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Bakgrunn: Nukleærmedisinsk seksjon, Sykehuset Innlandet, Elverum-Hamar har en økende 

etterspørsel etter myocardperfusjonsscintigrafier. Det er kardiologer som både belaster og 

tolker bildene. Vi har kardiolog tilgjengelig kun en dag per uke, og vi ønsket derfor å 

effektivisere hjerteundersøkelsene ved å gå til anskaffelse av IQ-SPECT som er en ”pakke” 

fra Siemens med spesialkollimator (smartzoom-kollimator), cardio-sentrisk akvirering og 

rekontruksjonsalgoritmer utviklet spesielt for denne type kollimator og akvireringsmåte. 

Smartzoom-kollimatoren er konstruert slik at den forstørrer hjerter som ligger i senter for 

FOV. Det fleksible gantry tillater en ”cardio-sentrisk” akvirering, dvs rotasjon med hjertet 

hele tiden i sentrum, dvs det mest sensitive område av kollimatoren. Det fører til økt 

sensitivitet, og dermed kortere akvireringstid. 

Målsetting: Undersøke om bildekvaliteten med IQ-SPECT er like god som med LEHR-

kollimator, og i tilfelle øke kapasiteten på myocardperfusjonsundersøkelser. 

Metode: 25 pasienter ble belastet etter vanlig prosedyrer. Injisert dose ca.300 MBq 99mTc-

tetrofosmin i stress og 800 MBq i hvile. Bildeopptak ble foretatt med både IQ-SPECT og 

vanlig paralellhullskollimator (LEHR). Opptakstid IQ: 6 min stress, 4 min hvile, LEHR: 18 

min stress, 16 min hvile. Begge bildeseriene ble rekonstruert med og uten CT-

attenueringskorreksjon og med iterativ rekonstruksjon. 4 serier ble sammenlignet; IQ-SPECT 

CT-korr, LEHR CT-korr, IQ-SPECT ukorrigert og LEHR ukorrigert. Bildene ble subjektivt 

vurdert av både kardiolog og nukleærmedisiner. 

Corridor 4DM-SPECT med database for både LEHR-kollimator og IQ-SPECT ble benyttet 

som kvantiteringsprogram, og vurdert av både kardiolog og nukleærmedisiner. 

Resultater: Bildene med IQ-SPECT avviker noe fra bilder tatt med LEHR-kollimator. Det 

gjelder spesielt en fortykkelse av apex og tydeligere attenueringsartefakter (nedre vegg hos 

menn, fremre- og laterale vegg hos kvinner) på de ukorrigerte bildene. Dette stemmer godt 

overens med opplysninger gitt av leverandør. Med CT-attenueringskorreksjon og noe 

justering av de anbefalte parametersettingene ble avvikene minimale, og ubetydelige for 

tolkningen av bildene. 

Konklusjon: Med IQ-SPECT har vi kortet ned bildeopptaket fra 18 til 6 min på stress og fra 

16 til 4 min på hvile, uten forringelse av bildekvalitet. Ukorrigerte bilder gir større 

attenueringsdefekter. Det er derfor en forutsetning at vi bruker CT-attenueringskorrigerte 

bilder. Vi kan øke kapasiteten fra 7 til 12 pasienter per dag. Pasientkomforten er bedre og det 

blir mindre bevegelsesartefakter pga den korte akvireringstiden. Vi har derfor gått over til kun 

å bruke IQ-SPECT på myocardperfusjonsundersøkelsene. 


