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Infeksjons- og inflammasjonsdiagnostikk har lenge vært en del av det nukleærmedisinske repertoar. Ingen av 

metodene har vært helt optimale. Skjelettscintigrafi, 
67

Galliumscintigrafi og in vitro merkede leukocytter (samt 

merking med monoklonale antistoffer) er det vi har kunnet benytte før FDG PET nå har blitt tilgjengelig også i 

Norge. Ved spørsmål om infeksjon har in vitro merkede leukocytter (med 
111

In el. 
99m

Tc) god sensitivitet og 

spesifisitet for deteksjon av akutte bløtdelsinfeksjoner og osteomyelitter (ikke ved spondylitter), ved 

proteseinfeksjoner må det suppleres med benmargsscintigrafi. Kroniske infeksjoner visualiseres dårligere enn 

de akutte. Ulempen ved bruk av merkede leukocytter er bl.a tidkrevende labarbeid med blodprodukter.   

 

Fra at inflammasjon og infeksjon var en kilde til falske positive innen onkologiske problemstillinger har FDG 

PET de siste årene befestet sin rolle i primærdiagnostikk og vurdering av behandlingsrespons ved en rekke 

infeksiøse og inflammatoriske tilstander. FDG PET presterer godt ved feber av ukjent årsak. Det har åpnet seg 

nye diagnostiske muligheter ved inflammatoriske sykdommer som bl.a. vaskulitter, sarcoidose, 

lungeinflammasjoner og leddgikt. Noen av disse tilstandene har tidligere blitt undersøkt med 
67

Gallium – men 

da med langt lavere sensitivitet og mer tidkrevende prosedyre enn FDG PET. Innen aterosklerosediagnostikk 

blir plakkinflammasjon sett på som en viktig risikofaktor for ustabilitet og plakkruptur som igjen fører til 

drypp, hjerneslag eller hjerteinfarkt. FDG PET er brukt i en rekke studier med aterosklerose.  

 

FDG PET har en svært høy sensitivitet for deteksjon av celler med høy glukosemetabolisme inkludert alle 

aktiverte inflammatoriske celler. Ved spørsmål om infeksjoner er spesifisiteten problematisk ved tilstander 

hvor man ofte har en ”normal” inflammasjon postoperativt, for eksempel ved aortagraft og leddproteser, dette 

kan da mistolkes til å være infeksjon. Ved andre bløtdelsinfeksjoner, osteomyelitter og infeksjoner rundt for 

eksempel pacemaker er metoden mindre problematisk å tolke, men FDG PET er aldri spesifikk for infeksjon. 

FDG PET har på ingen måte løst alle problemer innen infeksjons- og inflammasjonsdiagnostikken. Jakten på 

det ideelle radiofarmaka er fortsatt gående.  

 

For proteseinfeksjoner er kombinasjonen av leukocyttscintigrafi og benmargsscintigrafi gullstandard, FDG-

PET er en konkurrent men med feilkilder som nevnt over. 
99m

Tc-sulesomab som er et monoklonalt antistoff 

mot granulocytt antigen har lavere sensitivitet. For denne problemstillingen vil FDG merkede leukocytter være 

verdt å utforske, det er enda gjort få kliniske studier med den metoden. 

 

En rekke PET radiofarmaka for inflammasjon og infeksjon er innen utprøving. Man har bl.a. startet å 

undersøke 
68 

Gallium pga den diagnostiske erfaringen med 
67

Gallium.  
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