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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου υπό δοκιμασία 

κοπώσεως και σε ηρεμία εφαρμόζεται σήμερα σε εκατομμύρια ασθενείς. 

Η διαγνωστική του αξία στην ανίχνευση στεφανιαίας νόσου και η 

προγνωστική του αξία στην κατάταξη των ασθενών σε low και high risk έχει 

εδραιωθεί. Εντούτοις αποτελεί ίσως έκπληξη το γεγονός ότι η ειδικότητα του 

εμφανίζει μια μεγάλη διακύμανση ξεκινώντας  από 40% για να φτάσει και το 

92% σε ορισμένα τμήματα. Αιτία αυτής της μεγάλης διακύμανσης αποτελεί το 

γεγονός ότι στις τομογραφικές σπινθηρογραφικές εικόνες αιμάτωσης 

μυοκαρδίου εμφανίζονται πολύ συχνα artefacts  (δηλ. τεχνικά σφάλματα ) τα 

περισσότερα εκ των οποίων οφείλονται στο φαινόμενο εξασθένησης της γ-

ακτινοβολίας κυρίως λόγω απορρόφησης από το μαστό και το ημιδιάφραγμα. 

Αν και οι έμπειροι Πυρηνικοί Ιατροί τις περισσότερες φορές είναι σε θέση να 

ξεχωρίσουν αυτά τα artefacts , οι νέοι και άπειροι Πυρηνικοί Ιατροί συντελούν 

στο να οδηγούνται οι ασθενείς σε μη αναγκαίο καθετηριασμό των στεφανιαίων 

αγγείων οδηγώντας με αυτό τον τρόπο την ειδικότητα της εξέτασης σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα. 

Τα τελευταία χρόνια συστήματα διόρθωσης της εξασθένησης 

εφαρμόζονται σε συστήματα SPECT και αρκετές κλινικές μελέτες έχουν 

δημοσιευθεί για να εκτιμήσουν την χρησιμότητα αυτών των συστημάτων 

διόρθωσης με ποικίλλα αποτελέσματα είτε θετικά είτε αρνητικά ή και χωρίς 

όφελος. Επιπλέον σε αρκετές εργασίες έχει αναφερθεί η αρνητική επίδραση 

του φαινομένου της σκέδασης από γειτονικές της καρδιάς δομές στην 

αξιολόγηση των διορθωμένων εικόνων και κάνουν εμφανή την ανάγκη 

εφαρμογής διόρθωσης και της σκέδασης. 
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Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την αξιολόγηση ενός εμπορικά 

διαθέσιμου συστήματος διόρθωσης της φωτονιακής εξασθένησης το οποίο 

είναι εφοδιασμένο με δύο κινούμενες πηγές γαδολινίου εφαρμόζοντας 

ταυτόχρονα και μέθοδο διόρθωσης της σκέδασης σε τομογραφικές 

σπινθηρογραφικές μελέτες αιμάτωσης μυοκαρδίου με Thallium 201 (Tl-201). 

Τα αποτελέσματά της έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρο διεθνές περιοδικό: 

Velidaki A, Perisinakis K, Koukouraki S, Koutsikos J, Vardas P, 

Karkavitsas N. Clinical usefulness of attenuation and scatter correction in Tl-

201 SPECT studies using coronary angiography as a reference. Hellenic J 

Cardiol. 2007 Jul-Aug;48(4):211-7. 

και άνακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια: 

1. A.Velidaki, K. Perisinakis, S Koukouraki, N. Karkavitsas. Attenuation and 

scatter correction in Tl-201 SPECT studies of the     myocardium. 

European Congress of Nuclear Medicine, August 2003, Amsterdam, 

The   Netherlands, (abstract EJNM: 2003, 30 (sup 2): S 251). 

2. A. Velidaki, S. Koukouraki, K. Perisinakis, J. Koutsikos, N. Karkavitsas. 

Comparison of non-corrected and attenuation- and scatter-corrected 

myocardial perfusion spect in patients with coronary artery disease. 

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 

September 4-8, 2004, Helsinki, Finland. 

3. A. Velidaki, K. Perisinakis, S. Koukouraki, J. Koutsikos, P. Vardas, N. 

Karkavitsas. Αttenuation and scatter correction in myocardial perfusion 

scintigraphy: differences between exercise and pharmacologic stress 

7th International Conference on Nuclear Cardiology, 8-11 May 2005, 

Lisbon, Portugal 
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4. A.Velidaki, K.Perisinakis, J.Koutsikos, S. Koukouraki, P. Vardas, N. 

Karkavitsas. Differential effects of attenuation and scatter correction in 

myocardial perfusion scintigraphy in males and females eanm'05 - 

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 

October 15 - 19, 2005, Istanbul, Turkey. 
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1. ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

 

1.1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ γ-CAMERA ΜΟΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΝΙΟΥ  

(Single Photon Emission Computed Tomography – “SPECT” ) 

Η πρώτη γ-camera σχεδιαστηκε από τον Anger το 1958 και αποτέλεσε 

την αφετηρία για την αλματώδη ανάπτυξη της Πυρηνικής Ιατρικής. Η συνεχής 

βελτίωση των ανιχνευτικών μονάδων, ο συνδυασμός τους με υψηλών 

δυνατοτήτων ηλεκτρονικό υπολογιστή (H/Y) και η εφεύρεση της τομογραφικής 

γ-camera (“SPECT”) καθώς και της τομογραφικής  camera  εκπομπής 

ποζιτρονίων (“PET’’), προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες για την απεικόνιση 

αλλά κυρίως για τη λειτουργική εκτίμηση όλων σχεδόν των οργάνων του 

ανθρωπίνου σώματος [1,2]. 

 Η συμβατική γ-camera, που αποτελείται επιγραμματικά από τον 

ανιχνευτή, τον κατευθυντήρα, τους φωτοπολλαπλασιαστές , τον προενισχυτή, 

τον ενισχυτή, τον αναλυτή ύψους παλμών, το Χ-Υ-Ζ κύκλωμα θέσεως, το 

σύστημα καταγραφής και παρουσιάσεως καθώς και τον ενσωματομένο Η/Υ, 

έχει τη δυνατότητα δυσδιάστατης απεικόνισης του εξεταζόμενου οργάνου, 

χωρίς να δίνει πληροφορίες για ευρήματα εντοπιζόμενα στο βάθος. Αν και για 

την καλύτερη εκτίμηση της θέσης του ευρήματος και της έκτασης της βλάβης 

μπορεί να βοηθήσει η λήψη πολλών εικόνων γύρω από το όργανο (πρόσθια, 

οπίσθια, πλάγιες, λοξές), την ουσιαστική λύση του προβλήματος έδωσε η 

ανακάλυψη και εφαρμογή της τομογραφίας εκπομπής απλού φωτονίου από 

τους Kuhl και Εdwards το 1963 [1]. 

 Το σύνηθες σύστημα για τομογραφική απεικόνιση (SPECT) αποτελείται 

από μια κλασσική γ –camera με έναν έως και τέσσερις ανιχνευτές ΝαΙ  
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προσαρμοσμένους σε ένα βραχίονα, ώστε να είναι δυνατή η περιστροφή τους 

γύρω από τον ασθενή, συνδεδεμένη με Η/Υ, τόσο για την εκτέλεση του 

σπινθηρογραφήματος όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και 

με σύστημα παρουσιάσεως. 

 Οι ανιχνευτικές κεφαλές κινούνται γύρω από το εξεταζόμενο όργανο σε 

συνεχή (continuous) ή διακεκομένη (step and shoot) περιστροφή με 

μεσοδιαστήματα 3ο – 10ο, για 180ο ή 360ο. Η διάρκεια της εξέτασης δεν 

υπερβαίνει συνήθως τα 20-30 min. Τα δεδομένα καταγράφονται σε μήτρα 64 

x 64 ή 128 x 128 για τη παραπέρα σύνθεση και επεξεργασία της εικόνας. 

Τελικά λαμβάνονται εικόνες και στους τρεις άξονες (εγκάρσιο, οβελιαίο, 

επιμήκη). 

Το σημαντικότερο ίσως σημείο στην τομογραφία εκπομπής απλού 

φωτονίου, είναι η ανασύνθεση της εικόνας. Η πλεον δημοφιλής τεχνική είναι η 

αποκαλούμενη “οπισθοπροβολή” (backprojection) που καθιερώθηκε από τους 

Budinger & Gullberg το 1974 [3] . Με την “οπισθοπροβολή”, κάθε κρούση (και 

κατ΄επέκταση κάθε pixel) προβάλλεται κατά μήκος της “γραμμής” συλλογής 

των πληροφοριών, κάθετα στην επιφάνεια του ανιχνευτή, ενώ οι επιμέρους 

εικόνες που σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο επιπροβάλλονται μεταξύ τους 

για το σχηματισμό της τελικής εικόνας. Τελικό αποτέλεσμα αυτής της 

άθροισης των εικόνων που λαμβάνονται είναι η ενίσχυση της απεικόνισης 

καθε πραγματικού σημείου εκπομπής γ-ακτινοβολίας με την ταυτόχρονα 

ασθενέστερη απεικόνιση “ψευδών” σημείων (artefacts). Η επεξεργασία 

συνδυάζεται με την εφαρμογή ειδικών “φίλτρων”  για την περαιτέρω αποφυγή 

αrtefacts. Η όλη τεχνική της “οπισθοπροβολής” βασίζεται σε πολύπλοκους 
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μαθηματικούς αλγόριθμους και θα ήταν αδύνατη χωρίς τη βοήθεια ισχυρών 

Η/Υ.  

Τα πλεονεκτήματα γενικά της “SPECT” μεθοδολογίας έναντι της 

δισδιάστατης απεικόνισης είναι:  

Ι. Η λήψη πληροφοριών για το εξεταζόμενο όργανο σε τρεις διαστάσεις, 

παρέχοντας τη δυνατότητα καλύτερου και ακριβέστερου εντοπισμού βλαβών, 

καθώς και την εκτίμηση του όγκου του οργάνου. 

ΙΙ. Η μικρότερη επίπτωση της ακτινοβολίας των υπερκείμενων και 

υποκείμενων ιστών. 

ΙΙΙ. Η δυνατότητα διόρθωσης των εικόνων για την απορρόφηση της 

ακτινοβολίας (attenuation correction) και την κίνηση του ασθενή (motion 

correction). 

ΙV. Η δυνατότητα πληρέστερων ημιποσοτοτικών προσδιορισμών της 

κατανομής του ραδιοφαρμάκου στο υπο εξέταση όργανο.  

 

1.2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ [4] 

I. Να γίνει έλεγχος του ασθενούς υψηλού ρίσκου για στεφανιαία νόσο  

II. Να εκτιμήσει την λειτουργική σημασία ανατομικών στενώσεων που 

ανιχνεύτηκαν στον στεφανιογραφικό έλεγχο 

III. Να εκτιμήσει τον βαθμό της ζημιάς του μυοκαρδίου και την πιθανή 

υπολειπόμενη ισχαιμία μετά την ανάρρωση από έμφραγμα 

IV. Να αποφασίσει για την πρόγνωση και να βοηθήσει το σχέδιο 

επανόρθωσης μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 

V. Να εκτιμήσει και να παρακολουθήσει ασθενείς που έχουν υποστεί 

CΑBG, PTCA ή θρομβολιτική θεραπεία  
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VI. Να διαφοδιαγνώσει ισχαιμία από άλλες αιτίες καρδιομυοπάθειας  

VII. Να προμηθεύσει επιπλέον πληροφορίες στην εκτίμηση της αριστερής  

κοιλιακής υπερτροφίας καθώς και συγγενών καρδιοπαθειών. 

 

1.3. ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ [5] 

 Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στο σπινθηρογράφημα 

μυοκαρδίου, ανάλογα με το μηχανισμό πρόσληψής τους και την 

παθοφυσιολογική διεργασία που απεικονίζουν, μπορούν να διακριθούν  

επιγραμματικά στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

Ι. Ραδιοφάρμακα διάχυσης (αιμάτωσης): 

α) για απεικόνιση με γ-camera  

Θάλλιο -201 (201TL), 99mTc- εξάκις-2-μεθοξυ-ισοβουτυλ-ισονιτρίλιο (sestamibi), 

99mTc-[1,2-δις (δις (2-αιθοξυαιθυλ) φωσφινο) αιθάνη] (tetrofosmin),  N-ethoxy, 

N-ethyldithiocarbonate) nitrido (TcN-NOET), 99mTc-teboroxime. 

β) για απεικόνιση “PET” camera  

Ρουβίδιο -82 (82Rb), νερό επισημασμένο με 150 (Η15 
2 Ο), αμμωνία 

επισημασμένη 13Ν  (13ΝΗ3),  διοξείδιο του άνθρακα επισημασμένο 15Ο (C15O2) 

και  62Cu-PTSM. 

ΙΙ. Ραδιοφάρμακα μεταβολισμού: 

α) για απεικόνιση με γ- camera 123Ι-ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) όπως 123Ι 

εξαδεκανοϊκό οξύ, 123Ι ρ-ιοδοφενυλπενταδεκανοϊκό οξύ (ΙΡΡΑ), β-μεθυλ-ρ-

ιοδοφενυλπενταδεκανοϊκό οξύ (BMIPP) κλπ (εκτίμηση του μεταβολισμού των 

λιπαρών οξέων –αερόβιος μεταβολισμός). 

β) για απεικόνιση με “PET” camera 
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11C-λιπαρά οξέα (πχ παλμιτικό οξύ) και 11C-ακετοξεικό οξύ, για την εκτίμηση 

του αερόβιου μεταβολισμού  

18F-φθοριωμένη δεοξυγλυκόζη (FDG) για την εκτίμηση του μεταβολισμού της 

γλυκόζης (αναερόβιος μεταβολισμός). 

 

ΙΙΙ. Ραδιοφάρμακα θετικής απεικόνιση της νέκρωσης (για απεικόνιση με 

γ-camera) 

99mTc –πυροφωσφορικό (PYP), 111Ιn (99mTc) –αντιμυοσίνη, 99mTc –γλουκαρικό 

οξύ 

 

ΙV. Ραδιοφάρμακα θετικής απεικόνισης της ισχαιμίας: 

α) για απεικόνιση με γ-camera 

123Ι-ιοδομιζονιδαζόλη καθώς και παράγωγα νιτροϊμιδαζόλης επισημασμένα με 

99mTc 

β) για απεικόνιση με “PET” camera  

18F-φλουορμιζονιδαζόλη 

 

V. Ραδιοφάρμακα νευροϋποδοχέων: 

α) για απεικόνιση με γ-camera 123Ι-μεταϊωδοβενζυλγουανιδίνη (MIBG)  

β) για απεικόνιση με “PET” camera  

18F-ντοπαμίνη, 11C-υδροξυεφεδρίνη, 11C-μεθυλ-(βενζυλοκουανουκλιδίνη) 

(QNB), κλπ  

VI. Ραδιοφάρμακα απεικόνισης των καρδιακών θρόμβων και των 

αθηρωματικών πλακών  

α) για απεικόνιση με γ-camera  
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των θρόμβων, επισημασμένα με 111In ή 99mTc αιμοπετάλια,  επισημασμένοι 

με 111In ή 99mTc παράγοντες των αιμοπεταλίων του ινωδογόνου, της ινικής και  

επισημασμένα με 111In ή 99mTc μονοκλωνικά αντισώματα,  

των αθηρωματικών πλακών 99mTc ή 123Ι-LDL 

β) για απεικόνιση με  “PET” camera  

των θρόμβων, επισημασμένα με 68Ga αιμοπετάλια  

 

Παρακάτω παραθέτονται τα χαρακτηριστικά του χλωριούχου θαλλίου-

201 ( Tl – 201 chloride) το οποίο είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο 

ραδιοφάρμακο στα σπινθηρογραφήματα αιμάτωσης μυοκαρδίου και αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη. 

 

1.4. ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΘΑΛΛΙΟ (201Tl-chloride) 

 

1.4.α. Ιστορική αναδρομή 

Από το 1975, οπότε και εισήχθη το  201Tl από τον Lebowitz και συν. [6] 

ως το πρώτο ραδιοφάρμακο διάχυσης, το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης 

μυοκαρδίου καθιερώθηκε ως μία αναντικατάστατη διαγνωστική και 

προγνωστική εξέταση στη Στεφανιαία Νόσο. Είχαν προηγηθεί οι Carr και συν. 

το 1964 [7] που χρησιμοποίησαν ένα μονοσθενές κατιόν, το 131Cs για την 

απεικόνιση του μυοκαρδίου. Το 1971 οι Hurley και συν. χρησιμοποίησαν το 

43Κ ενώ το 1973 οι Zaret και συν. [8] συνδύασαν τη χορήγησή του με 

δοκιμασία κόπωσης, για την ανάδειξη ισχαιμικών περιοχών, ενώ με δεύτερη 

χορήγηση (συνήθως μετά από μερικές μέρες) γινόταν ο διαχωρισμός των 

ισχαιμικών ζωνών από τις ουλές. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζονται 
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εναλλακτικά του Θαλλίου, τα τεχνητιοπαράγωγα, με το Θάλλιο πάντως μέχρι 

και σήμερα να είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο για το 

σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου. 

 

1.4.β. Φυσικοχημικές ιδιότητες 

Αντίστοιχα με τα πρωτοχρησιμοποιούμενα Κέσιο και Ρουβίδιο, το 

Θάλλιο είναι μονοσθενές κατιόν της ομάδας ΙΙΙΑ του περιοδικού συστήματος 

και παράγεται σε κυκλοτρόνιο με “βομβαρδισμό” του σταθερού 203Tl με 

πρωτόνια. Αρχικά παράγεται 201Pb (φυσικός Τ1/2=9,4ώρες), που με  

“σύλληψη” ηλεκτρονίου παρέχει 201Tl και εν συνέχεια, επίσης με “σύλληψη” 

ηλεκτρονίου, μετατρέπεται σε σταθερό 201Hg.  

 

                                                                          E.C                             E.C 

203Τl(p,3n)         201Pb                 201Tl                 201Hg 

 

 Η ραδιοχημική καθαρότητα του διαλύματος 201TlCl πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 95% ενώ δεν πρέπει να περιέχεται περισσότερο από 2% 200Tl, 

2,7% 202Tl και 0,3% 203Pb.  

 Το 201Tl έχει φυσικό χρόνο υποδιπλασιασμού περίπου 73 ώρες και 

παρέχει φωτόνια ακτινοβολίας γ-ενέργειας κυρίως 135 και 167keV, (2% και 

10% αντίστοιχα), ενώ επίσης εκπέμπεται και ακτινοβολία Χ ενέργειας 69-

83keV από τον 201Hg (88%). 

1.4.γ. Βιοκινητική 

Το 201Tl  θεωρείται ανάλογο του Κ+ με σημαντικές βιοκινητικές ομοιότητες . Η 

είσοδός του στα κύτταρα γίνεται κυρίως ενεργητικά μέσω της αντλίας Νa+-K+-
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ATPάση, αν και σημαντικό ποσοστό του ισοτόπου συνδέεται σε κυτταρικές 

πρωτεϊνες και μακρομόρια της μεμβράνης με μη ενεργητικούς μηχανισμούς 

[9]. 

 Περίπου το 30-40% του Tl+ διακινείται ανεξάρτητα της αντλίας Νa+-K+-

ATPάση, όπως αναφέρεται σε μελέτες όπου πραγματοποιήθηκε αναστολή της 

αντλίας με χορήγηση φαρμάκων  όπως η ουαμπαίνη, η μπουταμεδίνη κλπ. 

 Η συνδετική ικανότητα του Tl+ με την αντλία είναι 900 φορές 

μεγαλύτερη από αυτην του Κ+. Όσον αφορά τη μυοκαρδιακή του πρόσληψη 

εξαρτάται κυρίως από την αιματική ροή αν και σε μικρότερο ποσοστό 

επηρεάζεται από μεταβολικούς παράγοντες (οξείδωση, υποξαιμία, 

συγκέντρωση γλυκόζης), καθώς και από την μυοκαρδιακή μάζα και την 

ικανότητα πρόσληψης των μυοκαρδιακών κυττάρων [10 – 12]. 

 Στο σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου, η χορήγηση του 

ραδιοφαρμάκου γίνεται ενδοφλέβια (IV) συνήθως στη μέγιστη κόπωση ή μετά 

από φαρμακευτική αγγειοδιαστολή, με 88% κάθαρση από το αίμα, και 85% 

πρόσληψη από το μυοκάρδιο στη πρώτη δίοδο και χρόνο ημίσειας ζωής στην 

κυκλοφορία 30sec.Το ποσοστό πρόσληψης απο το μυοκάρδιο είναι 4% της 

χορηγούμενης δόσης (και 8-10% όταν συνδυάζεται με διπυριδαμόλη ή 

αδενοσίνη) με το μέγιστο πρόσληψης να παρατηρείται στα 10-15 λεπτά. Με το 

θάλλιο, η πρόσληψη από το μυοκάρδιο παραμένει γραμμικά ανάλογη της 

αιμάτικής ροής αλλά όταν αυτή ανέβει σε περίπου 2 – 3 ml/gr/min  

δημιουργείται ένα plateau ή ακόμα και μια πτωτική τάση απο το οποίο και 

μετά οποιαδήποτε αύξηση της αιματικής ροής δεν ακολουθείται και απο 

ανάλογη αύξηση της πρόσληψης απο το μυοκάρδιο. Όταν συμβαίνει αυτό 

υπάρχει η πιθανότητα να υποεκτιμηθεί η αιματική ροή και να παρατηρηθεί 
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ανομοιογένεια στην εικόνα. Αντίθετα σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς αιματικής 

ροής η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου είναι σχετικά μεγαλύτερη [13]. 

Ανάλογα δεδομένα ισχύουν για όλα τα ραδιοφάρμακα διάχυσης. 

 Μετά την χορήγηση του 201Tl στην κόπωση (ή τη φαρμακολογική 

φόρτιση) και τη μέγιστη πρόσληψή του από το μυοκάρδιο, η συγκέντρωσή του 

διατηρείται σχετικά σταθερή για 30min  περίπου και αντανακλά τις συνθήκες 

αιμάτωσης κατά τη μέγιστη κόπωση, γι αυτό και το σπινθηρογράφημα 

κόπωσης πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάστημα το πολύ 30min από τη 

χορήγηση. Με την πάροδο όμως του χρόνου, το ενδοκυττάρια συγκεντρωμένο 

201Tl τείνει να εξισορροπήσει τη συγκέντρωσή του με το εξωκυττάριο, σε ένα 

δυναμικό “equilibrium”. 

 Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει αυτή την κινητική του 201Tl είναι η 

διαφορά ενδοκυττάριας – εξωκυττάριας συγκέντρωσης. Ετσι ισχαιμικές 

περιοχές του μυοκαρδίου εμφανίζουν μειωμένη συγκέντρωση του 

ραδιοϊσοτόπου συγκριτικά με τις περιοχές με φυσιολογική αιματική ροή κατά 

τη διάρκεια της χορήγησης. Περιοχές του μυοκαρδίου που παρέχουν 30% 

λιγότερες κρούσεις από το μέγιστο εμφανίζονται στο σπινθηρογράφημα ως 

“ελλείμματα”. Στις ζώνες του μυοκαρδίου με φυσιολογική αιμάτωση η διαφορά 

ενδοκυττάριας-εξωκυττάριας συγκέντρωσης του 201Tl είναι μεγάλη, με 

συνέπεια την ταχεία “κάθαρση” (clearance) του ισότοπου, ενώ αντίθετα στις 

ζώνες ισχαιμίας η διαφορά ειναι μικρότερη και αντίστοιχα μικρότερη είναι και η 

ταχύτητα κάθαρσης, ανάλογα με το βαθμό της ισχαιμίας. Ο διαφορετικός 

ρυθμός κάθαρσης μεταξύ φυσιολογικών και ισχαιμικών περιοχών, οδηγεί σε 

προοδευτική μείωση της διαφοράς συγκέντρωσης 201Tl μεταξύ τους, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της απεικόνισης των ισχαιμικών ζωνών στο 
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σπινθηρογράφημα 3-4 ώρες μετά τη χορήγηση. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται επανακατανομή ( redistribution)  [14 – 16]. 

 Οι νεκρές περιοχές μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (ουλές) 

εμφανίζουν πολύ χαμηλή αρχική συγκέντρωση του 201Tl (μάλλον παθητικά), 

με ταχύτατο ρυθμό κάθαρσης, περίπου ίδιο με το φυσιολογικό μυοκάρδιο, με 

αποτέλεσμα να μην παρατηρείται επανακατανομή . 

Ένα φαινόμενο που αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και διαφωνιών 

είναι η ανάστροφη επανακατανομή (reverse redistribution). Με αυτόν τον 

όρο περιγράφεται η εμφάνιση ενός “ελλείμματος” στο σπινθηρογράφημα 

επανακατανομής με 201Tl, που δεν υπήρχε ή ήταν μικρότερο σε έκταση και 

ένταση, στο σπινθηρογράφημα κόπωσης. Η παθοφυσιολογία, αλλά και η 

κλινική σημασία του φαινομένου δεν έχουν καθοριστεί πλήρως [14]. 

Ενδεχομένως πρόκειται για περιοχές ισχαιμίας (5-15% των περιπτώσεων) ή 

είναι αποτέλεσμα θρομβολυτικής αγωγής ή άμεσης επαναγγείωσης μετά από 

έμφραγμα του μυοκαρδίου (75%) και γενικά μη διατοιχωματικού 

εμφράγματος. Στη δεύτερη περίπτωση η ανάστροφη επανακατανομή  

φαίνεται να σχετίζεται με την παρουσία βιώσιμου μυοκαρδίου, με μικρότερη 

σχετικά στένωση του αντίστοιχου αγγείου, καθώς και με μικρότερη διαταραχή 

της κινητικότητας στην περιοχή του εμφράγματος. Το βιώσιμο μυοκάρδιο στην 

περιοχή της “βλάβης” προσλαμβάνει 201Τl στην κόπωση, επικαλύπτοντας τη 

μειωμένη πρόσληψη από νεκρό ιστό. Στη συνέχεια η ταχεία απομάκρυνση 

του ραδιοφαρμάκου τόσο από τα υγιή όσο και από τα νεκρά κύτταρα, έχει ως 

αποτέλεσμα την “ επιδείνωση” της εικόνας. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως η 

ανάστροφη επανακατανομή σχετίζεται με την ύπαρξη “νησίδων” βιώσιμου 

μυοκαρδίου στην περιοχή του εμφράγματος και θεωρείται σκόπιμο να 

 22



επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα με τα διάφορα σπινθηρογραφικά πρωτόκολλα 

ελέγχου της βιωσιμότητας .  

Σε αρκετές τέλος περιπτώσεις το φαινόμενο μάλλον σχετίζεται με 

“artefacts” (π.χ αυξημένη απορρόφηση ακτινοβολίας από υπερκείμενους 

ιστούς όπως ο μαστός ή το λίπος στη κοιλιακή χώρα, λάθος κατά την 

αφαίρεση του “background” κλπ). Στις περιπτώσεις που η πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου στο σπινθηρογράφημα κόπωσης είνα ικανοποιητική, η 

εμφάνιση “ελλείμματος”στη μελέτη ηρεμίας συνήθως οφείλεται σε “artefacts” 

γι’αυτό και η απόδοση τέτοιων ευρημάτων σε κλινικά αξιολογήσιμη 

ανάστροφη επανακατανομή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Παρά το γεγονός ότι το 201Tl αποτελεί από το 1975 το ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο για το σπινθηρογράφημα διάχυσης του 

μυοκαρδίου, η χαμηλή του ενέργεια (κυρίως μεταξύ 69-83keV), ο μεγάλος 

χρόνος υποδιπλασιασμού (φυσικός T1/2 ≈ 73 ώρες), η υψηλή σχετικά 

ακτινική επιβάρυνση του ασθενή και η περιορισμένη διαθεσιμότητά του 

(προϊόν κυκλοτρονίου), προέτρεψαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

τους ερευνητές στην εφαρμογή νέων ραδιοφαρμάκων που να επισημαίνονται 

με 99mTc (φυσικός T1/2 ≈6 ώρες) 

 

1.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Συγκρίνοντας τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στο 

σπινθηρογράφημα διάχυσης του μυοκαρδίου, μπορούμε συμπερασματικά να 

διακρίνουμε τα παρακάτω πλεονεκτήματα του καθενός (που είναι και 

μειονεκτήματα των υπολοίπων). 
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Τα πλεονεκτήματα του 201Tl  είναι: η μεγάλη εμπειρία που υπάρχει στη 

χρησιμοποίησή του παγκοσμίως, το χαμηλό κόστος, η σύντομη ολοκλήρωση 

της μελέτης με μια χορήγηση (το ραδιοφάρμακο διανέμεται έτοιμο προς 

χορήγηση) και με υποβολή του ασθενή σε κόπωση στην αρχή της μελέτης, η 

παροχή πρόσθετων πληροφοριών μέσω του υπολογισμού της πρόσληψης 

του ρ/φ από τους πνεύμονες, η καλύτερη εκτίμηση της βιωσιμότητας του 

μυοκαρδίου με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, το υψηλό ποσοστό πρόσληψης 

από το μυοκάρδιο και τέλος το υψηλό ποσοστό πρόσληψης στην πρώτη 

δίοδο και η καλή σχέση με το ρυθμό αιματικής ροής κατά την κόπωση (δεν 

ισχύει συγκριτικά με την teboroxime). 

 Τα πλεονεκτήματα του 99mTc-sestamibi έναντι του 201Tl είναι: η 

καλύτερη ποιότητα της σπινθηρογραφικής απεικόνισης λόγω των ανώτερων 

φυσικών χαρακτηριστικών του 99mTc, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό σε 

παχύσαρκους ή σε ασθενείς με ευμεγέθεις μαστούς, η εύκολη διαθεσιμότητα 

(ψυχρό “kit”), η καλύτερη δυνατότητα εκτίμησης ασθενών με έμφραγμα του 

μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε θρομβόλυση ή επείγουσα αγγειοπλαστική, 

η δυνατότητα συνεκτίμησης και της λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας είτε με 

κοιλιογραφία πρώτης διόδου, είτε με ανάλυση “πύλης”  (gated SPECT) και η 

μικρότερη (σε σύγκριση με το 201Tl ) ακτινική επιβάρυνση του ασθενή.  

 Για το 99mTc- tetrofosmin ισχύουν τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε 

για το 99mTc- sestamibi με κύριο μειονέκτημα ως προς τα ισονιτρίλια το 

χαμηλό ποσοστό πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου από το μυοκάρδιο 

(περίπου 1,2%) και κύρια πλεονεκτήματα τη γρήγορη και εύκολη παρασκευή 

του (δεν απαιτεί βράσιμο) και την μικρότερη ακτινική επιβάρυνση του ασθενή. 
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1.6. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕ 201Tl  [17 – 19] 

 Οι ασθενείς πρέπει να είναι νηστικοί 4-5 ώρες προ της μελέτης και 

λεπτομερώς ενημερωμένοι για τη διαδικασία της εξέτασης.  

 Η χορήγηση του ραδιοφαρμάκου (74-148MBq), γίνεται λίγο πριν το 

τέλος της δοκιμασίας κόπωσης, ή τη στιγμή της μέγιστης αγγειοδιαστολής 

όταν συνδυάζεται με φαρμακολογική φόρτιση, η δε σπινθηρογραφική 

απεικόνιση αρχίζει μέσα σε λίγα λεπτά.  

 Τα τελευταία χρόνια, ειδικά όταν λαμβάνεται τομογραφικό (“SPECT”) 

σπινθηρογράφημα κόπωσης, φαίνεται σκόπιμη η αναμονή για 5min περίπου, 

με στόχο την ελάττωση της συχνότητας του “upward creep” φαινομένου (η 

σημαντική διάταση των πνευμόνων κατά την έντονη άσκηση προκαλεί 

μετατόπιση της καρδιάς προς τα κάτω, με προοδευτική επάνοδό της κατά τη 

διάρκεια της μελέτης). Η μελέτη της επανακατανομής πραγματοποιείται 3-4 

ώρες μετά την κόπωση (ή φαρμακολογική φόρτιση), χωρίς να απαιτείται 

δεύτερη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. 

 Όταν συνδυάζεται το σπινθηρογράφημα με φαρμακολογική φόρτιση με 

IV χορήγηση διπυριδαμόλης (0,140mg/Kgr*/min x 4 min) το 201Tl ενίεται 3 min 

μετά το τέλος της έγχυσης και η σπινθηρογράφηση αρχίζει 3 min αργότερα, 

ενώ σε μερικά τμήματα χορηγείται μια προφυλακτική δόση αμινοφυλλίνης 

(75mg), σε όλους τους ασθενείς αμέσως μετά το τέλος  του 

σπινθηρογραφήματος. 

 Ο συνδυασμός της διπυριδαμόλης με μικρού βαθμού άσκηση 

(handgrip, εργομετρικό ποδήλατο, κυλιόμενος τάπητας) φαίνεται να  βελτιώνει 

την ευαισθησία της μεθόδου, καθώς και την ποιότητα της εικόνας, ενώ 

μειώνεται η συχνότητα ανεπιθύμητων εκδηλώσεων. 
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 Όταν εφαρμόζεται φαρμακολογική φόρτιση με αδενοσίνη το σύνηθες 

πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με σπινθηρογράφημα 

μυοκαρδίου, είναι σταθερή συνεχής ενδοφλέβια έγχυση σε δόση 

0,140mg/Kgr*/min (διάρκεια έγχυσης 6min) από σύστημα έγχυσης με δύο 

“γραμμές”, ενώ η χορήγηση του ραδιοφάρμακου γίνεται στο 3ο min χωρίς να 

διακόπτεται η έγχυση της αδενοσίνης και το σπινθηρογράφημα ξεκινάει 10min 

από την έναρξη έγχυσης της αδενοσίνης. 

Στη φαρμακολογική δοκιμασία με ντομπουταμίνη ή με αρμπουταμίνη η 

χορήγηση του ραδιοφαρμάκου γίνεται αφού σταθεροποιηθεί η αιμοδυναμική 

κατάσταση του ασθενή στη μέγιστη δόση της ντομπουταμίνης (ή της 

αρμπουταμίνης) και 1-2 min  πριν τη διακοπή έγχυσης. 

Να σημειώσουμε οτι για τη χορήγηση και των άλλων ραδιοφαρμάκων 

διάχυσης, στην κόπωση ή τις φαρμακολογικές δοκιμασίες, ισχύουν όσα 

αναφέραμε για το 201Tl. 

 Η απεικόνιση του μυοκαρδίου μπορεί να γίνει είτε σε ένα επίπεδο 

(“planar”) είτε να πραγματοποιηθεί τομογραφικό (“SPECT”) 

σπινθηρογράφημα. Στην “planar” μελέτη λαμβάνονται κατά κανόνα τρεις 

λήψεις (πρόσθια, 45ο πρόσθια λοξή αριστερά και 70ο πρόσθια λοξή αριστερά 

ή /και αριστερά πλάγια), για χρόνο 5-10min/λήψη με τον ασθενή σε ύπτια 

θέση και με το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι. Η “μήτρα” που 

χρησιμοποιείται είναι 64 x  64 ή συνήθως 128 x 128 ο δε κατευθυντήρας 

χαμηλής ενέργειας –γενικής χρήσης – παραλλήλων οπών (L.E.G.P). 

 Η σπινθηρογράφηση γίνεται σε δύο “παράθυρα” ενέργειας (20%), ένα 

στη φωτοκορυφή των 67-83keV και ένα στη φωτοκορυφή των 167keV. Το 
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σπινθηρογράφημα επανακατανομής λαμβάνεται με τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

 Στην απεικόνιση “SPECT” ο ασθενής βρίσκεται επίσης ξαπλωμένος σε 

ύπτια θέση με το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι. Λαμβάνονται συνήθως 

32 προβολές διάρκειας 30 – 40 sec, σε “μήτρα” 64 x 64, από την 45ο πρόσθια 

λοξή δεξιά θέση μέχρι την 135ο οπίσθια λοξή αριστερά θέση, με όμοιο 

κατευθυντήρα και “παράθυρα” ενέργειας με την “planar” απεικόνιση. Η 

ανασύσταση της εικόνας γίνεται με την εφαρμογή διαφόρων φίλτρων 

(Hamming Hann, Butterworth, Metz, κ.ά). 

 Ιδιαίτερα σημαντική στις τομογραφικές μελέτες (είτε με 201Tl είτε με τα 

ραδιοφάρμακα που επισημαίνονται με 99mTc) είναι η προσεκτική εξέταση των 

“planar” λήψεων όλων των “τομών” πριν από την ανασύσταση των εικόνων. 

Με την προσεκτική επισκόπηση μπορούν να ανιχνευθούν “artefacts” που 

οφείλονται σε κίνηση του ασθενή, στο σωματότυπό του (απορρόφηση 

ακτινοβολίας λόγω παχυσαρκίας ή ευμεγεθών μαστών), σε εξωκαρδιακή 

συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου που επιπροβάλλεται στο μυοκάρδιο ή που 

δεν μπορεί να “αποκοπεί” κατά τη διαδικασία του “masking” και σε 

αντικείμενα, ενώ μπορούμε να έχουμε και μια πρώτη εκτίμηση της 

πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου από τους πνεύμονες και τη δεξιά κοιλία, 

καθώς και των διαστάσεων της αριστεράς κοιλίας. 

 Έχει δοκιμαστεί επιπλέον η λήψη του σπινθηρογραφήματος με 

μηχανισμό “πύλης” (gated tomo), ώστε να λαμβάνονται πληροφορίες και για 

τη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας, χωρίς όμως πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα λόγω του πτωχού ρυθμού κρούσεων.  
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1.7. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ 

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (ΜΕ γ-camera) 

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν μέχρι σήμερα τον 

“ακρογωνιαίο λίθο” στην προσέγγιση του στεφανιαίου ασθενή αν και συνεχώς 

νέες μέθοδοι, που στηρίζονται στα επιτεύγματα της τεχνολογίας, προσφέρουν 

καινούργιες δυνατότητες για την ακριβέστερη διάγνωση και πληρέστερη 

εκτίμηση της νόσου, καθώς και για την παρακολούθηση των ασθενών. Το 

σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου αποτελεί εδώ και δύο 

δεκαετίες περίπου την πιο ευρέως αποδεκτή, μη επεμβατική μέθοδο για την 

εκτίμηση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του 

σπινθηρογραφήματος έχει υπολογιστεί σε πλήθος μελετών, με διαφορετικές 

τεχνικές κόπωσης, ραδιοφάρμακα, καθώς και σε διαφορετικούς πληθυσμούς 

ασθενών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών ως  “gold standard” 

θεωρήθηκε η στεφανιογραφία, αν και τα τελευταία χρόνια, όλο και 

περισσότεροι αμφισβητούν αυτή την άποψη,  δεδομένου ότι πρόκειται για μια 

καθαρά απεικονιστική μελέτη ενός μικρού μέρους του καρδιακού αγγειακού 

δικτύου, ενώ το σπινθηρογράφημα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της 

αιμάτωσης ολόκληρου του μυοκαρδίου. Παρ΄όλα αυτά οι διάφορες τιμές 

ευαισθησίας και ειδικότητας που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δίνονται 

θεωρώντας ως κριτήριο για την ύπαρξη ή μη στεφανιαίας νόσου τη 

στεφανιογραφία. 

 Η διαγνωστική αξία του σπινθηρογραφήματος διάχυσης του 

μυοκαρδίου στη στεφανιαία νόσο εκφράζεται  κυρίως με την ευαισθησία και 

την ειδικότητα του. Διάφοροι παράγοντες επιδρούν σε αυτές τις τιμές, όπως ο 

πληθυσμός των ασθενών και η προ της δοκιμασίας πιθανότητα της νόσου 
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στον πληθυσμό, το είδος και ο βαθμός της άσκησης ή της φαρμακολογικής 

φόρτισης, η βαρύτητα και η έκταση της νόσου (νόσος ενός ή περισσοτέρων 

αγγείων, βαθμός στένωσης, ιστορικό εμφράγματος), το όριο της “κρίσιμης” 

στένωσης (συνήθως 50% ή 70%),η λήψη ‘planar” ή “SPECT” 

σπινθηρογραφήματος, η χρησιμοποίηση ποιοτικών ή και ποσοτικών 

παραμέτρων, η εμπειρία των παρατηρητών, η φαρμακευτική αγωγή κ.λ.π. 

Να επισημάνουμε πως σύμφωνα με το θεώρημα του Bayes, η 

μεγαλύτερη συμβολή μιας διαγνωστικής εξέτασης, υφίσταται όταν η 

πιθανότητα της νόσου πριν τη δοκιμασία είνα περίπου 50% [20]. Αντίθετα 

όταν η προ της δοκιμασίας πιθανότητα της στεφανιαίας καρδιοπάθειας είναι 

πολύ χαμηλή, μια θετική εξέταση δεν αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα της 

νόσου. Επίσης ένα φυσιολογικό σπινθηρογράφημα σε ασθενή με πολύ 

μεγάλη πιθανότητα στεφανιαίας νόσου δε μειώνει ιδιαίτερα το ενδεχόμενο 

ύπαρξής της. Έτσι, η συμβολή του σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου στη 

διάγνωση της στεφανιαίας νόσου είναι ιδιαίτερα σημαντική στους ασθενείς με 

αμφίβολη δοκιμασία κόπωσης, ειδικά όταν η πιθανότητα της νόσου είναι 

υψηλή, σε ασθενείς με ανερμήνευτη δοκιμασία (αποκλεισμός αριστερού 

σκέλους, υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, σύνδρομα προδιέγερσης κλπ), 

καθώς και σε ασθενείς με περιφερειακή αγγειοπάθεια, ανεύρυσμα κοιλιακής 

αορτής και άλλες παθήσεις, στις οποίες είναι αδύνατη ή αντενδείκνυται η 

δοκιμασία κόπωσης οπότε υποβάλλονται σε σπινθηρογράφημα με 

φαρμακολογική φόρτιση. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ασυμπτωματικοί 

ασθενείς υψηλού κινδύνου (υπερτασικοί, υπερλιπιδαιμικοί, καπνιστές κλπ), 

στους οποίους η εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου, ως πρώτη 

εξέταση εκλογής, είναι αμφισβητούμενη. 
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 Η συνολική ευαισθησία του “planar” σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου 

201Tl (σε κόπωση και σε ηρεμία), σε συγκεντρωτικές μελέτες, δεν ξεπερνάει το 

82%, ενώ η ειδικότητα φτάνει το 88%. Η εφαρμογή ποσοτικής ανάλυσης δεν 

βελτιώνει σημαντικά τη συνολική ευαισθησία και ειδικότητα της μελέτης, αν και 

υπάρχουν ανακοινώσεις που ανεβάζουν την ευαισθησία και την ειδικότητα της 

μεθόδου σε 92% και 100% αντίστοιχα, ενώ το μέσο ποσοστό 

“φυσιολογικότητας” ήταν 88% [21, 22]. Παρά ταύτα, η ποσοτική ανάλυση της 

εξέτασης, φαίνεται να ελαττώνει τη διακύμανση τόσο μεταξύ των 

παρατηρητών όσο και στον ίδιο τον παρατηρητή.  

 Η εφαρμογή του τομογραφικού (“SPECT”) σπινθηρογραφήματος 

αύξησε αρχικά την ευαισθησία της μεθόδου αλλά όχι και την ειδικότητα, 

πιθανώς λόγω των μεγαλύτερων τεχνικών αναγκών και εμπειρίας που απαιτεί 

η “SPECT” τεχνική, καθώς και της μεγαλύτερης επίπτωσης των “ψευδών 

ευρημάτων” (artefacts). Έτσι τα συνοπτικά αποτελέσματα της “SPECT” 

απεικόνισης του μυοκαρδίου με 201Tl σε κόπωση και ηρεμία, πέντε μεγάλων 

μελετών (από το 1984 ως το 1994) έδειξαν ευαισθησία 90% και ειδικότητα 

77% όταν έγινε ποιοτική ανάλυση, ενώ με ποσοτική ανάλυση σε άλλη σειρά 

μελετών η ευαισθησία, η ειδικότητα και το ποσοστό “φυσιολογικότητας” ήταν 

90%, 70% και 89% αντίστοιχα [23 – 27]. Τα τελευταία όμως χρόνια με την 

αυξανόμενη εμπειρία στην εφαρμογή τομογραφικών τεχνικών, εξελιγμένων 

μηχανημάτων και “softwares”, καθώς και με τη χρήση μεθόδων διόρθωσης 

“motion correction” και “attenuation correction” (κίνησης και απορρόφησης) 

φαίνεται ότι και η συνολική ειδικότητα της “SPECT” υπερτερεί της “planar” . 

 Η χρησιμοποίηση του 99mTc-sestamibi στο “SPECT” σπινθηρογράφημα 

του μυοκαρδίου δίνει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα, όμως το δείγμα των 
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συγκριτικών μελετών δεν τεκμηριώνει στατιστικά τη διαφορά. Η ευαισθησία, η 

ειδικότητα και το ποσοστό “φυσιολογικότητας” της τομογραφικής μελέτης με 

99mTc-sestamibi ήταν συνολικά 90%, 93% και 100% αντίστοιχα, ενώ σε άλλες 

μελέτες με ποσοτική ανάλυση, η ευαισθησία, η ειδικότητα και το ποσοστό 

“φυσιολογικότητας” ήταν 94%, 80% και 88% αντίστοιχα . 

Το τομογραφικό σπινθηρογράφημα με 99mTc-tetrofosmin σύμφωνα με 

μελέτες των τελευταίων ετών, είχε ευαισθησία 75-86% και ειδικότητα 77-100% 

στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, ενώ το ποσοστό “φυσιολογικότητος” 

έφτασε το 97% . 

 Λίγα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα υπάρχουν για τη διαγνωστική 

αξία του “διπλού πρωτοκόλλου” (201Tl ηρεμίας/99mTc-sestamibi κόπωσης). Η 

ευαισθησία της μεθόδου κυμαίνεται μεταξύ 74-91%, η ειδικότητα μεταξύ 71-

75% και το ποσοστό “φυσιολογικότητας” από 95% εως και 100%, 

καθιστώντας ελκυστική την εφαρμογή της σε περιπτώσεις όπου ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα η εξοικονόμηση χρόνου (συνολική διάρκεια της μελέτης μικρότερη 

από 2 ώρες) [28, 29]. 

 Η ευαισθησία και η ειδικότητα του “SPECT” σπινθηρογραφήματος με 

99mTc-sestamibi στην ανίχνευση νόσου των επιμέρους αρτηριών είναι σχετικά 

ανώτερη του 201Tl (συνολικά σε τρεις από τις μεγαλύτερες μελέτες 83% και 

77% έναντι 70% και 75% αντίστοιχα) χωρίς όμως η διαφορά να θεωρείται 

στατιστικά σημαντική . Με την εφαρμογή ποσοτικής ανάλυσης η ευαισθησία 

και η ειδικότητα της μεθόδου ήταν 85% και 71%. Γενικά η εφαρμογή 

ποσοτικής ανάλυσης στις μελέτες με ραδιοφάρμακα επισημασμένα με 99mTc 

δεν φαίνεται να βελτιώνει ιδιαίτερα τη διαγνωσική αξία της μεθόδου, αν και σε 
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αρκετές μελέτες γίνεται συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής εκτίμησης των 

δεδομένων.  

Η ευαισθησία και η ειδικότητα του τομογραφικού σπινθηρογραφήματος 

με 99mTc-tetrofosmin φαίνεται πως κυμαίνεται μεταξύ 80-91% και 83-86% για 

τον πρόσθιο κατιόντα, 80-93% και 60-80% για τη δεξιά στεφανιαία και 50-75% 

και 88-100% για την περισπωμένη αρτηρία αντίστοιχα [30 – 34]. 

 Η βελτίωση της διαγνωστικής αξίας του σπινθηρογραφήματος με την 

τομογραφική τεχνική είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την περισπωμένη, 

γεγονός που οφείλεται στο σχετικά μικρό μέγεθος του αγγείου και στην 

αλληλοεπικάλυψη της μυοκαρδιακής περιοχής της με περιοχές άλλων 

στεφανιαίων αγγείων, με αποτέλεσμα τη δύσκολη εκτίμησή της με την “planar” 

τεχνική.  

Πέρα από την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των εικόνων ιδιαίτερη 

σημασία στην αξιολόγηση του σπινθηρογραφήματος με 201Tl έχει η 

πνευμονική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, όπως ελέγχεται στην πρόσθια 

λήψης της “planar” ή “SPECT”  μελέτης. Η αυξημένη πρόσληψη του 201Τl 

στους πνεύμονες κατά την κόπωση ή τις φαρμακολογικές δοκιμασίες, 

σχετίζεται με δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας η οποία προκαλεί αύξηση 

της πίεσης ενσφηνώσεως των πνευμονικών τριχοειδών και αποτελεί στοιχείο 

βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου (συνήθως πολυαγγειακή νόσος ή νόσος 

του στελέχους). Άλλες αιτίες είναι η μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, η 

μιτροειδική βαλβιδοπάθεια, το κάπνισμα, κ.ά. [35 – 37]. Η αντικειμενική 

εκτίμηση της πνευμονικής πρόσληψης γίνεται είτε υπολογίζοντας το λόγο 

αυτής προς τη μυοκαρδιακή πρόσληψη στην ίδια λήψη είτε υπολογίζοντας την 
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έκπλυση του ραδιοφαρμάκου από το πνευμονικό παρέγχυμα μεταξύ του 

σπινθηρογραφήματος κόπωσης και ηρεμίας.  

 Ένας επιπλέον παράγοντας βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου είναι η 

παροδική διάταση της αριστεράς κοιλίας κατά την κόπωση (ή τις 

φαρμακολογικές φορτίσεις). Φαίνεται ότι αυτό το εύρημα σχετίζεται ισχυρά με 

νόσο του στελέχους ή πολυαγγειακή νόσο, με ευαισθησία 60% και ειδικότητα 

95% περίπου. Άλλοι δείκτες βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου είναι ο βραδύς 

ρυθμός έκπλυσης (washout) του 201Tl  από το μυοκάρδιο (ελέγχεται κυρίως σε 

“planar” σπινθηρογραφήματα), η ύπαρξη “ελλειμμάτων” στην κατανομή  και 

των τριών κύριων στεφανιαίων αγγείων, καθώς και ο “Σπινθηρογραφικός 

Τύπος Νόσου του Στελέχους –Left Main Coronary Artery Disease Pattern” 

όπου παρατηρούνται “ελλείμματα” στο πρόσθιο τοίχωμα, στο διάφραγμα και 

στο οπισθοπλάγιο τοίχωμα.   

 Ο διαχωρισμός των σπινθηρογραφημάτων σε ψευδώς θετικά ή 

ψευδώς αρνητικά εξαρτάται συνήθως από τη συμφωνία τους ή όχι με τα 

στεφανιογραφικά ευρήματα. Στην Πυρηνική Ιατρική ταξινομούνται σε 

ξεχωριστή κατηγορία οι περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ του 

σπινθηρογραφήματος και της στεφανιογραφικής μελέτης, στις οποίες το 

σπινθηρογράφημα δεν είναι ψευδές ως προς την ύπαρξη ή όχι ισχαιμίας. 

Τέτοιες καταστάσεις είναι η νόσος των μικρών αγγείων (σύνδρομο Χ), η 

στένωση < 50% του αυλού ειδικά σε μικρό ή δευτερεύον αγγείο, η ανάπτυξη 

πολύ καλής παράπλευρης κυκλφορίας, ο σπασμός του στεφανιαίου αγγείου, 

η βαριά στένωση ή ανεπάρκεια της αορτής, η σημαντικού βαθμού πρόπτωση 

της μιτροειδούς,η απόφραξη κατά την καρδιακή συστολή στεφανιαίου αγγείου 

λόγω διόδου του μέσω μυικών δεσμίδων, η μυοκαρδιοπάθεια (ιδίως η 
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υπερτροφική), καθώς και η υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση της 

στεφανιογραφικής βλάβης. 

 Αίτια ψευδώς θετικών σπινθηρογραφημάτων είναι ο αποκλεισμός του 

αριστερού σκέλους (L.B.B.B) όταν συνδυάζεται με σωματική κόπωση, η κακή 

ποιότητα και ερμηνεία των εικόνων (ειδικά σε παχύσαρκους ασθενείς, σε 

ασθενείς με ευμεγέθεις μαστούς κλπ), η σαρκοείδωση, η μυοκαρδιοπάθεια 

(αν και σε αρκετές περιπτώσεις κυρίως υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, 

φαίνεται ότι υπάρχει ισχαιμία), η αμυλοείδωση, η κίνηση του ασθενή κατά τη 

διάρκεια της μελέτης και το “upward creep” φαινόμενο. 

 Ψευδώς αρνητικές μελέτες προκαλούνται συνήθως από μη 

ικανοποιητική κόπωση, από καθυστέρηση στη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου 

ή στην έναρξη του σπινθηρογραφήματος κόπωσης, καθώς και από κακή 

ποιότητα και ερμηνεία των εικόνων. 
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2. ARTΕFACTS ΣΤΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ 

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

 

Το τομογραφικό σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου είναι ευαίσθητο μέσο 

στην ανίχνευση στεφανιαίας νόσου, ωστόσο η μέθοδος υστερεί λόγω της 

φτωχής ειδικότητας της εξαιτίας τεχνημάτων (artefacts) των εικονών που 

σχετίζονται τόσο με τον ασθενή όσο και με τεχνικούς παράγοντες.  

Με τον όρο artefacts εννοούμε την εξασθένιση των κρούσεων σε ένα ή 

περισσότερα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας και τη δημιουργία ψευδώς 

θετικής εικόνας για ισχαιμία,γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αφού ο ασθενής 

οδηγείται σε μη αναγκαίο καθετηριασμό.  

Αναγνωρίζοντας τις πηγές αυτών των artefacts  και κατανοώντας τον 

τρόπο  αντιμετώπισής τους, οι πυρηνικοί ιατροί μπορούν να βελτιώσουν την 

ειδικότητα των SPECT μελετών. 

 

2.1. ARTΕFACTS ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

 

2.1.α. Εξασθένιση λόγω μαλακών ιστών 

Οι υπερκείμενοι της αριστερής κοιλίας μαλακοί ιστοί οδηγούν σε 

εξασθένιση της γ-ακτινοβολίας κατά τη διέλευση της από αυτούς έχοντας ως 

αποτέλεσμα την μειωμένη πυκνότητα κρούσεων κατά την ανακατασκευή της 

καρδιακής εικόνας. 

Η θέση του artefact λόγω εξασθένισης εξαρτάται από την θέση του 

μαλακού ιστού σε σχέση με την αριστερή κοιλία ενώ η σοβαρότητά του  

εξαρτάται από το μέγεθος και την πυκνότητα του μαλακού ιστού.  
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Στις τελικές SPECT εικόνες, το artefact μπορεί να παρουσιαστεί είτε 

σαν σταθερό έλλειμμα, είτε σαν ισχαιμία, είτε να μιμηθεί ανάστροφη 

επανακατανομή εύρημα το οποίο εξαρτάται από το αν ο μαλακός ιστός 

(εξασθενιστής) βρίσκεται σε μια σταθερή ή όχι θέση κατά την διάρκεια των 

εικόνων κόπωσης και ηρεμίας.  

Η σοβαρότητα του artefact λόγω φωτονικής εξασθένισης εξαρτάται 

επίσης από την ενέργεια των φωτονίων. Η φωτονική εξασθένιση στο νερό 

είναι περίπου 20% χαμηλότερη για το Tc-99m από ότι για το 201Tl  γεγονός 

που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα artefacts στις SPECT μελέτες με 

τεχνητιοπαράγωγα είναι λιγότερο σοβαρά από ότι με 201Tl [38]. 

 

2.1.β. Φωτονική εξασθένιση λόγω μαστού 

Ενα συχνό artefact σε SPECT μελέτες είναι αυτό που προκαλείται 

λόγω φωτονικής εξασθένισης εξαιτίας του μαστού ο οποίος παρεμβάλλεται 

μεταξύ της αριστερής κοιλίας και της γ-camera. Καθώς ο μαστός ποικίλλει 

όσον αφορά το μέγεθος, την θέση και την πυκνότητα του, τα artefacts εξαιτίας 

του μαστού εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία στην εμφάνιση τους. Όταν 

αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά της εξασθένισης λόγω μαστού είναι 

αναγκαίο να έχουμε υπόψιν μας τη θέση και την διαμόρφωση του μαστού 

καθώς ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση. 

Συνήθως στις γυναίκες ο αριστερός μαστός «κρύβει» το πρόσθιο 

προσθιοδιαφραγματικό και προσθιοπλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας. Σε 

γυναίκες με μεγάλο χαλαρό μαστό ο οποίος απλώνεται προς το πλάγιο 

θωρακικό τοίχωμα είναι δυνατόν να εμφανιστούν artefacts μόνο στο πλάγιο 

τοίχωμα της αριστερής κοιλίας. Σε γυναίκες με πολύ  μεγάλο μαστό η 
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φωτονική εξασθένιση μπορεί να αφορά ολόκληρη την αριστερή κοιλία 

(διάχυτα μειωμένη πρόσληψη)  [39]. 

Σε μερικά εργαστήρια γίνεται ακινητοποίηση του μαστού με μια ταινία 

πάνω στο θωρακικό τοίχωμα, τεχνική που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

του πάχους του μαστού, ωστόσο με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η πυκνότητα 

του και επιπλέον δημιουργείται πρόβλημα ως προς την σαφή κατανόηση της 

θέσης του μαστού κάτω από την ταινία σε σχέση με το μυοκάρδιο. Έτσι η 

μέθοδος αυτή δεν θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη. 

Ο στηθόδεσμος τοποθετεί το στήθος σε πρόσθια θέση και αυξάνει την 

φωτονική εξασθένιση λόγω αύξησης του πάχους του μαστού. Για αυτό το 

λόγο προτείνεται σε SPECT μελέτες να μην χρησιμοποιείται στηθόδεσμος.  

Οι προθέσεις στο μαστό λόγω αυξημένης πυκνότητας οδηγούν επίσης 

σε σοβαρότερη φωτονική εξασθένιση. Για το λόγο αυτό γυναίκες που 

υπόκεινται SPECT μελέτες θα πρέπει να ρωτούνται πάντα για τυχον 

επεμβασεις στο μαστό. Μια απλή ακτινογραφία θώρακος μπορεί να είναι 

βοηθητική για να εξακριβώσει την ακριβή θέση ενός μοσχεύματος σε σχέση   

την αριστερή κοιλία. 

Το φαινόμενο της φωτονικής εξασθένισης λόγω μαστού δεν αφορά 

αποκλειστικά και μόνο γυναίκες. Η γυναικομαστία στους άντρες που μπορεί 

να οφείλεται είτε σε γεννετικά αίτια είτε σε ορμονοθεραπεία κυρίως λόγω 

καρκινώματος προστάτου μπορει να οδηγήσει σε ανάλογα αποτελέσματα. 

Καθώς η θέση ενός ανεβασμένου αριστερού χεριού επηρέαζει την θέση 

του αριστερού μαστού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε η τοποθέτηση του 

αριστερού χεριού κατά την λήψη ηρεμίας να γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 

όπως και κατά την πρώτη φάση.   
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Βοηθητική είναι επίσης η παρατήρηση των planar εικονών (από τις 

οποίες γίνεται η ανακατασκευή των τομογραφικών εικονών) σε sιnematic 

format όπου βλέπουμε την περιστροφή της καρδιάς και κατά την οποία τα 

artefacts λόγω  μαστού εμφανίζονται σαν ελλείμματα που κατά την διάρκεια 

της περιστροφής επεκτείνονται και πέρα από την καρδιά. 

Επειδή η εξασθένιση των φωτονίων που προέρχονται από τεχνήτιο 

εξαιτίας μαλακών ιστών είναι μικρότερη από ότι των φωτονίων που 

προέρχονται από το θάλλιο, τα artefacts είναι λιγότερο αξιοσημείωτα σε 

μελέτες με τεχνητιοπαράγωγα. 

Επιπλέον τα τεχνητιοπαράγωγα επιτρέπουν την λήψη gated μελετών οι 

οποίες είναι βοηθητικές στην διαφοροδιάγνωση artefacts που εμφανίζονται 

σαν μόνιμα ελλείμματα από πραγματικές βλάβες καθώς τα artefacts  

εμφανίζουν ικανοποιητική κινητικότητα ενώ οι πραγματικές βλάβες θα είναι 

υποκινητικές με μειωμένη πάχυνση τοιχωμάτων [40, 41]. 

Επιπλέον ο πυρηνικός ιατρός πρέπει να είναι ενήμερος είτε από το 

ιστορικό είτε ηλεκτροκαρδιογραφικά για την παρουσία προσθίου εμφράγματος 

έτσι ώστε να μπορέσει να διαφοροδιαγνώσει μόνιμη πραγματική βλάβη από 

artefacts  λόγω μαστού. 

Σήμερα υπάρχουν μέθοδοι διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης 

λόγω μαστού χρησιμοποιώντας χωριστές εικόνες απορρόφησης μειώνοντας 

με αυτό τον τροπο τα artefacts  λόγω εξασθένισης τόσο σε μελέτες με 

phantom όσο και με ασθενείς [42 – 47]. 
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2.1.γ. Φωτονική εξασθένιση λόγω πλαγίου θωρακικού τοιχώματος  

 Σε παχύσαρκους ασθενείς μπορεί να υπάρχει σημαντικού βαθμού 

συγκέντρωση λίπους στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα και όταν αυτοί οι ασθενείς 

βρίσκονται σε ύπτια θέση η πάχυνση του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος 

γίνεται ακόμη εντονότερη  οδηγώντας σε φωτονική εξασθένιση με αποτέλεσμα 

artefact που εμφανίζεται σαν έλλειμμα που πολλές φορές καταλαμβάνει 

ολόκληρο το πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας. 

 Όπως το φαινόμενο της εξασθένισης λόγω μαστού έτσι και τα artefacts  

λόγω της πάχυνσης του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος μπορούν να 

αναγνωρισθούν και να ξεπερασθούν αν ο διαγνώστης:   

I. Είναι ενήμερος για το υψος, βάρος και περίμετρος θώρακα για όλους 

τους ασθενείς. 

II. Το πάχος του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος εκτιμάται με τον ασθενή 

σε ύπτια θέση και να χαρακτηρίζεται σαν ήπιο, μέτριο ή αξιοσημείωτο. 

III. Λαμβάνει στατικές (planar) εικόνες. Στην εκτίμηση τους κατά την 

περιστροφή σε sιnematic format η αριστερή κοιλία μπορεί να παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη μειωμένη πυκνότητα κρούσεων στην πλάγια και στην αριστερή 

οπίσθια λοξή λήψη σε ασθενείς με εκσεσημασμένο πλάγιο θωρακικό πάχος. 

Αν και σε ασθενείς με πραγματική υποαιμάτωση του πλαγίου θωρακικού 

τοιχώματος στην περιοχή κατανομής της περισπώμενης αρτηρίας μπορεί να 

εμφανίσουν ανάλογα ευρήματα στις στατικές εικόνες, ένα πραγματικό 

έλλειμμα στο πλάγιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας είναι πολλές φορές πιο 

εμφανές στην αριστερή πρόσθια λοξή λήψη αφού το θωρακικό λίπος σε 

ασθενείς σε ύπτια θέση συγκεντρώνεται περισσότερο προς τα πίσω. 
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‘Οπως και για το φαινόμενο της εξασθένισης λόγω μαστού έτσι και για τα 

artefacts λόγω παχέως θωρακικού τοιχώματος χρήσιμη είναι η εξέταση με 

gated SRECT στην διαφοροδιάγνωση  από πραγματικά ελλείμματα καθώς 

φυσιολογική κινητικότητα του πλάγιου τοιχώματος και φυσιολογικό πάχος 

συνηγορεί υπερ artefacts . 

Συστήματα διόρθωσης της εξασθένισης μειώνουν σημαντικά τα artefacts  

εξαιτίας εξασθένισης λόγω του πλαγίου θωρακικού πάχους . 

 

2.1.δ. Εξασθένιση λόγω ημιδιαφράγματος  

Το κατώτερο τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας τόσο στους άνδρες όσο 

και στις γυναίκες εμφανίζει μια μειωμένη πυκνότητα κρούσεων λόγω της 

εξασθένισης των φωτονίων που προέρχονται από το κατώτερο τοίχωμα 

εξαιτίας τόσο του αριστερού ημιδιαφράγματος όσο και από την παρεμβολή 

της δεξιάς κοιλίας. 

Σε φυσιολογικούς άνδρες το ποσοστό κρούσεων του προσθίου 

τοιχώματος σε σχέση με το κατώτερο είναι 1,2 /1 για το Τl [48] ενώ για το Tc ο 

ίδιος λόγος είναι περίπου 1/1  [38]. 

Στις γυναίκες ο αντίστοιχος λόγος είναι περίπου ο ίδιος τόσο  για το Τl 

όσο και για το Tc γεγονός που οφείλεται στο ότι το φαινόμενο της εξασθένισης 

εμφανίζεται τόσο στο κατώτερο τοίχωμα λόγω αριστερού ημιδιαφράγματος 

όσο και στο πρόσθιο λόγω μαστού. Όμως είναι αμφίβολο αν αυτό από μόνο 

του είναι αρκετό για να εξηγήσει την διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες μιας που ο λόγος κατώτερου προς πλάγιου τοιχώματος είναι επίσης 

υψηλότερος στις γυναίκες. 
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Η άνωση του αριστερού ημιδιαφράγματος έχει σαν αποτέλεσμα την 

εκσεσημασμένη εξασθένιση των φωτονίων και την δημιουργία artefacts  στο 

κατώτερο τοίχωμα. Η άνωση του ημιδιαφράγματος είναι συνηθισμένη σε 

παχύσαρκους ασθενείς καθώς επίσης και σε ασθενείς με υπεζωκοτική ή 

πνευμονική παρεγχυματική νόσο όπου η ατελεκτασία και η απώλεια 

πνευμονικού όγκου είναι συχνή και η άνωση του ημιδιαφράγματος 

παρατηρείται συχνά [49]. 

Κάποιες φορές ολική διαφραγματική παράλυση που θα οδηγήσει σε 

άνωση του διαφράγματος μπορεί να συμβεί μετά από χειρουργική επέμβαση 

στο θώρακα περιλαμβανομένη και την αορτοστεφανιαία παράκαμψη.  

Επίσης η διάταση του στομαχιου μπορεί να οδηγήσει σε άνωση του 

αριστερού ημιδιαφράγματος. 

Παρόλο που η απαγόρευση λήψης υγρών και τροφής κατά την 

διάρκεια προετοιμασίας για σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου έχει 

σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα γαστρικής διάτασης ωστόσο 

αγχωμένοι ασθενείς μπορεί να καταπίνουν αέρα κυρίως κατά την διάρκεια της 

πρώτης φάσης υπό δοκιμασία κοπώσεως προκαλώντας έτσι γαστρική 

διάταση. 

Τα artefacts λόγω εξασθένισης εξαιτίας του αριστερού 

ημιδιαφράγματος είναι συνήθως σταθερά (fixed)  τόσο στις εικόνες κόπωσης 

όσο και ηρεμίας. Όμως οι διαγνώστες πυρηνικοί ιατροί πρέπει να έχουν 

υπόψιν τους ότι σε διάφορες κλινικές καταστάσεις ο βαθμός άνωσης του 

ημιδιαφράγματος ποικίλλει. Μια αλλαγή στη θέση του αριστερού 

ημιδιαφράγματος μπορεί να συμβεί όταν για παράδειγμα ένας ασθενής ο 

οποίος είναι αγχωμένος και καταπίνει αέρα κατά την διάρκεια της άσκησης, ο 
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ίδιος  εκπνεέι τον αέρα πριν τις ακόλουθες εικόνες ηρεμίας. Αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα ένα αναστρέψιμο έλλειμμα αιμάτωσης στο κατώτερο τοίχωμα. 

Κάποιες φορές συλλογές κάτω από το διάφραγμα μπορεί να 

επικαλύπτουν την αριστερή κοιλία στις στατικές λήψεις που χρησιμοποιούνται 

στην δημιουργία των τομογραφικών εικόνων και να έχουν σαν αποτέλεσμα 

την δημιουργία artefacts . Για παράδειγμα σε ασθενή με ασκίτη όπως αυτοί 

που έχουν ηπατική νόσο και οδηγούνται σε περιτοναική διάλυση, το ασκιτικό 

υγρό μπορεί να συγκεντρωθεί κάτω από το αριστερό ημιδιάφραγμα 

προκαλώντας του άνωση και να έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία artefact 

λόγω φωτονικής εξασθένισης στο κατώτερο τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας. 

Καθώς η θέση του ασκιτικού υγρού ποικίλει ανάλογα τη θέση του ασθενούς, 

το artefact που δημιουργείται δεν είναι πάντα σταθερό. Για παράδειγμα σε 

έναν ασθενή ο οποιος κάνει κόπωση το ασκιτικό υγρό μπορεί να 

συγκεντρωθεί στην περιοχή της λεκάνης δημιουργώντας έτσι λιγότερη 

εξασθένιση από ότι στις εικόνες ηρεμίας που λαμβάνονται αφού ο ασθενής 

είναι ξαπλωμένος για αρκετές ώρες. Με αυτό τον τρόπο ένας τέτοιος ασθενής 

ο οποίος εξετάζεται υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να εμφανίσει έλλειμμα με 

την εικόνα αναστρόφου επανακατανομής. 

Για να αναγνωρισθούν και να ξεπεραστούν artefacts  λόγω φωτονικής 

εξασθένισης εξαιτίας του αριστερού ημιδιαφράγματος και υποδιαφραγματικής 

συλλογής οι παρακάτω παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τους 

διαγνώστες: 

I. Το πόσο προτεταμένη είναι η κοιλιά του ασθενούς εφόσον αυτός 

βρίσκεται σε ύπτια θέση.  
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II. Κατά την διάρκεια λήψης του ιστορικού πρέπει να ξεκαθαριστεί αν 

υπάρχει πιθανότητα να έχει ελεύθερο περιτοναικό υγρό (π.χ αν υπάρχει 

ηπατική ασθένεια, αν υπόκειται σε περιτοναική διάλυση κ.λ.π). 

III. Ο ασθενής θα πρέπει να ερωτηθεί αν έχει υποβληθεί και σε εξέταση 

γαστρεντερικού με βάριο την τελευταία εβδομάδα καθώς η συγκέντρωση του 

βαρίου στο έντερο μπορεί να δημιουργήσει ελλείμματα εξαιτίας εξασθένισης. 

IV. Οι στατικές εικόνες που χρησιμοποιούνται για την ανακατασκευή 

των τομογραφικών εικονών θα πρέπει να βλέπονται σε περιστροφή (rotating 

sιnematic format). Η θέση του αριστερού ημιδιαφράγματος συνήθως 

αναγνωρίζεται στην αριστερή πλάγια ή στην αριστερή οπίσθια λοξή λήψη. Για 

να καθορισθεί καλύτερα η θέση του αριστερού ημιδιαφράγματος μερικά 

εργαστήρια λαμβάνουν επιπλέον αριστερή πλάγια στατική εικόνα (προτιμάται 

να λαμβάνεται με τον ασθενή σε δεξιά πλάγια θέση) με μια αυξημένη 

πυκνότητα κρούσεων [50]. Με τον ασθενή σε αυτήν την θέση γίνεται ο 

μέγιστος διαχωρισμός ανάμεσα στην καρδιά και στο διάφραγμα. Οι 

περιστροφόμενες στατικές εικόνες είναι επίσης βοηθητικές για να 

αναγνωρισθεί ασκιτικό υγρό κάτω από το διάφραγμα ή συλλογή βαρίου στο 

έντερο που και τα δύο μπορούν να οδηγήσουν σε φωτονική εξασθένιση. 

V. Gated μελέτες με Tc-99m είναι συχνά πολύ βοηθητικές για 

διαφοροδιάγνωση artefacts λόγω εξασθένισης εξαιτίας του ημιδιαφράγματος 

από πραγματικά μόνιμα ελείμματα. Ελλείμματα εξαιτίας εξασθένισης θα έχουν 

φυσιολογική κίνηση και πάχυνση ενώ τα εμφράγματα (μόνιμη βλάβη) 

εμφανίζουν μειωμένη κίνηση και πάχυνση του τοιχώματος [40]. Ομως αυτό 

δεν είναι πάντα βοηθητικό καθώς ελλείμματα που σχετίζονται με μικρά 

υποενδοκάρδια εμφράγματα μπορούν να έχουν φυσιολογική κίνηση και 
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τοιχωματική πάχυνση και να μιμούνται artefacts  ενώ ανάλογα μερικές 

περιοχές hibernating μυοκαρδίου μπορεί να είναι βιώσιμο αλλά να μην κινείται 

και να μοιάζει με έμφραγμα. Βοηθητικές επίσης είναι οι λήψεις τομογραφικών 

εικονών με τον ασθενή σε πρυνή θέση όπου στην θέση αυτή η καρδιά κινείται 

προς τα εμπρός  και το διάφραγμα και οι υποδιαφραγματικές περιοχές 

πιέζονται προς τα κάτω.Με αυτό τον τρόπο είναι λιγότερο εκσεσημασμένη η 

κίνηση του προσθίου θωρακικού τοιχώματος καθώς και λιγότερο εμφανές το 

φαινόμενο upward creep [51]. Λόγω του γρήγορου wash out επανακατανομής 

του Tl κατά την διάρκεια του stress είναι σχεδόν αδύνατη η επανάληψη της 

λήψης των εικόνων του stress και σε πρυνή θέση. Όμως οι εικόνες ηρεμίας 

μπορεί να επαναληφθούν με τον ασθενή σε πρυνή θέση γεγονός που  

επιτρέπει την διαφοροδιάγνωση attenuation artefacts από αναστρέψιμη 

ισχαιμία. Για αυτό το λόγο μερικοί ερευνητές έχουν υιοθετήσει την πρυνή θέση 

αντί για την ύπτια σε επιλεγμένους ασθενείς όπου η πιθανότητα δημιουργίας 

artefacts  λόγω ημιδιαφράγματος είναι υψηλή.  

Οι διαγνώστες πυρηνικοί ιατροί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη 

διάγνωση τομογραφικών εικόνων σε πρυνή θέση καθώς η θέση αυτή οδηγεί 

την καρδιά σε πιο πρόσθια θέση από ότι στην ύπτια και δημιουργεί αλλαγές 

στις γεωμετρικές σχέσεις ανάμεσα στην καρδιά και στον ανιχνευτή. Με την 

περισσότερο πρόσθια θέση της καρδιάς το πρόσθιο και το διαφραγματικό 

τοίχωμα κοίτονται κοντύτερα στον ανιχνευτή αυξάνοντας έτσι την πυκνότητα 

των κρούσεων στο πρόσθιο και το διαφραγματικό τοίχωμα.  Επιπλέον  

artefact λόγω φωτονικής εξασθένισης μπορεί να δημιουργηθεί στο 

προσθιοδιαφραγματικό τοίχωμα εξαιτίας του στέρνου [52]. 
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Σε αξιοσημείωτα παχύσαρκους ασθενείς διάχυτη εξασθένιση λόγω 

μαλακών ιστών μπορεί να είναι παρούσα τόσο στις τομογραφικές όσο και στις 

στατικές (planar) εικόνες. Εξαιτίας της εξασθένισης η πυκνότητα των 

κρούσεων σε βασικές τομές του μυοκαρδίου μπορεί να εμφανίζεται διάχυτα 

μειωμένη και όπως και για τα άλλα artefacts  λόγω εξασθένισης οι μελέτες 

gated μπορεί να είναι βοηθητικές ώστε να διαφοροδιαγνώσουν artefacts  από 

ουλές. Η φυσιολογική κίνηση και πάχυνση των τοιχωμάτων σε ένα 

παχύσαρκο ασθενή θα συνηγορήσει υπερ της εμφάνισης artefacts . 

 

2.1.ε. Υπέρμετρη κοιλιακή σπλαχνική δραστηριότητα 

 Η πρόσληψη του Tl  από το ήπαρ μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη 

συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου τόσο στο συκώτι όσο και στο κατώτερο 

τοίχωμα της αριστερής κοιλίας.  

 Τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική ανάλυση η εικόνες 

ομαλοποιούνται σε σχέση με την περιοχή που έχει την μεγαλύτερη πυκνότητα 

κρούσεων. Εφόσον το ήπαρ και άλλα σπλάχνα έχουν αυξημένη συγκέντρωση 

ραδιοφαρμάκου δημιουργούν φαινομενικά την αυξημένη καθήλωση του 

ραδιοφαρμάκου στο κατώτερο τοίχωμα γεγονός το οποίο κατά τη μη σωστά 

νορμαλοποίηση σε σχέση με αυτή την περιοχή θα έχει ως αποτέλεσμα  οι 

υπόλοιπες περιοχές της καρδιάς να εμφανίσουν μειωμένη πυκνότητα 

κρούσεων. 

 Ο βαθμός καθήλωσης του Tl και  εξαρτάται από το τύπο της εξέτασης. 

Με την άσκηση, το Tl απομακρύνεται από τα σπλάχνα προς το μυοσκελετικό 

σύστημα και το μυοκάρδιο. Ετσι σε ασθενείς που επιτυγχάνουν ποσοστό 

άσκησης >85% του μέγιστου προβλεπόμενου η πρόσληψη από το ήπαρ είναι 
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μηδαμινή και τέτοια artefacts  σπάνια συμβαίνουν. Όμως στις καθυστερημένες 

μετά από 3-4hrs εικόνες, που έχει γίνει ένα αξιοσημείωτο wash out του 

ραδιοφαρμάκου από την καρδιά καθώς και επανακατανομή, η πρόσληψη από 

το ήπαρ είναι μεγαλύτερη και μπορεί να οδηγήσει σε  artefacts.  

‘Οταν η άσκηση είναι υπομέγιστη, εκσεσημασμένη πρόσληψη από το 

ήπαρ μπορεί να είναι παρούσα στις εικόνες του stress. Επίσης, με την ένεση 

TL- 201 σε ηρεμία, περιλαμβανομένου και του rest – reinjection πρωτοκόλλου 

που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, η 

συλλογή του Tl από το ήπαρ μπορεί να είναι σημαντική. 

Τα φαρμακολογικά stress με διπυριδαμόλη και αδενοσίνη οδηγούν όχι 

μόνο σε διαστολή των στεφανιαίων αγγείων αλλά επίσης σε αυξημένη 

σπλαχνική ροή αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσληψη του Tl από το 

ήπαρ. Αντίθετα με τις δοκιμασίες κοπώσεως, τα φαρμακολογικά stress 

ακολουθούνται απο προοδευτικό wash out του Tl από το ήπαρ, έτσι με αυτό 

τον τρόπο σε μελέτες με διπυριδαμόλη ή αδενοσίνη τα artefacts λόγω της 

αυξημένης ακτινοβολίας από το ήπαρ είναι πιο συχνά στις εικόνες του stress 

από ότι στις καθυστερημένες. 

Περιληπτικά με τα test κοπώσεως, όπου η συγκέντρωση στο ήπαρ 

είναι μεγαλύτερη στις καθυστερημένες εικόνες, προφανές  έλλειμμα 

αιμάτωσης θα είναι πιο αξιοσημείωτο στις 4hrs μιμούμενα ανάστροφο 

επανακατανομή σε αντίθεση με τα φαρμακολογικά stress όπου η 

συγκέντρωση του θαλλίου στο συκώτι είναι πιο εκσεσημασμένη αμέσως μετά 

το stress οπότε ένα έλλειμμα με την εμφάνιση ισχαιμίας μπορεί να εμφανιστεί. 

Το Tl-201 μπορεί επίσης να συγκεντρωθεί και σε άλλα σπλαχνικά όργανα  

όπως είναι το στομάχι, το έντερο και ο σπλήνας τα οποία και αυτά με την 
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σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της πυκνότητας των κρούσεων 

του κατωτέρου τοιχώματος ειδικά αν συνυπάρχει και άνωση του αριστερού 

ημιδιαφράγματος, αυτό είναι κυρίως πρόβλημα στα φαρμακολογικά stress. 

Η αυξημένη σπλαχνική ακτινοβολία σαν βασική αιτία δημιουργίας 

artefacts  σε μελέτες αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι σημαντικά πιο συχνή σε 

μελέτες με τεχνητιοπαράγωγα. 

Το Tc-99m teboroxime προσλαμβάνεται από το συκώτι και η 

συγκέντρωση του στο ηπατικό παρέγχυμα αυξάνει με τον χρόνο, έτσι αν οι 

εικόνες καθυστερήσουν, όχι μόνο θα έχουν φτωχή ποιότητα  εξαιτίας του 

wash out του ραδιοφαρμάκου από το μυοκάρδιο αλλά  και την δημιουργία 

artefacts  λόγω της αυξημένης ακτινοβολίας από το συκώτι [53]. 

Για το Tc-99m Sestamibi επίσης η συγκέντρωση στα σπλαχνικά 

όργανα είναι μεγαλύτερη από ότι του θαλλίου. Καθώς το ηπατοχολικό 

σύστημα είναι η πρωταρχική οδός απέκκρισης του Tc-99m Sestamibi, η 

συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην χοληδόχο κύστη και στο λεπτό έντερο 

είναι αναπόφευκτη.  

Η αυξημένη ακτινοβολία είναι περισσότερο αξιοσημείωτη σε μελέτες 

ηρεμίας όπου δεν υπάρχει το shunting του αίματος απο τα σπλάχνα στο 

μυοσκελετικό σύστημα όπως γίνεται στην δοκιμασία κοπώσεως. Όπως και με 

το Tl-201 έτσι και με το Tc-99m Sestamibi η πρόσληψη από το ήπαρ είναι πιο 

εκσεσημασμένη μετά από τα φαρμακολογικά stress με διπυριδαμόλη και 

αδενοσίνη.  

Ένα βασικό πλεονέκτημα του Tc-99m Τetrofosmine σε σχέση με το Tc-

99m Sestamibi είναι η πιο γρήγορη ηπατική απέκκριση μειώνοντας με αυτό 

τον τρόπο τα artefacts  λόγω του παρατεταμένου χρόνου στο ήπαρ.  
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H αναγνώριση της παρεμβολής της σπλαχνικής ακτινοβολίας είναι 

σημαντική στην διάγνωση των τομογραφικών εικονών αιμάτωσης του 

μυοκαρδίου έτσι ώστε να αναγνωριστούν τα artefacts. Αν και η σπλαχνική 

ακτινοβολία μπορεί να αναγνωρισθεί σε τομογραφικές εικόνες ή σε πρόσθιες 

στατικές λήψεις που συχνά λαμβάνονται πριν τις τομογραφικές εικόνες 

αναμφιβολα ο καλύτερος τροπος για να διακρίνεις την κοιλιακή σπλαχνική 

ακτινοβολία είναι να εξετάσεις τις πολλαπλές στατικές εικόνες που 

χρησιμοποιούνται στην ανακατασκευή των τομογραφικών εικόνων με ένα 

περιστρεφόμενο sιnematic format τρόπο στο computer. 

Για δοκιμασίες κόπωσης με TL-201 η συγκέντρωση του 

ραδιοφαρμάκου από τα κοιλιακά όργανα μπορεί να γίνει ελάχιστη εφόσον οι 

ασθενείς υποβληθούν σε μέγιστη δοκιμασία κοπώσεως  το οποιο θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την απομάκρυνση του αίματος από το συκώτι και την 

καθοδήγηση του προς το μυοσκελετικό σύστημα. Στα φαρμακολογικά stress, 

ο συνδυασμός με σωματική άσκηση έχει φανεί να μειώνει σημαντικά την 

συγκέντρωση του ρ/φ στο ήπαρ [54]. 

 

2.1.στ. Artefacts λόγω κίνησης 

 Η καρδιακή κίνηση έχει πολλές πηγές. Καθώς συστέλλεται η καρδιά 

περιστρέφεται φυσιολογικά γύρω από τον άξονα της . Είναι απίθανο μια 

τέτοια κίνηση να δημιουργήσει artefacts  ικανά να αναγνωρισθούν σαν 

ελλείματα αιμάτωσης.  

 Ένα αναστρέψιμο έλλειμμα σε μελέτες SPECT με Tl-201 μπορεί να 

είναι αποτέλεσμα του φαινομένου upward creep της καρδιάς [55]. 
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 Η καρδιακή συχνότητα του ασθενούς και το βάθος της αναπνοής 

αυξάνει σημαντικά κατά την διάρκεια της δυναμικής άσκησης έχοντας σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του πνευμονικού όγκου και μια χαμηλότερη θέση του 

ημιδιαφράγματος. Αν οι SPECT λήψεις αρχίσουν ενώ ο καρδιακός ρυθμός και 

το βάθος της αναπνοής είναι ακόμα αυξημένο, είναι τέτοια η θέση του 

ημιδιαφράγματος ώστε η καρδιά να είναι χαμηλά κατά την διάρκεια της λήψης. 

Καθώς το βάθος της αναπνοής μειωνεται και το ύψος του ημιδιαφραγμος 

προοδευτικά ανεβαίνει γίνεται μια προοδευτικά ανοδική κίνηση της καρδιάς. 

Τέτοιες καρδιακές κινήσεις δεν είναι εμφανείς στις καθυστερημένες 

εικόνες όπου ο καρδιακός ρυθμός και η συχνότητα αναπνοής είναι 

χαμηλότερη.  

 Με αυτό τον τρόπο το φαινόμενο upward creep είναι περισσότερο 

εμφανές στις εικόνες μετά το stress με Tl-201  αφού η απεικόνιση γίνεται 

αμέσως μετά την άσκηση. 

 Μια καθυστέρηση 15 min ανάμεσα στην άκηση και την λήψη εικονών 

με T-201 βοηθάει ώστε ο καρδιακός ρυθμός να ξαναγίνει φυσιολογικός. Το 

φαινόμενο upward creep επίσης αποφεύγεται με τα φαρμακολογικά stress 

όπου δεν μεταβάλλεται σημαντικά ο καρδιακός ρυθμός και η αναπνευστική 

κίνηση. Η πιο συνηθισμένη όμως πηγή κίνησης της καρδιάς είναι η κίνηση του 

ίδιου του ασθενούς κατά την διάρκεια των λήψεων. Μια τέτοια κίνηση είναι πιο 

απρόβλεπτη και επομένως πιο προβληματική.  

 Ο ασθενής μπορεί να κινηθεί οποιαδήποτε στιγμή στην διάρκεια της 

λήψης, μπορεί να είναι η κίνηση προοδευτική ή απότομη και μπορεί να γίνει 

κατά μηκος  οποιουδήποτε άξονα όπως επίσης μπορεί να συμβεί μια ή 

περισσότερες φορές [56 – 59]. 
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 Ο Cooper και οι συνεργάτες του [57] εκτίμησαν το αποτέλεσμα της 

κίνησης του ασθενούς  σε μελέτες SPECT με Tl-201 και βρήκαν ότι κίνηση 

μισού pixel (3,25mm) δεν είναι ορατά ανιχνεύσιμη, κίνηση ενός pixel 

αναγνωρίζεται αλλά κρίνεται μη κλινικά σημαντική και η κίνηση δύο pixels 

οδηγούν σε artefacts  που φαίνονται σαν ελλείμματα αιμάτωσης.  

 Είναι προφανές ότι η καρδιακή κίνηση που καταλαμβάνει αποστάσεις 

μικρότερες από την spatial resolution της κάμερας (11mm στον αέρα για τις 

περισσότερες κάμερες) δεν θα οδηγήσει σε κλινικά σημαντικά artefacts. Όμως 

η spatial resolution του συστήματος εξαρτάται όχι μόνο από το ίδιο το 

σύστημα αλλά επίσης από τον collimator, από το ραδιοισότοπο και από την 

πυκνότητα των κρούσεων. 

 Έτσι καθώς οι μελέτες SPECT με Tl-201 εφαρμόζονται με all purpose 

parallel hole collimator και με μια χαμηλή πυκνότητα κρούσεων, υπάρχει μια 

μεγαλύτερη ανοχή στην κίνηση του ασθενούς από ότι με μελέτες SPECT με 

Tc-99m με τις οποίες λαμβάνονται εικόνες υψηλής πυκνότητας κρούσεων και 

με collimator high resolution. 

Η κίνηση του ασθενούς είναι προβληματική ιδιαίτερα επειδή  η 

σοβαρότητα του artefact το οποίο δημιουργείται εξαρτάται όχι μόνο από τον 

τρόπο κίνησης αλλά επίσης και από την κατεύθυνση του και την τοποθεσία 

του πάνω σε ένα τόξο 180ο μοιρών. Ο Cooper και οι συνεργάτες του [57] 

παρατήρησαν οτι τα artefacts λογω κίνησης είναι πιο αξιοσημείωτα όταν 

συμβoύν στην μεσότητα περίπου μιας λήψης 180ο μοιρών, αλλά και πως οι 

πλευρικές κινήσεις όταν συμβαίνουν κατά την πρόσθια λήψη με την καρδιά σε 

θέση παράλληλη προς την κάμερα οδηγούν σε περισσότερο εκσεσημασμένα 

artefacts. 
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 Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να ανιχνεύεις τον βαθμό, την κατεύθυνση 

και την συχνότητα της καρδιακής κίνησης είνα να εξετάζεις τις στατικές εικόνες 

σε περιστροφή  στο computer.  

 Ένας εναλλακτικός τρόπος λιγότερο αξιόπιστος είναι να προσθέτεις τα 

μεμονωμένα στατικά frames ετσι ώστε να παράγεται μια συνοπτική εικόνα 

κατά την οποία η καρδιά σχηματίζει μια οριζόντια ταινία καθώς αυτή κινείται 

αριστερά με κατεύθυνση από την αριστερή 45ο  δεξιά πρόσθια λοξή θέση 

προς τη δεξιά 45ο  αριστερή οπίσθια λοξή θέση. 

 Παρόλο που απότομες προς τα πάνω και προς τα κάτω κινήσεις και το 

διαφραγματικό «γλίστρημα» είναι αξιοσημείωτα ανιχνεύσιμα  με αυτήν την 

τεχνική ωστόσο είναι δύσκολο να ανιχνευτούν πλευρικές κινήσεις «καρδιακό 

χοροπήδημα» ή ασταθείς κινήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά την 

διάρκεια της λήψης. 

 Ένας τρίτος και ακόμα λιγότερος αξιόπιστος τρόπος για να ανιχνεύσει 

την καρδιακή κίνηση είναι με την εφαρμογή του καρδιακού ημιτόνου. 

 Η καρδιακή κίνηση οδηγεί σε artefacts  που συνήθως αφορούν  

μειωμένη αιμάτωση του προσθίου και του κατωτέρου τοιχώματος. Είναι 

σημαντικό για το πυρηνικό ιατρό που κάνει την διάγνωση της μελέτης να 

εκτιμήσει την ύπαρξη ή όχι κίνησης. Αν η κίνηση σημειωθεί κατά την διάρκεια 

της εξέτασης, η εξέταση θα πρέπει να τερματιστεί και ξαναρχίσει. Αυτό 

παρόλο που είναι εφικτό για μελέτες για Tc99m Sestamibi και Tc99m 

Τetrofosmin ωστόσο δεν είναι δυνατόν για stress μελέτες με Tl-201. 

Δυστυχώς αν η κίνηση ανιχνευτεί κατά την διάρκεια επεξεργασίας της μελέτης 

αυτές οι μελέτες θα πρέπει να ξαναγίνουν. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι 

περιστρεφόμενες στατικές εικόνες να μελετηθούν πριν ο ασθενής αφήσει το 
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εργαστήριο ώστε να αποφευχθεί η επαναληπτική του επίσκεψη και 

επανένεση.  

 Προκειμένου να αποφευχθούν τα artefacts  λόγω κίνησης, οι ασθενείς 

θα πρέπει να τοποθετηθούν όσο πιο αναπαυτικά γίνεται στο εξεταστικό 

τραπέζι και να παρακολουθούνται κατά την διάρκεια της απεικόνισης. Η 

περίδεση και ακινητοποίηση των χεριών είναι πολύ βοηθητική ώστε να 

μεγιστοποιήσει την άνεση του ασθενούς ελαχιστοποιώντας έτσι την 

πιθανότητα κίνησης. 

 Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμοι μέθοδοι οι οποίοι διορθώνουν ως ένα 

βαθμό  την καρδιακή κίνηση είναι. Η χρησιμότητα τους όμως μπορεί να 

περιοριστεί αν υπάρχει σημαντικού βαθμού συγκέντρωση του ρ/φ από το 

ήπαρ που δυσχεραίνει στην ανίχνευση των ορίων του μυοκαρδίου [60, 61]. 

 

2.1.ζ. Υπερτροφία του μυοκαρδίου 

 Μια εντοπισμένη πάχυνση του μυοκαρδιακου τοιχώματος και / ή μια 

εντοπισμένη αύξηση των κρούσεων μπορεί να δημιουργήσει artefacts  επειδή 

οι εικόνες “νορμαλοποιούνται” ως προς την περιοχή με την μεγαλύτερη 

πυκνότητα κρούσεων τόσο για την ποιοτική όσο και για την ποσοτική τους 

ανάλυση. 

 Σε σύστημα τομογραφικής απεικόνισης μια περιοχική μυοκαρδιακή 

υπερτροφία θα εμφανιστεί με τοπική αύξηση της πυκνότητας των κρούσεων 

[62].  Αν το τομογραφικό slide είτε το polar map  νορμαλοποιηθεί ως προς την 

περιοχή της αυξημένης πυκνότητος των κρούσεων οι περιοχές που είναι σε 

απόσταση από αυτό το “hot spot”  θα εμφανιστούν να έχουν σχετικά μειωμένη 

πυκνότητα κρούσεων. 
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 Διάχυτη μυοκαρδιακή υπερτροφία μπορεί να οφείλεται είτε σε 

συστηματική υπέρταση είτε σε αυξημένο όγκο ή πίεση που σχετίζεται με 

βαλβιδική καρδιακή νόσο.  Μια τέτοια υπερτροφία έχει σαν αποτέλεσμα την 

γενικά αυξημένη πρόσληψη του ρ/φ που χρησιμοποιείται για την τομογραφική 

μελέτη.  

 Επιπροσθέτως, μια σχετικά αυξημένη πυκνότητα κρούσεων στο 

διαφραγματικό τοίχωμα είναι σχετικά σύνηθες φαινόμενο σε υπερτασικούς 

ασθενείς [63]. 

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν αυτή η σχετική αύξηση των κρούσεων 

στο διαφραγματικό τοίχωμα οφείλεται ως ένα βαθμό σε επιλεγμένη 

υπερτροφία του διαφράγματος ή σε αλλαγές  στην περιοχική αιματική ροή ή 

στον μεταβολισμό σε αυτούς τους ασθενείς.  

Για μελέτες με Tl-201σε ασθενείς με χρόνια υπέρταση μια σημαντική 

μείωση του λόγου των κρούσεων του πλαγίου τοιχώματος προς το 

διαφραγματικό παρατηρείται σε σχέση με μη υπερτασικούς ασθενείς (1,02 ± 

0,1 vs. 1,17 ± 0,08, p≤0,00001 για τα test κοπώσεως και 1,02 ± 0,11  vs 1,11 

± 0,08, p≤0,00001 για καθυστερημένες εικόνες) [64]. Έτσι στα τομογραφικά 

slides το πλάγιο τοίχωμα συχνά εμφανίζει σχετικά μειωμένη πυκνότητα 

κρούσεων που μοιάζει με στεφανιαίο νόσο στην περιοχή της περισπώμενης 

αρτηρίας. Αυτό το έλλειμμα συχνά είναι μόνιμο τόσο στις stress εικόνες όσο 

και στις rest και το βρίσκουμε είτε σε μελέτες με Tl-201 είτε με 

τεχνητιοπαράγωγα και μοιάζει με μυοκαρδιακό έμφραγμα. 

 Ομως περιστασιακά το έλειμμα αυτό μπορεί να είναι λιγότερο έντονο 

στις εικόνες ηρεμίας και να τεθεί  η υποψία ισχαιμίας. Έτσι γίνεται φανερό 

ποσό σημαντική είναι η λήψη ιστορικού του ασθενούς και μάλιστα θα πρέπει 
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να γίνεται γνωστό αν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα για ιδιοπαθή 

υπερτροφική υποαορτική στένωση ή ασύμμετρη υπερτροφία του 

ημιδιαφράγματος που μπορεί να παράγουν ανάλογα artefacts. Η παρατήρηση 

επίσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μπορεί να οδηγήσει σε υποψία για 

παρουσία αριστερής κοιλιακής υπερτροφίας. 

 Σε μελέτες gated σε υπερτασικούς ασθενείς χωρίς CAD οι περιοχές με 

σχετικά μειωμένη πυκνότητα κρούσεων που συχνά περιλαμβάνει και το 

πλάγιο τοίχωμα θα εμφανίσουν ικανοποιητική πάχυνση και κίνηση.  

 Εντοπισμένα “hot spots” στο προσθιοπλάγιο και οπισθοπλάγιο 

τοίχωμα μπορεί να προέρχονται από έντονη υπερτροφία των προσθίων και 

οπισθίων θηλωδών μυών αντίστοιχα. 

 Στην περίπτωση εντοπισμένης πάχυνσης του οπισθίου θηλώδους 

μυός η εικόνα θα νορμαλοποιηθεί ως προς το hot spot στο οπίσθιο βασικό 

τοίχωμα δημιουργώντας μια σχετικά μειωμένη πυκνότητα κρούσεων στο 

υπόλοιπο μυοκάρδιο. Περιστασιακά hot spots παρουσιάζονται στην κορυφή.  

Παρόλο που η τοπική κορυφαία υπερτροφία μπορεί να είναι παρούσα στη 

υπερτροφική καρδιομυοπάθεια και να οδηγήσει σε μια τέτοια εικόνα ωστόσο η 

πραγματική αιτία ενος κορυφαίου hot spots τις περισσότερες φορές είναι 

άγνωστη.  

  Μη κατάλληλα φίλτρα και χαμηλή πυκνότητα κρούσεων στις εικόνες 

αιμάτωσης του μυοκαρδίου μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ψυχρές και 

θερμές περιοχές κια να οδηγήσουν σε artefacts  που μπορεί να μιμηθούν είτε 

ουλές είτε ισχαιμία.  
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2.1.η. Block αριστερού σκέλους (LBBB) 

Στα σπινθηρογραφήματα αιμάτωσης μυοκαρδίου υπο δοκιμασία 

κοπώσεως σε ασθενείς με block αριστερού σκέλους (LBBB) συχνά 

εμφανίζεται αναστρέψιμο έλλειμμα στο διαφραγματικό τοίχωμα το οποίο 

μιμείται ισχαιμία.  

Τέτοιου είδους artefacts  έχουν αναφερθεί να συμβαίνουν σε ποσοστό 

από 30-90% των ασθενών με LBBB το οποίο εξαρτάται από το αν γίνεται 

ποιοτική ή ποσοτική ανάλυση [65, 66]. 

Μελέτες έδειξαν ότι η μείωση της αιματικής ροής στο μεσοκοιλιακό 

διάφραγμα οφείλεται στην ασύγχρονη χάλαση του διαφράγματος η οποία δεν 

συμβαίνει ταυτόχρονα με την φάση του διαστολικού γεμίσματος της 

υπόλοιπης κοιλίας κατά την οποία η αιματική ροή των στεφανιαίων είναι 

maximum. 

Σε υψηλούς καρδιακούς ρυθμούς ο βαθμός της διαφραγματικής 

ασυγχρονίας είναι μεγαλύτερος από ότι στην ηρεμία κάνοντας τα 

διαφραγματικά ελλείμματα να εμφανίζονται σαν αναστρέψιμα. Έχει αναφερθεί 

ότι η σοβαρότητα των αναστρέψιμων ελλειμμάτων αιμάτωσης είναι 

περισσότερο αξιοσημείωτη σε ασθενείς με LBBB που φτάνουν στο μέγιστο 

του καρδιακού ρυθμού (>170 σφύξεις/min). 

Έχει παρατηρηθεί οτι ελλείμματα αιμάτωσης σε ασθενείς με LBBB 

χωρίς στεφανιαία νόσο δεν παρατηρούνται στις τομές προς την κορυφή [67]). 

Έτσι αν ένα κορυφαίο έλλειμμα εμφανιστεί σε ασθενή με LBBB τότε θα πρέπει 

να μπει υποψία για νόσο LAD [68]. 
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Ποσοτικές τεχνικές που αναλύουν την σχετική πυκνότητα κρούσεων 

μόνο στις βασικές τομές του διαφράγματος έχει αναφερθεί ότι αυξάνουν την 

ειδικότητα στην ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου στη περιοχή της LAD.  

Αιματικά ελλείμμματα στην περιοχή της δεξιάς στεφανιαίας και της 

περισπώμενης έχουν υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση παρουσίας 

στεφανιαίας νόσου ανεξάρτητα από την παρουσία LBBB. 

Ανάλογα artefacts  δεν έχουν αναφερθεί στην περίπτωση block δεξιού 

σκέλους (RBBB) ή αριστερού σκελικού ημιαποκλεισμού. Tα artefacts εξαιτίας 

του LBBB μπορούν να αποφευχθούν με την εφαρμογή φαρμακολογικής 

δοκιμασίας κοπώσεως [69, 70], καθώς η μικρή αύξηση του καρδιακού ρυθμού  

π.χ. στη διπυριδαμόλη μόνο κατά 10 σφύξεις/min στους περισσότερους 

ασθενείς, οδηγεί μόνο σε μικρή αύξηση της διαφραγματικής ασυγχρονίας. 

 

2.1.θ. Αλλαγές στην καρδιακή θέση μέσα στο θώρακα 

 Η παρουσία της κατανομής των κρούσεων του ραδιοφαρμάκου στο 

μυοκάρδιο βασίζεται όχι μόνο στην υφή και την κατασκευή της καρδιάς και 

στην φυσιολογική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου αλλά επίσης από την σχέση 

και απόσταση της καρδιάς από την κεφαλή καθώς αυτή περιστρέφεται σε μια 

τροχιά 180ο μοιρών. 

 Η φανερή κατανομή των κρούσεων μπορεί να αλλαχθεί αν μεταβληθεί 

η θέση της καρδιάς μέσα στο θώρακα. Έτσι η καρδιακή στροφή προς τα 

αριστερά ή προς τα δεξιά μπορεί να εμφανίσει κατανομή κρούσεων που να 

διαφέρουν από τα φυσιολογικά όρια.  

 Σε ασθενείς με δεξιά καρδιακή στροφή το πρόσθιο και διαφραγματικό 

τοίχωμα βρίσκεται κοντύντερα στον ανιχνευτή όταν αυτός λαμβάνει τις δεξιές 
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πρόσθιες λοξές και τις πρόσθιες λήψεις και το πλάγιο τοίχωμα βρίσκεται 

μακρύτερα από τον ανιχνευτή στην αριστερή πλάγια και την αριστερή οπίσθια 

λοξή λήψη. Τέτοιες αλλαγές στην σχέση ανάμεσα στον ανιχνευτή και στην 

καρδιά έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σχετικά αυξημένης πυκνότητας 

κρούσεων στο πρόσθιο και στο διαφραγματικό τοίχωμα και μείωσης των 

κρούσεων στο πλάγιο τοίχωμα. 

 Αντίθετα σε ασθενείς με αριστερή στοφή της καρδιάς το πλάγιο 

τοίχωμα βρίσκεται κοντίτερα στον ανιχνευτή όταν αυτός τοποθετηθεί πλάγια 

και το διαφραγματικό τοίχωμα είναι περισσότερο απομακρυσμένο από τον 

ανιχνευτή στην πρόσθια δεξιά λοξή  καθώς και στην πρόσθια λήψη έχοντας 

σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση σχετικά αυξημένων κρούσεων στο πλάγιο 

τοίχωμα και μειωμένων στο διαφραγματικό. 

 Έτσι όταν γίνεται σύγκριση με τα φυσιολογικά όρια, ασθενείς με 

καρδιακή δεξιά στροφή μπορεί να εμφανίζουν artefacts  στο πλάγιο τοίχωμα 

και αυτοί με αριστερή στροφή μπορεί να εμφανίζουν artefacts στο 

μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Γενικά αυτού του είδους των artefacts  είναι μόνιμα.  

Παρόλο που αυτού του είδους τα artefacts  δεν είναι συνηθησμένα, 

ασθενείς με συγγενείς καρδιακές νόσους ή διάταση της δεξιάς ή αριστερής 

κοιλίας μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στην καρδιακή περιστροφή. 

 Ανάλογα, ανωμαλίες από τον όγκο του πνεύμονα εξαιτίας 

πνευμονεκτομής, ατελεκτασίας ή υπερέκτασης του πνεύμονα μπορεί να 

οδηγήσουν σε αλλαγή της θέσης της καρδιάς μέσα στο θώρακα και να έχουν 

σαν αποτέλεσμα artefacts  στα σπινθηρογραφήματα αιμάτωσης μυοκαρδίου. 
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 Έτσι οι διαγνώστες πυρηνικοί ιατροί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για 

παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αριστερή ή δεξιά στροφή σε κάθε 

ασθενή. 

 Η ανώμαλη περιστροφή της καρδιάς εύκολα ανιχνεύεται με μελέτη των 

περιστροφικών εικόνων. Βασικά λήψη εικόνων σε άξονα 360ο μοιρών μπορεί 

να ελαχιστοποιήσει την παρουσία artefacts εξαιτίας της καρδιακής 

περιστροφής. 

 

2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ARTEFACTS 

 Τα artefacts στα σπινθηρογραφήματα αιμάτωσης μυοκαρδίου μπορεί 

να οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα όπως: 

Ι. Λάθη στη διαλογή των καρδιακών αξόνων και επακολούθως στην 

ανακατασκευή των σπινθηρογραφικών εικόνων. 

ΙΙ. Λάθος στην διαλογή της κορυφής και της βάσης για ανακατασκευή 

του pollar map 

ΙΙΙ. Λάθος στην διαλογή του κέντρου περιστροφής  

 Για να αποφευχθούν τα artefacts και να μεγιστοποιηθεί η ειδικότητα του 

σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης του μυοκαρδίου τόσο οι τεχνολόγοι όσο και 

οι πυρηνικοί ιατροί πρέπει να είναι ενήμεροι για παράγοντες που οδηγούν 

στην δημιουργία artefacts. 

Συνοπτικά αυτοί οι παράγοντες είναι: 

Ι. Κλινικό ιστορικό  

       -υπέρταση, βαλβιδική καρδιακή νόσος, νεφρική νόσος → αυξημένη 

πυκνότητα κρούσεων στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα → έλλειμμα πλαγίου 

τοιχώματος) 
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       - Πρόθεμα στήθους ή προσαύξηση στήθους →  πρόσθιο μόνιμο έλλειμμα 

       - Περιτοναική  διάλυση →  έλλειμμα κατωτέρου τοιχώματος συχνά 

λιγότερο αξιοσημείωτο στις καθυστερημένες εικόνες  

       - Συγγενείς καρδιακοί νόσοι ή νόσοι του πνεύμονα  

       - Καρδιακή στροφή → αλλαγές στην πυκνότητα κρούσεων στο 

μεσοκοιλιακό διάφραγμα και στο πλάγιο τοίχωμα 

ΙΙ. Φυσική εξέταση  

- Φύλο, ύψος, βάρος  

- Περίμετρος στήθους, νούμερο στηθόδεσμου → Attenuation λόγω μαστού             

έλλειμμα στο πρόσθιο  

- Πάχυνση πλάγιου θωρακικού τοιχώματος → μόνιμο πλάγιο έλλειμμα 

- Άνωση ημιδιαφράγματος → έλλειμμα κατωτέρου τοιχώματος  

ΙΙΙ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 

-LBBB → αναστρέψιμο έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος  

-Υπερτροφία αριστερής κοιλίας → αυξημένη πυκνότητα κρούσεων 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος → έλλειμμα στο πλάγιο τοίχωμα  

-Μη φυσιολογικός άξονας αριστερής κοιλίας → αλλαγές στην καρδιακή 

περιστροφή  

-Εκσεσημασμένη αρρυθμία → ποικίλλες διαταραχές αιμάτωσης 

ΙV. Μελέτη των περιστροφικών στατικών εικόνων. 

V. Προσεκτική μελέτη των τομογραφικών εικόνων. 

VI. Συχνός ποιοτικός έλεγχος της γ-camera. 

VIII. Χρήση καταλληλων φιλτρων στην ανακατασκευή των εικόνων. 
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3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΗΣ 

ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

  

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τις συχνότερες πηγές artefacts  είναι η φωτονική εξασθένιση 

εξαιτίας μαστού και ημιδιαφράγματος καθώς και το φαινόμενο της σκεδασης 

φωτονίων από γειτονικές της καρδιάς δομές. Τα τελευταία χρόνια συστήματα 

διόρθωσης της εξασθένισης εφαρμόζονται σε συστήματα SPECT και για αυτά 

θα αναφερθούμε στη συνέχεια [71]. Ας δούμε όμως πρώτα πως γίνεται η 

εξασθένιση μελετώντας καταρχήν την πορεία των φωτονίων (που μεταφέρουν 

την γ-ακτινοβολία) από το σημείο εκπομπής τους από τον εξεταζόμενο ιστό 

μέχρι να φτάσουν στην γ-camera όπου και θα γίνει η καταγραφή τους 

προκειμένου να παραχθεί η τομογραφική εικόνα [72, 73]. 

Ο ασθενής ενίεται  με κάποιο ραδιοφάρμακο και ειδικά στα 

σπινθηρογραφήματα αιμάτωσης μυοκαρδίου αυτό θα είναι θάλλιο (Tl-201) ή 

παράγωγο τεχνητίου (99mTc-Sestamibi ή 99mTc-Tetrofosmin) 

Για να καταγραφούν τα εκπεμπόμενα φωτόνια από τη γ- camera θα 

πρέπει να εξέλθουν από τον εξεταζόμενο ιστό και το σώμα του ασθενούς και 

να φτάσουν να αλληλεπιδράσουν με τον κρύσταλλο ΝαΙ της γ- camera. 

Ακριβώς μπροστά από τον κρύσταλλο υπάρχει ο κατευθυντήρας 

(multihole collimator) που είναι ένα σύστημα πολλαπλών οπών παραλλήλων 

μεταξύ τους μέσα από τις οποίες πρέπει να περάσουν τα φωτόνια 

προκειμένου να φτάσουν τον κρύσταλλο ΝαΙ της γ- camera. 
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Σκοπός του κατευθυντήρα είναι να καθορίσει την διεύθυνση και την 

περιοχή προέλευσης την φωτονίων επιτρέποντας μόνο τη διέλευση φωτονίων 

που προσέρχονται κάθετα σε αυτόν. 

Κάθε φωτόνιο που διαπερνά τον κατευθυντήρα ορίζει μια διέυθυνση 

(την κάθετη προς τον κρύσταλλο) και μεταφέρει μια πληροφορία για τη θέση 

προέλευσης του πάνω σε ένα δυσδιάστατο σύστημα συντεταγμένων (χ, y) 

χωρίς να δίνει πληροφορία για το βάθος από το οποίο προέρχεται. 

Υπό ιδανικές συνθήκες θα έπρεπε ίσες ποσότητες ακτινοβολίας να 

καταγράφονται σαν ισομεγέθη σήματα από το σύστημα της γ- camera, όμως 

στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει γιατί η γ-ακτινοβολία εξασθενεί κατά 

τη διέλευση της μέσα από την ύλη και η εξασθένιση αυτή είναι ανάλογη του 

βάθους από το οποίο προέρχεται και ανάλογη της σύστασης των δομών τις 

οποίες περνάει πριν εξέλθει του σώματος του ασθενούς. 

Για παράδειγμα, αν έχουμε δύο ιστούς ίδιου μεγέθους οι οποίοι 

εμφανίζουν ίδια πρόσληψη ραδιοφαρμάκου αλλά βρίσκονται σε διαφορετικό 

βάθος, ο ιστός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος πιθανόν να εμφανίζεται 

στη σπινθηρογραφική μας εικόνα ασθενέστερα (δηλ. σα να έχει μικρότερη 

πρόσληψη ρ/φ) εξαιτίας μεγαλύτερης εξασθένιση της ακτινοβολίας που 

προέρχεται από αυτόν. Ομοίως, αν οι υπερκείμενες αυτών των ιστών δομές 

έχουν διαφορετική σύσταση η εξασθένιση θα είναι μεγαλύτερη στους ιστούς 

με τη μεγαλύτερη πυκνότητα. 

 

 61



3.2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΩΤΟΝΙΩΝ-ΥΛΗΣ [74, 75] 

Στις συνήθεις ενέργειες που χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική για 

διαγνωστικούς σκοπούς, δύο είναι τα φαινόμενα κατά τα οποία τα φωτόνια 

αλληλεπιδρούν με την ύλη και υφίστανται εξασθένιση: 

1) φωτοηλεκρικό φαινόμενο (αφορά χαμηλής ενέργειας φωτόνια) 

2) φαινόμενο (σκέδαση) Compton (αφορά μεγαλύτερης  ενέργειας 

φωτόνια). 

Για μεγαλύτερες ενέργειες (>1,02 MeV) έχουμε και το φαινόμενο της 

δίδυμης γένεσης. Αυτό όμως αφορά μελέτες ΡΕΤ και δεν θα επεκταθούμε. Ας 

δούμε κάθε φαινόμενο ξεχωριστά: 

Κατά το φωτοηλεκρικό φαινόμενο, φωτόνιο χαμηλής ενέργειας  Ε κατά 

τη διέλευση του από την ύλη συγκρούεται με κάποιο τροχιακό ηλεκτρόνιο. 

Μέρος της ενέργειας του φωτονίου θα χρησιμοποιηθεί για να διασπαστεί ο 

δεσμός ηλεκτρονίου-πυρήνα ενώ η υπόλοιπη θα μετατραπεί σε κινητική 

ενέργεια του ηλεκτρονίου το οποίο θα ξεφύγει σαν φωτοηλεκτρόνιο (εικ. 1).  

 

Εικόνα 1. Φωτοηλεκρικό φαινόμενο 
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Ετσι το αρχικό φωτόνιο θα εξαφανιστεί, δε θα φτάσει ποτέ στη γ- camera 

και δε θα δώσει καμιά πληροφορία για τη θέση προέλευσης του αφού στη 

συγκεκριμένη θέση θα φαίνεται σα να μην έχει προσληφθεί καθόλου ρ/φ. 

Κατά το φαινόμενο Compton (σκέδαση), το οποίο όπως αναφέρθηκε 

αφορά μεγαλύτερης ενέργειας φωτόνια, το φωτόνιο συγκρούεται με ένα 

ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε περιφερική τροχιά και ως εκ τούτου είναι χαλαρά 

συνδεδεμένο με τον πυρήνα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης είναι το φωτόνιο 

να αλλάξει πορεία σχηματίζοντας γωνία θ με την αρχική (εικ. 2). Η γωνία θ 

μπορεί να είναι 0ο – 1800 , ενώ το ηλεκτρόνιο θα ξεφύγει με κινητική ενέργεια 

Εκιν = Ε – Εσκ, όπου Ε είναι η αρχική ενέργεια του φωτονίου και Εσκ η 

ενέργεια του σκεδαζόμενου φωτονίου. 

 

 

 

Εικόνα 2 

Φαινόμενο 

Compton  

 

 

 

Το σκεδαζόμενο φωτόνιο θα έχει μια ενέργεια Εσκ μικρότερη από την 

αρχική και ανάλογη της γωνίας θ. Ενδεικτικά αναφέρω πως για θ=300 η 

απώλεια ενέργειας είναι μικρή (για το 99mTc=5 KeV ενώ για το Tl-

201περίπου 1,3 KeV). 
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Η πιθανότητα να αλληλεπιδράσει το φωτόνιο κατά το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο περιγράφεται από ένα συντελεστή  εξασθένισης μφωτ ο οποίος είναι 

ανάλογος της ενέργειας του και της σύσταση της δομής που διαπερνάει. 

Η πιθανότητα να αλληλεπιδράσει το φωτόνιο κατά το φαινόμενο 

Compton περιγράφεται από έναν άλλο συντελεστή  εξασθένισης μσκ ο οποίος 

είναι ανάλογος των: log Εφωτ-1, p, Ζ3. 

Η πιθανότητα να αλληλεπιδράσει το φωτόνιο και κατά τα δύο 

φαινόμενα (δηλ. αρχικά να σκεδαστεί και στη συνέχεια με μικρότερη ενέργεια 

να εξαφανιστεί λόγω φωτοηλεκτρικού φαινομένου) περιγραφεται από 

συντελεστή μ= μφωτ +μσκ.  Αν θεωρήσουμε γ-ακτινοβολία εντάσεως Ι0 η οποία 

διαπερνά δομή πάχους x η προκύπτουσα ακτινοβολία θα έχει ένταση Ι και θα 

δίνεται από τη σχέση: Ι= Ι0 e-μx (εικ. 3) [76].  

Εικόνα 3. Εξασθένιση ακτινοβολίας 

 

Φυσικά δεν είναι απαραίτητο όλα τα φωτόνια να εξασθενήσουν με 

αλληλεπίδραση τους με την ύλη. Κάποια θα περάσουν ανεπηρέαστα με όλη 

τους την ενέργεια. 

Στον πίνακα 1 φαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά βιολογικού ιστού και 

οι αντίστοιχες τιμές του γραμμικού συντελεστή εξασθένισης για ενέργειες 

φωτονίων που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στην πυρηνική Ιατρική. 
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 αέρας μύες Πνέυμονες οστά 

Zeff 7,6 7,4 7,4 13,8 

P (g/cm3) 0,0013 1,00 0,33 1,85 

μ(cm-1) για201Τl (E=73KeV) 0,0002 0,191 0,063 0,429 

μ(cm-1) για 99mTc (E=140KeV 0,0002 0,153 0,051 0,286 

μ(cm-1) για123I (E=159)KeV 0,0002 0,150 0,049 0,282 

 

Πίνακας 1. Γραμμικοί συντελεστές εξασθένισης 

 

3.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ 

Το φαινόμενο της εξασθένισης δημιουργεί τεχνικά σφάλματα  

(artefacts) τόσο στα στατικά όσο και στα τομογραφικά σπινθηρογραφήματα. 

Στα  τομογραφικά σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου τα συνηθέστερα artefacts 

λόγω εξασθένισης οφείλονται στο μαστό ή στο ημιδιάφραγμα και λιγότερο 

συχνά, σε παχύσαρκα άτομα, στη συσσώρευση λίπους στα πλάγια θωρακικά 

τοιχώματα. 

Τα artefacts λόγω του μαστού εμφανίζονται σαν ελλείματα στο πρόσθιο 

τοίχωμα και μπορεί να επεκτείνονται και στο πρόσθιο διαφραγματικό και στο 

πρόσθιο πλάγιο τοίχωμα, λόγω του ημιδιαφράγματος εμφανίζονται σαν 

ελλείματα στο κατώτερο ή και κατώτερο πλάγιο και κατώτερο διαφραγματικό 

τοίχωμα, ενώ λόγω συσσώρευσης λίπους στα πλάγια θωρακικά τοιχώματα 

εμφανίζονται σαν ελλείματα στο πλάγιο τοίχωμα. 
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Τα artefacts μπορεί να εμφανίζονται στην φάση κόπωσης και να μην 

υπάρχουν στην ηρεμία (αναστρέψιμη βλάβη), μπορεί να παραμένουν και στις 

δύο φάσεις, ή να εμφανίζονται σαν ανάστροφη επανακατανομή. 

Υπάρχουν διάφοροι εμπειρικοί τρόποι για να ξεχωρίσει ο πυρηνικός 

ιατρός το artefact από την πραγματική βλάβη οι οποίοι έχουν περιγραφει σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

3.4. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Καταρχήν πρέπει να γίνει σαφές ότι και η σκέδαση είναι φαινόμενο 

εξασθένισης, όμως επειδή το σκεδαζόμενο φωτόνιο δημιουργεί επιπλέον το 

πρόβλημα της μεταφοράς λανθασμένης πληροφορίας όσον αφορά τη θέση 

προέλευσης του, αντιμετωπίζεται σαν διαφορετικό συμβάν. Πιο συγκεκριμένα 

και όσον αφορά την σπινθηρογραφική εικόνα στην τομογραφία, η σκέδαση 

έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντίθεσης του μυοκαρδίου με την κοιλία, 

θόλωμα των ορίων και γενικότερα μείωση της ποιότητας της εικόνας (εικ. 4). 

 

 

 

Εικόνα 4  

Εικόνες short-axis 

ομοιώματος καρδιάς, από Tc-99m & Tl-201 (σε διάφορες αναλογίες) οι οποίες 

ελήφθησαν σε ενεργειακό παράθυρο Tl-201. Η σκέδαση των φωτονίων του 

Tc-99m μέσα στο παράθυρο του Tl-201, προοδευτικά “γεμίζει” τα ελλείμματα 

στο κατώτερο και στο πρόσθιο τοίχωμα, ενώ μειώνει συνολικά την ποιότητα. 
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Ένα πρώτο βήμα αντιμετώπισης του είναι ο καθορισμός του 

“Ενεργειακού Παραθύρου” [77, 78]. Με τον όρο αυτό εννοούμε ένα ενεργειακό 

φάσμα το οποίο επιλέγουμε εμείς και μέσα σε αυτό θα πρέπει να ανήκουν τα 

φωτόνια τα οποία θα καταγραφούν τελικά από την καμερα για τη δημιουργία 

εικόνας. Εκείνο που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι να συλλέξουμε τα 

φωτόνια με τη μεγαλύτερη ενέργεια ώστε να πάρουμε καλύτερης ποιότητας 

εικόνα  αποφεύγοντας και τα σκεδαζόμενα φωτόνια που λογικά θα έχουν 

χαμηλότερη ενέργεια από τη μέγιστη. Για παράδειγμα, αν ο ασθενής που 

υπόκειται σε τομογραφικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου έχει 

ενεθεί με κάποιο παράγωγο τεχνητίου (η βασική του ενέργεια όπως είναι 

γνωστό βρίσκεται στα 140 ΚeV), γίνεται ρύθμιση τέτοια ώστε τα φωτόνια που 

θα παράγουν την εικόνα να έχουν ενέργειες 140 kEv ± 10% ή διαφορετικά το 

παράθυρο είναι στο 140 (φωτοκορυφή) ± 10%. 

Με αυτό τον τρόπο τα φωτόνια που χρησιμοποιούνται τελικά, αν 

κατανεμηθούν σε μια γραφική παράσταση όπου ο κατακόρυφος άξονας 

αντιστοιχεί στον αριθμό των φωτονίων ανα μονάδα ενέργειας και ο οριζόντιος 

άξονας αντιστοιχεί στην ενέργεια τους, εμφανίζουν μια κατανομή Gauss .Το 

υψηλότερο σημείο της κατανομής αντιστοιχεί στη φωτοκορυφή ενώ το 

παράθυρο επιλέγεται επί της οθόνης με τη μορφή δύο κατακόρυφων 

γραμμών που τοποθετούμε στα άκρα της φωτοκορυφής. 

Όμως, ακόμα κι έτσι, ανιχνεύονται τελικά σκεδαζόμενα φωτόνια τα 

οποία με τη σκέδαση έχουν μικρή απώλεια ενέργειας και η ενέργεια τους 

τελικά βρίσκεται μέσα στο εύρος της φωτοκορυφής. Το ποσοστό αυτών των 

φωτονίων μπορεί να φτάνει και το 30%. 
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Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι διόρθωσης της σκέδασης χωρίς να 

υπάρχει κάποια πλήρως αποδεκτή. Εκείνες που κυρίως εφαρμόζονται 

σήμερα είναι η μέθοδος του διπλού ή του τριπλού ενεργειακού παραθύρου, η 

οποία βασίζεται στη λήψη μιας επιπλέον εικόνας χρησιμοποιώντας παράθυρα 

είτε ακριβώς παρακάτω ή ένα σε καθε πλευρά της φωτοκορυφής (εικ. 5). 

 

 

Εικόνα 5  

Διόρθωση της σκέδασης 

 

 

 

Η υπόθεση είναι ότι η σκέδαση που αφορά αυτά τα παράθυρα είναι 

παρόμοια  με τη σκέδαση στο παράθυρο της φωτοκορυφής. Ετσι η σκέδαση 

στη φωτοκορυφή μπορεί να υπολογιστεί με αφαίρεση. 

Αν τα δύο επιπλέον παράθυρα έχουν εύρος w και το εύρος του 

παραθύρου της φωτοκορυφής είναι p τότε η σκέδαση υπολογίζεται:          

Scatter = (sum of counts in narrow windows/2) p/w 

 

3.5. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΚΑ 

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

Η μείωση της επίδρασης της φωτονικής εξασθένισης στις εικόνες στα 

στατικά σπινθηρογραφήματα μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή της 

προβολής για την οποία το πάχος του υπερκείμενου ιστού στον προς 
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απεικόνιση ιστό είναι μικρότερο. Φυσικά με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε 

μόνο μείωση της ενοχλητικής επίδρασης του φαινομένου της εξασθένισης. 

Διόρθωση της εξασθένισης μπορεί να επιτευχθεί και με τη λήψη δύο 

αντίθετων προβολών. Υπολογίζεται στη συνέχεια η τιμή κάθε στοιχείου της 

εικόνας ως ο αριθμητικός μέσος (arithmetic mean) των αντίστοιχων στοιχείων 

των δύο αντίθετων προβολών. Πιο αποδοτικός τρόπος διόρθωσης 

επιτυγχανεται με τη χρήση του γεωμετρικού μέσου (geometric mean) αντι του 

αριθμητικού μέσου. 

Η επίδραση του φαινομένου τις εξασθένισης στις στατικές 

σπινθηρογραφικές εικόνες δεν είναι τόσο ενοχλητική αφού οι Πυρηνικοί Ιατροί 

έχουν εξοικειωθεί με την εικόνα όπως αυτή λαμβάνεται χωρίς επιπλέον 

διόρθωση, με αποτέλεσμα η ύπαρξη της επίδρασης του φαινομένου της 

εξασθένισης να μην μειώνει τη διαγνωστική αξία των στατικών 

σπινθηρογραφικών μελετών. Επιπλέον σε αντίθεση με τις τομογραφικές 

μελέτες, η ποσοτικοποίηση της στατικής σπινθηρογραφικής εικόνας δεν είναι 

τόσο χρήσιμη. Για τους παραπάνω λόγους η διόρθωση της επίδρασης του 

φαινομένου της φωτονικής απορρόφησης και εξασθένισης στη στατική 

σπινθηρογραφική εικόνα δε διατίθεται ως επιλογή για το χρήστη σε καμία από 

τις σύγχρονες γ-καμερες. 

 

3.6. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

To φαινόμενο της εξασθένισης δημιουργεί προβλήματα τόσο στην 

ποιοτική εξέταση όσο και στην ποσοτική ανάλυση των τομογραφικών 

σπινθηρογραφημάτων. 
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Για τη διόρθωση της επίδρασης της εξασθένισης στις λαμβανόμενες 

εικόνες απο τομογραφικά σπινθηρογραφήματα έχουν προταθεί διάφορες 

τεχνικές. Αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε αναλυτικές και σε εμπειρικές 

με κριτήριο το αν βασίζονται σε ένα θεωρητικό μοντέλο της απορρόφησης ή 

σε απευθείας μέτρηση της απορρόφησης αντίστοιχα. 

Οι αναλυτικές μέθοδοι διόρθωσης διακρίνονται σε προανασυστατικές, 

σε ενδογενείς και μετανασυστατικές. 

Στίς αναλυτικές μεθόδους θεωρείται ότι όλοι οι ιστοί εξασθενούν το ίδιο 

την εκπεμπόμενη ακτινοβολία, οπότε αν θεωρήσουμε γνωστό και σταθερό 

συντελεστή εξασθένισης μ (θεωρείται ίσος με το συντελεστή εξασθένισης του 

νερού ή του μαλακού ιστού) τότε το μόνο που απαιτείται να γνωρίζουμε για τη 

διόρθωση της απορρόφησης είναι η οριογραμμή του υλικού απορρόφησης 

(δηλ. το περίγραμμα του ασθενούς). 

Μια μέθοδος καθορισμού του περιγράμματος του σώματος τους 

ασθενούς είναι να θεωρήσουμε οτι αυτό είναι ελλειπτικό και να βρούμε την 

έλλειψη που ταιριάζει καλύτερα με το συγκεκριμένο περίγραμμα. 

Στίς εμπειρικές τεχνικές δημιουργείται ένας χάρτης των συντελεστών 

απορρόφησης για κάθε εγκάρσια τομή. 

Αναλυτικότερα περιγράφονται οι ακόλουθες μέθοδοι διόρθωσης: 

 

1. Μέθοδος διόρθωσης απορρόφησης με το μέσο όρο συζυγών 

προβολών 

Μια απο τις πρώτες και απλούστερες μεθόδους διόρθωσης της φωτονικής 

εξασθένισης σε τομογραφικά σπινθηρογραφήματα βασίζεται στον υπολογισμό 

του μέσου όρου των συζυγών προβολών. Συζυγείς προβολές είναι αυτές που 
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λαμβάνονται αντιδιαμετρικά δηλαδή οι προβολές που απέχουν 1800. Η 

εφαρμογή αυτής της μεθόδου προυποθέτει τη λήψη προβολών σε τόξο 3600 

γύρω από τον ασθενή. Στη συνέχεια υπολογίζεται η τιμή κάθε στοιχείου της 

εικόνα ως ο αριθμητικός ή ως ο γεωμετρικός μέσος των αντίστοιχων 

στοιχείων των δύο προβολών. 

Στο παρακάτω σχημα (εικ. 6) φαίνονται δύο συζυγείς προβολές. Με Χφ και 

Χφ+180 ορίζεται το ίδιο ανατομικό στοιχείο σε δύο αντιδιαμετρικές προβολές. Το 

στοιχείο αυτό στη διορθωμένη εικόνα θα υπολογίζεται ως: 

Χ=Χφ +Χφ+180 /2   (αριθμητικός μέσος) 

Χ=√ Χφ  Χφ+180 (Γεωμετρικός μέσος) 

 

 

Εικόνα 6 Συζυγείς προβολές 

 

Αν θεωρήσουμε σημειακή πηγή ενεργότητας Ι σε αποστάσεις dφ και 

dφ+180 από το δέρμα τότε οι τιμές Χφκαι  Χφ+180 θα είναι ανάλογες με τη ροή 

των φωτονίων που φτάνουν στα σημεία Α και Β αντίστοιχα: 

Χφ α  ΙΑ=Ι e-μdφ           και      Χφ+180  α  ΙΒ =Ι e-μdφ
+180 
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Η τιμή του γεωμετρικού μέσου θα είναι ανάλογη του:  

√ΙΑ ΙΒ =Ι e-μD/2       όπου  D=dφ +dφ+180 

Είναι προφανές ότι η παραπάνω τιμή δεν εξαρτάται από το που 

βρίσκεται η πηγή πάνω στη διεύθυνση ΑΒ παρέχοντας κάποια περιορισμένη 

ανεξαρτησία βάθους στις οπισθοπροβαλόμενες τιμές. 

Η παραπάνω μέθοδος είναι μια κλασική μέθοδος διόρθωσης της 

εξασθένισης των μετρούμενων προβολών πριν την ανασύσταση της εικόνας. 

Είναι δηλαδή μια προανασυστατική μέθοδος που βασίζεται στη θεώρηση 

σταθερού συντελεστή εξασθένισης για όλα τα είδη ιστών. 

 

2. Διόρθωση απορρόφησης με τη μέθοδο Sorenson [79] 

Kατά τη μέθοδο αυτή ο μέσος όρος (γεωμετρικός μέσος των διαμετρικά 

αντίθετων προβολών που εξάγεται από την προηγούμενη μέθοδο) 

πολλαπλασιάζεται με ένα μέσο συντελεστή διόρθωση της απορρόφησης. 
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Όπου Χ η τιμή των κρούσεων που οπισθοπροβάλλεται τελικά στην διεύθυνση 

ΑΒ , Χφ και Χφ+180 οι κρούσεις των στοιχείων εικόνας που αντιστοιχούν σε μια 

διεύθυνση ΑΒ, L το πάχος του υλικού απορρόφησης κατά μήκος της 

διεύθυνσης αυτής (δηλαδή L=AB)  και μ ο γραμμικός συντελεστής 

εξασθένισης του υλικού για τη συγκεκριμένη ενέργεια εκμπομπής. 
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Πρόκειται για μια προανασυστατική μέθοδο όπου θεωρείται σταθερός 

συντελεστής εξασθένισης για όλους τους ιστούς που περιβάλλουν την 

απεικονιζόμενη περιοχή. 

 

3. Διόρθωση απορρόφησης με τη μέθοδο Chang [80] 

Ανήκει στις μεταανασυστατικές μεθόδους. Βασίζεται στον 

πολλαπλασιασμό της τιμής κάθε στοιχείου της παραγόμενης εγκάρσιας  

εικόνας με ένα συντελεστή διόρθωσης που είναι ο μέσος συντελεστής 

διόρθωσης της εξασθένισης για όλες τις πιθανές αποστάσεις από το δέρμα 

(δηλαδή προς όλες τις διευθύνσεις) (εικ. 7). 

 

Εικόνα 7 Μέθοδος Chang 

 

Ετσι, για κάθε απόσταση dij του συγκεκριμένου στοιχείου I της εικόνας από 

το δέρμα (pixel j) υπολογίζεται ο συντελεστής εξασθένισης Iij θεωρώντας 

σταθερό συντελεστή γραμμικής εξασθένισης μ για όλα τα είδη ιστού. Στη 

συνέχεια εξαγεται  η μέση τιμή (αριθμητικός μέσος) του συντελεστή 

εξασθένισης. Ο παράγοντας διόρθωσης  ACFi (Attenuation Correction Factor) 

ACF2 

ACF3 ACF1 

ACFv 

ACF4 
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που είναι ο αντίστροφος του μέσου συντελεστή εξασθένισης υπολογίζεται απο 

τις παρακάτω σχέσεις: 

1

=1

ACFi= N

Σ1
Ν Iij

όπου Iij = e -μdij

fi΄(x,y) = ACFi fi(x,y)
 

όπου μ είναι η τιμή του γραμμικού συντελεστή εξασθένισης που θεωρούμε ότι 

χαρακτηρίζει όλα τα είδη ιστού, dij η απόσταση του θεωρούμενου στοιχείου  I 

απο το στοιχείο  j που αντιστοιχεί στο δέρμα και Ν είναι το πλήθος των 

αποστάσεων κάθε στοιχείου I απο το στοιχείο  j που αντιστοιχεί στο δέρμα 

Η πρώτης τάξης διορθωμένη για απορρόφηση τιμή του στοιχείου  I 

εικόνας fi΄(x, y) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή του στοιχείου fi (x, 

y) με τον παράγοντα διόρθωσης ACFi 

( ) ( )yxfACFyxf iii ,,' =  

Επιπλέον η πρώτης τάξης διορθωμένη για απορρόφηση εικόνα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εικόνας με διόρθωση δεύτερης τάξης. Η 

μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία των προβολών που αντιστοιχούν στη 

διορθωμένη εικόνα. Η διαφορά των προβολών της αρχικής εικόνας απο τις 

προβολές της διορθωμένης εικόνας, οπισθοπροβάλεται και δημιουργείται έτσι 

μια εικόνα (error image) η οποία προστίθεται στη διορθωμένη πρώτης τάξης 

εικόνα και λαμβάνεται η τελική δεύτερης τάξης διορθωμένη εικόνα. Η 

διορθωση μπορεί να επαναληφθεί ν φορές και να παραχθεί τελικά η ν τάξεως 

διορθωμένη εικονα. 

 74



 

4. Διόρθωση απορρόφησης με οπισθοπροβολή μέσω ζυγισμένου 

φίλτρου (Attenuation-Weighted Filtered Backprojection: AFBP) 

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και περιλαμβάνει 

προανασυστατικές και μεταανασυστατικές διαδικασίες. Γίνεται αρχικά 

τροποποίηση των τιμών των στοιχείων εικόνας κάθε προβολής ως εξής: 

         p=p eμl  

όπου l είναι η απόσταση της οριογραμμής του ασθενούς από την ευθεία 

ΧΧ’ που είναι παράλληλη στον κρύσταλλο έτσι ώστε να απαλλαγεί η 

περαιτέρω διαδικασία απο την εξάρτηση από την οριογραμμή του σώματος 

του ασθενούς.  

Στη συνέχεια οι προκύπτουσες προβολές υπόκειται σε μετασχηματισμό 

Fourier και στη εφαρμογή κατάλληλου φίλτρου στο χώρο των συχνοτήτων 

που αντισταθμίζει την επίδραση της εξασθένισης. Οι προκύπτουσες 

διορθωμένες προβολές στο χώρο των συχνοτήτων υπόκεινται σε αντίστροφο 

μετασχηματισμό Fourier και προκύπτουν οι διορθωμένες για την εξασθένιση 

φιλτραρισμένες προβολές pf  στο χωρικό χώρο. Τέλος οι διορθωμένες για την 

εξασθένιση προβολές οπισθοπροβάλονται παράγοντας την εικόνα f(x,y): 

( ) ( )∫ −=
π μ θθ

2

0

1,, detpyxf f  

  όπου l η απόσταση της οριογραμμής του ασθενούς απο την ευθεία ΧΧ΄ 

που είναι παράλληλη στον κρύσταλλο. 

Η μέθοδος είναι ακριβής εφόσον ο συντελεστής εξασθένισης μ είναι 

σταθερός σε όλες τις περιοχές του απεικονιζόμενου ιστού. Να σημειωθεί οτι 

για μ=0 η παραπάνω μέθοδος ταυτίζεται με τη συμβατική ανασύσταση με 

οπισθοπροβολή. Επίσης , η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα σημαντικό 
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μειονέκτημα που είναι ο αυξημένος στατιστικός θόρυβος στην περιφέρεια της 

εικόνας. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα ο Tanaka και οι συνεργάτες του 

πρότειναν μια ελαφρά τροποποιημένη μέθοδο η οποία αποτελείται απο τα 

παρακάτω βήματα: 

1. τροποποίηση των λαμβανομένων προβολών 

2. επίδραση φίλτρου στην περιοχή των συχνοτήτων 

3. ζυγισμένη οπισθοπροβολή με παράγοντες βάρους. 

 

5. Διόρθωση απορρόφησης με αλγεβρική τεχνική 

 

6. Διόρθωση απορρόφησης με χαρτογράφηση των απεικονιζομένων 

ιστών ως προς το συντελεστή εξασθένισης 

Πρόκειται για μια τεχνική που βασίζεται σε χαρτογράφηση των 

απεικονιζόμενων ιστών έχει περιγραφεί και μελετηθεί πρόσφατα στη 

βιβλιογραφία και προβλέπει ταυτόχρονη λήψη εικόνας εκπομπής από 

ραδιονουκλίδιο και απορρόφησης από εξωτερική επίπεδη πηγή [81,82]. 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη λήψη μιας εικόνας απορρόφησης όπου 

η τιμή κάθε στοιχείου εικόνας αντιστοιχεί  στο συντελεστή εξασθένισης του 

ιστού που απεικονίζει το στοιχείο εικόνας για τη συγκεκριμένη ενέργεια 

εκπομπής του χρησιμοποιούμενου ραδιονουκλιδίου. 

Δηλαδή λαμβάνεται μια εικόνα ανάλογη μιας εικόνας από υπολογιστική 

τομογραφία με τις ίδιες διαστάσεις πεδίου και στοιχείου εικόνας που έχει η 

τομογραφική προβολή. Στη συνέχεια η εικόνα αυτή που είναι ουσιαστικά ένας 

χαρτης των συντελεστών απορρόφησης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 
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των συντελεστών διόρθωσης που θα χρησιμοποιηθούν με τη σειρά τους για 

τον υπολογισμό των πραγματικών τιμών των στοιχείων της εικόνας. 

Η εικόνα (χάρτης) απορρόφησης μπορεί να ληφθεί χρησιμοποιώντας 

επίπεδη πηγή φωτονίων παραπλήσιας ενέργειας  με αυτή του 

χρησιμοποιούμενου ραδιονουκλιδίου και την ίδια γ-camera που 

χρησιμοποιείται για τη λήψη των SPECT προβολών. 

Συνήθως χρησιμοποιείται πηγή γαδολινίου (Gd-153) αν και μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθούν: Cobalt 57, Barium 133, Americium 241 κ.α. 

Το Gd-153 εκπέμπει φωτόνια σε ενέργειες 98 και 103 KeV που είναι 

αρκετά κοντά στην ενέργεια εκπομπής του τεχνητίου (140 KeV) αλλά και του 

θαλλίου (73 KeV και 167 KeV) και από την άλλη αρκετά μακριά ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική διπλού ενεργειακού παραθύρου για την 

ταυτόχρονη λήψη των προβολών SPECT και της εικόνας απορρόφησης. 

Υπάρχουν τρία πρωτόκολλα απεικόνισης στο σπινθηρογράφημα 

απορρόφησης σε σχέση με το χρόνο λήψεως [83, 84]. Στον πίνακα 2, 

παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. 

Η πηγή Gd-153 θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλης ενεργότητας ώστε η 

στατιστική των λαμβανομένων εικόνων απορρόφησης να είναι ικανοποιητική 

και ταυτόχρονα σχετικά μικρής ενεργότητας ώστε να μην αυξάνεται 

υπερβολικά η δόση στον ασθενή. Η πηγή γαδολινίου έχει μια βασική 

ενεργότητα στα 500 mCi όμως ένα χάλκινο φίλτρο πάχους 2mm μειώνει την 

δραστική ακτινοβολία στο μισό.  Μετά απο περίπου 242 ημέρες (χρόνος 

ημίσειας ζωής του γαδολινίου) το φίλτρο αφαιρείται. Αυτό επιτρέπει τη 

χρησιμοποίηση όλης της παραμένουσας ενεργειας για άλλες 242 ημέρες 

επεκτείνοντας έτσι τη χρήσιμη ζωή της πηγής.Με αυτό τον τρόπο η επιπλέον 
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δόση στον ασθενή είναι περίπου ίση με το ένα έκτο της ακτινοβολίας που 

παίρνει από μια απλή ακτινογραφία θώρακος. 

Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί η χρησιμοποιούμενη γ-κάμερα να 

διαθέτει τις ανάλογες δυνατότητες. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗ 

 Οχι μολυνση των 

δεδομένων εκμπομπής 

 gated acquisition 

 Διπλάσιος χρόνος 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
 Μια απεικόνιση 

 

 Επιμόλυνση των 

εικόνων εκπομπής 

απο τα δεδομένα 

απορρόφησης 

 όχι gated acquisition 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ-

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 

 Μια απεικόνιση 

 όχι επιμόλυνση 

 gated acquisition 

 

 

Πίνακας 2 Πρωτόκολλα απεικόνισης στο σπινθηρογράφημα απορρόφησης 

 

Η μέθοδος αυτή θεωρείται σήμερα the state of the art για την 

τομογραφική απεικόνιση ανατομικών περιοχών με έντονη ανομοιογένεια 

όπως είναι ο θώρακας. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της είναι η επιπλέον 

ακτινοβόληση του ασθενούς. Επίσης όταν η λήψη των εικόνων απορρόφησης 

γίνεται μετά τη λήψη των εικόνων εκπομπής, ο χρόνος της εξέτασης 
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διπλασιάζεται οπότε είναι δύσκολη η εφαρμογή της μεθόδου στην κλινική 

πράξη. Αυτό διορθώνεται παίρνοντας λήψεις απορρόφησης διάρκειας 

περίπου 5 δευτερολέπτων έκαστη αμέσως μετά απο κάθε λήψη εκπομπής. 

Πολλές μελέτες αναφέρονται στη βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας τη 

συγκεκριμένη μέθοδο με πηγή γαδολινίου και τα αποτελέσματα ποικίλουν. 

Στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσ. Κρητης από 

τον Απρίλιο του 2001 εφαρμόζεται στους ασθενείς που υπόκεινται 

σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου η μέθοδος διόρθωσης της 

εξασθένισης με πηγή γαδολινίου. 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η εκτίμηση ενός εμπορικά διαθέσιμου 

συστήματος διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης το οποίο είναι 

εφοδιασμένο με δύο κινούμενες πηγές γαδολινίου εφαρμόζοντας ταυτόχρονα 

και μέθοδο διόρθωσης της σκέδασης σε τομογραφικές σπινθηρογραφικές 

μελέτες αιμάτωσης μυοκαρδίου με Thallium 201 (Tl-201) χρησιμοποιώντας τη 

στεφανιογραφία σαν αναφορά. 
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1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΣ  

 

1.1. Χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ασθενών 

Συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 102 ασθενείς (76 άντρες και 26 

γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 54 χρόνια) προερχόμενοι από την κλινική 

ρουτίνα. Όλοι είχαν υποβληθεί σε στεφανιογραφία (CA) σε διάστημα τριών 

εβδομάδων πριν ή μετά τη σπινθηρογραφική μελέτη και χωρίς να έχουν 

παρουσιάσει κάποια αλλαγή στην καρδιακή τους κατάσταση ή στη θεραπεία. 

Η πιο συνήθης αιτία για το σπινθηρογραφικό έλεγχο ήταν για διερεύνηση 

προκάρδιου άλγους (67 ασθενείς, 66%), που αφορούσε είτε τυπική ή μη 

τυπική στηθάγχη. Εικοσιοκτώ ασθενείς (27%) είχαν ιστορικό καρδιακού 

εμφράγματος και άλλοι 7 ασθενείς (7%) προσέρχονταν για παρακολούθηση 

μετά από CABG ή και  PTCA. 

 

1.2. Λήψη σπινθηρογραφικών δεδομένων 

Ογδονταπέντε ασθενείς υπεβλήθησαν σε δοκιμασία κοπώσεως 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο Bruce (φροντίζοντας να επιτευχθεί τουλάχιστον 

το 85% του μέγιστου προβλεπόμενου για την ηλικία καρδιακού ρυθμού). Σε 

17 ασθενείς έγινε φαρμακευτική δοκιμασία κοπώσεως με διπυριδαμόλη ή 

αδενοσίνη λόγω νευρολογικών ή ορθοπεδικών προβλημάτων ή περιφερικής 

αγγειοπάθειας. Σε όλους τους ασθενείς ενέθηκαν ενδοφλεβίως 111 MBq Tl-

201 1 λεπτό πριν τον τερματισμό της άσκησης. Ακολούθησε λήψη εικόνων 

κόπωσης 5 – 10 λεπτά μετά την ένεση του ραδιοφαρμάκου και εικόνες 

ηρεμίας 4 ώρες αργότερα. 
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Στη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε δικέφαλη γ-camera σταθερής γωνίας 

(Optima NX General Electric Milwaukee, USA), εφοδιασμένη με σύστημα 

διόρθωσης της εξασθένισης (AC) και της σκέδασης (SC). Απέναντι από κάθε 

κεφαλή είχε τοποθετηθεί μια πηγή γαδολινίου η οποία φυλάσεται σε 

μολυβδένια θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται (Εικ. 8). Η βασική ενεργειακή 

δραστικότητα κάθε πηγή γαδολινίου ήταν 18,5 GBq. Ενα χαλκινο φίλτρο ήταν 

μόνιμα προσαρμοσμένο στο άνοιγμα του collimator έτσι ώστε να μειώσει την 

έκθεση του ασθενούς στα φωτόνια χαμηλής ενέργειας (41-49 KeV ) του 

γαδολινίου. Οταν η πηγή ήταν παρκαρισμένη (not scanning) δεν υπήρχε 

αξιοσημείωτη διαρροή ακτινοβολίας αφού η ακτινοβόληση σε απόσταση ενός 

μέτρου απο το κουτί είναι < 1 microSievert/hr και <2 microSievert/hr στην 

επιφάνεια του κουτιού. 

 

Εικόνα 8 Σχηματική παράσταση του μηχανικού εξοπλισμού 

 

Για να αυξηθεί ο χρήσιμος χρόνος ζωής της πηγής γαδολινίου ένα 

μετακινούμενο φίλτρο χαλκού πάχους 2 mm ήταν επίσης τοποθετημένο στο 

άνοιγμα έτσι ώστε η δραστική ακτινοβόληση να μειωθεί στο μισό της 

πραγματικής ακτινικής δραστικότητας. Αυτό το φιλτρο μετακινιόταν μετά απο 

χρόνο περίπου ίσο με την ημίσεια ζωή του γαδολινίου (242 days) 

επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τη χρησιμοποίηση ολόκληρης της δύναμης 
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της υπολοιπης ακτινικής δραστικότητας για περιπου αλλης μιας ημίσειας 

ζωής. 

Εικόνες απορρόφησης (ταυτόχρονα ενδιαμεσα των εικόνων εκπομπής 

απο το ενεμένο στον ασθενή Tl 201) ελήφθησαν από τα φωτόνια 

εκμπεμπόμενα απο το γαδολίνιο και αφού διαπερνούσαν το θώρακα του 

ασθενούς ανιχνευόταν από τον ίδιο κρύσταλλο. 

Τριαντα δύο εικόνες εκμπομπής ελήφθησαν διαμέσου ενός παραθύρου 

στο 30% κεντραρισμένο στα 70 KeV και ενός δεύτερου παραθύρου 20% στα 

167 KeV σε 16 στάσεις πάνω σε μια τροχιά 180 μοιρών (90 μοιρες για κάθε 

κεφαλή) ξεκινώντας από θέση 45 μοιρών αριστερά οπισθίως λοξά έως τη 

θέση 45 μοιρών δεξιά προσθίως λοξά, σε μήτρα 64Χ64 και zoom ένα. Ο 

χρόνος λήψης κάθε εικόνας εκπομπής και απορρόφησης ήταν 30 sec /σταση 

και 5 sec /σταση αντίστοιχα. Εικόνες απορρόφησης διάρκειας 5 sec /σταση 

έχει βρεθεί ότι είναι πολύ καλής ποιότητας ακόμα και για παχύσαρκους 

ασθενείς [85]. Οι εικόνες τόσο της εκπομπής όσο και της απορρόφησης 

ελήφθησαν από τους ίδιους ανιχνευτές χαμηλής ενέργειας γενικής χρήσεως. 

Για να μειωθεί το cross-talk από τα φωτόνια εκπομπής μέσα στην 

εικόνα της απορρόφησης, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική μάσκα σε 

συνδυασμό με ενεργειακό διαχωρισμό. Αυτό κατορθώθηκε με τη λήψη 

εικόνων σε διάφορα ενεργειακά παράθυρα καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικής 

μάσκας στο σπινθηρογράφημα απορρόφησης η οποία ακολουθεί την κίνηση 

των πηγών γαδολινίου [86]. Οταν η μάσκα ήταν θετική, τόσο τα φωτόνια που 

προέρχονταν απο τον ασθενή (emission photons) όσο και αυτά που 

προέρχονταν απο το γαδολίνιο (transmission photons) γινόταν δεκτά από την 
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περιοχή του ανιχνευτή που καλυπτόταν απο τη μάσκα ενώ τα φωτόνια 

εκπομπής απορίπτονταν στην υπόλοιπη περιοχή του ανιχνευτή. 

Όταν η μάσκα ήταν αρνητική τόσο τα φωτόνια εκμπομπής όσο και 

απορρόφησης απορίπτονταν στην περιοχή του ανιχνευτή την καλυμένη απο 

τη μασκα ενώ τα φωτόνια εκπομπής γινόταν δεκτά από την υπόλοιπη 

περιοχή του ανιχνευτή. 

Επιπλέον η εφαρμογη διπλού  ενεργειακού παραθύρου είχε ως 

αποτέλεσμα η τελική εικόνα αιμάτωσης του μυοκαρδίου να είναι διορθωμένη 

τόσο για το φαινόμενο της εξασθένισης όσο και για τη σκέδαση. 

Για τη διόρθωση της σκέδασης έγινε χρήση του διπλού ενεργειακού 

παραθύρου η οποία τεχνική βασίζεται στην υπόθεση ότι τα σκεδαζόμενα 

φωτόνια στο ανάλογο παράθυρο είναι γραμμικά αναλογικά με τα σκεδαζόμενα 

φωτόνια στο παράθυρο γύρω από τη φωτοκορυφή [87]. 

Τα δεδομένα από τις εικόνες εκπομπής και απορρόφησης 

μεταφέρθηκαν σε ένα σταθμό επεξεργασίας και επισκόπησης (Genie, General 

Electric Milwaukee, USA) και φαίνονται στους πίνακες 3 και 4. 

 

Energy 

window 

Source parked 

(t=20 sec) 

Source scanning 

(t=5sec) 
keV 

Window 

width (%) 
Mask 

1 Emission 1 Emission 2 167 20 None 

1 Emission 3 Emission 4 70 20 Νegative

2 Crosstalk Transmission 100 20 Positive 

3 Scatter 1 Scatter 2 60 15 Νegative

 

Πίνακας 3  
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Region (+)ve mask (-)ve mask 

Counts from pt Rejected Accepted 

Counts from pt and transmission source Accepted Rejected 

 

Πίνακας 4 

 

Οι εικόνες απορρόφησης διορθώθηκαν απο την “μόλυνση” της 

εκμπομπής με τη χρήση μιας εικόνας εκπομπής λαμβανομένη σε παράθυρο 

100 keV και ενώ η πηγη ήταν σφραγισμένη. Η εικόνα που δημιουργήθηκε απο 

τα φωτόνια απορρόφησης συγκριθηκε pixel by pixel με μια εικόνα 

απορρόφησης λαμβανόμενη χωρίς ασθενή η οποία ελήφθη μια μοναδική 

φορά κατά την τοποθέτηση του συστήματος διόρθωσης και αναφέρεται σαν 

“λευκό σπινθηρογραφημα” (blank-scan). Για κάθε pixel της εικόνας 

απορρόφησης ισχύει ο ακόλουθος τύπος: 

Ν= Ν0 e-∫μ (x)dx 

όπου Ν είναι ο υπό εξασθένιση ρυθμός κρούσεων λαμβανόμενο από το 

σπινθηρογράφημα απορρόφησης διορθωμένο από το crosstalk, Ν0 ο αρχικός 

πριν την εξασθένιση ρυθμός κρούσεων σε κρούσεις διαθέσιμες απο το “λευκό 

σπινθηρογραφημα” και μ (χ) ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης του ιστού 

σε μια απόσταση χ πάνω στην ευθεία που ενώνει την πηγή με τον ανιχνευτή. 

Το σύνολο των συντελεστών εξασθένισης για κάθε λήψη υπολογίζεται από 

τον τύπο: 

∫ μ (x)dx = ln Ν0/ N 
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Ο χάρτης των συντελεστών εξασθένισης έγινε με standard Filtered 

Back Projection Method. 

Οι διορθωμένες για την εξασθένιση και τη σκέδαση εικόνες 

λαμβάνονται με τη χρήση του χαρτη των συντελεστών εξασθένισης και με μια 

ενδιάμεση μέθοδο ανακατασκευής της εικόνας. Στην ανακατασκευασμένη 

στην οθόνη του υπολογιστή εικόνα κάθε pixel στο χάρτη των συντελεστών 

εξασθένισης αναπαριστά την εξασθένιση ανά cm πολλαπλασιασμένο επί 

1000. Για παράδειγμα pixel 170 αντιπροσωπευει εξασθένιση 0,17 / cm. 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν εικόνες μη διορθωμένες για τη σκέδαση 

και την απορρόφηση. Όπου κρίθηκε απαραίτητο έγινε και διόρθωση της 

κίνησης και για τις δύο εικόνες. 

 

1.3. Αξιολόγηση των σπινθηρογραφικών εικόνων 

Τόσο οι διορθωμένες όσο και οι μη διορθωμένες εικόνες εκτιμήθηκαν 

στους τρεις άξονες (short, vertical και horizontal) ενώ δεν περιελήφθησαν 

εξαρχής στη μελέτη εικόνες με χαμηλή στατιστική κρούσεων ή εξεσημασμένη 

κίνηση του ασθενούς. 

Σε πρώτη φάση έγινε η διάγνωση των μη διορθωμένων εικόνων και 

ένα μήνα αργότερα οι ίδιες εικόνες αλλά διόρθωμένες για σκέδαση και 

απορρόφηση διεγνώστησαν απο τους ίδιους πυρηνικούς ιατρούς.Οι 

διαγνώστες δεν είχαν υποψιν τους τα στεφανιογραφικά ευρήματα ούτε το 

φύλλο του ασθενούς και δεν χρησιμοποίησαν τις βοηθητικές λήψεις για να 

εκτιμήσουν έμεσα την εξασθένιση λόγω μαστού ή ημιδιαφράγματος.Υπήρξε 

συμφωνία αναμεσα στους ιατρούς σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Η καρδιά χωρίστηκε σε εννέα τμήματα: κορυφαίο, πρόσθιο, 

προσθιοδιαφραγματικό, προσθιοπλάγιο, κατώτερο, κατωτεροδιαφραγματικό, 

κατωτεροπλάγιο, μέση μοίρα του πλαγίου τοιχώματος και του μεσοκοιλιακού 

διαφράγματος. Προκειμένου να γίνει η συσχέτιση των αποτελέσμάτων με τις 

περιοχές των αγγειων έγινε αντιστοιχία του προσθίου 

(προσθιοδιαφραγματικού και προσθιοπλαγίου) τοιχώματος, του 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος και της κορυφής με τον Πρόσθιο κατιόντα κλάδο 

(LAD), του πλαγίου τοιχώματος με την Περισπώμενη αρτηρία (LCx) και του 

κατωτέρου τοιχώματος (κατωτεροδιαφραγματικού και κατωτεροπλαγίου) με 

την Δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA). 

Τα αποτελέσματα των σπινθηρογραφικών αποτελεσμάτων 

συγκρίθηκαν με τα στεφανιογραφικά ευρήματα. Στενωση 50% ή μεγαλύτερη 

θεωρήθηκε σημαντική. 

 

1.4. Στατιστική ανάλυση  

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου STATA SE 8 for windows (SPSS Inc, Chicago IL, USA). Τα 

αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέσες τιμές ± 1 τυπική απόκλιση. Η σύγκριση 

της διαγνωστικής αξίας των μη διορθωμένων εικόνων με τις διορθωμένες ως 

προς την φωτονική εξασθένιση και σκέδαση βασίστηκε σε ανάλυση ROC 

(Receiver Operating Characteristic). Ως όριο στατιστικής σημαντικότητας 

τέθηκε το 0.05 (p ≤ 0.05).  
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.1. Στεφανιογραφία 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συσχέτιση των σπινθηρογραφικών 

ευρημάτων με τα στεφανιογραφικά ευρήματα ο οπίσθιος κατιόντας κλάδος 

θεωρήθηκε σαν Δεξιά Στεφανιαία Αρτηρία (RCA), οι περιοχές της Αριστερής 

Κύριας Αρτηρίας χωρίστηκαν σε περιοχές του προσθίου κατιόντα (LAD)  και 

της Περισπώμενης Αρτηρίας (LCx). 

Στον εξεταζόμενο πληθυσμό μας, 57 ασθενείς δεν είχαν αιμοδυναμικά 

σημαντική στένωση, 24 ασθενείς είχαν νόσο ενός αγγείου, 13 ασθενεις είχαν 

νόσο δύο αγγείων και 8 ασθενείς είχαν νόσο τριών αγγείων. Σε εικοσι-οκτώ 

ασθενείς βρέθηκε στένωση στην Δεξια στεφανιαία αρτηρία, σε 19 στένωση 

προσθίου κατιόντα κλάδου και σε 13 στένωση στην Περισπώμενη. Δεν 

υπήρξε ασθενής με στένωση της ΑΡ κύριας αρτηρίας. 

 

2.2. Σπινθηρογραφικά ευρήματα 

Στο σύνολο των 57 ασθενών με αρνητική στεφανιογραφία, φυσιολογικό 

σπινθηρογράφημα χωρίς διόρθωση της σκέδασης και της απορρόφησης 

εκτιμήθηκε σε 19 ασθενείς ενώ στις διορθωμένες εικόνες 50 ασθενείς (31 

ασθενείς περισσότεροι) είχαν φυσιολογικά ευρήματα.  

Σε 24 ασθενείς με νόσο ενός αγγείου, η εφαρμογή της διόρθωσης 

απέτυχε να ανιχνεύσει 2 ασθενείς (1 με στενωση  LAD και 1 στην RCA), ενώ 

στις μη διορθωμένες εικόνες, 7 ασθενείς χωρίς στένωση στην RCA (6 με 

στενωση LAD και 1 με LCx στένωση) διεγνώσθησαν ως μη φυσιολογικοί και 

για το κατώτερο τοίχωμα. 
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Οι εικόνες 9, 10 και 11 αποτελούν μελέτες με και χωρίς διόρθωση. 

 

 

   

 

 

 

 

Α 

    

 

 

 

 

 

 

Β 

Εικόνα 9 Άντρας 66 ετών με προκάρδιο άλγος. Μεγίστη δοκιμασία κοπώσεως 

κατά Bruce.  

Α. Mη διορθωμένες για attenuation & scatter εικόνες (1η σειρά εικ. κοπώσεως, 

2η σειρά εικ. επανακατανομής). Αναστρέψιμο έλλειμμα στο κατώτερο τοίχωμα. 

Β. Διορθωμένες για attenuation & scatter εικόνες (1η σειρά εικ. κοπώσεως, 2η 

σειρά εικ. επανακατανομής). Φυσιολογική μελέτη. 

Ο ασθενής υπεβλήθη σε στεφανιογραφία, η οποία δεν ανέδειξε στενώσεις. 
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Β 

Εικόνα 10 Γυναίκα 59 ετών με άτυπο προκάρδιο άλγος. Φαρμακευτική 

δοκιμασία κοπώσεως (διπυριδαμόλη).  

Α. Mη διορθωμένες για attenuation & scatter εικόνες (1η σειρά εικ. κοπώσεως, 

2η σειρά εικ. επανακατανομής). Αναστρέψιμο έλλειμμα στο πρόσθιο τοίχωμα. 

Β. Διορθωμένες για attenuation & scatter εικόνες (εικ. κοπώσεως). 

Φυσιολογική μελέτη. 

Η ασθενής υπεβλήθη σε στεφανιογραφία, η οποία δεν ανέδειξε στενώσεις. 
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Εικόνα 11 Άντρας 66 ετών με προκάρδιο άλγος. Μεγίστη δοκιμασία 

κοπώσεως κατά Bruce.  

Α. Mη διορθωμένες για attenuation & scatter εικόνες (εικ. κοπώσεως). 

Έλλειμμα στο κατώτερο τοίχωμα. 

Β. Διορθωμένες για attenuation & scatter εικόνες (εικ. κοπώσεως). Πλέον του 

ελλείμματος στο κατώτερο τοίχωμα, αναδεικνύεται έλλειμμα και στη βασική 

μοίρα του κατωτεροδιαφραγματικού τοιχώματος. 

Ο ασθενής υπεβλήθη σε στεφανιογραφία, η οποία ανέδειξε 80% στένωση στη 

Δεξιά Στεφανιαία Αρτηρία. 
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Η στατιστική ROC ανάλυση παρουσιάζεται στις εικόνες 12 – 14. Οι 

διόρθωμένες για σκέδαση και απορρόφηση εικόνες έδειξαν βελτίωση στην 

ανίχνευση ελλείμματος στην περιοχή της RCA στο σύνολο των ασθενών 

συγκριτικά με τις μη διορθωμένες καθώς οι καμπύλες διέφεραν σημαντικά 

(AUC= 0,8924 vs. 0,6848, P<0,0001). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον 

αφορά την Περισπώμενη και τον Πρόσθιο Κατιόντα. Όταν έγινε κατανομή των 

ασθενών ανάλογα με το φύλο στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

διορθωμένες και μη εικόνες παρατηρήθηκαν στην περιοχή της LAD για τις 

γυναίκες (0,9286 vs. 0,7105 αντίστοιχα, P<0,02) και της περιοχής της RCA για 

τους άνδρες (0,8897 vs. 0,6296 αντίστοιχα, P<0,0001). 
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Εικόνα  12 ROC ανάλυση στο σύνολο των ασθενών για την RCA (A), LAD (B) 

και LCx (Γ). Σημαντικότητα προκύπτει μόνο για την RCA. (S1= μη 

διορθωμένες, S2= διορθωμένες) 
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Εικόνα 12 ( συνέχεια) 
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Εικόνα 13 (συνεχίζεται) 
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Εικόνα 13 ROC ανάλυση στους άντρες ασθενείς για την RCA (A), LAD (B) και 

LCx (Γ). Σημαντικότητα προκύπτει μόνο για την RCA. (S1= μη διορθωμένες, 

S2= διορθωμένες) 
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Εικ 14 (συνεχίζεται) 
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Εικόνα 14 ROC ανάλυση στις γυναίκες ασθενείς για την RCA (A), LAD (B) και 

LCx (Γ). Σημαντικότητα προκύπτει μόνο για τον LAD. (S1= μη διορθωμένες, 

S2= διορθωμένες) 

 

Οι περιοχικές ευαισθησίες και ειδικότητες στις μελέτες με και χωρίς 

διόρθωση, συνοψίζονται στον πίνακα 5. 

 

 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (%) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (%) 

 
Μη 

διορθωμένες 
Διορθωμένες 

Μη 
διορθωμένες 

Διορθωμένες 

LAD 84 79 84 98 

LCx 85 85 99 100 

RCA 96 89 41 89 

 

Πίνακας 5. Περιοχικές ευαισθησίες και ειδικότητες. 
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Για τους ασθενείς με νόσο 2 ή 3 αγγείων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στην ειδικότητα και στην ευαισθησία ανάμεσα στις δύο μεθόδους. 

Ενα σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα αυτού του τροπου διόρθωσης της 

εξασθένισης ήταν η δημιουργία ελλείμματος αιμάτωσης στην κορυφή (ψευδώς 

θετικό εύρημα) καθώς αυτό εμφανίστηκε σε 6 απο τους ασθενεις μας (δύο 

σταθερά ελλείμματα, δύο αναστρεψιμα ελλείμματα και δύο ελλείμματα με την 

εικόνα αναστρόφου επανακατανομής. 
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3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το τομογραφικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου (Single 

Photon Emission Computed Tomography – SPECT) με Tl-201 και 

τεχνητιοπαράγωγα χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη  ως 

πρωταρχική διαγνωστική απεικονιστική μέθοδο για μη επεμβατική διάγνωση 

και εκτίμηση της στεφανιαίας καρδιακής νόσου [23, 48]. 

Τα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας της μελέτης αναφέρονται στο 

85% και 95% όμως στην κλινική εφαρμογή η ειδικότητα της μελέτης μειώνεται 

σημαντικά [88 – 90]. 

Παρόλο που η κλινική εμπειρία σε μελέτες PET για αιμάτωση 

μυοκαρδίου είναι σαφώς μικρότερη συγκριτικά με τις μελέτες SPECT ωστόσο 

βιβλιογραφικά η PET φαίνεται σαφώς να υπερτερεί τόσο στην ειδικότητα όσο 

και στην ευαισθησία [91, 92]. Η δυνατότητα της PΕΤ απεικόνισης να μετράει 

το ποσοστό εξασθένισης ειδικά για κάθε ασθενή με την χρήση πηγών 

απορρόφησης έχει θεωρηθεί ένας από τους κυριότερους λόγους για την 

αυξημένη ειδικότητα της PET απεικόνισης της αιμάτωσης του μυοκαρδίου 

συγκριτικά με τις μελέτες SPECT [93]. Εξαιτίας της άψογης απεικόνισης και 

της δυνατότητας ποσοτικοποίησης της μυοκαρδιακής αιματικής ροής η PET 

θεωρείται από πολλούς να είναι η μελέτη εκλογής για την αιμάτωση του 

μυοκαρδίου συγκρινόμενη με τις SPECT παρόλο που είναι  σαφώς 

ακριβότερη. 

Από τις αρχές του 1980 έγινε ευρέως κατανοητό ότι η ειδικότητα τόσο 

των planar όσο και των τομογραφικών εικόνων αιμάτωσης μυοκαρδίου μπορεί 

σημαντικά να επηρεαστεί από artefacts . 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο γενικό μέρος, οι συχνότερες πηγές 

artefacts  είναι η φωτονική εξασθένιση εξαιτίας μαστού και ημιδιαφράγματος, 

η αναπνευστική κίνηση, η παχυσαρκία, το block αριστερού σκέλους καθώς και 

φαινόμενο της σκεδασης φωτονίων από γειτονικές της καρδιάς δομές. Ακόμα 

και η υπέρταση έχει αναφερθεί ότι δημιουργεί ψευδώς θετικά 

σπινθηρογραφήματα λόγω δημιουργίας ελλειμμάτων που αφορούν το πλάγιο 

τοίχωμα. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η φωτονική εξασθένιση είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει την ειδικότητα των SPECT μελετών επιδρώντας 

σε όλους τους ασθενείς σε άντρες και γυναίκες εύσωμους και μη. Ετσι η μη 

διόρθωση του φαινομένου της φωτονικής εξασθένισης  έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση της ειδικότητας της μελέτης και έχει αρνητικά επηρρεάσει την 

κλινική χρησιμότητα του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης  μυοκαρδίου . 

Τα αποτελέσματα του φαινομένου της εξασθένισης είναι πολύπλοκα 

και εμφανίζουν ποικιλία από ασθενείς σε ασθενείς προκαλώντας ποικίλου 

βαθμού διάχυση του ρ/φ στους ελεγχόμενους ασθενείς. Η τοποθεσία και η 

ταυτόχρονη εμφάνιση των προαναφερθεισών πηγών εξασθένισης εμφανίζει 

μεγάλη ποικιλία κάνοντας έτσι την κλινική αναγνώριση και την 

διαφοροδιάγνωση από πραγματικά ελλείμματα πραγματικά δύσκολη. 

Νορμαλοποιήσεις ανάλογα με το φύλο που να περιλαμβάνουν και 

αυτού του είδους τις διαφοροποιήσεις  έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να 

αυξήσουν την ειδικότητα της μελέτης, ωστόσο και με αυτό τον τρόπο η 

ειδικότητα των μελετών παραμένει απαράδεκτα χαμηλή. 

Πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί στο “normal rate” σαν μια 

αναπληρωματική μέθοδο υπολογισμού της ειδικότητας της μελέτης 
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υπολογισμένη από αυτούς τους ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα για 

στεφανιαία νόσο (≤ 5%) που δεν οδηγούνται σε στεφανιογραφία. 

Σε μελέτες από τον Depasquale και συνεργάτες [48] και τους Maddahi 

και συνεργάτες [26] τα “normal rates” δεν διαφέραν σημαντικά με 

προγενέστερες ευαισθησίες (74% και 86%) αλλά οι τιμές της ειδικότητας ήταν 

μόνο 45% και 56%. 

Πολυκεντρικές μελέτες από το Cedars Sinai Group [94, 95] είναι 

ιδιαίτερα εντυπωσιακές για το τι γίνεται σήμερα στις τομογραφικές μελέτες 

αιμάτωσης μυοκαρδίου. Έγινε προσεκτική εφαρμογή των απεικονιστικών 

πρωτοκόλλων και εκτίμηση των σπινθηρογραφικών εικόνων καθώς και 

ποσοτική εκτίμηση. Η ευαισθησία της μελέτης σε αυτήν έρευνα ήταν 89% 

αλλά είχε το κόστος μιας πολύ αξιοσημείωτα χαμηλής ειδικότητας του test στο 

36%. Επίσης παρόλο που το ολικό normalcy rate σε αυτή την μελέτη ήταν 

81% (και για γυναίκες και για άντρες) το normalcy rate σε γυναίκες ασθενείς 

ήταν μόνο 67% και αυτό συνέβη παρά τον αποκλεισμό γυναικών με μέγεθος 

στηθόδεσμου μεγαλύτερο από το C. Αυτός ο περιορισμός στην διαλογή του 

γυναικείου πληθυσμού ήταν σημαντικός ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

φαινόμενο της επίδρασης της φωτονικής εξασθένισης λόγω μαστού στην 

αναφερόμενη ειδικότητα και φυσιολογικότητα του test έτσι ώστε να συμβάλλει 

πραγματικά στην εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων στο κλινικό 

πληθυσμό γενικά. 

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της εξατομικευμένης για κάθε 

ασθενή διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης σε μελέτες PET στην 

σημαντικά υψηλότερη ειδικότητά τους έναντι των μελετών SPECT [91, 96] 
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ερευνητές έχουν αναπτύξει και εκτιμήσει ποικίλες μεθόδους διόρθωσης και 

στις τελευταίες [97 – 102]. 

Οι προτεινόμενες μέθοδοι βασίζονται στην απλοποιημένη μορφή της 

μεθοδου Chang [80] που προτάθηκε στο 1978 και βασίζεται στην ταυτόχρονη 

λήψη πέραν των εικόνων εκπομπής και εικόνων απορρόφησης με την χρήση 

εξωτερικής πηγής για την ανακατασκευή ενός χάρτη εξασθένισης  ειδικό για 

κάθε ασθενή. 

Βασιζόμενη στην καλά πιστοποιημένη εμπειρία της μελέτης με PET 

φαίνεται ότι ο τρόπος διόρθωσης της εξασθένισης με ταυτόχρονη λήψη εικόνα 

απορρόφησης είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διόρθωσης του 

προβλήματος. 

Εφόσον οι εικόνες αιμάτωσης διορθωθούν σωστά για την φωτονική 

εξασθένιση η κατανομή του ρ/φ στο μυοκάρδιο για τους ασθενείς control θα 

είναι η ίδια ανεξάρτητα από τον φύλο και την σωματική κατασκευή. 

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί με διάφορα 

συστήματα διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης έχουν πρώτα χαρακτηρίσει 

την παρουσία του συστήματος τους λαμβάνοντας μια βασική απεικόνιση της 

κατανομής της ραδιενεργής δραστηριότητας σε φυσιολογικά άτομα στις 

διορθωμένες εικόνες. 

Η κατανομή του ρ/φ τόσο σε φυσιολογικούς ασθενείς όσο και σε 

ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα για στεφανιαία νόσο έχει μελετηθεί τόσο με 

τεχνητιοπαράγωγα όσο και με Tl-201. 

Ο Ficaro και οι συνεργάτες του [103] κατασκεύασαν normal files  ειδικά 

για το φύλο  για μη διορθωμένες εικόνες μετά από κόπωση με Sestamibi. 

Μετά την εφαρμογή της διόρθωσης της εξασθένισης δεν παρατηρήθηκαν 
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διαφορές ανάμεσα σε φυσιολογικούς άνδρες και γυναίκες επιτρέποντας έτσι 

την δημιουργία ενός κοινού normal file για όλους τους ασθενείς. 

Επιπροσθέτως οι λόγοι των κρούσεων του μεσοκοιλιακού διαφράγματος 

προς το πλάγιο τοίχωμα και του προσθίου τοιχώματος προς το κατώτερο 

ήταν περίπου ίσοι, παρατηρήθηκε όμως μια μειωμένη πυκνότητα κρούσεων 

όσον  αφορούσε την κορυφή και πρόσθιο κορυφαίο τοίχωμα. 

Μελέτες από He και τους συνεργάτες του και Kluge και τους 

συνεργάτες του [104, 105] εχουν αναφέρει ανάλογα αποτελέσματα με 

τεχνητιοπαράγωγα σε ανάλογες μελέτες. 

Για μελέτες αιμάτωσης μυοκαρδίου με Tl-201 ο Ficaro και οι 

συνεργάτες του [106] μελέτησαν 10 εθελοντές με δοκιμασία κόπωσης με 

αδενοσίνη και ο Matsunari και οι συνεργάτες του [107] μελέτησαν 21 

εθελοντές (11 γυναίκες) σε μελέτες stress και rest  με την χρήση διπλού 

ισοτόπου. 

Εξαιτίας του  μη σημαντικού αριθμού των ασθενών δεν αναφέρθηκαν 

normal files ανάλογα με  το φύλο, ωστόσο η φυσιολογική κατανομή του TL 

από τους Ficaro και συνεργάτες [106] ήταν περίπου ίδια με ότι είχε αναφερθεί 

για το 99mTc Sestamibi με μόνο 1,2% αύξηση στην δραστηριότητα του 

κατωτέρου τοιχώματος ενώ η κατανομή του Tl στο rest από τον Matsunari και 

τους συνεργάτες [107] τους έδειξε μόνο μια αύξηση 7% για την δραστηριότητα 

του κατωτέρου τοιχώματος. 

Οι Prvulovich και συνεργάτες [85] μελέτησαν 36 ασθενείς χαμηλής 

πιθανότητας για στεφανιαία νόσο περιλαμβάνοντας 14 γυναίκες 22 άνδρες. 

Στους άνδρες ο λόγος των κρούσεων του προσθίου προς το βασικό κατώτερο 

τοίχωμα βελτιώθηκε από 1,2 στο 0,96 με την διόρθρωση (p <0.00001). Στις 
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γυναίκες αυτοί οι λόγοι μειώθηκαν από 1,08 στο 0,93 με μια 7% 

υπερδιόρθωση για το κατώτερο τοίχωμα πιθανώς εξαιτίας του φαινόμενου της 

σκέδασης από τα κοιλιακά όργανα ή τη δεξιά κοιλία. 

Ο Chouraqui και οι συνεργάτες του [108] ανέφεραν την διορθωμένη 

ενεργειακή κατανομή του Tl-201 σε 42 ασθενείς χαμηλής πιθανότητας για 

στεφανιαία νόσο περιλαμβάνοντας 29 άνδρες και 13 γυναίκες. Οι διορθωμένοι 

λόγοι προσθίου προς κατώτερο και μεσοκοιλιακού διαφράγματος προς 

πλαγίου τοιχώματος ήταν σχετικά ομοιόμορφοι μετά το stress. Στις εικόνες 

ηρεμίας υπήρχε μια μικρή τάση για υπερδιόρθωση που προφανώς  

συσχετίσθηκε με την σκέδαση από την αυξημένη ενεργειακή δραστηριότητα 

στο συκώτι. Παρόλο που δεν έγινε στατιστική σύγκριση ωστόσο φαίνεται να 

υπάρχει πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις διορθωμένες εικόνες και 

κατανομές ρ/φ ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες και σε αυτή την 

μελέτη. 

Το αν οι διαφορές ανάμεσα στις φυσιολογικές κατανομές του Tl-201 

που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες μελέτες, απλώς οφείλονται σε 

διαφορετική επίδραση του φαινομένου σκέδασης από γειτονικές δομές ή αν 

οφείλονται στις διαφορές των συστημάτων απορρόφησης ή στο αλγόριθμο 

ανακατασκευής δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. 

Παρά τις διαφορές των λόγων ανάμεσα στο πρόσθιο και στο κατώτερο 

τοίχωμα ανάμεσα σε αυτές τις μελέτες συγκρινόμενες με τις μη διορθωμένες 

εικόνες και στις τέσσερις μελέτες εμφανίζεται μια πιο ομοιόμορφη περιοχική 

κατανομή του ρ/φ με μια ήπια μόνο μείωση της κατανομής στο κορυφαίο και 

στο πρόσθιο κορυφαίο τοίχωμα. 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι διορθωμένες για εξασθένιση SPECT 

εικόνες γενικά εμφανίζουν ανάλογη ομοιόμορφη τοιχωματική κατανομή των 

κρούσεων από το ραδιοφάρμακο με αυτήν των εικόνων PET. 

Παρόλα αυτά μετά την διόρθωση υπάρχει μια μείωση των κρούσεων 

όσον αφορά την κορυφή και το πρόσθιο κορυφαίο τοίχωμα. Χωρίς γνώση 

αυτής της αναμενόμενης αλλαγής στην φυσιολογική κατανομή του ρ/φ ένας 

μη υποψιασμένος διαγνώστης μπορεί να θεωρήσει αυτήν την ήπια μείωση 

σαν υποαιμάτωση στην περιοχή του απομακρυσμένου πρόσθιου κατιόντα 

κλάδου. 

Έτσι ίσως δικαιολογείται το γεγονός ότι μερικοί ερευνητές που 

χρησιμοποιούν μεθόδους διόρθωσης για φωτονική εξασθένιση έχουν 

αναφέρει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ενώ άλλοι λιγότεροι ή καθόλου.  

Ο Ficaro και οι συνεργάτες του [109] μελέτησαν την 

αποτελεσματικότητα ενός συστήματος διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης 

χρησιμοποιώντας σαν την πηγή το Americium – 241 σε μελέτες με Tc-99m 

Sestamibi. Η μελέτη αυτή περιελάμβανε 119 ασθενείς ( 60 ασθενείς με 

στεφανιογραφία και 59 ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα για στεφανιαία νόσο < 

από 5%). Βασιζόμενη σε αρχικές εικόνες που έδειχναν την φυσιολογική 

κατανομή του ρ/φ τόσο σε διορθωμένες όσο και σε μη διορθωμένες εικόνες 

εφαρμόστηκε ποσοτική  και ποιοτική ανάλυση. Σε χαμηλής πιθανότητας 

ασθενείς τα normal rates αυξήθηκαν από 88% στο 98% (p<0.03) και από 76% 

σε 95% (p<0.01) για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αντίστοιχα. 

Οι διορθωμένες εικόνες έδειξαν μια σημαντική αύξηση στην ειδικότητα από 

46% στο 82% τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική ανάλυση (p<0.05). 
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O Kluge και οι συνεργάτες του [104] μελέτησαν 25  άνδρες ασθενείς 

χαμηλής πιθανότητας για στεφανιαία νόσο χρησιμοποιώντας σαν πηγή 

απορρόφησης Gadolinium – 153 και βρήκαν αυξημένη δραστηριότητα στο 

οπίσθιο κατώτερο και στο διαφραγματικό τοίχωμα μετά από διόρθωση της 

εξασθένισης. Η μέγιστη διαφορά στην πυκνότητα των κρούσεων ανάμεσα στα 

τμήματα μειώθηκε από 29% στο 9,5%. Στην ίδια μελέτη εξετάσθηκαν 25 

άνδρες ασθενείς με στένωση >50% στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία ή στην 

περισπώμενη αρτηρία χωρίς σημαντική στένωση του προσθίου κατιόντος 

κλάδου. Συγκρινόμενα τα δεδομένα  αυτά με τα δεδομένα των φυσιολογικών 

25 ασθενών 84% των μη διορθωμένων εικόνων και 100% των διορθωμένων 

για εξασθένιση εικόνων ήταν μη φυσιολογικές. Η έκταση και το βάθος των 

ελλειμμάτων στις διορθωμένες εικόνες ήταν μεγαλύτερο από αυτό των μη 

διορθωμένων εικόνων. 

Η ROC ανάλυση  έδειξε normalcy rates  82% γαι τις μη διορθωμένες 

εικόνες και 94% για τις διορθωμένες εικόνες για την περιοχή της 

περισπώμενης αρτηρίας και 65% και 97% για την περιοχή της δεξιάς 

στεφανιαίας αρτηρίας αντίστοιχα με ευαισθησία της τάξεως του 95%.  Παρά τα 

θετικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης ωστόσο ο αριθμός των ασθενών ήταν 

μικρός και ο περιορισμός της μελέτης μόνο σε άνδρες με νόσο της δεξιάς ή 

της περισπώμενης στεφανιαίας αρτηρίας περιορίζει τα συμπεράσματα τα 

οποία μπορεί να εξαχθούν. 

Ενθαρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την μελέτη παχύσαρκων 

ασθενών οι οποίοι είναι σημαντικά προβληματικοί ανακοινώθηκαν προ ετών 

από τους Ηe και συνεργάτες. Σε μελέτη 77 παχύσαρκων ασθενών που 

υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφία σε διάστημα 90 ημερών από την εξέταση. 
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και χρησιμοποιώντας διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της ειδικότητας από 

36% στο 80% (p=0.002). 

O Hendel και οι συνεργάτες του  [110, 111] δημοσιευσαν πολυκεντρική 

μελέτη όπου παρόλο που βρήκαν βελτίωση όσον αφορά το normal rate από 

85%  στο 92% (p<0.0001), αυτό έγινε με μια μείωση της ευαισθησίας (από 

82% στο 75%) (p=NS). Η ειδικότητα δεν αναφέρθηκε παρόλο από τους 106 

στους 270 ασθενείς από αυτήν την μελέτη υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφικό 

έλεγχο. Η ίδια πολυκεντρική μελέτη αργότερα ανέφερε αυξημένα normalcy 

rates σε ένα πληθυσμό 164 ασθενών χαμηλής πιθανότητας για στεφανιαία 

νόσο, από 74% στο 79% (p<0.005)  μετά από φαρμακευτική δοκιμασία 

κοπώσεως και από 88% στο 95% (p<0.005) μετά από δοκιμασία κοπώσεως. 

Σχεδόν ταυτόχρονα ο Lee και οι συνεργάτες του [93] χρησιμοποιώντας 

ανάλογο σύστημα με αυτό της προηγούμενης πολυκεντρικής μελέτης βρήκε 

ότι δεν υπήρχε πλεονέκτημα των συστημάτων εφαρμογής διόρθωσης της 

εξασθένισης σε μελέτες SPECT σε σχέση με τις μη διορθωμένες εικόνες για 

την διάγνωση στεφανιαίας νόσου. 

Συγκεντρωτικά αρκετές κλινικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί για να 

εκτιμήσουν την χρησιμότητα των συστημάτων διόρθωσης της φωτονικής 

εξασθένισης με ποικίλλα αποτελέσματα κάποιες με θετικά [103, 106, 112 – 

116] και άλλες με αρνητικά ή χωρίς όφελος (93, 111, 117 – 119]. 

Πολλοί μελετητές έχουν αναφέρει την αρνητική επίδραση του 

φαινομένου της σκέδασης από γειτονικές της καρδιάς δομές στην αξιολόγηση 

των διορθωμένων εικόνων [112, 114, 15] και κάνουν εμφανή την ανάγκη 

εφαρμογής διόρθωσης και της σκέδασης [120] (εικ. 15). 
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Εικόνα 15 Η εικόνα στα αριστερά, είναι χωρίς διόρθωση και εμφανίζει 

μειωμένες κρούσεις στο κατώτερο τοίχωμα. Μετά την εφαρμογή διόρθωσης 

απορρόφησης (εικόνα στο μέσον), εμφανίζεται βελτίωση στο κατώτερο 

τοίχωμα, με μείωση όμως της αντίθεσης μεταξύ μυοκαρδίου/υποστρώματος. Η 

επιπλέον εφαρμογή διόρθωσης σκέδασης, αποκαθιστά την αντίθεση 

δημιουργώντας “ιδανική” εικόνα. 

 

Ο McCartney και οι συνεργάτες του σε μια μελέτη με 55 τυχαίους 

ασθενείς μελέτησαν την κλινική χρησιμότητα ενός συστήματος διόρθωσης της 

φωτονικής εξασθένισης και της σκέδασης χρησιμοποιώντας σαν πηγή 

Gadolinium-153 διαφορετική όμως από αυτην που χρησιμοποίησε ο Hendel 

και οι συνεργάτες του. Είκοσι  ασθενείς υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφικό 

έλεγχο. Μελετήθηκαν οι μη διορθωμένες εικόνες για εξασθένιση εικόνες 

καθώς και οι διορθωμένες τόσο για την εξασθένιση όσο και για την σκέδαση 

εικόνες. Με την εφαρμογή απλώς της μεθόδου διόρθωσης της φωτονικής 

εξασθένισης η ειδικότητα αυξήθηκε από 58% σε 72% (p<0.005), με μια μη 

σημαντική μείωση στην ευαισθησία από 83% στο 80%. Με προσθήκηση της 
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διόρθωσης της σκέδασης η ειδικότητα έπεσε από το 72% στο 67% ενώ η 

ευαισθησία αυξήθηκε από το 80% σε 88% (p=NS). Ο αριθμός των ασθενών 

που μελετήθηκαν, ειδικά αυτοί στους οποίους ακολούθησε στεφανιογραφικος 

έλεγχος, ήταν πολύ μικρός για να φτάσουμε στα τελικά αποτελέσματα. 

Αργότερα αρκετές μελέτες με ανάλογα συστήματα έχουν οδηγήσει σε 

πολλά και διάφορα συμπεράσματα. Μερικές μελέτες τόσο από το Steward και 

τους συνεργάτες του όσο από και το Miron και τους συνεργάτες του βρήκαν 

μείωση της ειδικότητας της μελέτης. Ο Steward και οι συνεργάτες του 

περιέγραψαν ελλείμματα στο πρόσθιο κορυφαίο τοίχωμα σε 16 από τους 17 

ασθενείς μετά από διόρθωση της εξασθένισης σε σύγκριση με τις 

διορθωμένες PET μελέτες. Ο Miron και οι συνεργάτες του περιέγραψαν 

υπερδιόρθωση του κατωτέρου τοιχώματος σαν αποτέλεσμα της σκέδασης 

φωτονίων από το συκώτι. Ο λόγος των κρούσεων του προσθίου προς το 

κατώτερο τοίχωμα μειώθηκε από 1,25 χωρίς διόρθωση στο 0,62 με διόρθωση 

(p<0.0001). 

Πολλές μελέτες έχουν γίνει για την εκτίμηση της νόσου τριών αγγείων ή 

νόσου της αριστερής κύριας αρτηρίας με γενικά απογοητευτικά 

αποτελέσματα. [121 – 127] 

Ο Ficaro και οι συνεργάτες του [128] έχουν αναφέρει αυξημένη 

διαγνωστική αποτελεσματικότητα των μεθοδών διόρθωσης της εξασθένισης 

για την διάγνωση νόσου της κύριας αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας και της 

πολυαγγειακής στεφανιαίας νόσου σε μελέτη 92 ασθενών με αγγειογραφικά 

πιστοποιημένη στεφανιαία νόσο. Υπήρχαν 28 ασθενείς με νόσο της αριστερής 

κύριας αρτηρίας και 64 ασθενείς με νόσο ισοδύναμη της αριστερής κύριας 

αρτηρίας ή νόσο τριών αγγείων. Τριάντα ασθενείς είχαν νόσο είτε τριών 
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αγγείων (χωρίς να περιλαμβάνεται ισοδύναμο της αριστερής κύριας αρτηρίας) 

ή νόσο ενός αγγείου ή  χωρίς στένωση στεφανιαίων αγγείων (≥ 50%). 

Η ευαισθησία όσον αφορά τις διορθωμένες για την απορρόφηση 

εικόνες ήταν σημαντικά αυξημένη συγκριτικά με τις μη διορθωμένες 94%  

ένταντι 81% (ποιοτικά, p<0,05) και 97% 79% (ποσοτικά, p <0,0001), 

αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης ήταν η αυξημένη 

ανίχνευση των πολλαγγειακών στενώσεων με τις διορθωμένες SPECT 

εικόνες 1,9 ± 0,9  ένταντι 1,2 ± 0,8 στενώσεις  (ποιοτικά, p<0,001) και 2,3 ± 

0,8 έναντι 1,4 ± 1 στενώσεις (ποσοστικά, p <0,001), αντίστοιχα. 

 Χρησιμοποιώντας ανάλογη μέθοδο ο Duvernoy και οι συνεργάτες του 

μελέτησαν 20 ασθενείς με στένωση της αριστερής κύριας αρτηρίας και 34 

control ασθενείς με νόσο 2 αγγεία συγκρίνοντας διορθωμένες και μη 

διορθωμένες εικόνες. Οι μελέτες που χρησιμοποίησαν διόρθωσης της 

εξασθένισης έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθησία για την ανίχνευση 

εξατομικευμένης στεφανιαίας στένωσης (51 έναντι 34 στενωμένων 

στεφανιαίων περιοχών, p<0,001). Οι διορθωμένες SPECT μελέτες ήταν 

σαφώς πιο ευαίσθητες για την ανίχνευση νόσου της αριστερής κύριας 

αρτηρίας που εμφανιζόταν σαν αναστρέψιμο ελλειμμα (14 από τους 20 

ασθενείς  έναντι 3 από τους 20, p<0,001). 

  Αυτοί οι δύο ερευνητές ανέφεραν σημαντικές αλλαγές στην διαπίστωση 

κινδύνου χρησιμοποιώντας συστήματα διόρθωσης της εξασθένισης και 

συγκρίνοντας τις με μη διορθωμένες μελέτες σε 154 ασθενείς. 

 Οι μελέτες αυτές διαχωρίστηκαν ανάλογα με την έκταση και την 

αναστρεψιμότητα των ελλειμμάτων σαν φυσιολογικές και σαν χαμηλού, μέσου 

και υψηλού κινδύνου μελέτες. Με την χρήση και τη διόρθωση της εξασθένισης 
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έγινε αλλαγή κατηγορίας όσον αφορά τον κίνδυνο σε 27% των ασθενών που 

μελετήθηκαν. Υπήρχε σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός φυσιολογικών μελετών 

(81 έναντι 52, p<0,001) και υψηλού κινδύνου μελετών (28  έναντι 10, p<0,002) 

με την χρήση της διόρθωσης. 

 Η προσέγγιση των γυναικών με γνωστή ή σε υποψία στεφανιαία νόσο 

μπορεί να γίνει ιδιαίτερα προβληματική.  Παράγοντες που επηρρεάζουν την 

εξέταση περιλαμβάνουν την ευρεία ποικιλία στην φωτονική εξασθένιση λόγω 

μαστού και στην συχνή εμφάνιση μικρού μεγέθους της καρδιάς.   

Ο Hansen και οι συνεργάτες του [129] μελέτησαν την επίδραση του 

σχετικού μεγέθους της καρδιάς στην αποτελεσματικότητα του test σε γυναίκες 

και άνδρες. Τα αποτελέσματα της ROC ανάλυσης έδειξαν χαμηλότερη 

αποτελεσματικότητα των μη διορθωμένων εικόνων με Tl-201 γενικά στις 

γυναίκες από ότι στους άνδρες (0,82 έναντι 0,93, p<0,05) και σε ασθενείς με 

σχετικά μικρότερο μέγεθος καρδιάς (0,76 έναντι 0,94 , p<0,01). Όμως όταν 

γυναίκες και άνδρες με μικρότερο μέγεθος καρδιάς (0,72 έναντι 0,79, p=NS) 

και μεγαλύτερες καρδιές (0,93 έναντι 0,94, p =NS) συγκρίθηκαν δεν 

παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές. 

Ο Ficaro και οι συνεργάτες του έχουν ανακοινώσει μια μη σημαντική 

αύξηση της ευαισθησίας μετά από την χρήση της διόρθωσης με αύξηση στην 

ειδικότητα (p=0,03) σε 59  γυναίκες.  

 Έτσι η διόρθωση της εξασθένισης δίνει υποσχέσεις στην βελτίωση της 

αποτελεσματικής διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου σε αυτό το μεγάλο  

πληθυσμό υψηλού κινδύνου, αλλά γενικά το μικρότερο μέγεθος της καρδιάς 

στις γυναίκες είναι ένα  επιπλέον πρόβλημα που δυσχεραίνει την διάγνωση. 
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 Αναγνωρίζοντας την χρήση, την χρησιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα της διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης πολλοί 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί με αυτό το τομέα έρευνας για την ανάπτυξη 

κατάλληλων συστημάτων εκπομπής και απορρόφησης. (86, 130) 

 Η πρόταση για τις βιομηχανίες είναι η ανάπτυξη  και η κλινική χρήση 

ενός συστήματος διόρθωσης της εξασθένισης το οποίο: να είναι νεο, πλήρως 

αξιολογημένο και κλινικά ελεγμένο, να είναι απλό στην χρήση, να εφαρμόζεται 

και  διόρθωση της σκέδασης, η επιπλέον ακτινική επιβάρυνση στον ασθενή 

να είναι ελάχιστη και να έχει λογικό κόστος  

 Τα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα σήμερα έχουν σημαντικά  δυνατά 

σημεία και αδυναμίες. Τα δυνατά τους σημεία περιλαμβάνουν την χρήση τους 

για ταυτόχρονη ή ενδιάμεση τομογραφία εκπομπής και απορρόφησης και 

έχουν αποτέλεσμα  την παραγωγή τέλειων εικονών χωρίς χρονική 

επιβάρυνση για το ασθενή και χωρίς σημαντική επιπλέον ακτινοβόληση. 

Τα αδύνατα σημεία τους είναι τα ακόλουθα: 

1. κάποια συστήματα δημιουργούν επιπλέον artefacts 

2. επειδή η ακτινική δραστηριότητα από γύρω δομές ενισχύεται, οι 

διορθωμένες για το attenuation εικόνες μπορεί σημαντικά να επηρρεαστούν 

από το φαινόμενο της σκέδασης  

3. σε διάφορα πρωτόκολλα με τη χρήση της μεθόδου της διόρθωσης ο 

χρόνος εξέτασης εκτείνεται 

4. δεν είναι όλα τα συστήματα διόρθωσης συμβατά με πρωτόκολλα 

μελετών gated  
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5. στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος τοποθέτησης και 

συντήρησης είναι υψηλό και απαιτεί επιπροθέτως hardware που σε κάποια 

παλιά SPECT  συστήματα δεν μπορεί να τοποθετηθεί. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι δημοσιευμένες μελέτες εμφανίζουν 

μεγάλη ποικιλία όσο αφορά τα αποτελέσματα τους. Άλλες είναι ενθαρρυντικές 

και άλλες όχι.  

Στη μελέτη μας αξιολογήσαμε την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή 

εικόνων απορρόφησης, το Gd 153, του οπoίου οι ενέργειες εκπομπής στα 97 

KeV και στα 103  KeV επιτρέπουν την ενεργειακή διακριση τόσο από την 

ενεργεια του τεχνητίου (140 KeV) όσο και από αυτή του θαλλίου (72 KeV). 

Εχει μακρύ χρόνο υποδιπλασιασμού (242 ημέρες) έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται συχνά αντικατάσταση καθώς και σχετικά χαμηλό κόστος 

κατασκευής και εγκατάστασης [131] και επιπλέον σύμφωνα με την εργασία 

του Περυσινάκη και των συνεργατών του [71], η ακτινοβολική επιπλέον 

επιβάρυνση του ασθενούς είναι αμελητέα σε σχέση με αυτήν του 

ραδιοφαρμάκου που χορηγείται για την εξέταση. Οι πρόσθετες εικόνες 

απορρόφησης συνεισφέρουν στό συνόλικό απο ακτινοβόληση ρίσκο για 

καρκινογένεση λιγότερο από 10-3 και στο συνολικό κίνδυνο για γεννετικές 

εξαλλαγές λιγότερο από 10-5. 

Η επιρόσθετη ενεργός δόση  από την απεικόνιση απορρόφησης ηταν 

0,65μSv για τους άνδρες και 0,95 μSv για τις γυναίκες και αυτό αφορά την 

περίοδο της μεγαλύτερης ενεργότητας της πηγής καθώς όπως είναι φυσικό 

αυτή μειώνεται στο πέρασμα των ημερών. Σημειούται ότι η αντίστοιχη δόση 

από το ενεμένο θάλιο είναι περίπου 25,3 mSv.  
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Ο ιστός που λαμβάνει τη μεγαλύτερη ακτινοβολία είναι η περιοχή του 

δέρματος απο όπου περνάει η ακτινοβολία ενώ τα όργανα με τη μεγαλύτερη 

ακτινοβόληση είναι οι πνεύμονες και ο μαστός. Η ενεργός δόση    που 

λαμβάνεται απο ένα τυπικό σπινθηρογράφημα απορρόφησης είναι 

υψηλότερη στις γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες. Στους άνδρες ασθενείς η 

μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική ενεργός δόση  του ασθενούς προέρχεται 

από τους πνεύμονες και ακολουθεί το στομάχι, ο οισοφάγος και ο μυελός των 

οστών, ενώ για γυναίκες ασθενείς η μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική 

ενεργός δόση  προέρχεται απο το μαστό και ακολουθούν οι πνεύμονες , το 

στομάχι και ο οισοφάγος. 

Οι καμπύλες της ROC ανάλυσης για τις διόρθωμένες εικόνες έδειξαν 

μια αύξηση της ειδικότητας σε σχέση με τις μη διορθωμένες ειδικότερα για τις 

περιοχές που αρδεύονται απο την Δεξια Στεφανιαία Αρτηρία (RCA). Τα 

αποτελέσματά μας είναι ανάλογα με αυτά του Kluge και των συνεργατών του 

[132] που χρησιμοποίησαν σαν ραδιοφάρμακο εκμπομπής το 99mTc-

Tetrofosmin και ένα σύστημα για τις διορθωμένες εικόνες απορρόφησης 

ανάλογο με το δικό μας, και με αυτά του Vidal και των συνεργατών του  [112] 

που χρησιμοποίησαν ένα διαφορετικό σύστημα διόρθωσης με 99mTc αντι για 

Gd 153  και επιβεβαιώνει την αυξημένη ειδικότητα για την περιοχή της Δεξιας 

Στεφανιαίας Αρτηρίας (RCA) αλλά βρίσκει πολύ φτωχά αποτελέσματα για την 

περιοχή του Προσθίου Κατιόντος Κλάδου ( LAD). 

Η παρούσα μελέτη συμπεραίνει μια αυξημενη ειδικότητα  για την 

περιοχή της Δεξιας Στεφανιαίας Αρτηρίας (RCA) (91% για τις διορθωμένες 
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εικόνες σε σχέση με 41% για τις μη διορθωμένες (ρ<0.05) με μη σημαντικές 

διαφορές στην ειδικότητα για τις άλλες περιοχές. 

Η χαμηλή ειδικότητα για τις μη διορθωμένες εικόνες εξηγείται από τη 

μεθοδολογία και το πρωτόκολο. Οι διαγνώστες δεν ήταν ενήμεροι ούτε για το 

φύλο ούτε για το ιστορικό ή αλλα στοιχεία του ασθενούς ούτε είχαν στη 

διάθεση τους βοηθητικές στατικές λήψεις γεγονός που δεν γίνεται στην 

καθημερινή ρουτίνα αλλά ήταν απαραίτητο να γίνει για την ανεπηρρέαστη 

εκτίμηση των μεθόδων. 

Στη δική μας μελέτη, ασθενείς με νόσο δύο ή τριών αγγείων δεν έδειξαν 

σημαντικές διαφορές ούτε στην ευαισθησία ούτε στην ειδικότητα όσον αφορά 

τις διορθωμένες εικόνες σε σχέση με τις μη διορθωμένες, εν αντιθέσει με 

μελέτες που αναφέρθησαν προηγουμένως. 

Αρκετές μελέτες με ομοιώματα ή ασθενεις έχουν γίνει με διάφορα 

συστήματα διόρθωσης της εξασθένισης αλλά όχι της σκέδασης και εκείνο που 

παρατηρήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν μια υπερδιόρθωση στο 

κατώτερο τοίχωμα. Η σχετική αύξηση των κρούσεων στο κατώτερο τοίχωμα 

προφανώς δημιουργήθηκε απο σκεδαζόμενα φωτόνια προερχόμενα απο 

δομές κοντά στην καρδιά όπως είναι το συκώτι. Στη μελέτη μας το πρόβλημα 

αυτό ξεπεράστηκε επειδή χρησιμοποιήθηκε μέθοδος διόρθωσης της 

σκέδασης με τη χρήση του διπλού ενεργειακού παραθύρου. Η συνδυασμένη 

χρήση διορθωσης σκέδασης και εξασθένισης οδήγησε σε καλύτερης 

ομοιογένειας εικόνες συγκριτικά με τις μη διορθωμένες με αποτέλεσμα την 

αντικειμενική γνωμάτευση του Σπινθηρογραφήματος Αιμάτωσης Μυοκαρδίου, 

ανεξάρτητα του βαθμού εμπειρίας του γνωματεύοντος Πυρηνικού Ιατρού. 
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Στην πραγματικότητα το ποσοστό των σκεδαζομένων φωτονίων που 

περιέχονται στη μη διορθωμένη εικόνα ειναι συνήθως 10% των συνολικών 

φωτονίων για το Tl-201 και μπορεί να φτάνει και το 30% [133, 134]. Σε 

μερικούς ασθενείς η επίδραση του φαινομένου της σκέδασης είναι εντονότερη 

στις διορθωμένες εικόνες σε σχέση με τις μη διορθωμένες. Επειδή οι μέθοδοι 

διόρθωσης της εξασθένισης δε μπορούν να ξεχωρίσουν τα σκεδαζόμενα απο 

τα μη σκεδαζόμενα φωτόνια, όλα ενισχύονται εξίσου στις διορθωμένες 

εικόνες, έχοντας ως αποτέλεσμα τα σκεδαζόμενα φωτόνια να δημιουργούν 

μεγαλύτερο πρόβλημα στις διορθωμένες εικόνες σε σχέση με τις μη 

διορθωμένες. Ετσι, γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητο σε κάθε εφαρμογή 

συστήματος διόρθωσης της εξασθένισης να εφαρμόζεται και διόρθωση της 

σκέδασης [135, 136]. 

Όπως και σε προηγούμενες μελέτες [85, 91, 108, 137, 138] έτσι και στη 

δική μας παρατηρήθηκε η δημιουργία ελλειμμάτων στην κορυφή στις 

διορθωμένες εικόνες  εύρημα το οποίο αποδίδεται στην ανατομία της 

περιοχής (λέπτυνση κορυφής) . Το κορυφαίο τοίχωμα είναι το λεπτότερο 

τμήμα της καρδιάς και ως εκτούτου αυτό που επηρρεάζεται λιγότερο απο τη 

διόρθωση. Ετσι μετα την εφαρμογή της διόρθωσης, η ενίσχυση των 

κρουσεων στα υπόλοιπα τοιχώματα οδηγεί σε τεχνικό έλλειμμα στην κορυφή. 

Αυτή η συμπεριφορά απαιτεί απο τους διαγνώστες των διορθωμένων εικόνων 

να μην αξιολογούν ήπιες μειώσεις των κρούσεων στην κορυφή αλλά να τις 

θεωρούν φυσιολογικές.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Στη μελέτη μας αξιολογήθηκε ένα εμπορικά διαθέσιμο σύστημα 

διόρθωσης της φωτονικής εξασθένισης βασισμένο σε δύο κινούμενες  πηγές 

γαδολινίου (Gd 153).  Το σύστημα αυτό είναι απλό στη χρήση, έχει λογικό 

κόστος, χωρίς χρονική επιβάρυνση για τον ασθενή αλλά και χωρίς σημαντική 

επιπλέον ακτινοβόληση.  

Το βασικό μας συμπέρασμα ήταν αυξημενη ειδικότητα  για την περιοχή 

της Δεξιας Στεφανιαίας Αρτηρίας (RCA) (91% για τις διορθωμένες εικόνες σε 

σχέση με 41% για τις μη διορθωμένες [p<0.05]) με μη σημαντικές διαφορές 

στην ειδικότητα για τις άλλες περιοχές. 

Επιπλέον εφαρμόσαμε και διόρθωση του φαινομένου της σκέδασης με 

αποτέλεσμα την καλύτερη ομοιογένεια των διορθωμένων εικόνων συγκριτικά 

με τις μη διορθωμένες και ως εκ τούτου τα λιγότερα ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα ειδικότερα όσον αφορά το κατώτερο τοίχωμα της αριστεράς 

κοιλίας, κάτι που αποτελούσε πρόβλημα σε μελέτες που δεν εφαρμοζόταν 

διόρθωση της σκέδασης. 

Κατανέμοντας τους ασθενείς μας ανάλογα με το φύλο, στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις διορθωμένες και μη εικόνες 

παρατηρήθηκαν και στην περιοχή της LAD για τις γυναίκες. 

Συμπερασματικά, η σαφής υπεροχή των διορθωμένων έναντι των μη 

διορθωμένων τομογραφικών εικόνων, οδηγεί στην αντικειμενική εκτίμηση του 

Σπινθηρογραφήματος Αιμάτωσης Μυοκαρδίου, ανεξάρτητα του βαθμού 

εμπειρίας του γνωματεύοντος Πυρηνικού Ιατρού, βελτιώνοντας έτσι την 

επαναληψιμότητα της εξέτασης. 

 118



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Kuhl D.E. and Edwards R.Q., “Image Separation Radioisotope 

Scanning”, Radiology, 1963,80:653 

2. Mullani N.A., Gaeta J. and Kerion K.,”Dynamic Imaging With High 

Resolution Time-of-Flight PET Camera”, TOFPETI IEE Trans.  Nucl. Sci., 

1984,S-31: 609 

3. Budinger T. F. and Gullberg G. T., “Three Dimentional Reconstruction 

in Nuclear Medicine by Iretative least –squares and Fourier Transform 

Techniques”, IEEE Trans. Nucl. Sci., 1974, NS-21 :2 

4. D. B. Sodee, S.C. Port, J.K. O’Donnell, et. al. Cardiovascular System, 

In: P.J. Early, D. B. Sodee, editors, Principles and Practice of Nuclear 

Medicine, 2nd edition, St. Louis, Missouri: Mosby; 1995, p. 409. 

5. L. Prvulovich Radiopharmaceuticals for the study of the heart, In: P.J. 

Ell, S.S. Gambhir, editors, Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and 

Treatment, 3rd edition, Philadephia: Elsevier; 2004, p. 1015 – 1022. 

6. Lebowitz E., Greene N.W., Fairchild R., et al., “ Thallium-201 for 

Medical Use”, I. J. Nucl Med., 1975,16:151 

7. Carr E.A., “The Direct Diagnosis of Myocardial Infarction by  

Photoscanning After Administration of Cessium-131”, Am Heart J., 

1964,68:627. 

8.  Zarret B.L., Dicola V.C., Donabedian R.K., et al., “ Dual Radonuclide 

Study of Myocardial Infarction”, Circulation, 1976,53:422 

 119



9. Piwnica-Worms D ., “Divergent Kinetics of Tl-201 and  99mTc-sestamibi 

in Cultured Chick Cardiac Myocytes after ATP Depletion” Circulation, 

1992,85:1531 

10. Melin J.A and Becker L.C., Quantitative Relationship Between Global 

Left Ventricular Thallium Uptake and Blood flow: Effects of propranol, 

Ouabian, Dipyridamole  and Coronary Artery Occlusion, J.Nucl 

Med.,1986,27:641 

11. Goldhaber S.Z., Newell J.B., Ingwall J.S., et al., Effects of Reduced 

Coronary Flow on Thallium-201 Accumulation and Release  in an in Vitro 

Rat Preparation, Am J. Cardiol., 1983,51:891 

12. Pohost G.M., Alpert N.M., Inngwall J.S., et al.: Thallium Redistibution 

Mechanisms and Clinical Utility, Semin Nucl. Med. 1980,10:70 

13. Grunwald A.M., Watson D.D., Holzgrefe H.H et al. Myocardial 

Thallium-201 Kinetics in Normal and Ischaaaemic Myocardium, Circulation, 

1981,64:610 

14. Pohost G.M., Keff D., Gewirtz H., et al., Thallium Redistribution 

Mechanism and Clinical Utility, Semin Nucl. Med., 1980,10:70 

15. Gewirtz H., Grotte G.J., Strauss H.N., et al., “The influence of Left 

Ventricular Volume and Wall Motion on Myocardial Images”, 

Circulation,1979,59:1172 

16. Leppo J.A, Okada R.D., Strauss H.M., et al., “Effect of Hyperemia on 

Thallium-201 Redistribution in Normal Canine Myocardium”, Cardovasc. 

Res., 1985,19:679 

 120



17. Pieri P., Abraham S.A.,  Katayama H., et al , “Thallium 201 Myocardial 

Scintigraphy :Simple Injection, Reinjection or 24 hours Delayed Imaging”, 

J.Nucl. Med,1990, 31 :1390 

18. Wilson R.A., Sallivan P.J., Okada R.D., et al “The Effect of Eating on 

Thallium Myocardial Imaging”, Chest.,1986,89:195 

19. Brown K.A., Boucher C.A, Okada  R.D,et al., “Quantification of 

Pulmonary Thallium-201 Activity Following Upright Exercise in Normal 

Subjects: Importance of Peak Heart rate  and propranolol Usage in Defining 

Normal Values”, Am. J. Cardiol., 1984,53:1687 

20. Detrano R., Leatherman J., Salcedo E.E.,et al ., “Bayesian Analysis 

versus Discriminant Function Analysis: Their Relative Utility in the Diagnosis 

of Coronary Disease”, Circulation,1986,73:970 

21. Berger B.C., Watson D.D., Taylor G.J.,et al., “Quantitative TL-201 

Exercise Scintigraphy for Detection of Coronary Artery Disease”, J. Nucl. 

Med., 1981,22:585 

22. Kaul S., Boucher C.A., Newell J.B.,et al ., “Determination of the 

Quantitative Thallium Imaging Variables that Optimize the Detection of 

Coronary Artery Disease”,J.Am. Coll. Cardiol.,1986,7:527 

23. Tamaki N., Yonekura Y., Mukai T., et al ., “Stress TL-201 Transaxial 

Emission Comptuted Tomography: Quantitative vs Qualitative Analysis for 

Evaluation of Coronary Artery Disease”, J.Am .Coll.Cardiol.,1984,4:1213 

24. Fintel D.J, Links J.M, Brinker J.A., et al., “Improved Diagnostic 

Performance of Exercise TL-201 Single –Photon Emission Computed 

Tomography over Planar Imaging in the Diagnosis of Coronary Artery 

Disease”, J.Am. Coll. Cardiol.,1989,13:650 

 121



25. Quinones M.A., Verani M.S., Hiachin  R.M., et al., “Exercise 

Echocardiography versus TL-201 Single-Photon  Emission Computed 

Tomography in Evaluation of Coronary Artery Disease: Analysis of 292 

Patients’, Circulation, 1992,85;1026 

26. Madahhi J., Van Train K.F., Prigent F.,et al.,”Quantitative Single-

Photon Emission  Computerized  Thallium-201 Tomography for Detection 

and Localization of Coronary Artery Disease: Optimization and Prospective 

Validation of a New Technique”, J.Am.Coll. Cardiol., 1989,114;1689 

27. Detrano F., Janosi A., Lyonsk P., et al., “Factors Affecting Sensitivity 

and Specificity of a Diagnostic Test . The Exercise Thallium 

Scintigram”Am.J.Med., 1988,84;699 

28. Heo J.,Wolmer I., Kegel J., Iskandrian A.S.,”Sequential Dual-isotope 

SPECT Imaging with Thallium-201 and Technetium-99m-sestamibi”, J. Nucl. 

Med., 1989,30:38 

29. Berman D.S., Kiat H., Friedman J.D.,et al., “Separate Acquisition Rest 

Thallium-201/Stress Tecnetium-99m sestamibi Dual-Isotope Myocardial 

Perfusion Single-Photon Emission Computed Tomography”, A clinical 

validation study. J. Am Coll. Cardiol,1993,22:1455 

30. Sridhara Bs., Sochor H., Rigo P., et al, “Myocardial Sngle Photon 

Emission Computed Tomographic Imaging with Technetium-99m- 

tetrofosmin Stress-rest Imaging with Same –day and Separate-day Rest 

Imaging”,J.Nucl.Med., 1994,1:138 

31. Rigo p., Leclarq B.,Itti R., et al., “Technetium-99m-teteofosmin 

Myocardial Imaging: A Comparison with Thallium-201 and Angiography”, 

J.Nucl Med., 1994,35:587 

 122



32. Georgoulias P., Demakopoulos N., Kontos A ., et al., “Tc-99m 

tetrofosmin Myocardial Perfusion Imaging: A Comparison with Coronary 

Angiography”, Nuklearmedizin, 1996,35:153 

33. Saccheti G., Inglese E., Bongo A.S., et al “Detection of Moderate and 

Severe Coronary Artery Stenosis with  Technetium-99m-tetrofosmin 

Myocardial Single-Photon Emission Tomography”,J.Nucl. 

Cardiol.,1994,24:1230 

34. Young T.KA., Chambers J., Maisey M.N., et al “Planar M yocardial 

Perfusion Scan: Comparison of 1-Day and 2-Day Protocols”,Eur.J.Nucl. 

Med.,1996,23:320 

35. Kusher F.G., Okada R.D., Kirschenbaum D., et al., “Lung TL-201 

Uptake after Stress Testing in Patients with Coronary Artery Disease”, 

Circulation, 1981,63:341 

36. Gill J.B., Ruddy T.D., Newell J.B., et al., “Prognostic Importance of 

Thallium Uptake by the Lungs During Exercise in Coronary Artery Disease”, 

N. Engl.J. Med .,1987,317:1485 

37. Kurata C.,Tawarahara K., Taguchi T., et al., “Lung Thallium-201 

Uptake During Exercise Emission Computed Tomography”,J. Nucl. Med, 

1991,32:417 

38. Maddahi J, Kiat H, Van Traink,et al.Myocardial perfusion imaging with 

technetium-99m sestamibi SPECT in the evaluation of coronary artery 

disease. Am J Cardiol 1990;66;55E-62F. 

39. Manglos SH, Thomas FD,Gagne GM ,et al.Phantom study of breast 

tissue attenuation in myocardial imaging. J Nucl Med 1993;34;992-996. 

 123



40. DePuey EG, Rozanski A. Using gated technetium-99m sestamibi 

SPECT to characterize fixed myocardial defectsas infarrct or artefact. J Nucl 

Med 1995;36:952-955. 

41. Smanio PE, Watson DD, Segalla DL, et al. Value of gating of 

technetium-99m sestamibi single-photon emission computed tomographic 

imaging. J Am Coll Cardiol 1997;29 69-77. 

42. Malko JA, Van Heertum Rl, Gullberg GT, et al. SPECT liver imaging   

using an iterative attenuation correction algorithm and an external food 

source. J Nucl Med 1986;27:701-705. 

43. Bailey DL, Hutton BF, Walter PJ. Improved SPECT using simultaneous 

emission and transmission tomography. J Nucl Med 1987;28:844-851. 

44. Galt JR, Cullum SJ, Garcia EV. SPECT quantification: a simplified 

method of attenuation and scatter correction for cardiac imaging. J Nucl Med 

1992;33:2232-2237. 

45. Manglos SH, Bassano DA, Thomas FD. Cone-beam transmission CT 

for nonuniform attenuation compensation of SPECT images. J Nucl Med 

1991;32:1813-1820. 

46. Tung C-H, Gullberg GT, Zeng GL, et al. Nonuniform attenuation 

correction using simultaneous transmission and emission  converging 

tomography. IEEE Trans Nucl Sci 1992;39:1134-1143. 

47. Manglos SH, Bassano DA, Thomas FD, et al. Imaging of the human 

torso using cone beam transmission CT implementation on a rotating 

gamma camera. J Nucl Med 1992;33:150-156. 

 124



48. De Pasquale EE, Nody AC, DePuey EG, et al.Quantitative rotational 

thallium-201 tomography for identifying and localizing coronary artery 

disease. Circulatoin 1988;77:316-327. 

49. Rab ST, Alazraki NP, Guertler-Krawczynska E. Peritoneal fluid causing 

inferior attenuation on SPECT thallium-201 myocardial imagining women. J 

Nucl Med 1988;29:1860-1864. 

50. Johnstone D, Wakers F, Berger H, et al.Effect of patient positioning on 

left lateral thallium-201 myocardial images. J Nucl Med 1979;20:183-188. 

51. Machac J,George T .Effect of 360 SPECT prone imaging on Tl-201 

myocardial perfusion studies. J Nucl Med 1990;31:812. 

52. Kiat H, Van Train KF, Friedman JD, et al. Quantitative stress-

redistribution thallium-201 SPECT using prone imaging: methodologic 

development and validation. J Nucl Med 1992;33:1509-1515. 

53. Chua T, Kiat H, Germano G, et al. Rapid back to back adenosine 

stress/rest technetium-99m teboroxime myocardial perfusion SPECT using 

a triple-detector camera: development and validation of an optimized clinical 

protocol. J Nucl Med 1992;33(suppl):1559. 

54. Stern S, Greenberg D, Corne R. Effect of exercise supplementation on 

dipyridamole thallium-201 image quality. J Nucl Med 1992;33 (suppl):1559 

55. Friedman J, Van Train K, Maddahi J, et al. “Upward creep” of the heart: 

a frequent source of false-positive reversible defects during thallium-201  

stress-redistribution SPECT. J Nucl Med 1989;30:1718-1722. 

56. Friedman J, Berman DS, Van Train K, et al. Patient motion in thallium-

201 myocardial SPECT imaging. An easily identified frequent source of 

artefactual defect. Clin Nucl Med 1988;13:321-324. 

 125



57. Cooper JA, Neumann PH, mcCandless BK. Effect of patient motion on 

tomographic myocardial perfusion imanging. J Nucl Med 1992;13:1566-

1571. 

58. Borvinick EH, Yu Yz, O’ Connell WJ, et al. A quantitative assessment 

of patient motion and its effect of myocardial perfusion SPECT Images. J 

Nucl Med 1993;34:303-310. 

59. Prigent FM, Hyun M, Berman DS, et al. Effects of motion on thallium-

201 SPECT studies: a simulation and clinical study. J Nucl Med 

1993;34:1845-1850. 

60. Eisner RL, Churchwell A, Noever T, et al. Quantitative  analysis of the 

the  tomographic thallium-201 myocardial bullseye display: critical  role of 

correcting for patient motion. J Nucl Med1998;29:91-97. 

61. Geckle WJ, Frank TL, Links JM,  et al. Correction for patient and organ 

movement in SPECT: application to exercise thallium-201 cardiac imaging. J 

Nucl Med 1986;27:899. 

62. Galt JR, Robbins WL, Eisner RL, et al.Thallium-201 myocardial SPECT 

quantitation:  effect of wall thickness. J Nucl Med 1987;27;577 

63. DePuey EG, Guertler-Krawczynska E, Perkins  JV, et al. Alterations in 

myocardial thallium-201 distribution in patient with chronic system 

hyperrension undergoing single-photon emission computed tomography. Am 

J Cardiol 1988;62:234-238. 

64. Cooper JA, Neumann PH, McCandless BK, Detection of patient motion 

during tomographic myocardial perfusion imaging. J Nucl Med 

1993;34:1341-1348. 

 126



65. DePuey EG, Krawczynska EG. Robbins WL. Thallium-201 SPECT in 

coronary artery disease patients with left bundle branch block. J Nucl Med 

1988;29:1479-1485. 

66. Burns RJ, Galligan L, Wright LM, et al. Improved specificity of 

myocardial thallium-201 single-photon emission computed tomography in 

patients with left bundle branch block by dipyridamole. Am J Cardiol 

1991;68:504-508. 

67. Matzer LA, Kiat H, Friedman JD, et al. A new approach to the 

assessment of tomographic thallium-201 scintigraphy in patients with left 

bundle branch block. J Am Coll Cardiol 1991;17:1309-1317. 

68. Civelek AC, Gozukara I, Durski K, et al. Detection of left anterior 

descending coronary artery disease in patient with left bundle branch block. 

Am J Cardiol 1992;70:1565-1570. 

69. Rockett JF, Chadwick W, Moinuddin M , et al . Intravenous 

dipyridamole thallium-201 SPECT  imaging in patients with left bundle 

branch block. Clin Nucl Med  1990;6:401-407. 

70. Larcos G, Brown ML, Gibbons RJ. Role of dipyridamole thallium-201 

imaging in left bundle branch block. Am J Cardiol 1991;68:1097-1098. 

71. Κωνσταντίνος Περισυνάκης, Επίδραση των παραγόντων σκέδασης και 

εξασθένισης στην ποιότητα της κλασικής και της τομογραφικής 

σπινθηρογραφικής εικόνας Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Φυσικής, 

Πανεπιστήμιο Ηρακλείου Κρήτης 

72. Προυκάκης Χ Χ., Ιατρική Φυσική, Τόμος πρώτος, Αθήνα¨Παρισιάνος Γ. 

Κ 1983 

 127



73. Saha B. E., <<Physics and Radiology of Nuclear Medicine>>, New 

York: Springer Verlang, 1993 

74. Sorenson JA, Phelps ME. Physics in Nuclear Medicine. 2nd ed. 

Orlando, Florida: Grune and Stratton, Inc., 1987:178-96 

75. Attix FH. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. 

New York: John Wiley, 1986:38-60, 124-59. 

76. DuPuey EG, Garcia EV. Optimal specificity of thallium-201 SPECT 

through recognition of imaging artefacts. J Nucl Med 1989;30:441-9 

77. Floyd CE, Jaszczak RJ, Harris CC, Coleman RE. Energy and spatial 

distribution of multiple order Compton scatter in SPECT: a Monte Carlo 

investigation. Phys Med Biol. 1984 Oct; 29(10):1217-30. 

78. Jawzezak RJ, Greer KL, Floyd CE Jr, Harris CC, Coleman RE 

Improved SPECT quantification using compensation for scattered photons. J 

Nucl Med. 1984 Aug;25(8):893-900 

79. Sorenson JA. Quantitative measurement of radioactivity in vivo by 

whole body counting . In Hine JH, Sorenson JA eds. Instrumentation in 

nuclear medicine, vol 2. New York: Academic Press, 1974:311-348 

80. Chang LT. A method for attenuation correction in radionuclide 

computed tomography. IEEE Trans Nucl Sci 

81. Tsui BMW, Frey EC, McCartney WH, Lonn AHR, Nowak D, Johnston 

RE, A fast sequential SPECT/CT data acquisition method for accurate 

attenuation compensation in cardiac SPECT, J Nuclear Med Vol 36 No 5 

page 169P May 1995 

 128



82. Cao Z, Tsui BMW, Performance characteristics of transmission 

imaging using a sheet source with parallel hole collimators, Med Physics 

19(5), Sept/Oct 1992. 

83. Frey EC, Tsui BMW, Perry R, Simultaneous acquisition of emission 

and transmission data for imroved thallium-201 cardiac SPECT using a 

technetium-99m transmission source, J Nucl Med 33pp 2238-2245, 1992 

84. Freidman J, Van Train K, Maddahi J, et al, Upward creep of the heart:a 

frequent source of false positive reversible defects on Tl-201 stress 

redistribution SPECT, J Nucl Med, 27:899-900, 1986 

85. Prvulovich EM, Lonn AH, Bomanji JB, Jarritt PH, Ell PJ. Effect of 

attenuation correction on myocardial thallium-201 distribution in patients with 

a low likelihood of coronary artery disease. Eur J Nucl Med. 1997 

Mar;24(3):266-75. 

86. Tan P, Baily DL, Meikle SR, Erberl S, Fulton RR, Hutton BF, A 

scanning line source for simultaneous emission and transmission 

measurements in SPECT, J Nucl Med 34:1752-1760, 1993 

87. Hurton B., Brian F. Correction for Attenuation and Scatter in SPECT. 

Alasbimn Journal 2002Oct; 5(18): http://www2.alasbimnjournal.cl /alasbimn 

/CDA /sec_b/0,1206,SCID%253D454,00.html 

88. King MA, Tsui BM, Pan TS. Attenuation compensation for cardiac 

single-photon emission computed tomographic imaging: Part 1. Impact of 

attenuation and methods of estimating attenuation maps. J Nucl Cardiol. 

1995 Nov-Dec;2(6):513-24. 

89. Nishimura S, Mahmarian JJ, Boyce TM, Verani MS. Quantitative 

thallium-201 single-photon emission computed tomography during maximal 

 129



pharmacologic coronary vasodilation with adenosine for assessing coronary 

artery disease.J Am Coll Cardiol. 1991 Sep;18(3):736-45. 

90. Christian TF, Miller TD, Bailey KR, Gibbons RJ.Noninvasive 

identification of severe coronary artery disease using exercise tomographic 

thallium-201 imaging.Am J Cardiol. 1992 Jul 1;70(1):14-20. 

91. Schelbert HR, Wisenberg G, Phelps ME, Gould KL, Henze E, Hoffman 

EJ, Gomes A, Kuhl DE.Noninvasive assessment of coronary stenoses by 

myocardial imaging during pharmacologic coronary vasodilation. VI. 

Detection of coronary artery disease in human beings with intravenous N-13 

ammonia and positron computed tomography.Am J Cardiol. 1982 Apr 

1;49(5):1197-207. 

92. Stewart RE, Schwaiger M, Molina E, Popma J, Gacioch GM, Kalus M, 

Squicciarini S, al-Aouar ZR, Schork A, Kuhl DE. Comparison of rubidium-82 

positron emission tomography and thallium-201 SPECT imaging for 

detection of coronary artery disease. Am J Cardiol. 1991 Jun 

15;67(16):1303-10. 

93. Lee DS, So Y, Cheon GJ et al. Limited incremental diagnostic values of 

attenuation-noncorrected gating and ungated attenuation correction to 

rest/stress myocardial perfusion SPECT in patients with an intermediate 

likelihood of coronary artery disease. J Nucl Med. 2000 May;41(5):852-9; 

discussion 860-2. 

94. Van Train KF, Garcia EV, Maddahi J, Areeda J, Cooke CD, Kiat H, 

Silagan G, Folks R, Friedman J, Matzer L, et al.Multicenter trial validation for 

quantitative analysis of same-day rest-stress technetium-99m-sestamibi 

myocardial tomograms.J Nucl Med. 1994 Apr;35(4):609-18. 

 130



95. Van Train KF, Areeda J, Garcia EV, Cooke CD, Maddahi J, Kiat H, 

Germano G, Silagan G, Folks R, Berman DS.Quantitative same-day rest-

stress technetium-99m-sestamibi SPECT: definition and validation of stress 

normal limits and criteria for abnormality.J Nucl Med. 1993 Sep;34(9):1494-

502. 

96. Demer LL, Gould KL, Goldstein RA, Kirkeeide RL, Mullani NA, 

Smalling RW, Nishikawa A, Merhige ME. Assessment of coronary artery 

disease severity by positron emission tomography. Comparison with 

quantitative arteriography in 193 patients.Circulation. 1989 Apr;79(4):825-

35. 

97. Chang W, Loncaric S, Huang G, Sanpitak P. Asymmetric fan 

transmission CT on SPECT systems.Phys Med Biol. 1995 May;40(5):913-

28. 

98. Gullberg GT, Huesman RH, Malko JA, Pelc NJ, Budinger TF.An 

attenuated projector-backprojector for iterative SPECT reconstruction.Phys 

Med Biol. 1985 Aug;30(8):799-816. 

99. Jaszczak RJ, Gilland DR, Hanson MW, Jang S, Greer KL, Coleman 

RE.Fast transmission CT for determining attenuation maps using a 

collimated line source, rotatable air-copper-lead attenuators and fan-beam 

collimation.J Nucl Med. 1993 Sep;34(9):1577-86. 

100. Manglos SH, Jaszczak RJ, Floyd CE, Hahn LJ, Greer KL, Coleman 

RE. Nonisotropic attenuation in SPECT: phantom tests of quantitative 

effects and compensation techniques.J Nucl Med. 1987 Oct;28(10):1584-91. 

 131



101. Tsui BM, Gullberg GT, Edgerton ER, Ballard JG, Perry JR, McCartney 

WH, Berg J.Correction of nonuniform attenuation in cardiac SPECT 

imaging.J Nucl Med. 1989 Apr;30(4):497-507. 

102. Bailey DL, Hutton BF, Walker PJ.Improved SPECT using simultaneous 

emission and transmission tomography.J Nucl Med. 1987 May;28(5):844-51. 

103. Ficaro EP, Fessler JA, Shreve PD, Kritzman JN, Rose PA, Corbett JR. 

Simultaneous transmission/emission myocardial perfusion tomography. 

Diagnostic accuracy of attenuation-corrected 99mTc-sestamibi single-

photon emission computed tomography. Circulation. 1996 Feb 1;93(3):463-

73. 

104. Kluge R, Sattler B, Seese A, Knapp WH.Attenuation correction by 

simultaneous emission-transmission myocardial single-photon emission 

tomography using a technetium-99m-labelled radiotracer: impact on 

diagnostic accuracy.Eur J Nucl Med. 1997 Sep;24(9):1107-14. 

105. Κluge R, Seese A, Sattler B, Knapp WH. Non-uniform attenuation 

correction for myocardial SPET using two Gd-153 line sources. 

Nuklearmedizin. 1996 Dec;35(6):205-11. 

106. Ficaro EP. Should SPET attenuation correction be more widely 

employed in routine clinical practice? For. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 

2002 Mar;29(3):409-12. 

107. Matsunari I, Boning G, Ziegler SI et al. Attenuation-corrected rest 

thallium-201/stress technetium 99m sestamibi myocardial SPECT in 

normals. J Nucl Cardiol. 1998 Jan-Feb;5(1):48-55. 

108. Chouraqui P, Livschitz S, Sharir T et al. Evaluation of an attenuation 

correction method for thallium-201 myocardial perfusion tomographic 

 132



imaging of patients with low likelihood of coronary artery disease. J Nucl 

Cardiol. 1998 Jul-Aug;5(4):369-77. 

109. Ficaro EP, Fessler JA, Rogers WL, Schwaiger M.Comparison of 

americium-241 and technetium-99m as transmission sources for attenuation 

correction of thallium-201 SPECT imaging of the heart.J Nucl Med. 1994 

Apr;35(4):652-63. 

110. Hendel RC, Corbett JR, Cullom SJ, DePuey EG, Garcia EV, Bateman 

TM. The value and practice of attenuation correction for myocardial 

perfusion SPECT imaging: a joint position statement from the American 

Society of Nuclear Cardiology and the Society of Nuclear Medicine. J Nucl 

Cardiol. 2002 Jan-Feb;9(1):135-43. 

111. Hendel RC, Berman DS, Cullom SJ et al.  Multicenter clinical trial to 

evaluate the efficacy of correction for photon attenuation and scatter in 

SPECT myocardial perfusion imaging. Circulation. 1999 Jun 1;99(21):2742-

9. 

112. Vidal R, Buvat I, Darcourt J et al. Impact of attenuation correction by 

simultaneous emission/transmission tomography on visual assessment of 

201Tl myocardial perfusion images. J Nucl Med. 1999 Aug;40(8):1301-9. 

113. Kjaer A, Cortsen A, Rahbek B, Hasseldam H, Hesse B. Attenuation 

and scatter correction in myocardial SPET: improved diagnostic accuracy in 

patients with suspected coronary artery disease. Eur J Nucl Med Mol 

Imaging. 2002 Nov;29(11):1438-42. 

114. Tomiguchi S, Kumita S, Hashimoto J et al.  Multi-center study for the 

evaluation of clinical usefulness of attenuation and scatter correction on 

201Tl myocardial SPECT Kaku Igaku. 2002 Feb;39(1):37-46. 

 133



115. Gallowitsch HJ, Unterweger O, Mikosch P et al. Attenuation correction 

improves the detection of viable myocardium by thallium-201 cardiac 

tomography in patients with previous myocardial infarction and left 

ventricular dysfunction. Eur J Nucl Med. 1999 May;26(5):459-66. 

116. Gallowitsch HJ, Sykora J, Mikosch P et al.  Attenuation-corrected 

thallium-201 single-photon emission tomography using a gadolinium-153 

moving line source: clinical value and the impact of attenuation correction on 

the extent and severity of perfusion abnormalities. Eur J Nucl Med. 1998 

Mar;25(3):220-8. 

117. Emmett L, Husain M, Lee DS et al. Reduced Detection of Triple Vessel 

and Left Main Coronary Artery Disease with Attenuation Corrected 

Myocardial Perfusion Imaging. World J Nucl Med 2004;3:41-48 

118. Emmett L, Iwanochko RM, Freeman MR, Barolet A, Lee DS, Husain M. 

Reversible regional wall motion abnormalities on exercise technetium-99m-

gated cardiac single photon emission computed tomography predict high-

grade angiographic stenoses. J Am Coll Cardiol. 2002 Mar 20;39(6):991-8. 

119. Wackers FJ. Should SPET attenuation correction be more widely 

employed in routine clinical practice? Against. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 

2002 Mar;29(3):412-5 

120. Harel F, Genin R, Daou D Clinical impact of combination of scatter, 

attenuation correction, and depth-dependent resolution recovery for (201)Tl 

studies. J Nucl Med. 2001 Oct;42(10):1451-6. 

121. Dash H, Massie BM, Botvinick EH, Brundage BH.The noninvasive 

identification of left main and three-vessel coronary artery disease by 

 134



myocardial stress perfusion scintigraphy and treadmill exercise 

electrocardiography.Circulation. 1979 Aug;60(2):276-84. 

122. Rehn T, Griffith LS, Achuff SC, Bailey IK, Bulkley BH, Burow R, Pitt B, 

Becker LC.Exercise thallium-201 myocardial imaging in left main coronary 

artery disease: sensitive but not specific.Am J Cardiol. 1981 Aug;48(2):217-

23. 

123. Nygaard TW, Gibson RS, Ryan JM, Gascho JA, Watson DD, Beller 

GA.Prevalence of high-risk thallium-201 scintigraphic findings in left main 

coronary artery stenosis: comparison with patients with multiple- and single-

vessel coronary artery disease.Am J Cardiol. 1984 Feb 1;53(4):462-9. 

124. Wakasugi S, Shibata N, Kobayashi T, Fudemoto Y, Hasegawa Y, 

Nakano S.Specific perfusion pattern in stress 201Tl myocardial scintigraphy 

of left main coronary artery disease.Eur J Nucl Med. 1986;12(8):369-74. 

125. Maddahi J, Abdulla A, Garcia EV, Swan HJ, Berman DS.Noninvasive 

identification of left main and triple vessel coronary artery disease: improved 

accuracy using quantitative analysis of regional myocardial stress 

distribution and washout of thallium-201.J Am Coll Cardiol. 1986 

Jan;7(1):53-60. 

126. Chikamori T, Doi YL, Yonezawa Y, Yamada M, Seo H, Ozawa 

T.Noninvasive identification of significant narrowing of the left main coronary 

artery by dipyridamole thallium scintigraphy.Am J Cardiol. 1991 Aug 

15;68(5):472-7. 

127. Iskandrian AS, Heo J, Lemlek J, Ogilby JD.Identification of high-risk 

patients with left main and three-vessel coronary artery disease using 

 135



stepwise discriminant analysis of clinical, exercise, and tomographic thallium 

data.Am Heart J. 1993 Jan;125(1):221-5. 

128. Ficaro E, Duvernoy C, Karabajakian M. Evaluation of attenuation 

corrected SPECT perfusion imaging in patients with multi-vessel disease. 

[abstract] Circulation. 1997;96:I-308 

129. Hansen CL, Crabbe D, Rubin S. Lower diagnostic accuracy of thallium-

201 SPECT myocardial perfusion imaging in women: an effect of smaller 

chamber size.J Am Coll Cardiol. 1996 Nov 1;28(5):1214-9. 42. 

130. Ficaro EP, Fessler JA, Ackermann RJ, Rogers WL, Corbett JR, 

Schwaiger M. Simultaneous transmission-emission thallium-201 cardiac 

SPECT: effect of attenuation correction on myocardial tracer distribution.J 

Nucl Med. 1995 Jun;36(6):921-31. 

131. King MA, Tsui BM, Pan TS. Attenuation compensation for cardiac 

single-photon emission computed tomographic imaging: Part 1. Impact of 

attenuation and methods of estimating attenuation maps. J Nucl Cardiol. 

1995 Nov-Dec;2(6):513-24. 

132. Kluge R, Sattler B, Seese A, Knapp WH. Attenuation correction by 

simultaneous emission-transmission myocardial single-photon emission 

tomography using a technetium-99m-labelled radiotracer: impact on 

diagnostic accuracy. Eur J Nucl Med. 1997 Sep;24(9):1107-14. 

133. Matsunari I, Boning G, Ziegler SI et al. Effects of misalignment 

between transmission and emission scans on attenuation-corrected cardiac 

SPECT J Nucl Med. 1998 Mar;39(3):411-6. 

134. de Vries DJ, King MA. Window selection for dual photopeak window 

scatter correction in Tc-99m imaging. IEEE Trans Nucl Sci 1994;41:2771-8. 

 136



135. Hademenos GJ, Ljungberg M, King MA, Glick SJ. A scatter correction 

method for Tl-201 images: A Monte Carlo investigation. IEEE Trans Nucl Sci 

1993;40: 1179-1186. 

136. Dondi M, Fagioli G, Salgarello M, Zoboli S, Nanni C, Cidda C. 

Myocardial SPECT: what do we gain from attenuation correction (and 

when)? Q J Nucl Med Mol Imaging. 2004 Sep;48(3):181-7. 

137. Pretorius PH, Narayanan MV, Dahlberg ST, Leppo JA, King MA. The 

influence of attenuation and scatter compensation on the apparent 

distribution of Tc-99m sestamibi in cardiac slices. J Nucl Cardiol. 2001 May-

Jun;8(3):356-64. 

138. Rigo P, Van Boxem P, Foulon J, Safi M, Engdahl J, Links J. 

Quantitative evaluation of a comprehensive motion, resolution, and 

attenuation correction program: initial experience. J Nucl Cardiol. 1998 Sep-

Oct;5(5):458-68._ 

 137


	3.1. Εισαγωγή         60
	3.2. Αλληλεπιδραση Φωτονιων-Υλης      62
	3.2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΩΤΟΝΙΩΝ-ΥΛΗΣ [74, 75]

