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Nevroendokrine tumores (NET), er en samlebetegnelse på en gruppe svulster som utgår fra 
hormonproduserende celler eller deres progenitorceller og som kan lage og lagre ulike 
biogene aminer og peptider. Nevroendokrine celler kan være organisert i nevroendokrine 
kjertler, men den kvantitativt største samlete masse av nevroendokrine celler foreligger 
spredt som enkeltceller som et diffust nevroendokrint system i kroppens slimhinner, pankreas, 
luftveier, urogenitale system, hud og i nervesystemet. NET graderes etter Ki-67%, som er en 
markør for celleproliferasjon. 
Grad 1 NET: Høyt differensierte (NET) har en Ki-67 < 2%) 
Grad 2 NET: Høyt/Middels differensierte (NET), har en Ki-67 2-20% 
Grad 3 NET: Lavt differensierte (NEC, karcinomer), har en Ki-67 > 20%. 
 
Hyppigst utgår høyt differensierte NET fra tynntarm (25%), lunge (20%), tykktarm (8%), 
pankreas (7%), endetarm (6%), magesekk (5%), blindtarmsvedhenget (5%) (1). De fleste 
NET er langsomtvoksende og symptomene fra metastaser er ofte første manifestasjon. De 
viktigste prognostiske faktorer er gradering sammen med evt tilstedeværelse av 
fjernmetastaser. 
 
De fleste NET har økt uttrykker av somatostatin reseptorer (SSTR), og man kjenner til fem 
subgrupper av SSTR. NET kan således visualiseres og behandles med nukleærmedisinske 
metoder gjennom radioaktiv merking av somatostatinanaloger. Pr i dag har vi kun 
somatostatinanalogen 111In-DTPA Octreotid tilgjengelig i Norge. 68Ga-SSRT PET/CT har 
betydelig høyere sensitivitet enn 111In-DTPA Octreotid SPECT for deteksjon av NET. 
Kombinert bruk av 68Ga-SSRT PET/CT og diagnostisk CT gir høyest nøyaktighet (2).  
 
Det er aminosyresekvensen av somatostatin i de ulike octreotid analogene (TOC, TATE og 
NOC) som er avgjørende for bindingsaffinitet til de ulike somatostatinreseptorene. TOC har 
høy affinitet for SSTR 2 og 5 , TATE har spesielt høy affinitet for SSTR 2, lavt for de andre og 
NOC har ved siden av SSTR 2 og 5 også affinitet for SSTR 3. PET-deteksjonen avhenger av 
tumorstørrelse og av radiokjemisk opptak i tumor, dvs. tetthet av SSTR. Kvantitative 
parametere fra PET/CT korrelerer med immunohistokjemi, SSTR-gen uttrykk og klinisk 
respons (3, 4, 5). Det er viktig å kjenne til SSTR- uttrykket i normalt vev, bl.a.har 
pancreashodet et høyt uttrykk av SSTR og er et av de vanligste falske positive funn (6). 
 
Radioaktiv merking av somatostatinanaloger med 90Y eller 177Lu, såkalt Peptide Reseptor 
Radionuklide Terapi (PRRT), har vist svært gode resultater (7). 
68Ga-SSRT PET/CT predikerer respons på PRRT tidligere enn CT alene (8). 
 
Konklusjon: De fleste NET har høyt uttrykk av SSTR. 68Ga-SSTR PET/CT har høy 
diagnostisk nøyaktighet (høyt spesifikt opptak). 68Ga-SSTR PET/CT brukes ved høyt 
differensierte NET (18F-FDG PET/CT ved lavt differensiert NEC). 68Ga-SSTR PET/CT i 
diagnostikk, oppfølging og i planleggingen av behandling gir et betydelig bidrag til 
individualisert medisin: ”skreddersydd medisin“. 
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