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RESUMO

As imagens de SPECT cardíaco apresentam
contribuição de espalhamento Compton. pois são
obtidas com o discriminador do snaüsador de energia
centrado no fotopico da radiação gama utilizada.

O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da
redução da fração de Compton na qualidade da
imagem final.

Para tanto foram adotados dois modos de
aquisição: Modo 1 - janela deslocada de +3% em
relação ao fotopico. Modo 2 - utilizando duas janelas,
uma centrada no fotopico e a outra compreendendo a
região de espalhamento; a correção é feita
subtraindo-se, das projeções do fotopico, 40 e 50% da
contribuição Compton.

As imagens obtidas mostram que a correção de
espalhamento produz reconstruções de melhor
qualidade para análise visual, sendo as resultantes da
aquisição Modo 1 superiores às do Modo 2.

INTRODUÇÃO

O estudo de perfusão miocárdica utilizando
tomografia por emissão de fóton único (SPECT- Single
Photon Emission Computed Tomography) 6 um
método amplamente adotado para avaliar problemas
coronarianos.

A obtenção das projeções é feita com câmara de
cintilaçáo rotatória, acoplada a um computador que
processa e reconstrói os cortes tomográficos.

O radionuclídeo mais utilizado é o tecnécio-99m,
que é gama emissor puro, e cujos fótons possuem
energia de 140 keV. Para fótons dessa faixa energética,
o espalhamento Compton contribui de forma
importante na degradação da qualidade da imagem.
Mesmo adotando uma janela energética de 15%

centrada no fotopico, isto é, sendo aceitos apenas os
fótons com energia entre 129.5 e 150,5 keV, ainda há
uma fração não desprezível de radiação espalhada,
especialmente quando se tratam de pacientes com
massa peitoral mais avantajada, ou mesmo obesos.

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência que
a subtração de informações do espalhamento
Compton produz na qualidade das imagens finais. Isso
é feito com dados adquiridos de 2 maneiras: uma com
janela do anafisador energético deslocada sobre o
fotopico, e a outra, com duas janelas, uma sobre a
contribuição Compton e a outra, centrada sobre o
fotopico.

MATERIAIS E MÉTODOS

O fármaco adotado para o presente estudo é:
2-metoxi-isobutil-isonitrila (MIBI), marcado com
tecnécio-99m.

A aquisição de SPECT é feita uma hora após a
administração venosa do radiofarmaco no paciente. A
posição adotada é a supina.

A câmara de cintilaçáo tomográfica usada é a
ORBITER (Siemens), com campo de visão de diâmetro
igual a 39 cm e colimador de alta resolução. Esta
câmara perfaz uma varredura de 180° , a partir de 45°
em oblíqua anterior direita, "step by step" em torno do
paciente, adquirindo 64 projeções, em matrizes de 64 x
64 "pixels", com tempo de duração de 15 segundos
cada.

Os dados são armazenados para processamento
posterior com Sistema MaxDELTA, cujo processador é
o MicroVax-3300.

Modos de Aquisição
Dois modos de aquisição foram estabelecidos:
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Modo 1- Deslocado

Aquisição com a janela do analisador de espectro,
de largura 15%, deslocada de +3%, isto é, centrada
em 144,2 keV, para excluir parte da contribuição de
espalhamento, como indicado no gráfico da Fig. 1.

Figura 2. Espectro do Tc-99m. Indica-se
janelas de energia utilizadas.

Figura 1. Espectro do Tc-99m. Indica-se na figura
a janela de energia utilizada.

Os cortes tomográfícos resultantes já possuem
parte da contribuição de espalhamento excluída, devido
ao deslocamento da janela para a parte mais
energética.

Modo 2- Duola janela

Aquisição com duas janelas no analisador de
espectro: uma de 15% centrada em 140 keV, no
fotopico, e outra de 20% centrada em 115 keV,
abrangendo a região de espalhamento (projeções
Compton), conforme ilustrado na Fig. 2.

Desta aquisição resultam 128 projeções, sendo 64
para cada janela adotada.

Este tipo de aquisição permite subtrair, de modo
conveniente, a fração de contribuição Compton das
projeções antes da reconstrução, além de permitir
utilizar as projeções relativas à janela centrada no
fotopico, como se faz normalmente.

Foram realizados estudos com 7 voluntários
normais, adotando os dois modos de aquisição para
todos.

Processamento
A reconstrução tomogràfica é feita utilizando o

método de retroprojeção filtrada. Para tratamento de
todas as imagens foi usado o filtro Butterworth com
ordem 5,0 e freqüência de corte em 0,5 da freqüência
de Nyquist.

Para cada voluntário, os processamentos foram
realizados nas três condições de aquisição: Modo 1,
Modo 2 e a de uso corrente, com a janela centrada no
fotopico.

O processamento das projeções adquiridas
segundo o Modo 2 requer um tratamento prévio, isto é,
subtração de parte da contribuição espalhada da
aquisição no fotopico. Antes de a subtração ser
efetuada, as projeções Compton sofrem uma
suavizaçáo ponderada de 9 pontos e, só então, 40 e
50% desta aquisição são subtraídos daquela centrada
no fotopico. As outras duas reconstruções são diretas.

Inicialmente, obtêm-se os cortes transversais, a
partir dos quais são reconstruídos os cortes oblíquos,
isto é, segundo os eixos cardíacos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise visual das imagens resultantes, feita por
dois observadores.independentemente, consistiu na
comparação de cada voluntário consigo mesmo, para
garantir as mesmas condições de aquisição.
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Os cortes usados para análise foram aqueles em
que o ventrículo esquerdo é seccionado no sentido do
ápice para a base (cortes segundo o eixo menor).

Para um coração normal, o aspecto esperado
para a distribuição do radiofármaco nas paredes do
ventrículo esquerdo, deve apresentar a forma
esquematizada na Fig. 3.
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Figura 3. Esquema da distribuição do
radiofármaco esperado para um paciente normal no
corte central do eixo menor.

Os parâmetros escolhidos para análise foram:
definição das bordas do ventrículo esquerdo,
homogeneidade da distribuição da atividade nas
paredes do mesmo, uniformidade na espessura destas
paredes e definição do ventrículo direito nas imagens.

A Fig. 4 mostra exemplo relativo a um dos casos
estudados.

Em todos os casos, foi observado que as
imagens obtidas da aquisição Modo 1 apresentam:
.maior homogeneidade na distribuição de atividade nas
paredes do ventrículo esquerdo
•espessura mais uniforme das paredes
.melhor definição das bordas
melhor definição do ventrículo direito.

Pode-se notar que a parede inferior e o septo
deixam de apresentar a descontinuidade de
distribuição de atividade no miocárdio como nos outros
dois modos, resultando num ventrículo esquerdo com
menor diferença de distribuição relativa entre as
paredes, como é esperado para um indivíduo normal. A
não homogeneidade na distribuição pode Induzir a uma
identificação falsa de regiões hipoperfündidas.

As imagens obtidas a partir do Modo 2,
apresentam ventrículo esquerdo com paredes mais
afiiadas e um aumento do diâmetro da cavidade.
Quanto à distribuição do radiofármaco, ela não é tão
homogênea como no Modo 1, sendo que a subtração
de 40% produz resultado superior à subtração de 50%
como pode ser visto na Fíg. 4.

Figura 4: Três cortes da seqüência tomográfica para
as seguintes condições:

1)normal, 2)-5O%, 3)-40% e 4) deslocado

CONCLUSÕES

A análise visual das imagens tomograficas obtidas
mostrou que a subtração do espalhamento Cumpton

contribui substancialmente para a melhoria da
qualidade das imagens do miocárdio.
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Dentre as formas propostas, concluímos que a
aquisição com o deslocamento da janela do anafeador
produziu resultados superiores àqueles obtidos após
subtração parcial de espathamento das próprias
projeções.

Uma análise mais apropriada está sendo
desenvolvida com a quantificação dos parâmetros
acima citados, assim como das dimensões das
cavidades.
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