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Bakgrund

• Ny gammakamera installerades 2022

• GE StarGuide (SPECT/CT)

• Vår ”gamla” hjärtdedicerade kamera är 10 år gammal ungefär

• GE Discovery NM 530c (SPECT utan CT)

• Ackrediterad verksamhet har speciella krav

• Verifiering/validering inför klinisk användning



Jämförelse mellan kamerorna

GE Discovery NM 530c

• SPECT med CZT-detektorer

• Prone (istället för 

attenueringskorrektion)

• Fokuserande kollimator med 

19 fasta pinnhålsdetektorer

GE StarGuide

• SPECT med CZT-detektorer

• CT för 

attenueringskorrektion

• Högupplösande kollimator

med 12 rörliga detektorer 

med vardera 7 

detektorelement
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Första erfarenheterna av ”nya kameran”

• Lättmanövrerad

• Vi kan köra stora patienter utan problem (till skillnad från GE 

Discovery NM 530c)

• ”Trevlig” att ligga i, känns inte klaustrofobisk

• Känsligare för arytmi vid ”gated SPECT” 

• Pga ny kamera hittar vi nya okända brister/förbättringsområden

• En del ”inkörningsproblem”



Validering – metod och genomförande

• 27 patienter (14 kvinnor, 13 män)

• Dubbelkördes omväxlande först i den ena eller andra kameran

• 7 undersöktes både efter belastning och efter vila

• 19 endast efter belastning, 1 endast efter vila

• Insamlingstiden var dubbelt så lång på StarGuide jämfört med Discovery 

• 16 respektive 8 minuter efter belastning

• 6.40 respektive 3.20 minuter efter vila



Fortsättning, metod och genomförande

• Vänsterkammarfunktionsdata beräknades kvantitativt med 

QPS/QGS (Ceder-Sinai Medical Centre, Los Angeles, CA)

• Enddiastolisk volym (EDV)

• Endsystolisk volym (ESV) 

• Ejektionsfraktion (EF)

• Samstämmigheten mellan metoderna visualiserades med

• Bland-Altman-analys som ml eller % ± SD

• Regressionsanalys





Resultat - EDV

Medelskillnad i EDV = 0 ± 8 ml



Resultat - ESV

Medelskillnad i ESV = 1 ± 6 ml



Resultat - EF

Medelskillnad i EF = -2 ± 6 %



Kvar att göra…

• Optimera insamlingstiden i nya kameran

• Optimera programfunktionalitet mellan våra olika program 

(t ex från kamera till Hermes)

• Vissa ”verktyg” för kvalitetskontroll saknas i nya kameran



Slutsats

• Vi fann en god överensstämmelse avseende 

vänsterkammarvolymer och ejektionsfraktion mellan de två 

CZT-kamerorna



Tack till

Alla BMA, läkare, fysiker och tekniker som hjälpt till på 

olika sätt


