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Vår resa mot en 360° CZT kamera 
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StarGuide
GE Healthcare Veriton

Spectrum Dynamics

Vad är en 360° CZT – kamera?



• Infinia Hawkeye

• Discovery NM/CT 870 CZT 

• Veriton SPECT/CT

• CZT-teknik

• Fulldiagnostisk CT

• Hög känslighet

Bakgrund
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• Läkare, fysiker, BMA och ingenjörer

• Veriton SPECT/CT Nancy

• 870 (670) CZT Lyon

•

Studiebesök inför 
upphandling
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Nancy

Lyon



• Fördel att CZT-detektorerna sitter i en cirkel istället för två 
planara kamerahuvuden 

Detektorerna kommer närmare patienten

• Veriton har högre känslighet än 670 CZT
Sänkt administrerad dos/minskad

insamlingstid

• Positiva erfarenheter från D-SPECT
med samma detektorer

• Nytt system med nya möjligheter och 
stor forskningspotential 

Fördel Veriton SPECT/CT
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D-SPECT



• Det är ett helt nytt system, det enda i Sverige 
Tillgång till tekniker/ingenjörer vid problem? 

Inga andra kollegor att diskutera och samarbeta med

• Endast 3D-insamling – Alla metoder måste i princip göras 
om från scratch

• I Linköping finns totalt 3 kameror, 1 enbart för hjärtan

Nya kameran måste komma igång snabbt
för många undersökningar!

Funderingar inför installation 
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• Utmaning att varva kliniska undersökningar
med forskningsprojekt 

• Orosmoment hos BMA vad gäller
klaustrofobiska patienter 

9



Ombyggnation

10



• Påbörjades sommaren 2020 

• Färdig för drift september 2020

• 3 BMA genomgick utbildning på plats 
under ca 2 veckor för att bli sk
”superusers”

• Superusers utbildar resterande personal  

Installationen
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Undersökningar
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Rutin Studier Vid behov

Skelettscint DatScan DMSA-scint

Parathyreoideascint
- Med/utan kontrast

MAG3-scint Lymfscintigrafi
-Lymfbanor

Thyreoideascint Parathyreoideascint Dynamisk 
blodflödesreservsmätning
(Myokardscintigrafi) 

Hjärtamolyidosscint Binjuremärgscint

Hjärnscint
- Iktalt SPECT
- Diamoxprovokation
- Baseline
- Ocklusionstest

Blödningsscint

Lymfscintigrafi
- Malignt melanom
- Tungrand/tungbas
- Vulva

Myokardscintigrafi



• Njurstensprojekt – Pågår för fullt (3D-SPECT/CT renografi)

• Parathyreoideascint med kontrast – Sedan årskiftet

• DatScan-projekt – Start början av April

• Kontinuerlig insamling till normaldatabaser
(hjärtan och DatScan)

• Bröstsmärteprojekt – Myocardscintigrafi + Calcium Score,
drar igång under året

• Projekt – implementering av lungscintigrafi Veriton     

Studier
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• Viktigt att ha i åtanke – Helt nytt system. Det enda i Sverige, ingen i 
närområdet att fråga om råd eller diskutera implementeringar

• Endast defaultinställningar

• Mycket finjusteringar – I början endast Spectrum som kunde justera 
remote

• Inledningsvis därför mycket klickande, generellt ganska ”tungjobbat”  

• NM-, och CT-manager 

Användarvänlighet 
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• Mycket av analysering, utveckling, effektivisering, 
optimering och implementering görs helt från scratch – av 
oss på plats 

• Konstant trial-and-error

• Tar energi, god vilja, tid         omfattande och krävande att 
föra över kunnandet till resterande personalgrupp 
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• Bildbearbetning och rekonstruktion till stora delar 
automatiskt         Mindre manuellt arbete

• Vidare bearbetning behövs oftast inte, visuell presentation 
utförs i MIM (Mjukvara för analys av bilder) 

• Samtidigt givande, stimulerande och intressant 

• Sammanfattningsvis: Inledningsvis krävande, men blivit 
bättre och sker ständigt förbättringar (”Quality of life”) 
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• Som de allra flesta nya system: Inledningsvis en hel del 
buggar         Svåra att reproducera och spåra

• Mycket har lösts, men en del tillkommer, speciellt i 
samband med nya uppdateringar

• Inget unikt, de flesta nya system har sina ”barnsjukdomar” 

Tillförlitlighet 
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• Dock tagit lång tid att få igång kameran på riktigt i rutin

• Inledningsvis inte en ”arbetshäst” 

• Svårt att utföra undersökningar utan en superuser närvarande –
oftast Superuser som vet lösningen om det uppstår problem

• Krävs god förståelse över systemet och problemlösningsförmåga 
– Tar tid att föra över till hela personalgruppen 
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• Veriton tillhör nästa generations gammakameror, och nästa 
steg i utvecklingen

• Optimering/finjustering av systemet

• Bättre upplösning, känslighet och bildkvalitet 
Upptäcka sådant som skulle missats hos
traditionella kameror

• Enorm betydelse för patienter i närområdet   

Viktigt att komma ihåg
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• Inledningsvis en hel del utmaningar – Det krävs väldigt mycket 
planering, tid och god vilja vad gäller optimering, justering, 
kalibrering, implementering, forskning, bemanning och flöden 

• Förbättringar och uppdateringar sker hela tiden, systemet är mer 
robust och användarvänligt nu jämfört med inledningsvis 

• Jätteroligt och häftigt att det första systemet av detta slag 
hamnade i Linköping! 

Sammanfattningsvis
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Fysikers och ingenjörs perspektiv

Marcus

Anna O
Pernilla

Adela
Marcus

Anna L



29 Leatitia Imbert, EANM 2021

Linköping sept. 2020

Lund jan. 2022
Malmö maj 2022

360° CZT-kameror



360° CZT, var?
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Veriton StarGuide 

28 installerad i världen
19 i Europa

? installerad i världen
6 i Norden



Design
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Veriton StarGuide

Antal detektorer 12 swiveling

Halvledarmaterial Kadmium-Zink-Tellurid (CZT)

Pixelstorlek 2,46 x 2,46 mm2

Axial FOV (Bäddlängd) 32 cm 28cm

Antal pixlar / detektor >2000 1792

Antal pixlar totalt ca 25000 21504

Pixeltjocklek 6 mm 7,25 mm

Energiområde 40-200 keV 40-270 keV

Kollimator volfram, fix, kvadrater

Trummans diameter 80 cm

Scanlängd 200 cm 180 cm

Kroppskonturavkänning Impedansmätning Optisk scanner



Designen resulterar i
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Veriton StarGuide

Känslighet, Tc-99m >170 cps/MBq 95 cps/MBq/detektor

FWHM spatiell upplösning 
SPECT, RR

3,7-5 mm
(7 mm*)

7,3 mm

FWHM energi-upplösning 6,3% 5,9%

Dubbla nuklider samtidigt Ja

Lu-177 Ja, 113 keV Ja, 208 keV

I-131 Nej

* Enl Desmonts et al, i huvud och kroppsfantom
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Gilles LE ROUZIC and Rani ZANANIRI, Journal of Nuclear Medicine May 2021, 62 (supplement 1) 1125

StarGuide
(GE Healthcare)

PVC

Kontrasten



Co-57-pinne CT-fantom

Daglig QA, Veriton 
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Daglig QA, rapport Co-57
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Veriton

StarGuide



Daglig QA, rapport CT 
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Veriton



• FU, förbyggande underhåll, 1ggr/år

– Lokal ingenjör & Veriton-ingenjör (30min bort)

– Mekaniskt underhåll (smörja, kolla skruvar, dammsuga…)

– Kalibreringar (varje nuklid, om detektordelar bytts)

– Översyn av pixlar

– Daglig QA

• Fysikerkontroller (inga enl leverantör)

– Konstanskontroll m Jaszczak-fantom (framtid)

– Fusionstest SPECT-CT (framtid)

Underhåll & övriga kontroller 
Veriton
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COR, StarGuide, kvartal
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CT
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• Veriton 64 snitt (Analogic), StarGuide 16 snitt (GE)

• Dosmodulering, metallartefaktsreducering, iterativ 

rekonstruktion

• Lågdos CT för AC (helkropp ca 2 mSv)

• Högre dos för bättre anatomisk struktur



Rekonstruktion
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• OSEM

– Attenueringskorrektion

– Spridningskorrektion

– Upplösningskorrektion (Point Spread Function

Recovery )

– Anatomiska modell för hjärtat (ej StarGuide)

– CT-baserad modell för skelett

• Partial volume correction, PVC

– Brusreduktion

• Absolutkvantifiering



Pseudo-planara
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Hur hitta rätt i patient?
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Hur hitta rätt i patient?
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Veriton, P-scope



Hur hitta rätt i patient?
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Veriton, Pre-scan
⁓

StarGuide, Preview



Vilka bilder kan man ta, 3D
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Dynamiska

46 Veriton



Med fokus
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Fokus
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Från säljarpresentation, Veriton



Sammanfattning Veriton
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Våga släppa sargen ☺

- CZT på D-SPECT sen tidigare

- Alltid 3D, hur påverkar det?

En klinisk maskin, men även forskning

Möjliggör halverad insamlingstid SPECT

Lägre CT-doser än tidigare utrustningar

Få enkla kontroller

Stabilt system (låg nertid, ”barnsjukdomar”)

Fungerande service och support-organisation

- snabba, nära till ingenjör

- 2 digitala möten / månad



Läkarnas perspektiv
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Marcus

Veronica

Ingenjör som gärna vill vara med igen ☺

Inger

Anastasia

Lina

Isidro

Miguel

Eva

Georgia 

HR



• 360 CZT gammakameror har varit det största framstegen inom 
nuklearmedicin de senaste åren.

• Men… det har också varit en stor utmaning att optimera alla våra 
protokoll
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Optimering och 
jämförelse

Aktuell 
protokoll? 
Riklinjer? 

•Planar

•Single bed

•WB

•SPECT 

•SPECT/CT

•Dynamics

Samma FOV 
som vid planar 

men med 
SPECT-CT i

stället. 

Hur många 
min/Bed?

Rekonstruktio
ns-parametrar 
och filter. 

Sjukhusfysiker 

Redo 
för 

nästa 
steg

Dubbel 
körning



Skelettscintigrafi
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• Sedan installation av 360-CZT gammakamera (SD Veriton): Ca. 
1150 undersökningar (ca. 100 fantom) 

• Antal skelettscintigrafi:  Ca. 750

• Dubbelkörning: 13 patienter

• Analog gammakamera: Anterior och posterior bilder

• Digital gammakamera (Veriton, SD): SPECT/CT helkropp

Svårigheter under 
tolkning
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Inflammatoriska upptag i leder samt senor och muskulär 
insättning/ursprung i benet kan visa intensiva upptag



55



56

Högre upptag i 
kraftlinjer området

Normalt ben är 
inte homogen, 
förvänta inte 
homogenitet i 
bilden  

Mer tydligt i 
ryggen!
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21 år. Ingen patologi i ryggen



75 år. Ingen metastas i ryggen, endast degenerativa 
förändringar



Fall 1: Planara bilder vs 
Helkroppscan SPECT/CT

Man 78 år
Prostata
Cancer
Hormonell 
och 
cytostatika-
behandling. 
Ont i 
ländryggen

Injicerade 
dos: Tc99m-
HDP 500 
MBq 

23 minuter 
scanning

Ca. 25 
minuter 

Anterior Posterior

CT c:a 2,2 mSv



SPECT/CT helkropp

60



Bifynd
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Fall 2
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Kvinna 67 år
Aggressiv 
bröstcancer 
diagnostiserades 
för ett år sedan.
Fått cytostatika, 
opererats och 
postoperativ 
strålbehandling. 
Besvär från 
skelett, 
framförallt 
höfter mest 
vänster sida.

Planarabilder 
från analog 
gammakamera

Injicerade 
dos: Tc99m-
HDP 500 
MBq 
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SPECT/CT helkropp
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MR
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Dynamisk 3 fas-skelettscintigrafi
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- Kvinna 59 år

- Skidtrauma för ett år sedan. Sedan dess ont i höger knä

- Slätt-röntgen utan patologiska fynd

- Artroskopi utan patologiska fynd

Injicerade 
dos: Tc99m-
HDP 400 
MBq 

Angiografiska fasen
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Möjlighet att kvantifiering av vaskularisering



Blodpool fasen

69



Skelettal fasen

70



Thyroideascintigrafi

• Kvinna 71 år
• Gradvis minskning av TSH de senaste åren: nuvärde 0,04
• Ökade värden på T4 och T3.

Analog gammakamera Veriton

MIP
Planar

Pseudoplanar
anterior

5 min
5 min
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Möjlighet att 
beräkna volymen 
(ml) av 
thyreoidea före 
behandling med 
I131 vid 
hypertyreos



Parathyreoideascintigrafi
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Olika protokoll:

500 MBq 99mTc-Stamicis 
SPECT/CT lågdos 10 – 90 – 160 min efter injektion
Högdos DT med iv kontrast (nativ-arteriell-venös faser)

500 MBq 99mTc-Stamicis 
SPECT/CT lågdos 10 – 90 – 160 min efter injektion
100 MBq 99mTc-Pertecnetat SPECT 15 min efter injektion

eller
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MIP parathyreoidea SPECT/CT

10 min 160 min90 min

Fusion parathyreoidea SPECT/CT
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DT med iv kontrast

Nativ Arteriell Venös



Hjärnscintigrafi 

Iktal SPECT (Fusion 
SPECT/MR)

Interiktal SPECT 
(Fusion SPECT/MR)

Subtraction image 
with MIM Neuro

Epilepsi fall

15 min 
bildtagning

Dag 1

15 min 
bildtagning

Dag 2

Jämfört med 30 min 
på analog 

gammakamera!

99mTc-Ceretec
Dos: 10 MBq/kg



Lungscintigrafi 

Perfusion MAA-Tc99m

Ventilation Technegas
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Datscan

Analog gammakamera

Veriton

30 min

15 min



177Lu. Är det möjligt utföra i 
denna kamera? 
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Thanks Laetitia Imbert from CHRU Nancy
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Thanks Laetitia Imbert from CHRU Nancy
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Thanks Laetitia Imbert from CHRU Nancy



Myokardscintigrafi i 
Linköping

Provokation: Arbetsprov alt. läkemedelsprovokation med regadenoson

Dominerande 2-dagarsprotokoll

Radiofarmaka: Tetrofosmin (Myoveiw) 5MBq/kg både i rest och stress

Bildtagning på D-SPECT Stress: Upright + Supine 5-7 min/bild
Rest: Upright 5-7 min/bild
Ingen CT

Analys i QPS/QGS version 2017.18



D-SPECT (supine) jämfört Veriton utan och med 
attenueringskorrektion (AC) med CT

65-årig med hereditet för koronarsjukdom, 
hypertoni och hyperlipidemi. Vikt 112kg.
Aktuellt: Episoder av yrsel men även obehag 
i bröstet/dyspné vid lätta ansträngningar, 
inga besvär i vila. Hög VES börda



D-SPECT (supine) jämfört Veriton utan och med 
attenueringskorrektion (AC) med CT

65-årig med hereditet för koronarsjukdom, 
hypertoni och hyperlipidemi. Vikt 112kg.
Aktuellt: Episoder av yrsel men även obehag 
i bröstet/dyspné vid lätta ansträngningar, 
inga besvär i vila. Hög VES börda

CT för attenueringskorrektion stråldos <1mSw



D-SPECT (supine) jämfört Veriton utan och med 
attenueringskorrektion (AC) med CT



Myokardscintigrafi på Veriton

Dubbelkört 10 normala/nästan normala patienter på D-SPECT & Veriton

- attenueringskorrektion med CT ser lovande ut
- fantomstudie visade att D-SPECTs känslighet är ca 3ggr 

högre jämfört Veriton
- så här får vi arbeta vidare med metodförbättring

Detektorerna sitter i en ring runt patienten

kommer vi att få annorlunda/nya typer av artefakter?

Inga normalmaterial finns ännu – vi är med och bidrar



Dynamisk myocardscintigrafi med 
mätning av Coronar Flödesreserv (CFR)

Alternativt  kan man på Veriton använda CT:n för 
lokalisation. Stråldos < 1mSv

ger stråldos på 0,3 mSv

1-dagsprotokoll med 
regadenosonprovokation
och isotopinjektion med 
patienten liggande i 
kameran under samtidig 
bildtagning

EKG-registrering
Blodtryck

D-SPECT

Veriton

Protokoll för D-SPECTBolusinjektion med injektor

Stetoskop med ljudisolering 
och ljudförstärkning
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Kvantifiering av myokardiellt blodflöde och 

flödesreserv

Simona Ben-Haim et.al; J Nucl Med 2013 54:873-879 

Kinetic 2 compartment model

K1 upptaget av tetrofosmin i myokardiet
K2 utsöndring/washout av tetrofosmin från myokardiet =0

CFR=
𝑀𝐵𝐹 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (𝐾1 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠)

𝑀𝐵𝐹 𝑟𝑒𝑠𝑡 (𝐾1𝑟𝑒𝑠𝑡)

ROIs and Time activity curves



Ischemi – med 

”area at” risk ca  15% 



Resultat CFR

Resultat: Ny angio
Instent stenos i LAD åtgärdades



CT för Calciumscoring

EKG-synkroniserad

Stråldos kring   2,5mSv

Dosreduceringsprojekt <1mSv

Arbetet pågår



Dynamisk njurscintigrafi -
Renografi

Radiofarmaka: Renografi 75MBq 99Tcm-NefroMAG

Hur ska man hålla armen så bolusen blir optimal?
Manuell injektion eller injektor?

Bildinsamling
10 sek bilder, max bildtagningstid 30 min
Man kan se renografikurvorna under pågående renografi
Enkelt att lägga till för t ex postmiktionsbild /sen bild
Attenuerings-CT (ca 1mSv) används även för lokalisation

Utvärderingsprogram 
finns ett enkelt 
ROI för bolus läggs över aorta
Funktionsandelar beräknas med integralmetoden
Ingen bakgrundsubtraktion behövs
Utvärdering/utveckling pågår



Dynamisk njurscintigrafi -
Renografi





GE 670

Veriton





SAMMANFATTNING 

• Utrustningen kan användas kliniskt till de flesta av våra undersökningar förutom 

för högenergi isotoper (t.ex. I131) 

• Jämfört med analog gammakamera kortare undersöknings/kameratid och/eller 

möjlighet att minska administrerad dos (ALARA) 

• Större känslighet och bättre upplösning ger bättre bildkvalitet 

• 64 CT slice:

– Möjlighet till diagnostiska hybridstudier med högupplöst CT inkl. iv kontrast. 

– Möjlighet att utföra Calcium Score som del i MPI. Framtida möjlighet att 

kartlägga proximala kranskärl

– Låg stråldos för CT vid helkropp undersökningar 

– Ökade krav på CT kunskap

• Mer tid krävs för tolkning av bilderna - men mer diagnostisk information både i 

NM- och CT-bild 

• Möjlighet för FOU/metodutveckling 

Mycket är nytt även för våra ”gamla undersökningar” och behöver valideras

Väldigt spännande men tidskrävande att delta i utveckling av ny mjukvara. 

Regelbundet välfungerande samarbete med leverantörerna



Sammanfattningsvis är vi trots en del utmaningar under 

spännande resa mycket nöjda med vårt val av vår nya 

360 SPECT (CZT)/CT -kamera

Tack för att ni 
lyssnande på oss!


