönsterinställningar som används bör därför optimeras med hänsyn till det detekterade 

energispektrumet och göras var radionuklid för sig. Spridd strålning detekteras även i det så 

kallade huvudfönstret, fönstret över fototoppen, och därför är placeringen av ytterligare 

energifönster avgörande för korrekt spridningsuppskattning (Holstensson et al 2007). En 

populär energifönsterteknik är Triple Energy Window (TEW) där ett huvudfönster placeras 
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över fototoppen och ett spridningsfönster på var sida om fototoppen för att beräkna 

spridningsbidraget (Ogawa et al 1991). En annan teknik är Comptonfönstermetoden där 

spridningsbilden beräknas från ett spridningsfönster (Jaszczak et al 1984).  

 

2.6.2 Iterativ metod för spridningskorrektion 

Det har visat sig att metoder som korrigerar för spridning under den iterativa rekonstruktionen 

ger förbättrad bildkvalitet och kvantitativ noggrannhet jämfört med metoder som bygger på 

subtraktion av spridningsbild innan rekonstruktion (Frey & Tsui 1996). Det underliggande 

problemet är att uppskatta sannolikheten att en foton som avges i position, x
r

, i ett objekt 

sprids och detekteras på ytan av detektorn i en position, t
r

. Denna sannolikhet är den spatiellt 

varierande, objektsberoende spridningsresponsfunktionen (SRF), ( )txS
rr

, . ESSE, Effective 

Source Scatter Estimation, är en metod för att beräkna SRF (Frey & Tsui 1996). 

Spridningskomponenten för en viss projektions position uppskattas från den attenuerade 

projektionen av en effektiv spridningskälla. ESSE använder fyra sannolikheter för fotonen vid 

beräkning av SRF som ger upphov till två kernels, en ”effective source scatter kernel” och en 

”scatter attenuation coefficient kernel”, vilka kombineras för att ge tre kernels som faltade 

med aktivitetsfördelningen ger tre bilder. En linjärkombination av dessa bilder ger upphov till 

en bild vilken multipliceras med densiteten för elektroner relativt vatten för att erhålla den 

effektiva spridningskällan. De attenuerade projektionerna för den effektiva spridningskällan 

ger den uppskattade spridningskomponenten (Frey & Tsui 1996). De två spridningskernels, 

”effective source scatter kernel” och ”scatter attenuation coefficient kernel”, är beroende av 

isotop, energifönster och pixelstorlek, men oberoende av objektet som undersöks och behöver 

därför inte beräknas för varje patient (Ljungberg et al 2002). ESSE kan inte modellera 

effekterna av ickeuniform attenueringsfördelning på sannolikheten för att nå den sista 

spridningspunkten, då de två kernels är spatiellt invarianta, vilket ger små fel nära kanterna av 

objektet för ickeuniforma objekt. ESSE kan däremot noggrant modellera effekterna av 

ickeuniform attenueringsfördelning i sista spridningspunkten och längs vägen mot detektorn 

(Frey & Tsui 1996). 

 

 

2.7 Korrektion för kollimator-detektor-respons  

Kollimator-detektor-responsen, CDR, beskriver i vilken grad bildgivningssystemet spatiellt 

smetar ut bilden av en punktstrålkälla. Den spatiella upplösningen för bildgivningssystemet 
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beskrivs därför i regel av systemets punktspridningsfunktion (PSF). PSF innehåller bland 

annat de kombinerade effekterna av kollimator- och detektoroskärpa i bilden (Rosenthal et al 

1995). Punktresponsupplösningen varierar spatiellt och upplösningen försämras med ökat 

avstånd mellan punktkällan och kollimatorytan. Detta resulterar i rekonstruktionsartefakter 

som i bilden kan ses som formförvrängningar och inhomogeniteter i densitet (Zeng et al 

1991). Den geometriska delen av punktresponsfunktionen är fotonfluensfördelningen på 

detektorytan som bestäms av den geometriska utformningen av kollimatorhålen. Den 

geometriska punktresponsfunktionen beror av punktkällans position och kollimatorns 

geometri. En korrektion för den geometriska punktresponsen kan införas i den iterativa 

rekonstruktionsalgoritmen för att erhålla skarpare bilder (Zeng et al 1991). CDR-

kompensation förbättrar inte enbart den spatiella upplösningen och därmed kontrasten för små 

objekt, utan reducerar även brusnivån vilket är positivt då signal-till-brus-kvoten ökar (Hutton 

et al 1997).  

 

 

2.8 Bildkvalitet 

Bildkvaliteten beskrivs oftast i parametrar av kontrast, brus och spatiell upplösning och är 

starkt beroende av gammakamerans utförande (Larsson 2005). Kontrast, brus och spatiell 

upplösning kan inte betraktas som helt oberoende parametrar även om de beskriver tre olika 

aspekter av bildkvaliteten, då förbättring i en av dem ofta erhålls på bekostnad av en eller 

flera av de andra (Cherry et al 2003).  

 

Kontrast är ett mått på intensitetsskillnad mellan två angränsande områden i bilden och skall 

motsvara olika nivåer av radioaktivt upptag i patienten. Kontrasten påverkas främst av 

attenuering, spridd strålning, septumpenetration i kollimatorn och bakgrundsstrålning. För 

små objekt påverkas kontrasten i hög grad även av den spatiella upplösningen (Larsson 2005, 

Cherry et al 2003).  

 

Spatiell upplösning refererar till kamerans förmåga att ge skärpa eller detaljer i bilden. Den 

spatiella upplösningen begränsas främst av upplösningen i kamerans kollimator och är 

avståndsberoende. Den spatiella upplösningen begränsas även av kamerans intrinsiska 

spatiella upplösning, där är det främst de statistiska variationerna i fördelningen av ljusfotoner 

som träffar varje PM-rör som är begränsningen (Cherry et al 2003). Den spatiella 
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upplösningen påverkas i en mindre grad även av spridd strålning och septumpenetration i 

kollimatorn (Larsson 2005). 

 

Det finns två sorters brus, strukturerat brus respektive statistiskt brus. Strukturerat brus är 

ickeslumpmässigt, det är överlagrat brus, och stör uppfattningen av det underliggande objektet 

som skall studeras. Statistiskt brus är slumpmässigt och finns överallt i bilden och gör det 

svårare att upptäcka objekt, även objekt som är större än den spatiella upplösningens 

begränsning. Särskilt svårt är det att se objekt med låg kontrast. Den statistiska brusnivån i 

bilden är beroende av antalet registrerade fotoner i gammakameran (Cherry et al 2003) och är 

normalt den överlägset största bruskällan i nuklearmediciska bilder.  

 

Brus dominerar ofta signalen vid höga frekvenser. Därför kan ett lågpassfilter så som 

Butterworth- och Hanning-filter användas för att minska bruset i bilden, dock på bekostnad av 

bildupplösning. Filter som använder en lägre kritisk frekvens tar bort mer högfrekventa 

komponenter i originalbilden så att en jämnare bild fås. För att uppnå god brusreduktion utan 

att väsentligt reducera bildupplösningen måste den kritiska frekvensen väljas med omsorg 

(Aarsvold & Wernick 2004). En skillnad mellan Butterworth- och Hanning-filtren är hur den 

kritiska frekvensen definieras. För Butterworth-filtret definieras den kritiska frekvensen som 

den frekvens där filtret når värdet 2
1  medan Hanning-filtrets kritiska frekvens är den 

frekvens där filtret når värdet noll (Gilland et al 1988). Filtrens form kan ses i figur 2.2.   

 

Hanning-filtret beskrivs av ekvationen (Gilland et al 1988): 
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Butterworth-filtret kan beskrivas av ekvationen (Ohlson et al 2008):  
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ϖ      (2.4) 

 

där ϖ  är frekvensen, cϖ  den kritiska frekvensen och P  är powerfaktorn. Det finns fler 

definitioner av Butterworth-filtret men detta är den som GE Healthcare använder.  
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Figur 2.2 Formen för ett Butterworth-filter med powerfaktor 8 och kritisk frekvens 0.40 cm-1 och ett Hanning-
filter med kritisk frekvens 0.8 cm-1. 
 

 

2.9 Monte Carlo 

Monte Carlo-simuleringar använder slumptal för att lösa olika sannolikhetsfunktioner för den 

simulerade processen. Fördelen med Monte Carlo-simuleringar är att det under utredning av 

en given modell är väldigt lätt att ändra olika parametrar och undersöka effekten av dessa 

förändringar på systemets prestanda. Inom nukleramedicin kan därför optimering av 

bildgivande system till stor del utföras med simuleringar. Med Monte Carlo-simuleringar är 

det dessutom möjligt att utvinna resultat som inte kan fås från mätningar med en 

gammakamera, så som statistik över viktiga parametrar för de olika växelverkningarna i 
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objektet. Det är därför möjligt att i detalj studera varför bilder från scintillationskamerasystem 

blir försämrade (Ljungberg et al 1998).  

 

2.9.1 SIMIND 

Monte Carlo programmet SIMIND (Ljungberg & Strand 1989, Ljungberg et al 2005) är 

utvecklat av professor Michael Ljungberg vid Lunds universitet. Programmet beskriver en 

vanlig klinisk gammakamera som enkelt kan modifieras för ett stort antal beräkningar och 

mätningar med SPECT-bildgivning. SIMIND simulerar enbart fotoner och inte de sekundära 

elektroner som uppstår vid växelverkan, vilket fungerar väl vid de förhållandevis låga 

fotonenergier som används vid gammakameramätningar. Programkoden för SIMIND är 

skriven i Fortan 90 och programmet består av två huvudprogram, CHANGE och SIMIND. 

Parametrar för systemet som skall simuleras definieras i programmet CHANGE och i externa 

datafiler. SIMIND läser de input filer som skapats i CHANGE och utför själva Monte Carlo-

simuleringen och sparar resultatet i ett antal externa datafiler (Ljungberg et al 1998).  

 

 

2.10 Rekonstruktionsprogram  

2.10.1 Xeleris 

GE Xeleris Nuclear Medicine Workstation (GE Healthcare, Wisconsin, USA) används på 

nukleramedicinska avdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå för att visa, 

rekonstruera och bearbeta nuklearmedicinska bilder. I Xeleris kan bilderna 

spridningskorrigeras med en metod som bygger på subtraktion av en spridningsbild innan 

rekonstruktionen. Bilderna kan attenueringskorrigeras under den iterativa rekonstruktionen, 

med en attenueringsmapp som vanligtvis beräknas från CT-bilder. Rekonstruktion med 

OSEM är möjligt i Xeleris men däremot är det inte möjligt att kompensera för CDR för 111In 

med den nuvarande versionen av Xeleris (version 2.1220).  

 

2.10.2 OSEMS  

Det finns program som kan kompensera för ickeuniform attenuering, spridning och CDR, 

under rekonstruktion av SPECT-bilder med en iterativ OSEM-algoritm. OSEMS som är 

utvecklat på John Hopkins Universitet (Baltimore, USA) av Dr Eric Frey är ett exempel på ett 

sådant program, och är framtaget som en forskningsmjukvara. Programmet är uppbyggt så att 

CDR innehåller både penetration och geometriska komponenter (Ljungberg et al 2002). 
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Genom att veta CDR som en funktion av avståndet från ytan av detektorn är det möjligt att 

kompensera för geometrisk respons och septumpenetration. Fotonattenueringen baseras på en 

inhomogen attenueringsmapp erhållen från till exempel CT-bilder och 

spridningskompensationen bygger på ESSE (Frey & Tsui 1996).  
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3 Material och metod  

 

3.1 Patientbilder 

I studien valdes bilder från 20 patienter som genomgått SPECT-undersökning med 111In-

Octreoscan ut. Fördelningen mellan leverfriska patienter och patienter med levertumör eller 

levermetastas var lika. Patienterna hade injicerats med cirka 180 MBq 111In-Octreoscan dag 1. 

SPECT-undersökningen och en plänar helkroppsundersökning gjordes dag 2, cirka 21 timmar 

efter injektion. Dag 2 är kontrasten mellan tumörupptag och bakgrund högre än dag 1, men på 

grund av utsöndring och sönderfall är totala aktiviteten förstås lägre. SPECT-

undersökningarna gjordes med två FOV, ett över buken och ett över bröstkorgen, som sedan 

sattes ihop under rekonstruktionen. De båda SPECT-körningarna, som inkluderar 60 

projektionsbilder, tar cirka 20 minuter vardera, och inkluderar även en lågdos-CT för fusion 

och attenueringskorrektion. Patienternas bilder låg till grund vid ansättning av parametrar för 

de simulerade bilderna som användes vid utvärdering av kontrast som funktion av brus.  

 

 

3.2 Fantomets utformning 

Av praktiska skäl användes ett cylindriskt fantom med tumörliknande sfärer och inte en 

patientliknande geometri. Fantomet är ett digitalt fantom bestående av sfärer i en homogen 

bakgrund. Sfärerna (tumörerna) skapades som ett så kallat Jaszczak-fantom i en input-fil som 

lästes till CHANGE. Jaszczak-fantomet i SIMIND är en textfil där källornas längd och 

position i X-, Y- och Z-riktning, aktivitetskoncentration i förhållande till bakgrunden samt 

form (sfär, cylindrisk horisontell stav, rektangulär horisontell stav, hexagonal horisontell stav 

eller cylindrisk vertikal stav) deklareras. Fantomets längd sattes till 25.0 cm och diametern 

sattes till 28.6 cm. Diametern bestämdes som ett medelvärde av de 20 patienternas bredd och 

tjocklek i ett CT-snitt över levern. Längden valdes med hänsyn till gammakamerans 

kristallstorlek. Fantomet placerades i origo i det simulerade gammakamerasystemet och kan 

ses i figur 3.1.  
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Figur 3.1 Skiss över fantom och det simulerade gammakamerasystemets koordinatsystem. 
 

Det cylindriska fantomet har en bakgrund motsvarande upptag av radiofarmaka i en frisk 

lever och innehåller sfärer av två olika storlekar, tio stycken sfärer med en diameter på 12 

mm, S12, och åtta stycken sfärer med en diameter på 20 mm, S20, symetriskt placerade i 

varsin ända av cylindern. De mindre sfärernas centrum är 5.5 cm från fantomets kant i Y-Z-

planet och 5.1 cm i X-riktningen. De lite större sfärernas centrum är 5.5 cm från fantomets 

kant i Y-Z-planet och 5.5 cm i X-riktningen. Sfärerna är placerad en bit in från kanterna för 

att undvika att eventuella kanteffekter påverkar dem. Anledningen till att flera sfärer är 

symetriskt utplacerade i fantomet är för att kunna erhålla statistik över sfärernas kontrast. 

 

För att kunna ansätta rätt koncentrationskvot mellan sfär och leverbakgrund gjordes mätningar 

i patienternas WB NM bilder, vilket är rekonstruerade SPECT-bilder korrigerade för 

spridning och attenuering. En mät-ROI (Region Of Interest) placerades för de leverfriska 

patienterna i levern, och för de leversjuka placerades även en ROI över tumören/metastasen 

för mätning av upptag, förutsatt att tumören var tillräckligt stor (mer än cirka 3 cm). För 

upptag i lever hölls storleken på ROI:en konstant och ett medelvärde av pixelvärdena 

noterades. För tumör noterades däremot maximala pixelvärdet inom ROI:en. Detta gjordes för 

att inte underskatta upptaget på grund av partiella volymseffekter vilket är en effekt som 

uppstår på grund av missmatch av systemets upplösning (som för denna undersökning ligger 
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på cirka 15 mm) objektets storlek och pixelstorlek (Rosenthal et al 1995). För små objekt 

sprids antalet registreringar ut över en signifikant större volym än dess verkliga storlek på 

grund av den begränsade spatiella upplösningen och bilden återger då inte objektets 

aktivitetskoncentration (Zaidi & Hasegawa 2003). Koncentrationskvoten mellan tumör och 

leverbakgrund beräknades för de leversjuka patienterna. Koncentrationskvoten mellan sfär 

och leverbakgrund i fantomet bestämdes som ett medelvärde av patienternas 

koncentrationskvoter mellan tumör och leverbakgrund och kan ses i tabell 3.1. Fantomets 

design och giltighet verifierades mot kliniska bilder innan det togs i bruk. 

 

Tabell 3.1 Mätning i patienternas rekonstruerade SPECT-bilder, korrigerade för spridning och attenuering. 
Medelvärdet är presenterat med en standardavvikelse. 

 Medelvärde för 
upptag i lever 
(counts) 

Medelvärde för 
upptag i levertumör 
(counts) 

Medelvärde för 
upptagskvot mellan 
tumör och lever  

Leversjuka 33.6 ± 9.5 324.8 ± 131.7 11.3 ± 3.0 

Leverfriska 33.9 ± 12.6  - - 

 

 

3.3 Energifönsterinställning  

Fyra fönsterinställningar var av tre korrigerar för spridning utvärderades. Alla 

fönsterinställningar har samma huvudfönster, fototoppsfönster, på 20 % (±10 %) av 

fototoppsenergin 171 keV respektive 245 keV centrerade över respektive fototopp. Den 

nuvarande spridningskorrektionen (SK-140) vid NUS bygger på Comptonfönstermetoden där 

spridningsbilden beräknas från ett spridningsfönster med en bredd på 18 % av 140 keV 

centrerat kring 140 keV. Den andra spridningskorrektionen (SK-171_245) bygger på Triple 

Energy Window (TEW) teknik, med två spridningsfönster intill vardera sida om 

fototoppsfönstret. För den övre fototoppen, 245 keV, antas ingen spridning av fotoner vid den 

övre gränsen av dess fototoppsfönster, därför behövs inget spridningsfönster på den sidan. 

Spridningsfönstrens bredd sattes till 10 % av fototoppsenergin för vardera fototopp. Den 

tredje spridningskorrektionen (SK-209) bygger på en metod framtagen av Maria Holstensson 

(Holstensson et al 2007), med ett spridningsfönster på 10 % centrerat över 209 keV. En fjärde 

inställning utan spridningsfönster (ingen) utvärderades också. Fönsterinställningarna återges i 

tabell 3.2 och figur 3.2.  
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Tabell 3.2 Energiintervall på mätfönster för de olika fönsterinställningarna.  

Fönsterinställning Huvudfönster (keV) Spridningsfönster (keV) 

SK-140 153.9 – 188.1 

220.5 – 269.5 

127.4 – 152.6 

SK-171_245 153.9 – 188.1 

220.5 – 269.5 

136.8 – 153.9 

188.1 – 205.2 

196.0 – 220.5 

SK-209 153.9 – 188.1 

220.5 – 269.5 

198.6 – 219.5 

Ingen  153.9 – 188.1 

220.5 – 269.5 

--- 

 

 

 

 
Figur 3.2 Överblick för fönsterinställningarna SK-140 (a), SK-171_245 (b), SK-209 (c) och ingen (d), med ett 
energispektrum för MEGP-kollimatorn. Heldragna linjer indikerar huvudfönster och streckade linjer indikerar 
spridningsfönster och de skuggade areorna illustrerar spridningsbidraget att subtrahera.  
 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.4 Simulering 

Simulering gjordes med SIMIND version 4.9 för en Infinia Hawkeye 4 gammakamera med 

tre olika parallellhålskollimatorer: Low Energy General Purpose (LEGP), Medium Energy 

General Purpose (MEGP) och Extended Low Energy General Purpose (ELEGP). LEGP är 

anpassad för låga energier och används främst för 99mTc. MEGP är anpassad för lite högre 

energier och används vanligtvis för 111In. ELEGP-kollimatorn är en ovanlig kollimator som är 

optimerad för 123I och 81Kr och finns inte på NUS. Kollimatorernas egenskaper ses i tabell 3.3 

och ett urval av använda parametrar under simulering återfås i tabell 3.4.  

 

Tabell 3.3 Egenskaper för MEGP-, ELEGP- och LEGP-kollimatorn. 

Kollimator Håltyp 
 

Septumtjocklek 
(mm) 

Håldiameter 
(mm)  

Hållängd 
(mm) 

MEGP Hexagonal 1.05 3.0 58 

ELEGP Hexagonal  0.4 2.5 40 

LEGP Hexagonal 0.2 1.9 35 

 

Tabell 3.4 Data använt vid simulering i SIMIND. 

Scintillationskristall  

   Längd 40 cm 

   Bredd 54 cm 

   Tjocklek 0.95 cm 

   Energiupplösning (140 keV, FWHM) 8.98 % 

   Intrinsisk spatiell upplösning (140 keV, FWHM) 0.346 cm  

  

Pixelstorlek 0.442 cm 

Matrisstorlek 128 x 128 pixlar  

Projektionsvinklar 60 stycken 

Avstånd mellan centrum av fantomet och nedersta delen av 

kollimatorn 

16.3 cm 

 

Kristallens energiupplösning och intrinsiska spatiella upplösning är uppmätta värden vid NUS 

för den gammakamera (Infinia Hawkeye 4) som simulerades och är angivna för energin 140 

keV. Fönsterinställningarna i tabell 3.2 deklarerades i en input-fil som lästes till CHANGE. 

Egenskaperna för 111In, energi och sannolikhet per sönderfall, deklarerades även de i en input-

fil som lästes till CHANGE. Cirka 8108 ⋅  fotoner simulerades per projektionsbild, vilket var 
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framtestat för att ge en mycket låg brusnivå i bilderna, då SIMIND inte ger Poissonfördelat 

brus (detta då viktad Monte Carlo används). Det Poissonfördelade bruset måste adderas i 

efterhand. Resultatet från simuleringen sparas för varje mätfönster till olika output-filer. Det 

erhålls en tot-fil som innehåller både primära (önskvärda) fotoner och spridda fotoner och en 

sca-fil som innehåller de spridda fotonerna. Även en air-fil erhålls, vilken representerar en 

simulering där inga växelverkningar uppstått i fantomet och representerar därför den ideala 

bilden vilken bör uppnås efter att spridnings- och attenueringskorrektion utförts på tot-bilden. 

Det erhålls även en fil över data och resultat för själva simuleringen samt över 

energifördelningen.  

 

 

3.5 Beräkning av effektiv attenueringskoefficient  

Den effektiva attenueringskoefficienten används vid korrektion under broad-beam 

förhållanden där även spridda fotoner når detektorn. Den kan således användas i 

attenueringsmappen vid attenueringskorrektion för bilder som inte spridningskorrigeras. Den 

effektiva attenueringskoefficienten, effµ , för 111In i vatten, som är vävnadsekvivalent, 

simulerades i SIMIND. Detta genom att stegvis öka vattentjockleken och mäta antalet 

registreringar (counts) i mätfönstren över fototopparna. Avståndet mellan källa och detektor 

hölls konstant, 11.5 cm. Den effektiva attenueringskoefficienten beräknades för de tre olika 

kollimatorerna, MEGP, LEGP och ELEGP och återges i figur 3.3 och tabell 3.5.  

 

Antalet counts (registreringar), xC vid en sträcka x, ges av sambandet: 

 
)exp(0 xCC effx ⋅−⋅= µ      (3.1) 

 
där x  är tjockleken vatten, xC  är antalet counts i detektorn vid tjockleken x och 0C är antalet 

counts i detektorn vid tjockleken 0=x .  

 

Efter logaritmering av ekvation 3.1 kan den effektiva attenueringskoefficienten erhållas som 

lutningskoefficienten för det linjära sambandet som uppstår.  

 
)ln()ln( 0CxC effx +⋅−= µ      (3.2) 
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Effektiv attenueringskoefficient för In-111 i vatten
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Figur 3.3 Bestämning av effektiv attenueringskoefficient för 111In i vatten.  
 

Tabell 3.5 Effektiv attenueringskoefficient för 111In i vatten för respektive kollimator. Använd vid 
attenueringskorrektion för ickespridningskorrigerade bilder. 

Kollimator Effektiv attenueringskoefficient för 111In i vatten [cm-1] 

MEGP 0.0922 

ELEGP 0.1035 

LEGP 0.1167 

 

Observera att användandet av dessa effektiva attenueringskoefficienter inte kompenserar för 

effekten av kollimatorpenetration i SPECT. De effektiva attenueringskoefficienterna varierar 

något för de olika kollimatorerna. Variationen beror sannolikt på andelen detekterade spridda 

fotoner relativt de primära fotonerna. Andelen detekterade spridda fotoner är lägre för 

ELEGP- och LEGP-kollimatorn jämfört med MEGP-kollimatorn, på grund av 

kollimatorpenetration, och den effektiva attenueringskoefficienten närmar sig därför den 

linjära attenueringskoefficienten. 

 

 

3.6 Beräkning av linjär attenueringskoefficient 

Den linjära attenueringskoefficienten används för korrektion under narrow-beam förhållanden 

där endast primärfotoner detekteras och inga spridda fotoner. Den användes således i 

attenueringsmappen vid attenueringskorrektion för spridningskorrigerade bilder. Den linjära 

attenueringskoefficienten, µ , i vatten för foton energierna 171 och 245 keV interpolerades ur 
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appendix D.3 (Attix 1986). Förekomsten av de två fotonenergierna 171 och 245 keV 

beräknades från fototoppsfönsterna i den från SIMIND simulerade primärbilden, där endast 

primärfotoner är detekterade. De linjära attenueringskoefficienterna för energierna 171 och 

245 keV erhöll viktfaktor efter dess förekomst, se tabell 3.6.  

 

Tabell 3.6 Linjära atteueringskoefficienten och vikt efter förekomst.  

Fotonenergi (keV) Linjär attenueringskoefficient [cm-1] Vikt 
  MEGP ELEGP LEGP 

171 0.1451 0.58 0.34 0.14 

245 0.1289 0.42 0.66 0.86 

 

Den linjära attenueringskoefficienten, µ , för 111In beräknades enligt: 

 

245245171171 µµµ ⋅+⋅= vv      (3.3) 

 
där µ är den linjära attenueringskoefficienten och v är viktfaktor.  

 

Den linjära attenenueringskoefficienten för 111In i vatten beräknades för MEGP-, ELEGP- och 

LEGP-kollimatorn till 0.138 cm-1, 0.134 cm-1 respektive 0.131 cm-1. Den linjära 

attenueringskoefficienten varierar något för de tre kollimatorerna. Detta då ELEGP- och 

LEGP-kollimatorn har tunnare septa än MEGP-kollimatorn, och är således mer känsliga för 

kollimatorpenetration. ELEGP- och LEGP-kollimatorn släpper således igenom större andel av 

245 keV fotoner än MEGP-kollimatorn.  

 

 

3.7 Normering av de simulerade bilderna 

Vid simulering av SPECT är det viktigt att statistiken i de simulerade bilderna stämmer 

överens med den undersökningstyp som skall simuleras, i detta fall statistiken över upptaget i 

levern. 

 

Mätning av antal registreringar på ytan av levern gjordes med hjälp av ROI:ar i de leverfriska 

patienternas tomografiska bilder. Detta är orekonstruerade SPECT-bilder som varken är 

spridningskorrigerade eller attenueringskorrigerade. Ett medelvärde över antalet registreringar 

inom ROI:en noterades för varje patient. Avståndet in till leverns yta från kroppens utsida 
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mättes i ett snitt över levern i patientens CT-bild. De noterade medelvärdena 

attenueringskorrigerades enligt ekvation 3.1 med den effektiva attenueringskoefficienten för 

MEGP-kollimatorn, 0.092 cm-1. Ett medelvärde över de friska patienternas antal registreringar 

i lever beräknades. Patientbilderna är erhållna vid NUS med en Infinia Hawkeye 4, med 

MEGP-kollimator.  

 

Medelantalet registreringar på ytan av Jaszczak-fantomet simulerat med MEGP-kollimator 

normerades till patienternas medelvärde. Detta gjordes för att cylinderns yta skall erhålla 

samma antal registreringar som leverns yta, detta för att även tvärsnittsbilderna efter 

rekonstruktion skall återge ungefär samma antal registreringar som tvärsnittsbilderna över 

levern. För LEGP- och ELEGP-kollimatorn finns inga patientbilder att normera medelvärdet i 

bilderna mot. För dessa kollimatorer jämfördes totala antalet registreringar i fototopparna mot 

motsvarande värde i MEGP-kollimatorns fototoppar efter en simulering av fantomet med lika 

många fotoner för varje kollimator. Medelvärdet i bilderna för LEGP- och ELEGP-

kollimatorn erhölls genom att vikta med avseende på kvoten mellan antalet registreringar, se 

tabell 3.7. 

 

Tabell 3.7 Medelvärde i SPECT-bild för respektive kollimator.  

Kollimator Antal registreringar i 
fototopparna 

Antal registreringar  i 
fototopparna relativt 
MEGP-kollimatorn 

Medelvärde i patientbild 

MEGP 5100747.1 ⋅  1.00 13.78 ± 4.47 

ELEGP 5106998.3 ⋅  3.44 47.45 * 

LEGP 6102905.1 ⋅  12.01 165.50 * 

*beräknade medelvärden 

 

 

3.8 Brus 

Till de nästan brusfria normerade projektionsbilderna adderades Poissonfördelat brus, då det 

inom SPECT är Poissonfördelat brus i projektionsbilderna. Bruset adderades till bilderna i 

Matlab version 7.4.0.287 (The Math Works, Inc., Massachusetts, USA) med Matlabs 

fördefinierade brusfunktion ”imnoise”. Bruset kontrollerades även i patienternas bilder och 

kan konstateras vara Poissonfördelat. Vid Poissonfördelning är bruset (standardavvikelsen) 

roten ur medelvärdet. Det är därför viktigt att bilden är normerad till rätt medelvärde för att få 
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en korrekt brusnivå i bilden. För MEGP-kollimatron ligger brusnivån i projektionsbilderna på 

cirka 30 %.  

 

 

3.9 Beräkning av spridningsbilder 

3.9.1 Spridningsbilden för spridningskorrektion SK-209  

I övre gränsen, 269.5 keV, av fototoppsfönstret centrerat kring 245 keV antogs inga spridda 

fotoner finnas. En linje drogs från denna nollpunkt till en punkt i nedre gränsen, 220.5 keV, 

av energifönstret som sattes till medelantalet registreringar (counts) per energikanal som finns 

i spridningsfönstret. Denna linje extrapolerades bakåt till fototoppsfönstret centrerat kring 171 

keV. Se figur 3.2 (c).  

 

Spridningsbilden, 209
spridIMA , att dra av från de summerade fototoppsfönstren erhölls enligt:  
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där 209IMA  är bilden från spridningsfönstret centrerat kring energin 209 keV. 171w , 209w  och 

245w  är bredden på respektive fönster centrerat kring indexerad energi. 2.02 och 0.5 är 

areakvoter mellan arean under den dragna linjen i fototoppsfönstret och arean i det 

breddkompenserade spridningsfönstret (Holstensson et al 2007). 

 

3.9.2 Spridningsbilden för spridningskorrektion SK-171_245  

Spridningsbilden, 245_171
spridIMA , att dra av från de summerade fototoppsfönsterna erhölls enligt: 
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där vänster

IMA171 , höger
IMA171 , vänster

IMA245  och höger
IMA245  är bilden från nedre respektive övre 

spridningsfönstret vid fototoppsfönstret centrerat kring 171 keV respektive 245 keV. (I detta 

fall är höger
IMA245  lika med noll.) spridvänster

w171 , spridhöger
w171 , spridvänster

w245  och spridhöger
w245  är bredden på 

respektive spridningsfönster. 171w  och 245w  är bredden på fototoppsfönstret centrerat kring 

171 keV respektive 245 keV (Ogawa et al 1991).  
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3.9.3 Spridningsbilden för spridningskorrektion SK-140  

Spridningsbilden, 140
spridIMA , att dra av från de summerade fototoppsfönstrena erhölls enligt: 

 

140
140

IMAIMAsprid =      (3.6) 

 
där 140IMA  är bilden från spridningsfönstret centrerat kring 140 keV. Metoden är optimerad 

av GE Healthcare och används standardmässigt för det simulerade SPECT-systemet, Infinia 

Hawkeye 4, för 111In.  

 

 

3.10 Kvantitativ bedömning  

För att göra en övergripande bedömning av den kvantitativa noggrannheten av de olika 

spridningskorrektionerna jämfördes andelen subtraherade fotoner för respektive 

spridningskorrektion med det sanna spridningsbidraget erhållet från simulering med SIMIND. 

Spridningsbidraget beräknades genom att ta antalet registreringar i spridningsbilden dividerat 

med antalet registreringar i totalbilden, vilket är bilden från fototopparna innan subtraktion av 

spridningsbild. Denna kvot benämns scatter-to-total.  

 

 

3.11 Rekonstruktion av bilder 

3.11.1 Rekonstruktion med Xeleris 

Inledningsvis gjordes en bedömning av om spridningskorrektion är lämpligt och vilken metod 

som i så fall skall användas. För varje kollimator, MEGP, LEGP och ELEGP, rekonstruerades 

bilder i Xeleris version 2.1220 (GE Healthcare, Wisconsin, USA) för de fyra olika 

fönsterinställningarna, SK-140, SK-171_245, SK-209 och ingen. Rekonstruktion gjordes med 

olika antal iterationer: en till fyra OSEM-iterationer, med tio subsets. Fler iterationer ansågs 

inte relevant för dessa mycket brusiga bilder. Detta gjordes för att undersöka hur kontrast som 

funktion av brus varierar med antal iterationer för att kunna jämföra fönsterinställningarna. 

För SPECT-serien utan spridningskorrektion rekonstruerades även bilder med fem och sex 

OSEM-iterationer då de visade sig ha klart lägre kontrast och brusnivåer. Samtliga bilder 

rekonstruerades både med och utan attenueringskorrektion. För fönsterinställningarna SK-140, 

SK-171_245 och SK-209 användes linjära attenueringskoefficienter i attenueringsmappen 

medan det för fönsterinställningen ingen användes effektiva attenueringskoefficienter. 
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Samtliga bilder postfiltrerades med ett Butterworth-filter med en kritisk frekvens på 0.40 cm-1 

och en powerfaktor på 8, vilket är det filter som används standardmässigt på NUS för 111In-

Octreoscan-undersökningar. 

 

Efter visualisering av dessa bilder konstaterades att attenueringskorrektion för LEGP- och 

ELEGP-kollimatorn inte var lämplig då överkompensation uppträder i bildernas centrum på 

grund av kollimatorpenetration. Effekten av detta kan ses i figur 3.4. Utveckling och analys av 

någon korrigerad och anpassad attenueringskorrektion för ELEGP-kollimatorn ansågs ligga 

utanför ramen av detta examensarbete. 

 

   
Figur 3.4 Ett homogent snitt över fantomet för spridningskorrektionen SK-140 rekonstruerat i Xeleris. 
Rekonstruktion med två OSEM-iterationer med tio subsets med attenueringskorrektion (a), (c) och (e) samt utan 
attenueringskorrektion (b), (d) och (f) för MEGP-, ELEGP- och LEGP-kollimator. Bilderna är postfiltrerade med 
ett Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8.  

(a) 

(c) 

(f) (e) 

(b) 

(d) 
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Vidare analys av fönsterinställningarna gjordes med attenueringskorrektion för MEGP-

kollimatorn, men utan attenueringskorrektion för LEGP- och ELEGP-kollimatorn då en mer 

homogen bakgrund uppträder utan attenueringskorrektion, bortsett från kanteffekter, för dessa 

kollimatorer. 

 

3.11.2 Rekonstruktion med OSEMS 

Bilder rekonstruerades även för varje kollimator (MEGP, LEGP och ELEGP) med 

programmet OSEMS, för en SPECT-serie med fototoppsfönster på 20 % av fototoppsenergin 

171 keV respektive 245 keV centrerade över respektive fototopp. En attenueringsmapp 

skapad med den linjära attenueringskoefficineten och simulerade ”effective source scatter 

kernel” och ”scatter attenuation coefficient kernel” för ESSE-baserad spridningskorrektion 

samt CDR-kompensation innehållande kollimatorpenetration användes under den iterativa 

rekonstruktionen. Rekonstruktion gjordes med en till åtta OSEM-iterationer med tio subsets. 

Det ökade antalet iterationer var en säkerhetsåtgärd eftersom det kan ta längre tid för OSEM 

att konvergera när CDR-korrektion används. Även dessa bilder postfiltrerades med ett 

Butterworth-filter med en kritisk frekvens på 0.40 cm-1 och en powerfaktor på 8. 

 

 

3.12 Utvärdering av kontrast som funktion av brus 

En hotspot-bild, en bild där aktivitet endast ansattes i fantomets sfärer, simulerades i SIMIND 

för att erhålla en referensbild över källornas placering. Hotspot-bilden användes vid placering 

av ROI:ar, eftersom de små sfärerna var svåra att se i många av bilderna som skulle 

utvärderas. ROI:arna skapades i Jan Axelssons program ”Imlook4d” version 101006 (Jan 

Axelsson, PET-fysiker vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Svergie) som körs via 

Matlab. Över de tio sfärerna med en diameter på 12 mm, motsvarande en sfärstorlek på 5.79 

pixlar, centrerades en ROI på 9 pixlar över var och en sfär i ett tvärsnitt av dess centrum. Över 

de åtta lite större sfärerna med en diameter på 20 mm, motsvarande en sfärstorlek på 16.08 

pixlar, centrerades en ROI på 25 pixlar över var och en i ett tvärsnitt av dess centrum. För 

båda sfärstorlekarna användes en 1.55 gånger större ROI än sfärens tvärsnittsyta, detta då 

ROI:ens radie anges i ett helt antal pixlar, och alla pixlar i bilden som tangeras av denna radie 

får ingå. För mätning av bakgrunden användes en ringformad ROI på 900 pixlar som 

centrerades i fyra homogena snitt jämnt fördelade mellan de två sfärändarna av fantomet, se 

figur 3.5 (a). Bakgrunds-ROI:ens position motsvarar sfärernas läge vilket är viktigt för de 
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rekonstruktioner som är gjorda utan attenueringskorrektion eftersom intensiteten då varierar 

med avståndet till cylinderns centrum. Ringens bredd är så pass bred att den precis täcker in 

de stora sfärerna. Medelvärde och standardavvikelse erhölls för varje ROI. Dessa ROI:ar 

sparades och användes i samtliga rekonstruktioner. 

 

 
Figur 3.5 ROI:ar skapade i Imlook4d för bakgrunden (a) och S12-sfärer (b).   
 

Kontrasten, K, i bilderna beräknades som: 

 

b

bs
K

−
=       (3.7) 

 

där s är medelvärdet i sfären och b är medelvärdet i bakgrunds-ROI:en.  

 

Bruset, B, i bilderna beräknades som:  

 

b
B bσ

=       (3.8) 

 

där bσ är standardavvikelsen för bakgrunden och b är medelvärdet för bakgrunden.  

 

Signal-brus-kvoten, SNR, beräknades som: 

 

b
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σ

−
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Kontrast som funktion av brus erhölls för varje fönsterinställning och presenteras i form av en 

graf, där punkterna på kurvan representerar en, två, tre OSEM-iterationer och så vidare. 

Kontrast som funktion av brus beräknades för de små sfärerna, S12, och de större sfärerna, 

S20, var för sig. Även förhållandet mellan kontrast och brus, SNR, som funktion av OSEM-

iterationer beräknades för de olika fönsterinställningarna för båda sfärstorlekarna. Detta för att 

lättare se hur förhållandet mellan kontrast och brus påverkas av de olika fönsterinställningarna 

samt avgöra hur många iterationer som kan vara lämpligt. 

 

Det var orimligt att analysera alla möjliga varianter av fönsterinställningar och kollimatorer 

med olika filter. Vid val av fönsterinställning och kollimator för vidare undersökning med 

olika filter och kritiska frekvenser för dessa, analyserades kontrast-brus kurvorna, samt SNR 

för både S12- och S20-sfärerna. Vid bedömningen jämfördes fönsterinställningarnas 

kontrastnivå successivt för en given brusnivå. En subjektiv visuell bedömning av möjligheten 

att se S12-sfärer i bilden gjordes även för respektive fönsterinställning. Den visuella 

bedömningen i bilderna gjordes med två kriterier: sfären skall för det första ligga på rätt plats 

enligt referensbilden och för det andra ha högre intensitet än allt bakgrundsbrus i bilden. Två 

fönsterinställningar valdes ut per kollimator enligt tre kriterier: högst kontrast för varje given 

brusnivå, störst möjlighet att se S12-sfärer i bilden vid varje OSEM-iteration eller högst SNR.  

 

LEGP-kollimatorn valdes helt bort med anledning av dess låga kontrastvärden och 

omöjligheten att urskilja S12-sfärer i bilderna. Rekonstruktionen med OSEMS valdes också 

bort för vidare analys av den anledningen att det kliniskt inte är möjligt att använda denna. 

För vidare analys valdes ELEGP- och MEGP-kollimatorn. Bilder rekonstruerades med 

fönsterinställningarna SK-140 och ingen, med två olika filter, Butterworth och Hanning, med 

olika kritiska frekvenser. För Butterworth-filtret användes kritiska frekvenserna 0.35, 0.40 

och 0.45 cm-1 med powerfaktor 8 och för Hanning-filtret användes kritiska frekvenserna 0.7, 

0.8 och 0.9 cm-1. Rekonstruktion gjordes med två till fyra OSEM-iterationer med tio subsets. 

 

Filtren utvärderades på motsvarande sätt som analysen av spridningskorrektionerna, det vill 

säga med hjälp av kontrast-brus kurvor, en kurva per kritisk frekvens. Även en visuell 

subjektiv bedömning av möjligheten att se S12-sfärer i bilderna gjordes med samma kriterier 

som tidigare. Val av kritisk frekvens och fönsterinställning för ELEGP-kollimatorn gjordes 

efter principerna: högst kontrast för varje given brusnivå för S12-sfärerna samt störst 

möjlighet att se S12-sfärer i respektive bild. Detta då optimering av bildkvalitet främst var 
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med avseende på att finna dessa små tumörer i bilderna. Hänsyn togs till de större sfärerna, 

S20, vid bedömning av två likvärdiga kritiska frekvenser för S12-sfärerna. För MEGP-

kollimatorn som finns tillgänglig på NUS fick även några läkare på nuklearmedicinska 

avdelningen göra en visuell bedömning.  

 

 

3.13 Läkarbedömning 

Till läkarbedömningen valdes fem olika kritiska frekvenser ut för MEGP-kollimatorn med 

fönsterinställningen ingen, alla med likvärdig möjlighet att se S12-sfärer enligt den subjektiva 

bedömningen. Dessa fem kritiska frekvenser täcker in större delen av kontrast-brus-spektrat. 

Hanning-filtren med kritisk frekvens 0.7 cm-1 och 0.8 cm-1 med två OSEM-iterationer och 

Butterworth-filtret med kritisk frekvens 0.35 cm-1 för två OSEM-iterationer valdes för att 

täcka in nedre delen av spektrat. Butterworth-filtret med kritisk frekvens 0.40 cm-1 för två och 

tre OSEM-iterationer valdes enligt urvalsprincipen och täcker in den övre delen av spektrat. 

Bilder rekonstruerades med dessa fem rekonstruktionsvarianter för fyra patienter som 

genomgått undersökning med 111In-Octreoscan och erhållit diagnosen levermetastaser. En 

rekonstruktion gjordes även med NUS nuvarande inställningar, det vill säga 

spridningskorrektion SK-140, attenueringskorrektion och rekonstruktion med två OSEM-

iterationer med tio subsets samt postfiltrering med ett Butterworth-filter med kritisk frekvens 

0.40 cm-1 och powerfaktor 8. Fyra läkare vid den nuklearmedicinska avdelningen vid NUS, 

fick förfrågan att betygsätta möjligheten att se små levermetastaser i bilderna för de sex olika 

rekonstruktionsvarianterna. Av dessa fyra läkare har tre lämnat in svar. Läkarna fick 

betygsätta bilderna utan vetskap om vilken rekonstruktionsvariant bilden var rekonstruerad 

med. Bilderna är betygsatta med en betygsskala på ett till sex, där sex indikerar stor möjlighet 

att se tumörer och ett indikerar liten möjlighet att se tumörer i bilden. Erhållna betyg för 

respektive inställning summerades för att utse den lämpligaste rekonstruktionsvarianten för 
111In-Octreoscan-undersökningar med en Infinia Hawkeye 4 vid NUS.  
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3.14 Statistiska beräkningar 

Standardavvikelsen, sσ , skattades enligt: 
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där n  är antalet observationer. 

 

Standardfelet, 
x

SE , beräknades enligt: 
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Fortplantningsfel beräknades enligt: 
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4 Resultat 

 

Resultaten av kontrast som funktion av brus samt signal-till-brus-kvoten, SNR, för varje 

OSEM-iteration presenteras var sfärstorlek för sig för respektive kollimator.  

 

 

4.1 Kvantitativ bedömning  

Det sanna spridningsbidraget, scatter-to-total, erhölls från SIMIND för respektive kollimator. 

För MEGP-kollimatorn visade sig fönsterinställning SK-209 ge mest kvantitativt korrekt 

spridningsbidrag jämfört med de två övriga spridningskorrektionerna, SK-171_245 och SK-

140, som överskattar spridningsbidraget. Fönsterinställning SK-209 hade dock lägst kontrast 

för varje given brusnivå jämfört med de övriga fönsterinställningarna. Fönsterinställning SK-

140 uppskattade spridningsbidraget noggrannast för både ELEGP- och LEGP-kollimatorn. En 

sammanställning över spridningskorrektionernas uppskattning av spridningsbidraget för 

respektive kollimator återges i tabell 4.1.  

  

Tabell 4.1 Scatter-to-total för de olika spridningskorrektionerna för respektive kollimator. 

Kollimator Scatter-to-total 

SIMIND [%] 

Scatter-to-total 

SK-140 [%] 

Scatter-to-total 

SK-171_245 [%] 

Scatter-to-total 

SK-209 [%] 

MEGP 29.4 34.5 35.3 27.6 

ELEGP 21.9 24.2 28.6 31.8 

LEGP 15.4 12.9 22.6 38.7 

 

 

4.2 Kollimator 

Bilderna som användes för utvärdering av fönsterinställning, SK-140, SK-171_245, SK-209 

och ingen för de tre kollimatorerna, rekonstruerades med Xeleris. Rekonstruktion gjordes med 

en till fyra OSEM-iterationer med tio subsets. Ytterligare två OSEM-iterationer användes för 

spridningskorrektion ingen. Rekonstruktion av bilder gjordes även med programmet OSEMS 

för en till åtta OSEM-iterationer med tio subset, vilken benämns osems i graferna. Varje punkt 

i kontrast-brus graferna motsvarar en, två, tre OSEM-iterationer och så vidare. Samtliga bilder 

postfiltrerades med ett Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8. 

Resultatet för respektive kollimator presenteras var för sig.  
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4.2.1 LEGP-kollimator 

För LEGP-kollimatorn erhölls för båda sfärstorlekarna en låg brusnivå men även låg kontrast 

för samtliga fönsterinställningar rekonstruerade med Xeleris. Rekonstruktion med OSEMS 

gav högre kontrast för varje given brusnivå jämfört med rekonstruktion utförd med Xeleris, 

vilket kan ses i figur 4.1. Förhållandet mellan kontrast och brus, SNR, för S12-sfärerna visade 

sig vara nära ett för två OSEM-iterationer som används för 111In vid NUS. Detta betyder att 

bruset är nästan lika högt som kontrasten i bilden. För de lite större sfärerna är kvoten något 

högre och högst signal-till-brus-kvot erhölls för bilder rekonstruerade med OSEMS, vilket 

kan ses i figur 4.2. På grund av de låga kontrastvärdena och omöjlighet att se S12-sfärer 

utvärderas inte LEGP-kollimatorn vidare.  
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Figur 4.1 Kontrast som funktion av brus för varje OSEM-iteration presenterade med ett standardfels avvikelse 
för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för LEGP-kollimatorn.  

(a) 

(b) 
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Figur 4.2 Signal till brus kvoten för varje OSEM-iteration presenterade med ett standardfels avvikelse för S12-
sfärer (a) och S20-sfärer (b) för LEGP-kollimatorn. 
 

4.2.2 ELEGP-kollimator 

För ELEGP-kollimatorn visade sig fönsterinställning SK-140 och SK-171_245 vara likvärdiga 

vad gäller kontrast vid given brusnivå samt SNR för båda sfärstorlekarna. Fönsterinställning 

SK-140 var dock något bättre vid den subjektiva bedömningen. För fönsterinställning SK-140 

kunde nio av tio S12-sfärer urskiljas vid tre OSEM-iterationer jämfört med sju av tio S12-

sfärer för SK-171_245 för motsvarande antal iterationer. Fönsterinställning SK-140 var även 

kvantitativt lite bättre än SK-171_245. Fönsterinställning SK-209 visade sig vara sämst ur alla 

kategorier, lägst kontrast vid varje given brusnivå, lägst SNR och lägst kvantitativ 

(a) 

(b) 
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noggrannhet. Fönsterinställning ingen hade högst SNR vid varje OSEM-iteration för båda 

sfärstorlekarna jämfört med de övriga bilderna som rekonstruerades med Xeleris. Annars gav 

rekonstruktion med OSEMS högst kontrast vid varje given brusnivå samt högst SNR för varje 

OSEM-iteration för båda sfärstorlekarna. För vidare analys valdes fönsterinställning SK-140 

och ingen. Kontrast som funktion av brus för de två sfärstorlekarna presenteras i figur 4.3 och 

SNR för varje OSEM-iteration presenteras i figur 4.4.  
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Figur 4.3 Kontrast som funktion av brus för varje OSEM-iteration presenterade med ett standardfels avvikelse 
för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för ELEGP-kollimatorn. 
 

(b) (a) 
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Figur 4.4 Signal till brus kvoten för varje OSEM-iteration presenterade med ett standardfels avvikelse för S12-
sfärer (a) och S20-sfärer (b) för ELEGP-kollimatorn. 
 

4.2.3 MEGP-kollimator 

Även för MEGP-kollimatorn visade sig fönsterinställning SK-140 och SK-171_245 vara 

likvärdiga vad det gäller kontrast vid given brusnivå samt SNR för båda sfärstorlekarna. 

Fönsterinställning SK-140 var dock något bättre vid den subjektiva bedömningen. Fyra av tio 

S12-sfärer vid två OSEM-iterationer och två av tio S12-sfärer vid tre OSEM-iterationer kunde 

urskiljas för fönsterinställning SK-140 jämfört med två av tio och noll av tio för motsvarande 

OSEM-iterationer för fönsterinställning SK-171_245. Fönsterinställning SK-209 gav lägst 

kontrast vid varje given brusnivå samt lägst SNR. Fönsterinställning ingen gav högst SNR vid 

varje OSEM-iteration för båda sfärstorlekarna jämfört med de övriga bilderna som 

(a) 

(b) 
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rekonstruerats med Xeleris. Rekonstruktion med OSEMS visade sig ge högst kontrast vid 

varje given brusnivå samt högst SNR för varje OSEM-iteration för båda sfärstorlekarna. För 

vidare analys valdes fönsterinställning SK-140 och ingen. Kontrast som funktion av brus för 

de två sfärstorlekarna presenteras i figur 4.5 och SNR för varje OSEM-iteration presenteras i 

figur 4.6.  
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Figur 4.5 Kontrast som funktion av brus för varje OSEM-iteration presenterade med ett standardfels avvikelse 
för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-kollimatorn. 
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Figur 4.6 Signal till brus kvoten för varje OSEM-iteration presenterade med ett standardfels avvikelse för S12-
sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-kollimatorn. 
 

4.2.4 Jämförelse av kollimator 

Vid jämförelse av de tre kollimatorerna visade sig ELEGP-kollimatorn ge både högre kontrast 

och högre SNR än LEGP- och MEGP-kollimatorn. De bilder som rekonstruerades med 

OSEMS för LEGP-kollimatorn nådde för S12-sfärerna likvärdiga kontrast- och brusnivåer 

som ELEGP-kollimatorns Xeleris-rekonstruerade bilder. Kontrast som funktion av brus för de 

tre kollimatorerna ges i figur 4.7 och SNR för varje OSEM-iteration ges i figur 4.8. För 

synbarhetens skull togs inte felstaplarna med i diagrammen.  

 

(a) 

(b) 
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Figur 4.7 Kontrast som funktion av brus för varje OSEM-iteration för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för 
MEGP-, ELEGP- och LEGP-kollimatorn. 
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Figur 4.8 Signal till brus kvoten för varje OSEM-iteration för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-, 
ELEGP- och LEGP-kollimatorn. 
 

 

4.3 Filter 

För fönsterinställning SK-140 och ingen för kollimatorerna MEGP och ELEGP 

rekonstruerades bilder med Xeleris. Bilderna postfiltrerades med två olika filter, Butterworth 

och Hanning, med olika kritiska frekvenser. För Butterworth-filtret användes kritiska 

frekvenserna 0.35, 0.40 och 0.45 cm-1 med powerfaktor 8 och för Hanning-filtret användes 

kritiska frekvenserna 0.7, 0.8 och 0.9 cm-1. Rekonstruktion gjordes med två till fyra OSEM-

iterationer med tio subsets. Punkterna i graferna motsvarar två-fyra OSEM-iterationer. 

(b) 

(a) 
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4.3.1 ELEGP kollimatorn  

För både fönsterinställning SK-140 och ingen var rekonstruktion med tre OSEM-iterationer 

och postfiltrering med Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8 

mest lämplig. Detta då den rekonstruktionen gav störst möjlighet enligt den subjektiva 

bedömningen att se S12-sfärer. Enligt den subjektiva bedömningen med det filtret var SK-140 

något bättre än ingen (åtta av tio S12-sfärer mot sex av tio). Upp till två OSEM-iterationer 

visade sig dock SK-140 och ingen vara likvärdiga enligt den subjektiva bedömningen. I figur 

4.9 och 4.10 ses kontrast som funktion av brus för SK-140 respektive ingen. För synbarhetens 

skull visas inte felstaplarna. Standardfelen för de olika filtren ligger i intervallet 0.026 - 0.058 

för S12-sfärer och 0.019 – 0.040 för S20-sfärer. 
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Figur 4.9 Kontrast som funktion av brus för två, tre och fyra OSEM-iterationer för fönsterinställning SK-140 
med Butterworth- och Hanning-filter för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för ELEGP-kollimatorn. 
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Figur 4.10 Kontrast som funktion av brus för två, tre och fyra OSEM-iterationer för fönsterinställning ingen 
med Butterworth- och Hanning-filter för S12-sfärer (a) och S20 -sfärer (b) för ELEGP-kollimatorn. 
 

4.3.2 MEGP-kollimatorn 

För fönsterinställning SK-140 var rekonstruktion med två OSEM-iterationer och postfiltrering 

med Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8 mest lämplig. 

Anledningen till detta var att den inställningen med hänsyn även till de större sfärerna, S20, 

gav högre kontrast för en given brusnivå samt visade sig marginellt bättre enligt den 

subjektiva bedömningen vad gäller möjligheten att se S12-sfärer. Detta är den inställning 

NUS för tillfället använder. Fönsterinställning ingen var dock bättre än fönsterinställning SK-

140 både vad det gäller SNR och den subjektiva bedömningen (cirka sju av tio S12-sfärer mot 
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fyra av tio kunde ses). För fönsterinställning ingen är möjligheten att se S12-sfärer enligt den 

subjektiva bedömningen ungefär lika stor för både Butterworth-filtren och Hanning-filtren. 

Vilken inställning som är lämpligast för MEGP-kollimatorn utvärderades av tre läkare på den 

nuklearmedicinska avdelningen under avsnitt 4.4. Kontrast som funktion av brus för 

Butterworth- och Hanning-filtret för fönsterinställning SK-140 och ingen återges i figur 4.11 

respektive figur 4.12. Felstaplarna har uteslutits för synbarhetens skull. Standardfelen ligger i 

intervallet 0.022 – 0.104 för S12-sfärer och 0.057 – 0.148 för S20-sfärer. 
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Figur 4.11 Kontrast som funktion av brus för två, tre och fyra OSEM-iterationer för fönsterinställning SK-140 

med Butterworth- och Hanning-filter för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-kollimatorn. 
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Figur 4.12 Kontrast som funktion av brus för två, tre och fyra OSEM-iterationer för fönsterinställning ingen 
med Butterworth- och Hanning-filter för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-kollimatorn. 
 

 

4.4 Läkarbedömning  

Till läkarbedömningen valdes för MEGP-kollimatorn fem olika kritiska frekvenser ut för 

fönsterinställningen ingen. Dessa var Hanning-filter med kritisk frekvens 0.7 och 0.8 cm-1 

med två OSEM-iterationer och Butterworth-filter med kritik frekvens 0.35 cm-1 för två 

OSEM-iterationer samt Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 med två och tre 

OSEM-iterationer. Dagens inställning vid NUS, fönsterinställning SK-140 och två OSEM-

iterationer samt postfiltrering med Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1, valdes 
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också. Bilder rekonstruerades för fyra leversjuka patienter som genomgått en 111In-

Octreoscan-undersökning. 

 

Resultatet från den subjektiva läkarbedömningen visade att dagens inställning vid NUS och 

fönsterinställning ingen med Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 för två och tre 

OSEM-iterationer var de inställningar som det var lättast att se små tumörer med. Fullständigt 

resultat ses i tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2 Totalpoäng för de olika inställningarna för MEGP-kollimatorn. Högre poäng indikerar större 
möjlighet att se små tumörer i bilderna. 

 Ingen:  
H 0.7cm-1 
2 OSEM-
iterationer 

Ingen:  
H 0.8cm-1 
2 OSEM-
iterationer 

Ingen:  
B 0.35cm-1 

2 OSEM-
iterationer 

Ingen:  
B 0.40cm-1 

2 OSEM-
iterationer 

Ingen:  
B 0.40cm-1 

3 OSEM-
iterationer 

SK-140:  
B 0.40cm-1 

2 OSEM-
iterationer 

Totalpoäng 17 37 28 53 57 57 

 

I tabell 4.3 återges erhållen kontrast, brusnivå och SNR samt antal urskiljbara S12-sfärer i det 

simulerade fantomet för de tre inställningarna som det enligt läkarna var lättast att se tumörer 

med.  

 

Tabell 4.3 Kontrast, brusnivå och SNR för S12- och S20-sfärer samt antal urskiljbara S12-sfärer i de simulerade 
bilderna för fönsterinställningarna SK-140 och ingen. Rekonstruerat med Butterworth-filter med kritisk frekvens 
0.40 cm-1 och powerfaktor 8 för två OSEM-iterationer samt med tre OSEM-iterationer för ingen.  

Inställning Kontrast Brusnivå SNR Antal 
urskiljbara 
S12-sfärer i 

bilden 
 S12 S20  S12 S20  
Ingen: Butterworth 0.40cm-1  

2 OSEM-iterationer  

1.39 2.65 0.14 10.0 19.1 7 av 10 

Ingen: Butterworth 0.40cm-1  

3 OSEM-iterationer 

1.44 2.74 0.16 8.8 16.7 7 av 10 

SK-140: Butterworth 0.40cm-1 

2 OSEM-iterationer 

1.49 3.21 0.25 6.0 13.0 4 av 10 

 

Kontrast som funktion av brus återges för S12- och S20-sfärer i figur 4.13, där varje punkt 

motsvarar en, två, tre OSEM-iterationer och så vidare. SNR för varje OSEM-iteration återges 

i figur 4.14. Efter närmre granskning med fantombilder konstaterades fönsterinställning ingen 
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med två OSEM-iterationer och Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 vara den 

lämpligaste inställningen.  
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Figur 4.13 Kontrast som funktion av brus presenterat med ett standradfels avvikelse för fönsterinställning SK-

140 och ingen med Butterworth-filter 0.40 cm-1 för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-kollimatorn. 
 

 

(a) 

(b) 
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Figur 4.14 Signal till brus kvoten för varje OSEM-iteration presenterat med ett standardfels avvikelse för 
fönsterinställning SK-140 och ingen för S12-sfärer (a) och S20-sfärer (b) för MEGP-kollimatorn. 
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(b) 



 48 

5 Diskussion 

 

I denna studie har SPECT-bilder med fyra olika fönsterinställningar rekonstruerade med 

Xeleris utvärderats för tre olika parallellhålskollimatorer. En rekonstruktion gjordes även med 

programmet OSEMS för respektive kollimator. Effekten av postfiltrering med två olika filter 

har också utvärderats. Detta gjordes för att försöka optimera bildkvaliteten, främst kontrast 

som funktion av brus, för att lättare kunna upptäcka små tumörer i levern vid 111In-

Octreoscan-undersökningar vid Norrlands universitetssjukhus.  

 

 

5.1 Kvantitativ bedömning 

I tabell 4.1 framgår att MEGP-kollimatorn har en större andel detekterade spridda fotoner än 

ELEGP- och LEGP-kollimatorn. Detta kan förklaras av att ELEGP- och LEGP-kollimatorn 

har tunnare septa än MEGP-kollimatorn, och är således mer känsliga för 

kollimatorpenetration. Kollimatorpenetrationen gäller främst primära fotoner eftersom de 

spridda har lägre energi, och därför blir andelen spridda fotoner lägre för ELEGP- och LEGP-

kollimatorn.  

 

För MEGP-kollimatorn visade sig fönsterinställning SK-209 uppskatta spridningsbidraget 

noggrannast medan den för ELEGP- och LEGP-kollimatorn visade sig minst noggrann i 

jämförelse med SK-171_245 och SK-140. För både ELEGP- och LEGP-kollimatorn 

uppskattade fönsterinställning SK-140 spridningsbidraget noggrannast. Anledningen till att 

SK-209 var kvantitativt lämplig för MEGP-kollimatorn och inte för ELEGP- och LEGP-

kollimatorn kan vara att Maria Holstensson som tagit fram fönsterinställningen har optimerat 

den för en MEGP-kollimator. ELEGP- och LEGP-kollimatorn har andra dimensioner än 

MEGP-kollimatorn vilket resulterar i en annan detekterad energifördelning än den fördelning 

som fönsterinställningen är optimerad för. Detta resulterar i att spridningsbidraget överskattas 

vilket kan ses för LEGP-kollimatorn i figur 5.1.  
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Figur 5.1 Energispektrum för LEGP-kollimatorn med fönsterinställning SK-209. Heldragna linjer indikerar 
huvudfönster och streckade linjer indikerar spridningsfönster. De skuggade areorna illustrerar spridningsbidraget 
att subtrahera. 
 

 

5.2 Kontrast som funktion av brus 

När det gäller metodiken för kontrastmätningarna så gäller att alla ROI-mätningar över sfärer 

gjordes med ROI:ar som var 1.55 gånger större än tvärsnittsytorna på sfärerna. Detta 

underskattar den uppmätta kontrasten något. Samtidigt minskar det risken att höga 

upptagsvärden missas eftersom ROI:arna inte kan centreras exakt i mitten av sfärerna, utan 

centreras över den pixel som ligger närmast mitten, som har högst värde. 

 

För utvärderingen av fönsterinställningar och filtren för de olika kollimatorerna, är det tydligt 

att både brus och kontrast ökar med antalet iterationer, vilket var väntat. Utifrån SNR-graferna 

kan det även konstateras att brusnivån ökar något snabbare än kontrasten för varje iteration. 

Även om endast en OSEM-iteration i vissa fall ger högst SNR är det inte att föredra då bilden 

då är långt ifrån färdigitererad och riskerar att få artefakter. 

 

I kontrast-brus-kurvorna och SNR-graferna syns det att S20-sfärerna har högre kontrast än 

S12-sfärerna, vilket även kan ses i figur 5.2. Detta på grund av gammakamerans begränsade 

upplösning på cirka 15 mm, vilket gör det svårare att återge S12-sfärerna och upplösningen 

påverkar således kontrasten mer för dessa (Cherry et al 2003). I kontrast-brus-kurvorna ses 

även att S20-sfärerna konvergerar snabbare än S12-sfärerna mot en maximal kontrast. Detta 
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skulle delvis kunna förklaras av att upplösningen som till en början ökar med antalet 

iterationer har en större påverkan på små objekt jämfört med större objekt. Det kan även 

noteras att rekonstruktion med OSEMS kräver fler iterationer än rekonstruktion med Xeleris 

oavsett sfärstorlek för att konvergera mot en maximal kontrast.  

 

 
Figur 5.2 Rekonstruktion i Xeleris med två OSEM-iterationer för fönsterinställning SK-140 och postfiltrering 
med ett Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8. Ett snitt över S12-sfärer för MEGP- 
(a), ELEGP- (c) och LEGP-kollimatorn (e) samt ett snitt över S20-sfärer för MEGP- (b), ELEGP- (d) och LEGP-
kollimatorn (f). 
 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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5.3 Kollimator 

LEGP-kollimatorn visade en låg brusnivå men även låg kontrast och ett SNR nära ett, vilket 

innebär att brusnivån är nästan lika hög som kontrasten i bilden. Den låga brusnivån i bilderna 

beror till stor del av det höga antalet fotoner som detekteras. Många av de fotoner som 

detekteras har dock penetrerat kollimatorn på grund av att kollimatorns dimensioner inte är 

optimerade för 111In. Dessa fotoner som penetrerar kollimatorn har en negativ påverkan på 

kontrasten i bilden (Rosenthal et al 1995, Cherry et al 2003).  

 

Vid jämförelse av ELEGP- och MEGP-kollimatorn för de små sfärerna visade ELEGP-

kollimatorn på högre kontrast och lägre brusnivå för varje OSEM-iteration och således även 

högre SNR för varje OSEM-iteration. Kollimatorns dimensioner definierar acceptansvinkeln 

för detektion av fotoner. Detektionssannolikheten (känsligheten) ökar med ökande diameter 

på kollimatorhålen då en större acceptansvinkel uppstår, men minskar med ökande längd på 

hålen (kollimatorns tjocklek) (Cherry et al 2003). ELEGP-kollimatorn har 17 % mindre 

håldiameter än MEGP-kollimatorn (2.5 mm respektive 3 mm) men har å andra sidan 31 % 

kortare hål än MEGP-kolliamtorn (40 mm respektive 58 mm). Detta gör ELEGP-kollimatorn 

känsligare än MEGP-kollimatorn och för 111In visade den sig i denna studie vara cirka 3.4 

gånger känsligare. Det bör dock noteras att känslighetsskillnaden bara är en faktor 2.0 om 

hänsyns inte tas till de kollimatorpenetrerande fotonerna. Känslighetsskillnaden är den 

främsta förklaringen till varför högre SNR erhålls med en ELEGP-kollimator jämfört med en 

MEGP-kollimator. Om ELEGP-kollimatorn hade funnits vid NUS hade den av den 

anledningen varit ett bättre val än MEGP-kollimatorn, för att upptäcka små tumörer i levern. I 

figur 5.3 ses skillnaden mellan ELEGP- och MEGP-kollimatorn för fönsterinställning SK-140 

och ingen. För båda fönsterinställningarna är ELEGP-kollimatorn ett bättre alternativ. 
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Figur 5.3 Ett snitt över fantomets S12-sfärer för fönsterinställning SK-140 för ELEGP- (a) och MEGP-
kollimatorn (b) och fönsterinställning ingen för ELEGP- (c) och MEGP-kollimatorn (d). Bilderna är 
rekonstruerade i Xeleris med två OSEM-iterationer med tio subsets och postfiltrerade med ett Butterworth-filter 
med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8. 
 

 

5.4 Fönsterinställning 

Fönsterinställning SK-209 visade högre brusnivåer och lägre SNR jämfört med de övriga 

fönsterinställningarna för samtliga kollimatorer och sfärstorlekar. Detta kan delvis förklaras 

av att spridningsbidraget beräknas från ett smalt energifönster i ett område med få spridda 

fotoner. Detta resulterar i en bild med få fotoner vilket genererar en osäker bild med högre 

brus att subtrahera från bilden från fototoppsfönstren. För ELEGP- och LEGP-kollimatorn är 

också det subtraherade spridningsbidraget för högt, viket tydligt kan ses i tabell 4.1, och detta 

bidrar också till den högre brusnivån. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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För ELEGP- och MEGP-kollimatorn var fönsterinställningarna SK-140 och SK-171_245 

likvärdiga vad gäller kontrast vid given brusnivå samt SNR för båda sfärstorlekarna. Enligt 

den subjektiva bedömningen visade sig fönsterinställningen SK-140 vara något bättre än SK-

171_245 för båda kollimatorerna. Anledningen till att SK-140 var något bättre kan bland 

annat ha sin förklaring i att SK-140 är lite bättre kvantitativt sett (se tabell 4.1) samt att SK-

171_245 har två spridningsfönster i ett område med lite spridning som delvis överlappar 

varandra och innehåller samma brus. Annars borde SK-171_245 ha en fördel av en mer 

realistisk spridningsbild för det övre fototoppsfönstret på grund av ett närliggande 

spridningsfönster, men detta gav inget utslag i denna studie. 

 

Fönsterinställning ingen gav högst SNR för varje OSEM-iteration för både ELEGP- och 

MEGP-kollimatorn, vilket troligtvis beror på att brusnivån i dessa bilder är lägre än för de 

andra fönsterinställningarna, då inget spridningsfönster subtraheras och ökar brusnivån. Det är 

ganska anmärkningsvärt att spridningskorrektion visade sig vara negativt för detektion av små 

objekt, då både kontrasten och den kvantitativa noggrannheten ökar när spridningskorrektion 

används (Zaidi & Koral 2004). Anledningen till detta är att brusnivån i MEGP-bilderna är 

ovanligt hög och att det inte är möjligt att filtrera spridningsbilderna i protokollet som 

används för SPECT med två FOV. 

 

Rekonstruktionen med OSEMS gav högst kontrast vid varje given brusnivå samt högst SNR 

för varje OSEM-iteration för samtliga kollimatorer. Programmet kompenserar för ickeuniform 

attenuering, spridning och kollimator-detektor-respons (CDR) samt kollimatorpenetration 

under den iterativa OSEM-algoritmen. Anledningen till att rekonstruktion med OSEMS visar 

sig överlägsen rekonstruktion med Xeleris beror delvis på att OSEMS korrigerar för spridda 

fotoner under den iterativa rekonstruktionen. Detta har visat sig ge förbättrad bildkvalitet 

jämfört med metoder som bygger på subtraktion av spridningsbild innan rekonstruktion, som 

Xeleris använder sig av (Frey & Tsui 1996). OSEMS korrigerar även för CDR vilket ökar den 

spatiella upplösningen och således även kontrasten samt reducerar bruset i bilden vilket är 

positivt för små objekt (Hutton et al 1997). OSEMS korrigerar även för kollimatorpenetration 

som har negativ effekt på kontrasten (Rosenthal et al 1995). MEGP-kollimatorn tillåter dock 

väldigt lite kollimatorpenetration på grund av sina dimensioner jämfört med de andra 

kollimatorerna. Möjligheten till CDR-korrektion i OSEMS är av den anledningen förmodligen 

det som bidrar mest till att den är överlägsen Xeleris. Rekonstruktion med OSEMS är dock 

inte möjligt att införa kliniskt då det inte är möjligt att implementera dessa korrektioner i 
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Xeleris som används vid utvärdering av nuklearmedicinska bilder vid NUS. Programmet är 

heller inte framtaget för att användas i klinik utan är framtaget som en forskningsmjukvara. 

Rekonstruktion av patientbilder med OSEMS skulle inte vara patientsäkert, då de 

rekonstruerade bilderna inte sparas i formatet DICOM, som är standard inom medicinsk 

diagnostik, utan i ett internt format som används vid John Hopkins Universitet. Vid 

rekonstruktion med OSEMS är det dock möjligt att även använda LEGP-kollimatorn som 

visade sig värdelös vid rekonstruktion med Xeleris. LEGP-kollimatorn med rekonstruktion 

med OSEMS når kontrast- och brusnivåer liknande ELEGP-kollimatorn med rekonstruktion 

med Xeleris. LEGP-kollimatorn är trots detta inte att rekommendera då bättre bildkvalitet 

uppnås med de två andra kollimatorerna. Detta kan ses i figur 5.4.  

 

 
Figur 5.4 Ett snitt över fantomets S12-sfärer för fönsterinställning SK-140. Rekonstruktion med två OSEM-
iterationer i Xeleris för MEGP-(a), ELEGP- (c) och LEGP-kollimatorn (e). Rekonstruktion med tre OSEM-
iterationer i OSEMS för MEGP- (b), ELEGP- (d) och LEGP-kollimatorn (f). Samtliga bilder är postfiltrerade 
med ett Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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5.5 Filter 

Butterworth-filtren med powerfaktor 8 och kritiska frekvenserna 0.35, 0.40 och 0.45 cm-1 gav 

både lite högre brusnivå och kontrast än Hanning-filtren med kritiska frekvenserna 0.7, 0.8 

och 0.9 cm-1. Detta då Butterworth-filtret med denna powerfaktor bevarar mer av de 

medelhöga och höga frekvenserna, där brus ofta dominerar signalen, än vad Hanning-filtret 

gör. En följd av detta är att Hanning-filtret reducerar bruset mer men även upplösningen i 

bilden vilket ger lägre kontrast i bilden och bilden blir mer smetig.  

 

5.5.1 ELEGP-kollimatorn 

För ELEGP-kollimatorn var rekonstruktion med tre OSEM-iterationer och postfiltrering med 

Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8 mest lämplig för både 

fönsterinställning SK-140 och ingen. Anledningen till detta förklaras främst av filtrens 

egenskaper. Anledningen till att fönsterinställningen SK-140 enligt den subjektiva 

bedömningen var något bättre än ingen vid tre OSEM-iterationer skulle kunna vara att högre 

kontrast erhålls för SK-140. Detta gör det, trots den även lite högre brusnivån, lättare att se 

S12-sfärer, men det skulle även kunna förklaras av att det är en subjektiv bedömning. Det bör 

också noteras att bakgrundsbruset är lägre för ELEGP-kollimatorn, och stör därmed inte den 

visuella detektionen av tumörer lika mycket trots användningen av spridningskorrektion. 

 

5.5.2 MEGP-kollimatorn 

För MEGP-kollimatorn rekonstruerades bilder med Xeleris för fönsterinställningarna SK-140 

och ingen med två till fyra OSEM-iterationer. Bilderna postfiltrerades med Butterworth-filter 

och Hanning-filter. Fönsterinställning ingen visade sig vara bättre än fönsterinställning SK-

140. Detta skulle kunna förklaras av den högre SNR som erhålls med fönsterinställningen 

ingen. Vilken inställning som är lämpligast för MEGP-kollimatorn avgjordes av tre läkare vid 

den nuklearmedicinska avdelningen på NUS. Till läkarbedömningen valdes dagens inställning 

vid NUS och fem olika kritiska frekvenser ut för fönsterinställningen ingen. Anledningen till 

att dessa fem kritiska frekvenser för fönsterinställning ingen valdes var för att de var 

likvärdiga enligt den subjektiva bedömningen, samtidigt som de täcker in större delen av 

kontrast-brus spektrat vilket ger en bredare utredning. 
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5.6 Läkarbedömning  

Dagens inställning vid NUS och fönsterinställning ingen med Butterworth-filter med kritisk 

frekvens 0.40 cm-1 för två och tre OSEM-iterationer visade sig vara de inställningar som det 

var lättast att se tumörer med. Detta konstaterades efter att tre läkare granskat patientbilder 

med de utvalda kritiska frekvenserna. Efter en närmre granskning med fantombilder 

konstaterades fönsterinställning ingen med två OSEM-iterationer och Butterworth-filter med 

kritisk frekvens 0.40 cm-1 vara den lämpligaste inställningen. Anledningen till att läkarna 

bedömde dagens inställning (SK-140 med två OSEM-iterationer och postfiltrering med 

Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1) högt trots att den ger lägre SNR än 

fönsterinställning ingen skulle kunna vara att de är vana vid den nuvarande inställningen, och 

att bedömningen är gjord för större tumörer än S12-sfärer. Anledningen till att 

fönsterinställning ingen med Butterworth-filter med kritisk frekvens 0.40 cm-1 ansågs 

lämpligare efter närmre granskning var dess högre SNR och bättre resultat vid den subjektiva 

bedömningen.  

 

 

5.7 Framtidsvision  

Genom att använda ett radiofarmaka bestående av en radionuklid som emitterar positroner är 

det möjligt att använda ett PET-system (Positron Emission Tomography). När den emitterade 

positronen genomgår annihilation med en negativt laddad elektron konverteras deras 

vilomassor till ett par annihilationsfotoner med exakt samma energi på 511 keV som emitteras 

i motsatt riktning relativt varandra. Ett PET-system har detektorer i ringar runt objektet och 

bygger på mätning i koincidens, det vill säga att de båda annihilationsfotonerna skall mätas 

samtidigt (inom några nanosekunder) för att händelsen skall registreras. Emissionen har då 

skett på en linje mellan de träffade detektorerna, och det behövs därför ingen kollimator för 

att definiera den spatiella lokaliseringen. Känsligheten är därför mycket högre för ett PET-

system än ett SPECT-system (Cherry et al 2003). Den spatiella upplösningen är dessutom två 

till tre gånger bättre för ett PET-system jämfört med ett SPECT-system (Buchmann et al 

2007). Detta är positivt för bildkvaliteten och underlättar kvantifiering av radionuklidupptag. 

Ringarna med detektorer i ett PET-system gör det möjligt att erhålla data från alla 

projektionsvinklar samtidigt. Detta minskar undersökningstiden vilket minskar risken för 

artefakter av patientrörelser (Cherry et al 2003). Det finns studier (Buchmann et al 2007 & 

Kowalski et al 2003) som visar att PET-undersökningar med 68Ga-DOTATOC är mer 
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effektivt än SPECT-undersökningar med 111In-Octreoscan för detektion av neuroendokrina 

tumörer och speciellt små sådana. PET-undersökningar skulle således vara ett bättre 

undersökningsalternativ för patienter med neuroendokrina tumörer, så som lever- och 

mjälttumörer. Detta är kanske framtiden för NUS, men ligger dock en bit bort då möjligheten 

till produktion av 68Ga-DOTATOC innebär en stor och dyr investering. I väntan på denna 

investering bör en mindre investering i en ELEGP-kollimator göras då den visar klart bättre 

bildkvalitet, vad det gäller kontrast som funktion av brus, än MEGP-kollimatorn för SPECT-

undersökningar med 111In. 
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6 Slutsats 

 

För SPECT-undersökningar med 111In-Octreoscan visade sig i denna studie ELEGP-

kollimatorn vara lämpligare än MEGP-kollimatorn, och LEGP-kollimatorn visade sig 

olämplig för ändamålet. Detta då ELEGP-kollimatorns egenskaper i högre grad gynnar 

bildkvaliteten vad gäller kontrast som funktion av brus. Denna kollimator finns dock ännu 

inte på NUS. Om hänsyn togs till kollimator-detektor-respons, kollimatorpenetration och 

spridning under den iterativa rekonstruktionen ökade bildkvaliteten drastiskt för alla 

kollimatorer, och förhoppningsvis blir detta möjligt att använda kliniskt i framtiden. För den 

utrusning och de rekonstruktionsmetoder som för närvarande finns tillgängliga på NUS visade 

sig MEGP-kollimatorn tillsammans med en fönsterinställning utan spridningskorrektion 

lämpligast av de fönsterinställningar som undersöktes i denna studie. En rekonstruktion med 

två OSEM-iterationer och postfiltrering av bilderna med ett Butterworth-filter med kritisk 

frekvens 0.40 cm-1 och powerfaktor 8 tillsammans med detta, visade sig vara den inställning 

som det var lättast att upptäcka små tumörer i levern med.  
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