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Bakgrund

Ny kamera 2011 med halvledarteknik som medförde en
sänkning av injicerad aktivitet vid belastningen från 4 MBq/kg 
till 2,5 MBq/kg 99Tcm Tetrofosmin, fortfarande dock lägsta 
injicerad aktivitet på 100 MBq.



Bakgrund

Ny kamera 2011 med halvledarteknik som medförde en
sänkning av injicerad aktivitet vid belastningen från 4 MBq/kg 
till 2,5 MBq/kg 99Tcm Tetrofosmin, fortfarande dock lägsta 
injicerad aktivitet på 100 MBq.

Myokardscintigrafi önskas ibland hos barn, 
framförallt hos barn med opererade medfödda hjärtfel.
Frågeställningen är liksom hos vuxna myokardischemi.



Syfte

Undersöka om stråldoserna till barn kan 
reduceras ytterligare med ny gammakamera 
teknik utan försämrad bildkvalitet.

Undersöka om även barn under 40 kg kan 
administreras efter vikt och därmed reducera 
stråldosen.



Myokardscintigrafi på barn.

• 2-dagarsprotokoll med belastning först

• Koffeinfria 24 timmar innan

• Belastats med cykling eller läkemedel

• Injicerad aktivitet; Belastning 2,5 MBq/kg
Vila 3,1 MBq/kg
Dock lägst 100 MBq

• Discovery NM 530c (CZT-detektor)

• Bildtagning med insamlingstid på 8 minuter



Material och metod

Alla barn som genomgått  MPS 2013 och 2014 inkluderades

• 11 barn, 8 pojkar och 3 flickor
• Ålder mellan 6-18 år
• Vikt mellan 21-70 kg

Totalt antal insamlade pulser i bilden togs fram

Bildkvaliten bedömdes av en erfarna läkare enligt en skala 
på 1-4, där 3-4 är godkänt.

Referensmaterial med 48 vuxna användes som jämförelse



Resultat

7 barn av 11 fick göra både belastnings-och vilodelen.

Antal Medelvikt 
[kg]

Aktivitet, medel 
[MBq/kg]

>40 kg 9 56 2.6

<40 kg 2 23 4.7
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Bildkvaliteten bedöms till 3 för alla bilder utom en 
belastning och en viloundersökning som 
bedömdes till 2 





Resultat, belastning







Vikt 70kg, injicerad aktivitet 187 MBq, vilket motsvarar 2,7 MBq/kg

VilaArbete



VilaArbete



Slutsats

Alla förutom 2 undersökningar hade bra bildkvalitet 
och alla undersökningarna gick att besvara.

För barnen som väger mer än 40 kg är 2,5 MBq/kg 
vid belastningen en bra nivå för att få en tillräckligt 
bra undersökning.

På grund av det begränsade patientunderlaget vill vi 
idag inte uttala oss om huruvida vi kan använda en 
viktbaserad dosering till patienter under 40 kg. Vi 
kommer därför att behålla en lägsta injicerad 
aktivitet på 100 MBq.



Tack


