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Kapittel 9

Strålende hjerter 
– nukleærmedisinsk kardiologi
Kjell Rootwelt

Opptakten i utlandet
Franskmannen Henri Becquerel (1852–1908) oppdaget radioaktivitet i 1896. Hans
elev Marie Sklodowska Curie utforsket fenomenet videre sammen med sin ekte-
mann Pierre Curie. Ekteparet isolerte to nye grunnstoffer som var radioaktive, og
identifiserte tre ulike typer ioniserende stråling: α-, β- og γ-stråling. Æren for først
å ha fremstilt radioaktivitet kunstig tilfaller Marie Curies datter Irene Joliot-Curie
og hennes ektemann Frederic Joliot. I 1947 beskrev Hartmut Kallmann scintilla-
sjonsdetektoren, som var betydelig mer følsom for gammastråling enn tidligere
benyttede Geiger-Müller-tellere. Med Kallmanns detektor som utgangspunkt kon-
struerte Benedict Cassen den første rektilineære scintiskanneren i 1951 ved å mon-
tere elektriske motorer til å bevege detektoren automatisk frem og tilbake over pasi-
enten. Scintillasjonsdetektorer sitter også i de betydelig mer kompliserte gammaka-
meraene, som nå er arbeidshestene i nukleærmedisinske laboratorier. Det første ble
konstruert av Hal O. Anger i 1958. Det ble kommersielt tilgjengelig i 1962, men
kom ikke i vanlig bruk før på 1970-tallet. Nevnes må også David Kuhl, som i 1963
introduserte singel foton emisjonstomografi (SPECT). Kuhl hadde ingen computer
til rekonstruksjon av de tomografiske snittene. Bruk av computer til SPECT ble
først rapportert av G. Muehllehner og R.A. Wetzel i 1972. Prinsippet ble omtrent
samtidig tatt i bruk også til positron-emisjonstomografi (PET).

Den som introduserte bruk av radioaktivitet som sporstoff (tracerprinsippet), var
ungareren György von Hevesy. Dette prinsippet benyttet han første gang i 1911.
Han bodde da på pensjonat i Manchester. Søndager ble det servert stek og på ons-

Nuclear medicine is not unclear medicine!
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dager lapskaus. Hevesy fikk mistanke om at rester fra søndagsmiddagen dukket opp
igjen i lapskausen, noe vertinnen benektet. For å bli sikker tok Hevesy med seg litt
radioaktivitet til pensjonatet og drysset på noen kjøttstykker som han lot bli igjen på
tallerkenen søndag, og som han med et ladet elektroskop triumferende kunne gjen-
finne i lapskausen senere i uken. Som belønning ble han kastet ut av pensjonatet.
Hevesy var utdannet kjemiker (fysikalsk kjemi), men han var den første som brukte
radioaktivitet som tracer i fysiologiske og farmakologiske studier (han fikk Nobel-
prisen for det i 1943), og han regnes gjerne som nukleærmedisinens far til tross for
at han ikke arbeidet innenfor klinisk medisin. Det gjorde derimot Herman
Blumgart. Han var den første som brukte radioaktivitet diagnostisk på pasienter. I
1925 benyttet han radium-C til å måle sirkulasjonstiden fra arm til arm. Dette kan
vel sies å ha vært verdens første kardiologiske bruk av radioaktivitet.

Utviklingen i Norge
Av norske sykehus var det Universitetets psykiatriske klinikk i Oslo som var tidligst
ute med klinisk, diagnostisk bruk av radionuklider. Odvar Skaug overtok ledelsen
av laboratoriet der i 1950, og samme år begynte han å benytte radioaktivt jod diag-
nostisk. Lorentz Eldjarn etablerte tilsvarende virksomhet på Radiumhospitalet i
1951. I 1952 innførte Herbert Palmer bruk av radioaktive isotoper ved sentrallabo-
ratoriet, Drammen sykehus. Ved røntgenavdelingen på Ullevål sykehus introduserte
Kåre Myhre isotopdiagnostikk i 1954, og Olav Holta fulgte opp på røntgenavdelin-
gen i Gjøvik i 1956. Også på Rikshospitalet hadde man på midten av 50-tallet kom-
met i gang med enkelte hematologiske radioisotopundersøkelser, men det var først
etter at Eldjarn ble ansatt der, at Rikshospitalet i 1960 fikk et mer komplett og sent-
ralt, klinisk isotoplaboratorium med fokus på in vivo diagnostikk og behandling.
Rikshospitalet var det sjette norske sykehus som kom i gang. I løpet av det neste ti-
året økte antallet til 25 sykehus. Antallet har senere vært stabilt. 21 av sykehusene
utfører i dag nukleærkardiologiske undersøkelser.

I den første tiden hadde man bare enkle scintillasjonsdetektorer til disposisjon.
Den første rektilineære skanneren kom til Norge ca. 1958, det første gammakame-
raet på slutten av 60-tallet og det første SPECT-kameraet i 1978. Det første hybride
dobbeltdetektor-gammakameraet med koinsidensteknikk og mulighet for positron-
emisjonstomografi (PET) ble installert i 1998, og den første dediserte PET/CT-
skanneren i 2005.

Første passasje-studier. Orienterende undersøkelser av hjertet (kalt radiokardio-
grafi) ble utført på Rikshospitalet allerede ultimo 1960 av daværende reservelege
Søren Chr. Sommerfelt. Han benyttet en stasjonær scintillasjonsdetektor over hjertet
og monitorerte aktivitetsforløpet under første passasje av en intravenøst injisert bolus
av radioaktivt serumalbumin. Større – men også der forbigående – klinisk anvendelse
fikk radiokardiografi på Haukeland sykehus. Der arbeidet Karl Edvard Egenberg
som underordnet lege på Klinisk fysiologisk laboratorium. Han tok i bruk gamma-
kamera som detektor. Med første passasje-studier lar både venstre og høyre ventrik-
kels ejeksjonsfraksjon seg beregne i hvile så vel som i arbeid. Også venstre/høyre-
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shunter lar seg kvantitere med slik teknikk, men etter inngangen til det 21. århundre
har første passasje-undersøkelser knapt blitt rekvirert ved noe norsk sykehus.

EKG-styrt radionuklidventrikulografi etter fullstendig blanding av en intravas-
kulær markør i blodet kom i bruk i Norge fra slutten av 70-tallet og har utkonkur-
rert første passasje-studier som nukleærmedisinsk rutinemetode til hjertefunk-
sjonsundersøkelse. Som markør benyttes oftest pasientens egne røde blodceller
merket med radioaktivt technetium (99mTc). Hvert hjerteslag deles styrt av EKG i
flere like intervaller eller frames (oftest 16 eller 24), og samme intervall fra flere
påfølgende hjerteslag (for eksempel 800) lagres i samme adresse i gammakameraets
datamaskin. Når en slik undersøkelse gjøres med fast detektorposisjon (ikke tomo-
grafisk), er det snakk om EKG-styrt planar radionuklid ventrikulografi, eller i dag-
lig tale MUGA (multiple gated acquisition). Akkvisisjonen kan i tillegg til å være
EKG-styrt med fordel gjøres tomografisk, og da dreier det seg om kardial blodvo-
lum GSPECT (ofte kalt MUGA SPECT), som gradvis ble tatt i bruk fra år 2000.
Med en kardial blodvolumundersøkelse oppnår man meget god tellestatistikk, og
man kan i tillegg til å måle volumetriske data og begge ventriklers ejeksjonsfrak-
sjon også kvantitere eventuell asynkroni i kontraksjonen inter- eller intraventriku-
lært, estimere regurgitasjon, og få tallfestet ulike diastoliske funksjonsparametere.
Det siste har hovedsakelig blitt anvendt som del av vitenskapelige undersøkelses-
protokoller. Figur 9.1 viser arbeidsbelastning under en planar MUGA gjort på
Rikshospitalet i 1981, og figur 9.2 viser elektronikk og datautstyr som var nød-
vendig for å få til undersøkelsen. Figur 9.3 er bilderapporten fra en annen pasient
undersøkt i 1983. Det var en pasjonert turorienteringsløper som ikke lenger orket
å løpe i motbakker. Ikke brystsmerter. Positivt AKG i lokalt sykehus, sannsynlig
negativt AKG på Rikshospitalet. MUGA i hvile (øverst) og under ergometersyk-
ling (nederst) viste venstre ventrikkeldilatasjon under arbeid, med fall i ejeksjons-

Figur 9.1. Ergometer-

sykkel laget på Riks-

hospitalet av bakhjul og 

drivverk fra en ordinær 

DBS herresykkel. Den 

var i bruk i Nukleær-

medisinsk seksjon på 

slutten av 1970- og 

begynnelsen av 1980-

tallet. Bildet viser en pa-

sient som arbeids-

belastes under en radio-

nuklid ventrikulografi 

(MUGA).
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fraksjon fra 70 % til 61 %. Etterfølgende 201Tl SPECT viste uttalt arbeidsindusert
iskemi i venstre ventrikkels fremvegg. Videre utredning/operasjon ble avslått på
grunn av pasientens høye alder (65 år) og lav behandlingskapasitet. Behandlings-
kapasitet og retningslinjer har endret seg!

Figur 9.2. Elektronikk tok 

mer plass i gamle dager. 

Bildet er fra 1979. De to 

konsollene lengst til 

høyre huser den analo-

ge elektronikken til et 

gammakamera, mens 

enhetene lengst til venst-

re med en teletype-

printer i kanten av bildet 

er en fransk computer 

med en for den tid fan-

tastisk lagringskapasitet 

på hele 16 Mbyte (!).

Figur 9.3. MUGA fra 

1983. Se tekst.
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Infarktdiagnostikk
Siden de fleste hjerteinfarkter har åpenbare EKG- og enzymforandringer, kreves det
i regelen ikke ytterligere bekreftelse. Nukleærmedisinsk kan infarkter eventuelt visu-
aliseres med 99mTc-pyrofosfat som høyopptaksområder (hot spots) i perioden et
halvt døgn til to uker etter koronarokklusjonen. Et alternativt preparat med infarkt-
affinitet var radioaktivt merket, monoklonalt antimyosin-antistoff. Preparatet opp-
nådde minimalt salg og er ikke lenger kommersielt tilgjengelig. Heller ikke apopto-
semarkøren 99mTc-annexin eller radioaktive hypoksimarkører har fått plass i rutinen.
I realiteten har infarktscintigrafi aldri blitt mye brukt og rekvireres ikke mer i dag
verken i Norge eller internasjonalt.

Myokardperfusjonsscintigrafi
Et tidlig forsøk på nukleærmedisinsk visualisering av patologisk myokardperfusjon
ble gjort av Ivar Enge og Dag Magne Solheim på Rikshospitalet på midten av 70-
tallet. Inspirert av Loma Linda-universitetet i USA injiserte de 131I- og 99mTc-merket
albumin makroaggregater i henholdsvis høyre og venstre koronararterie og regis-
trerte aktivitetsfordelingen med gammakamera etter avsluttet angiografi.

Slik invasiv teknikk viste seg å være et blindspor. Myokardperfusjonsscintigrafi
etter intravenøs injeksjon av en blodstrømsmarkør har på den annen side vist seg
meget nyttig. Siden epikardiale koronarkar har normal blodgjennomstrømning i
hvile selv ved betydelige stenoser, er det nødvendig å injisere flowmarkører under
maksimal arbeidsbelastning for å kunne oppdage hemodynamisk signifikante steno-
ser. Når motstandskarene i selve myokard under stress er maksimalt dilaterte, øker
nemlig blodstrømmen i normale epikardiale koronarkar 4–5 ganger. I denne situa-
sjonen vil diameterstenoser på «bare» 50 % (arealstenose 75 %) oftest føre til relativ
blodstrømsreduksjon bak stenosen. Ved myokardscintigrafi undersøker man derfor
om dynamisk arbeid eller farmakologisk intervensjon (dipyridamol-, adenosin- eller
dobutamininfusjon) gir proporsjonal blodstrømsøkning i alle myokardavsnitt, eller
om den relative blodstrømsfordelingen endres. Som blodstrømsmarkør benyttet
man de første årene kaliumanalogen
201Tl og registrerte kun planare scin-
tigrammer. Figur 9.4 er en planar Tl
myokardscintigrafi fra 1979, etter
intravenøs injeksjon av 201Tl-klorid
mot slutten av symptombegrenset
maksimalt arbeid. De tre øverste
scintigrammene er akkvirert rett
etter injeksjonen (postexercise), de
tre nederste fire timer senere (redist-
ribution). Det er akkvirert planare
scintigrammer i tre projeksjoner:
forfra projeksjon (lengst til venstre);
samt to fremre venstre skråprojek-
sjoner (50° LAO og 70° LAO).

Figur 9.4. Myokardperfu-

sjonsscintigrafi fra 1979. 

Se tekst.
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Scintigrammene viser arbeidsindusert iskemi anteroseptalt, men redistribusjonsscin-
tigrammene er normale, og det er altså ikke tegn til infarkt eller fibrose.

201Tl viste seg også å kunne benyttes til SPECT. Etter at 99mTc-heksamibi ble til-
gjengelig ca. 1985, gikk de fleste sykehus i løpet av 90-tallet over til 99mTc-merket
heksamibi eller tetrofosfmin som blodstrømsmarkør, og det ble standard å anvende
SPECT i stedet for planare scintigrammer. Nå er det myokard GSPECT som gjel-
der. Komplekse programvarepakker med robuste og automatiske algoritmer står til
rådighet. Programmene rekonstruerer ikke bare kortaksesnitt og horisontale og ver-
tikale lengdesnitt gjennom ventriklene, men gir også tredimensjonalt bilde av vens-
tre ventrikkel med dynamisk fremstilling av kontraksjonen (firedimensjonal presen-
tasjon). I polare (også kalt «bull’s eye») plott av perfusjonen visualiseres perfusjons-
defekter og angis som infarkt/fibrose eller reversibel iskemi. Infarkt/fibrose og
iskemi påvises som områder med signifikant nedsatt opptak i forhold til en database
av normalpersoner, og utstrekningen angis i prosent av myokard eller ved hjelp av
automatiske, semikvantitative segmentale skåringssystemer (1). Figur 9.5 viser en
summarisk myokard GSPECT rapport fra 2005. Myokardtomogrammene viser
utvetydige tegn til adenosinindusert iskemi apikoanterolateralt med affeksjon av ca.
20 % av totalmyokard. Affeksjonen rammer LCX og etter alt å dømme også noe av
LAD-gebetet. Adenosinbelastningen gir postiskemisk dilatasjon av venstre ventrik-
kel (TID 1,39), og LVEF faller fra 81 % til 72 %.

Figur 9.5. Myokardperfu-

sjon GSPECT med 
99mTc-tetrofosfmin i hvi-

le og etter adenosinbe-

lastning hos en eldre 

kvinne uten kjent infarkt, 

men med angina pecto-

ris. Se tekst. 
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Rikshospitalet – med Kjell Rootwelt som leder av Nukleærmedisinsk seksjon –
ble et foregangssykehus for implementering av myokardscintigrafi i Norge. Adeno-
sinbelastning ble introdusert av Carl Müller på Ullevål sykehus.

PET med glukoseanalogen 18F-FDG er en metode til å lokalisere hibernerende
myokard. Metoden er foreløpig bare tilgjengelig ved Rikshospitalet.

Dagens virksomhet
Trude Grønvold gjennomførte i perioden 1999–2003 tre spørreundersøkelser om
nukleærmedisinsk kardiologi ved norske sykehus (2). Myokardperfusjonsscintigrafi
var den hyppigst rekvirerte undersøkelsen, og antallet økte med 37 % i løpet av peri-
oden til ca. 12 000 utført i 2003. Samtidig ble MUGA i stor grad erstattet av ekko-
kardiografi. Antallet falt med 53 % til ca. 1400 MUGA utført i 2003. Totalt hver
fjerde pasient som ble henvist til nukleærmedisinske laboratorier i 2003, skulle til en
nukleærkardiologisk undersøkelse. Selv om myokardperfusjonsscintigrafi er en ver-
difull metode som er på klar fremmarsj, har tendens til overdiagnostikk (falskt posi-
tive) vært et problem enkelte steder, og det er store variasjoner fra sykehus til sykehus
i antall utførte undersøkelser.

Viktige norske forskningsbidrag
Generelt kan man si at nukleærmedisin har hatt trange kår i Norge sammenliknet
med i de fleste andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Fagmyndighetene
har bevisst holdt nukleærmedisinske refusjonstakster lave. Bakgrunnen for denne
politikken synes å ha vært et strålehygienisk ønske om å begrense transport og lag-
ring av åpne radioaktive kilder. Restriktiviteten har gjort det umulig å praktisere
nukleærmedisin privat med fortjeneste. Driften har blitt begrenset til ca. en offentlig
helseinstitusjon i hvert fylke, og utstyret har vært høyst nødtørftig. Dette klimaet har
ikke gitt frodig grobunn for original forskning. Man har i hovedsak måttet konsent-
rere seg om å implementere lovende metoder introdusert internasjonalt av utenland-
ske forskere, og å tilby metodene til kliniske kolleger. Slikt samarbeid mellom klini-
ker og nukleærmedisiner har på landsbasis resultert i mange artikler i internasjonale
tidsskrifter. For eksempel har Nukleærmedisinsk seksjon på Rikshospitalet hatt
medansvar for flere doktorgradsarbeider av kardiologisk art:

1. Dale J. Arterial Thromboembolism
after Aortic Valve Replacement.
Universitetet i Oslo, 1977.

2. Zhang Y. Quantification of Mitral
and Aortic Stenosis and Regurgita-
tion by Doppler Echocardiography.
Universitetet i Oslo, 1985.

3. Lie H. Latent Coronary Heart Disease
and Psychosocial Function in 122
Long Term Endurance Athletes in Va-

rious Age Groups. A 5-7 Years Follow-
up Study. Universitetet i Oslo, 1985.

4. Fauchald P. Transcapillary colloid
osmotic gradient and body fluid vo-
lumes in patients with fluid retention
and the effects of ultrafiltration. Uni-
versitetet i Oslo, 1986.

5. Mangschau A. Studies on Cardiac
Function in Left Ventricular Aneu-
rysm. Universitetet i Oslo, 1990.
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6. Risøe C. Changes in splanchnic vas-
cular capacitance during experimen-
tal and clinical heart failure. Univer-
sitetet i Oslo, 1994.

7. Steen T. Non-invasive evaluation of
left ventricular diastolic function.
Universitetet i Oslo, 1995.

8. Heldal M. Effect of exercise training af-
ter myocardial infarction. Hjerteforum
1999, Suppl 5. Universitetet i Oslo.

9. Aaberge L. Clinical effects of trans-
myocardial revascularization with
CO2 laser in patients with refractory
angina pectoris. Results from the
Norwegian randomized study. Uni-
versitetet i Oslo, 2002.

Av disse gradsarbeidene er kanskje Lars Aaberges det som har fått størst praktisk
konsekvens. Arbeidet var et samarbeidsprosjekt mellom Feiringklinikken og Riks-
hospitalet. Kolbjørn Forfang var hovedveileder. Undersøkelsene viste at transmyo-
kardial revaskularisering var unyttig, og funnet stoppet videre bruk av behandlings-
konseptet. I sitt gradsarbeid fra 1998 viste Roger Bernstein på Ullevål sykehus at
arbeidsindusert iskemi påvist scintigrafisk hos hypotyreote pasienter raskt ble rever-
sert under adekvat tyroksinsubstitusjon og således neppe skyldtes koronar ateroma-
tose, men sannsynligvis reversibel endotelial dysfunksjon. ASTAMI-studien
(2003–2005) er en annen viktig undersøkelse. Studien (stamcelleinfusjon etter akutt
myokardinfarkt) var et randomisert, prospektivt samarbeidsprosjekt mellom Riks-
hospitalet og Ullevål sykehus. Mens andre grupper hadde rapportert positiv effekt
av stamcellebehandling, viste den norske undersøkelsen ingen forskjell i bedring i
venstre ventrikkels funksjon mellom behandlings- og kontrollgruppe.

Quo vadis?
Det er nevnt ovenfor at nukleærmedisinen i Norge er begrenset til store, offentlige
sykehus. Nukleærmedisinere har operativt ansvar for all virksomhet inkludert kar-
diologisk bruk. Dette er standard også ellers i Europa, men mange europeiske land
har i tillegg private nukleærmedisinske institutter. I Belgia er det spesielt mange
slike. I USA er de organisatoriske forholdene særlig ulike dagens norske situasjon.
Nukleærmedisinsk kardiologi har i høy grad blitt overtatt av kardiologer, og er blitt
en integrert del av privat, kardiologisk praksis. Utviklingen av dedisert myokard
SPECT-utstyr med halvlederdetektorer og liten total vekt og størrelse (som en tann-
legestol) har bidratt til dette. Antallet myokard SPECT per innbygger er flere ganger
høyere i USA enn i noe annet land. Politisk liberalisering er nødvendig om det
samme skal kunne skje i Norge.

Både 15O-H2O og 13NH3 PET muliggjør absolutt kvantitering av regional myo-
kardflow. Radioaktive fettsyrer (11C-palmitat, 18F-tioheptadekansyre eller 123I-
merkede fettsyrederivater) kan benyttes til å studere den regionale fettsyremetabo-
lismen (dårlig preservert fettsyreopptak i hibernerende myokard), og hjertets adre-
nerge innervasjon kan visualiseres med 123I-MIBG (lavt opptak ved hjertesvikt).
Dessuten er PET reseptorligander utviklet for både alfa- og beta-adrenoreseptorer og
for acetylkolinreseptorer. Ingen av de ovenfor nevnte forbindelsene har oppnådd
praktisk klinisk bruk i omfang av betydning. Det samme gjelder forsøk på scinti-
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grafisk visualisering av ustabile ateromatøse lesjoner med ulike radioaktivt merkete
forbindelser (fibrinogen, monoklonale antistoff, blodplater, lipoproteiner). Lokali-
sering av ustabile plaques ved hjelp av inflammasjonsmarkøren 18F-FDG og en
intrakoronar 1 mm scintillasjonsfiber er på forsøksstadiet.
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Summary

Use of radionucleides in cardiology
In Norway, the first hospital started using radionucleides in medical diagnostics for thy-
roid function studies in 1950. After 20 years, the number of nuclear medicine labora-
tories had increased to 25, as of today. The first gamma camera came to Norway in
the end of the sixties, the first SPECT system was installed in 1978, the first hybrid
combined SPECT/PET/CT cameras came in 1998, and the first dedicated PET/CT-
scanner in 2005. First pass radiocardiography with stationary scintillation detector was
introduced in 1960, but first pass studies have later been replaced by equilibrium
multiple gated acquisition (MUGA), which was taken into use in the late seventies.
MUGA SPECT became possible around year 2000. Myocardial perfusion scintigraphy
started up with 201Tl also in the late seventies, first as planar imaging and later as
SPECT with 99mTc-labeled flow markers. Since 1995 myocardial perfusion GSPECT
has become routine. Myocardial perfusion scintigraphy now accounts for approxi-
mately 1/4 of all nuclear medicine studies. Myocardial viability assessment with 18F-
FDG PET is available in one hospital only.
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