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Bakgrund: Patienter med primär högrisk prostatacancer uppvisar >5% risk för metastaser i 
lymfkörtlarna (LN) i lilla bäckenet. Eftersom staging är suboptimal med befintliga radiologiska och 
nuklearmedicinska metoder, gold standard i staging samt behandling är s.k. extended pelvic lymph 
node dissection (ePLND) utförd samtidigt med radikal prostatektomi. 

Dock finns det en ny metod inom hybrid imaging som kombinerar positron emition tomografi och 
datortomografi (PET/CT). Vid metoden används en ny tracer 68Ga-PSMA (prostate specific membrane 
antigen) som binds specifikt till celler med ursprung från prostata, inklusive prostatacancercellerna. 
Metoden visar lovande resultat i identifikationen av metastaser i lymfkörtlar samt fjärrspridning, men är 
än så länge endast bedömt i mindre studier. 

Syfte: Att utvärdera pålitlighet av 68Ga-PSMA PET/CT för staging av lymfkörtel- och fjärrmetastaser 
hos patienter med primär högrisk prostatacancer. 

Material och metoder: 487 patienter med nydiagnosticerad högriskprostatacancer utan radiologiskt 
påvisade fjärrmetastaser kommer att ingå i denna studie. Patienterna rekryteras via urologer på 
Karolinska Universitetssjukhuset. 68Ga-PSMA PET/CT utförs 2-3 veckor innan planerad prostatektomi 
och ePLND. LN i bäckenet fördelas i följande 7 regioner: iliaca communis dx/sin, iliaca externa dx/sin, 
obturatorius dx/sin samt presakral. PET-fynd värderas visuellt och delas i negativt, equivocalt och 
positivt. Körtlarna plockas separat från samtliga regioner under kirurgi och bedöms separat med 
histologi, vilket senare jämförs med PET-fynd. 

Positiva PET-fynd från övriga regioner i kroppen verifieras cytologiskt. 

Preliminära resultat: Sedan hösten 2017 har 8 patienter inkluderats. Samtliga patienter uppvisade 
tydligt detekterbart och otvetydigt förhöjt 68Ga-PSMA-upptag i prostatatumören, vilket korrelerade med 
histologin. 

Två av patienterna hade en eller flera PSMA- och/eller CT-positiva lymfkörtlar i lilla bäckenet. En 
patient hade LN-metastaser vid histologin. Den andra patienten hade en morfologiskt suspekt LN vid 
operationen, men inga påvisade metastaser vid histologi, däremot en uttalad prostatit.  

En patient bedömdes ha två PSMA-positiva körtlar, dock inga metastaser vid histologin och normal 
PSA-värde postoperativt, vilket talar för ett falskt positivt PET-resultat. 

En patient bedömdes ha en ”equivocal” LN, som dock inte nåddes vid operation. PSA-värdet sjönk till 
<0,10 mikrog/L postoperativt. 

Fyra patienter bedömdes ha negativt fynd på 68Ga-PSMA PET/CT och var även metastasfria på 
histologin, dvs. inga påvisade falskt negativa fynd. 

Inga patienter hade metastassuspekta fynd i övrigt. Allas PSA-värden sjönk till <= 0,10 mikrog/L 
postoperativt, vilket bekräftar indirekt de övriga negativa fynden. 

Konklusion: 68Ga PSMA PET/CT har hittills visat lovande resultat i staging av primär 
högriskprostatacancer. Resultaten stämmer överens med studiehypotesen.  


