Indikácie vyšetrení
nukleárnej medicíny,
čakacia doba
a príprava pacienta

Diagnostický proces v nukleárnej medicíne
možno ho vyjadriť základnou schémou:
činnosť
pracovník
metódy kontroly kvality
1. INDIKÁCIA
Klinik / lekár riešiaci diagnostický problém
VYŠETRENIA
žiadanka
2. OBJ+PRÍPRAVA SESTRA  LEKÁR
na požadovanú dg.
3. VÝBER
LEKÁR na ONM
štúdium zdrav.dokument
METÓDY
diskusia o metóde
4. PRÍPRAVA
LEK.LABORANT
kontrola prípravy RF
Rádiofarmaka
& FARMACEUT
5. APLIKÁCIA
LEKÁR a SESTRA
kontrola kvality RF
6. DETEKCIA
LABORANT (LEKÁR)
fyzikálna kontrola
7. ANALÝZA
LABORANT (FYZIK)
kontrola výkonu
kontrola prístrojov
8. POPIS NÁLEZU LEKÁR
klinické semináre
9. EXPEDÍCIA
DOKUMENTARISTKA
porovnávacie štúdie

10. INTERPRETÁCIA Klinik / lekár riešiaci diagnostický problém
11. VYUŽITIE VÝSLEDKU na usmernenie diagnostiky alebo liečby

Smerovanie vývoja diagnostických metód
DNA

vývoj medicínskej diagnostiky

klinika - morfológia - funkcia – metabolizmus - genetika
biochémické testy

PCR

CT
IVU
MRI
sono

scintigrafia
PET
IVU-intravenózna urografia, MRI - magnetická rezonancia, PET – pozitrónová
tomografia, PCR – polymerázová reťazová reakcia
© Lepej, 2002

Mení sa zameranie diagnostických metód?
klinika - morfológia - funkcia - metabolizmus - genetika
DNA
vývoj medicínskej diagnostiky

1850
1900
1950
2000
Priemerné náklady na diagnostiku 1 ochorenia - straty z neskorej liečby
© Lepej, 2002

Ako sa menili zložky diagnostického procesu?
Základná súčasť medicínskej činnosti v zisťovaní ochorení
Podiel rôznych skupín metód na diagnostickom procese
Pre každý odbor medicíny je tento pomer iný

ZOBRAZOVACIE
METÓDY

20%

1960
2000

25%
KLINIKA

20%
30%
LABORATÓRIUM
skríning a diagnostika ochorení
v latentnej - predklinickej fáze

45%

60%

Aká je základná diagnostická otázka ?
Určenie DIAGNÓZY má predchádzať LIEČBU (terapiu)
Úlohou diagnostických metód je poskytnúť lekárovi presnú
odpoveď na diagnostickú otázku - rozhodnutie:

Diagnóza JE alebo NIE JE prítomná ?
Položiť správnu diagnostickú
otázku je prvý predpoklad
aby sme dostali dobrú odpoveď
Ak je diagnóza určená SPRÁVNE, liečba má základný predpoklad
aby bola ÚSPEŠNÁ, ak je ochorenie liečiteľné.
Symptomatická liečba - bez jednoznačne určenej diagnózy
Paliatívna liečba - tam kde sa jedná o neliečiteľnú chorobu
© Lepej, 2002

Diagnostika = spracovanie informácií
V minulosti (a dnes v časti akútnej diagnostiky) bolo stanovenie
diagnózy možné na základe spracovania informácií z
bezprostredného kontaktu lekára s pacientom bez nutnosti
špecializovaných vyšetrení
(lebo žiadne neboli)

DG.1
DG.2
DG.3
DG.4
DG.5

DG.4
© Lepej, 2002

Diagnostika = spracovanie informácie
V súčasnosti diagnostické rozhodnutie vyžaduje informácie z
arzenálu spolupracujúcich odborníkov, čo vytvára
LOGISTICKÉ vzťahy
Biochémia

RTG

Cytológia

DG.1
DG.2
DG.3
DG.4
DG.5

DG.4
© Lepej, 2002

Diagnostický proces a deľba práce
Pacient

s ťažkosťami

ZDROJE
PROBLÉMOV

„rodinný“ lekár
Špecialista I.
Špecialista II. ...
NEMOCNICA
KONCOVÁ NEMOCNICA

Doliečovacie
ODDELENIE

Laboratórium I.
Rádiológia I.
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Rádiológia II.
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Laboratórium III. C
A
Rádiológia III.
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Náväznosť diagnostiky na ostatné medicínske
činnosti
Prepojenie diagnostiky na každodennú medicínsku prax možno
rozdeliť podľa naliehavosti pre pacienta:
A. AKÚTNA - ohrozenie života alebo možné závažné následky
–
–
–
–

rýchle (sekundy - minúty - hodiny) a kvalitné klinické rozhodovanie
dostupná laboratórna technika
dostupné monitorovacie modality
24 hodinová dostupnosť zobrazovacích metód

B. ŠTANDARDNÁ PRIMÁRNA DIAGNOSTIKA - nejedná sa o priame
ohrozenie života (dni - týždne - mesiace)

C. MONITOROVANIE a PROGNOSTIKA ochorenia
– prístup k dobre štandardizovaným diagnostickým metódam
– využívanie výsledkov tých istých testov z rôznych pracovísk môže mať
negatívny dopad pre pacienta

D. SKRÍNING - vyhľadávanie ochorení
© Lepej, 2002

Ako rozdeľujeme metódy podľa ÚČELU ?
A. Stanovenie diagnózy - detekcia a diagnostika ochorení u
symptomatických pacientov.

B. Skríning ochorení u asymptomatických pacientov.
C. Sledovanie zmien - odhadovanie priebehu ochorenia zhoršenie alebo zlepšenie stavu pacienta, najčastejšie pre
rozhodnutie o zmene liečby.

D. Targeting - presná lokalizácia lézie (ochorenia)
napríklad potrebné na bioptickú verifikáciu.

E. Staging ochorení - určenie rozsahu a stavu ochorenia najmä u nádorov, prípadne hľadanie primárneho tumoru, ak
sú známe metastázy.
© Lepej, 2002

A. STANOVENIE DIAGNÓZY
Na základe anamnestických údajov a fyzikálneho vyšetrenia
lekár postaví jednu alebo viac
diagnostických hypotéz = (suspekcia ochorenia).
Na zníženie počtu hypotéz sa používajú - CITLIVÉ TESTY
Na potvrdenie diagnózy je potrebný - ŠPECIFICKÝ TEST
DG.1
DG.2
DG.3

citlivý
test

DG.3
DG.4

špecifický
test

DG.4

DG.4
DG.5
© Lepej, 2002

EFEKTÍVNY DIAGNOSTICKÝ PROCES
je spôsob ako dospieť k správnej diagnóze, čo najrýchlejšie a
nejlacnejšie

DG.1
DG.2
DG.3
DG.4
DG.5

LAB m1

USG
LAB m2

NM

CT
DG.4

PET

Zavádzanie nových technológií, často umožňuje získať
diagnózu viacerými laboratórnymi a zobrazovacími metódami.
Ich výber sa riadi skúsenosťou ordinujúceho lekára a
dostupnosťou v danej oblasti
© Lepej, 2002

B. SKRÍNING OCHORENÍ - I.
Objavenie malého počtu asymptomatických pacientov
z veľkej cielovej populácie - nízka prevalencia

citlivý
test

špecifický
test

Používajú sa LACNÉ a CITLIVÉ testy - BEZ FALOŠNEJ NEGATIVITY
Falošne pozitívne (FP) prípady sa doriešia pomocou
ŠPECIFICKÝCH TESTOV

B. SKRÍNING OCHORENÍ - II.
Diagnostika jedného pozitívneho prípadu je obvykle drahá.
Spoločenský prospech musí prevyšovať náklady na skríning.
Preto preň platia tieto kritériá:
• Ochorenie musí byť pomerne časté - výskyt KHT 1: 5000.
• Neliečené vždy vedie k trvalému postihnutiu, či smrti.
• Existuje účinná liečba ochorenia.
• Detekcia a liečenie presymptomatického stavu musí
byť úspešnejšie, ako liečenie manifestného ochorenia.
Príklad: kongenitálna hypotyreóza

Narodí sa 50 000 detí ročne
náklady na všetky vyšetrenia = 5 miliónov
diagnostika 10 detí s kongenitálnou hypotyreózov / ročne
cena skríningu na 1 choré dieťa = 500 000.- Sk
Neliečený pacient = kretenizmus s mentálnou retardáciou.

C. MONITOROVANIE (SLEDOVANIE ZMIEN) - I.
Opakovanie vyšetrení v určitých intervaloch za účelom
monitorovania stavu ochorenia, aby sa:

• zistila progresia alebo zlepšenie a mohla upraviť liečba, kde je
klinické vyšetrenie nejednoznačné (nádorové markery)
• odvrátili komplikácie liečby (digoxín)
• zaistila účinná koncentrácia liečiva (Cyklosporín A)
• mohla sledovať liečba a odhadnúť prognóza pacienta
• včas diagnostikovali neočakávané výsledky
Základom sú spoľahlivé, dobre
REPRODUKOVATEĽNÉ TESTY
2M

2M

2M

1Y

C. MONITOROVANIE (SLEDOVANIE ZMIEN) - II.
NUTNÉ je vyšetrovať ROVNAKOU technológiou
Problémom môžu byť rôzne diagnostické súpravy
alebo laboratóriá na stanovenie toho istého parametru
(napríklad pre nádorové markery - PSA)
NIE JE DODRŽANÁ REPRODUKOVATEĽNOSŤ METÓDY
stacionárny stav
predpoklad zhoršenie

recidíva ochorenia
predpoklad zlepšenie

Terapia
DH
time

Dodržať primeraný interval medzi vyšetreniami
© Lepej, 2002

D. TARGETING
Pomocou ZOBRAZOVACÍCH metód sa stanoví
najreprezentatívnejšie miesto ochorenia v tele,
aby sa dala vykonať biopsia alebo cielená liečba

Citlivá a
špecifická
metóda

Používa sa
zobrazovacia metóda
schopná lokalizovať
patologický proces
© Lepej, 2002

E. STAGING
určenie stavu
a rozsahu ochorenia

Používajú sa
CITLIVÉ TESTY
Použitie série diagnostických metód aby sa zistili:
• rozsah lokálneho postihnutia (prerastanie nádoru)
• prítomnosť primárneho tumoru, keď MTS sú známe
• prítomnosť vzdialených metastáz (napríklad do skeletu)
• pred rozhodnutím o najvhodnejšom postupe liečby
• obvykle nasleduje po objektivizácii diagnózy
© Lepej, 2002

DIAGNOSTICKÝ PROCES
Diagnostika sa týka nových prípadov ochorení, ale aj kontrol u
liečených (dispenzarizovaných) pacientov
chorí s normálnou alebo patologickou hodnotou
ostatní vyšetrení
cielená diagnostika vysoká prevalencia
vyššie náklady na test
nižšia cena diagnostiky 1 ochorenia
kontroly u dispenzarizovaných
vysoko rentabilná diagnostika,
ak nie je robená príliš často
skríning
nízka prevalencia ochorenia
nižšie náklady na test
vyššia cena diagnostiky
© Lepej, 2002

Fázy diagnostického cyklu
Prípravná fáza v laboratóriách nazývaná pred analytická
Zahŕňa celý proces od indikácie vyšetrenia lekárom, cez prípravu
pacienta jeho administratívne vybavenie – všetko čo sa týka času
do príchodu na diagnostické oddelenie, ale aj dĺžka čakacej doby
na vyšetrenie, ktorú toto ovplyvňuje.
Zobrazovacia fáza je často zložitejšia ako analytická - LAB
Sa týka všetkých činností na pracovisku a teda závisí len od kvality
technológie a práce jeho pracovníkov. Na výrazné zlepšeniu v tejto
oblasti prispievajú komerčné firmy

Interpretačná fáza oproti post analytickej fáze je zložitejšia.
Závisí na kvalite zobrazenia ale hlavne na skúsenostiach a
vedomostiach popisujúcich lekárov podstatne vo väčšej miere ako
je to v laboratórnej diagnostike. Vyhodnotenie miery chybovosti
vyžaduje úzku SPOLUPRÁCU s klinikou.
Lepej: Popradské lekárske dni – 7.2.2015 Vysoké Tatry

Fázy diagnostického cyklu
Prípravná fáza v laboratóriách nazývaná pred analytická
Zahŕňa celý proces od indikácie vyšetrenia lekárom, cez prípravu
pacienta jeho administratívne vybavenie – všetko čo sa týka času
do príchodu na diagnostické oddelenie, ale aj dĺžka čakacej doby
na vyšetrenie, ktorú toto ovplyvňuje.

-

Kvalifikovaná indikácia vyšetrenia
Kvalita informácií poskytnutých v žiadanke
Komunikácia medzi lekárom a diagnostikom
Dĺžka čakacej doby na vyšetrenie
Posúdenie kontraindikácií a stavu pacienta pred vyš.
Vzťah k predchádzajúcim vyšetrovacím metódam
Spôsob prípravy pacienta pred vyšetrením
Lepej: Popradské lekárske dni – 7.2.2015 Vysoké Tatry

INDIKÁCIA
VYŠETRENÍ
A. Kto má /môže
vyšetrenie indikovať ?
B. Kritériá pre výber a
poradie metód ?
C. Kde (komu) dať
vyšetriť pacienta ?
D. Treba indikáciu
prispôsobiť stavu
pacienta ?
E. Máme zvažovať
ekonomické hľadisko ?
F. Aké informácie má mať
žiadanka ?

Zakázané mesto

kvalita informácií poskytnutých diagnostikovi
Prípravná fáza
- kvalifikovaná indikácia vyšetrenia

- kvalita informácií poskytnutých diagnostikovi - žiadanka
- nepriaznivá čakacia doba na vyšetrenie
- stav (príprava) pacienta pred vyšetrením a počas neho
- vzťah k predchádzajúcim vyšetrovacím metódam
- spôsob prípravy pacienta

Zobrazovacia fáza (LAB analytická)
- faktory technického charakteru (detektor, software)
- subjektívne faktory - dodržiavanie metodiky vyšetrenia
- formy záznamu obrazovej dokumentácie

Interpretačná fáza (LAB post analytická)
- formálne spracovanie výsledku a definovanie normy
- interpretácia výsledku
- použitie výsledku v diagnostickom procese

Žiadanka na vyšetrenie – niekedy vážny problém
Žiadanka o vyšetrenie je základný
komunikačný prostriedok.
Ošetrujúci lekár ↔ diagnostik
- Informácie pre voľbu najvhodnejšej
modifikácie diagnostickej metódy –
miesto kam zamerať 1., 2. fázu SKE
- Informácie potrebné pre interpretáciu
sporných alebo nejednoznačných
obrazových abnormalít: napríklad
ožarovanie, operácia, cystostatiká,
trauma.
Odhadujem, že minimálne 10% falošne
pozitívnych nálezov je spôsobených
nedostatočnou informáciou.
© J. Lepej – vlastný materiál, INMM-KE Slovakia

Sú v žiadanke dostatočné informácie ?
A. Ambulancie a oddelenia z iných okresov
B. Ambulancie z okresu kde pôsobí dg.oddelenie
C. Ambulancie a oddelenia v rámci nemocnice
A

B

C

Kvalitne
vyplnená
žiadanka
na vyšetrenie
Nedostatočné
údaje

“Nedostatočná vstupná informácia = sporný výstup”
© J. Lepej, 2002

PRAVIDLO O PRENOSE INFORMÁCE

Čím sídli ordinujúci lekár
bližšie k vášmu laboratóriu
tým menej informácií vám
poskytne v žiadanke
©

Lepejove pravidlo č. 5

toto pravidlo súvisí s efektom dostupnosti
Ak sú vyšetrenia dostupnejšie, stúpa počet
negatívnych výsledkov, ak sú nedostupné
výrazne rastie čas potrebný na jeho vykonanie.
Oba stavy spôsobujú vzostup nákladov.
© Lepej, 2002

Problém INDIKÁCIE VYŠETRENIA - čo prvé?
USG – má byť prvé (vstupné) vyšetrenie v diagnostike ADPT
CT – je doplnkové vyšetrenie, ktoré má byť len výnimočne
indikované po scintigrafii.
Všetci mali mať USG, a CT sa nemalo robiť pred scintigrafiou!
A

B

USG
Nevyšetrené
chýbajú dáta

Negatívny nález

Neistý nález

C

CT
Nevyšetrené
chýbajú dáta

Nezhoda 36%

11
Pozitívny nález
Ektopia 18 (5%)

4

Zhoda 28%

5 Nezhoda 12%
2 Zhoda 6%
© J. Lepej, 2002

Súvisí rozsah klinickej informácie v žiadanke
o vyšetrenie so závažnosťou nálezu ? ÁNO
f (x)
100%
90%

107

80%
70%
60%

S3

76

S2+

50%

67

S2

40%

S1

30%

S0

20%

29
19

10%
0%
mean

0

1

© J. Lepej – vlastný materiál, INMM-KE Slovakia
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Indikácie vyšetrení nukleárnej
medicíny a príprava pacienta

Scintigrafia skeletu

Whole body scan

SPECT/CT

Scintigrafia skeletu
INDIKÁCIE:
Vyšetrenia skeletu majú veľmi široký rozsah indikácií:
Onkologické Ortopedické Osteologické Traumatologické -

?

PRÍPRAVA:
Nevyžaduje sa špeciálna príprava.
Vhodné posúdiť nutnosť vysadiť lieky, ktoré interagujú s kostným
metabolizmom – Bisfosfonáty, Al (hliník) v liekoch - anacidá
Ľahké raňajky, dostatok tekutín, hlavne počas vyšetrenia.

PET/CT – pozitrónová emisná tomografia
Morbus Hodgkin

Gastrointestinálny stromálny
tumor GIST

Metastáza
v pečeni

PET/CT – pozitrónová emisná tomografia
INDIKÁCIE:
Vyšetrenia PET majú veľmi široký rozsah indikácií – neonkologické,
onkologické, kardiológia, CNS.
PRÍPRAVA:
• Netučná večera v predvečer vyšetrenia a minimálne 6 hodín nalačno;
• Necvičiť a ťažko nepracovať 1- 2 dni pred vyšetrením;
• Antialergická príprava pred podaním jódovej k.l. podľa potreby;
• Osobitná príprava diabetikov a deti.
Diabetik:
• PAD alebo inzulín v obvyklých dávkach po príchode stanovenie
glykémie – nad 11 mmol/l sa vyšetrenie nevykonáva.
• Orálna záťaž 50 g cukru za 50 minút stanovenie glykémie v 60.
minúte podľa glykémie i. v. aplikácia inzulínu.

Scintigrafia slinných žliaz: Sjögrenov syndrom
Príklad mierneho zníženia funkcie slinných žliaz, hlavne SM slinné žľazy. V ľavej PA
slinnej žľaze je sekrécia aj reakcia na salivačný podnet zhoršená - asymetria je
podmienená zmenou polohy hlavy počas vyšetrenia.
A) Sekvenčné scintigramy, B) Hodnotenie funkčných kriviek, C) Hodnotenie
Parametre funkcie slinných žliaz
Norma PA - glandula parotis
Ľavá glandula parotis
Pravá glandula parotis
Norma glandula submandibularis
Ľavá glandula submandibularis
Pravá glandula submandibularis

UR
>3,7
2,3
3,4
>2,6
1,0
1,5

Tmax
35-40
16,3
14,7
20-35
16,3
15,7

Tmin
1,0-3,8
2,3
1,7
1,3-4,5
9,7
2,7

MA(%)
>70%
72%
49%
>55%
50%
10%

MS(%)
>70%
43%
50%
>66%
54%
52%

relat A
45-55%
40%
60%
45-55%
41%
59%

C

A

B

RN vyšetrenie Meckelovho divertikula
Charakteristický pozitívny nález – jedno ložisko bez pohybu a z neho postupne
narastajúca škvrna, tak ako sa aktína sekrécia 99mTc dostáva do okolitého čreva.
Vylučuje sa aj obličkou – vidno močový mechúr. Fyziologická aktivita v žalúdku.
Senzitivita od 75-100%
nemusí potvrdiť krvácanie
- hlavne využívané u detí
RTG kontrast senzitivita
10-21%

(Courtesy of Drs. Pham Thi Minh Bao and Le Ngoc Ha, Department of Nuclear Medicine, Tran Hung Dao General Hospital, Hanoi, Vietnam.)

RN vyšetrenie krvácania do čreva
71-ročný muž s ložiskovým krvácaním do hrubého čreva, intermitentné krvácanie u
pacienta spojené s nutnosťou antikoagulácie pri pravidelných dialýzach. 3x vykonané
figroskopie – bez jednoznačného nálezu, 1x CT z kontrastom negatívne.
A) Počiatočná dynamická fáza, pstupný nárast aktivity v GITe indikované SPECT/CT
B) Výsledok SPECT/CT s jednoznačným dôkazom krvácania do strednej časti colon
transversum.

Cholescintigrafia: Obštrukcia žlčových ciest
Patologicky mierne zvýšená biliárna
retencia. Vidíme pretrvávanie aktivity v
ductus hep. communis a choledochus.
Žlčník sa plní oneskorene, funkcia
pečene (MPTT) je v norme.

Vyšetrenia gastrointestinálneho traktu
INDIKÁCIE: Väčšina vyšetrení gastrointestinálneho traktu má len veľmi
ÚZKY indikačný rozsah. Napríklad:
Scintigrafia slinných žliaz – posúdenie poruchy funkcie pri sjogrenovom
syndrome a odlíšenie od chronickej sialoadenitídy,
Krvácanie do GITu – len v akútnej fáze krvácania z čreva,
Meckelov divertikel – prevažne lokalizácia divertikla u detí,
PRÍPRAVA:
Vhodnejšie aby sa vykonávali na lačno. Robíme ich preto ráno a večer má
byť len ľahšia večera. Nemal by 4 hod. fajčiť a mal by vynechť lieky, ktoré
ovplyvňujú motilitu GIT-u.
Pri detekcii krvácania nemá špeciálnu prípravu, ale mal by si má pacient
doniesť jedlo so sebou, lebo môže byť u nás do 6 H.
Pri diagnostike Meckelovho divertikula nepodávame lieky, ktoré dráždia
žalúdočnú sliznicu (Acylpirín, laxanciá a pod.). Scintigrafia musí
predchádzať kontrastnému rtg vyšetreniu.
Pred cholescintigrafiou sa musia vysadiť lieky, ktoré ovplyvňujú motilitu
GIT-u (anticholinergiká, choleretiká, ópiové preparáty). Výhodné je pred
vyšetrením vyprázdniť žlčník podaním 5-10 dkg mliečnej čokolády 3 hod.
pred podaním rádiofarmaka.

Receptorová scintigrafia mozgu – DaT SCAN
Parkinsovova choroba
39 ročný muž - tras HK viac pravá. Zatiaľ bez terapie

© J. Lepej, INMM – 2010 – vlastný materiál

Regionálny prietok krvi mozgom - rCBF
Následky po ťažkej traume – COMA VIGILLE
32 r. M po ťažkom úraze, pád z výšky 30 m, na CT počínajúc atrofia mozgu, bez
známok krvácania, transverzálne rezy (A) a porovnanie s DB (B) ukazujú afunkciu FL a
motorických centier.

A
© J. Lepej, INMM – 2007 – vlastný materiál

B

Rádionuklidová cisternografia
Nejasná LIKVOREA – dôkaz a lokalizácia
Na planárnych snímkach (A) a tomografických SPECT sagitál. rezoch (B) je
nález jednoznačný, hlavne po 26 hodinách. Vidíme likvoreu cez lamina
cribrosa do nazálnej dutiny vpravo

L

A

A

© J. Lepej, 2010 – vlastný materiál

B

B

Vyšetrenia centrálneho nervového systému
Základným vyšetrením u väčšiny neurologických indikácií je MRI.
SPECT/CT a PET/CT sú nadstavbové vyšetrenia na špeciálne indikácie
zamerané na detekciu metabolizmu, receptorov a perfúzie mozgu.
Zahŕňa širokú škálu indikácií ale hlavne v prípadoch, kde sme inými
(lacnejšími) metódami (MRI a CT) nedostali zodpovedajúci výsledok.

PRÍPRAVA:
• Vysadenie liečby, ktorá môže interferovať s funkciou CNS.
• Dosiahnutie bazálnych podmienok pri aplikácii, perfúzia a PET/CT.
• CBF – pri rádifarmakách s 99mTc blokujeme voľné 99mTc v chorioideálnych
plexoch perorálnym podaním Chlorigénu (chloristan draselný),
ukľudníme pacienta, uložíme ho do temnej a tichej miestnosti bez
rušivých akustických a optických podnetov, kvôli eliminácii bolestivých
podnetov zavedieme mu i. v. prístup.
• Pri RN cisternografii sa rádiofarmakum podáva lumbálne, preto po
podaní musí pacient ležať niekoľko hodín najlepšie v Trendelenburgovej
polohe.

Scintigrafia sleziny - dyslokovaná slezina
D. Scintigrafické metódy
5440 Selektívna scintigrafia sleziny - sa využíva v diagnostike mnohých
hematologických ochorení prejavujúcich sa zväčšenou slezinou
(splenomegaliou), alebo ložiskovými zmenami v jej parenchýme (napríklad
infarkt alebo MTS).

Hlavná INDIKÁCIA: Akcesórna slezina
Trauma, dyslokácia

© J.Lepej, INMM-Ke

Scintigrafia sleziny
INDIKÁCIE:
Metóda, ktorá zobrazuje funkčný parenchým sleziny môže v
niektorých prípadoch doplniť zobrazovacie vyšetrenie zamerané na
morfológiu (CT, MRI, ultrazvuk).
Typickou a jedinou infikáciou je podozrenie na akcesórnu slezinu
alebo splenózu. Indikovaná je u pacientov s normálnou slezinou a
ďalším útvarom nejasnej povahy alebo u pacientov s autoimunitným
hemolytickým ochorením pri nedostatočnom efekte splenektómie.

PRÍPRAVA:
• Vyšetrenie si nevyžaduje špeciálnu prípravu

Scintigrafia kostnej drene – 99mTc-koloid
A) Ložiskové poškodenie funkčnej kostnej drene v hrudných stavcoch (šípka) môže
byť spôsobené metastázami ale aj efektom rádioterapie.
B) Aktivácia drene do periférie (st. I) a patologické hypoaktívne ložisko v ľavom SI
a os sacrum (označené šípkou).
C) Nález útlmu kostnej drene centrálne a jej aktivácia na periférii.
(biele plochy – elektronické vymazanie aktivity)

A

B

C

Scintigrafia kostnej drene
Základným vyšetrením je počítačová tomografia, magnetická
rezonancia a PET/CT.
Scintigrafia sa indikuje sporadicky.

PRÍPRAVA:
• Vyšetrenie si nevyžaduje špeciálnu prípravu

Scintigrafia s 123I-MIBG a 99mTc-Tektrotydom
PARAGANGLIÓM s MTS sú lepšie zobrazené na MIBG skene
Scintigraficky sa zobrazuje patologická aktivita somatostatinových receptoroch,
ale veľmi malé MTS ložiská (viditeľné na 123I-MIBG) sa pomocou 111In-DTPA-OCT
nezobrazili - ich veľkosť je <1cm

Scintigrafia neuroendokrinných nádorov
Ako základné indikácie v onkologickej diagnostike:
• Hľadanie neznámeho ložiska pri vysokom podozrení na NET (+++CGA)
• Staging – zobrazenie možných lokálnych aj vzdialených ložísk - mts
• Posúdenie vhodnosti liečby (Octreotid, 90Y-DOTA-TOK, 131I-MIBG)
• Monitoring – sledovanie efektu liečby, počty vyšetrení narastajú.
PRÍPRAVA:
Tektrotyd – minimálne týždeň odstup od posledného podania Octreotydu.
Pacient má byť nalačno aby pri 2. hodine vyšetrenia nebola pozitívna aktivita
vylučovaná do oblasti duodena.
MIBG - vysadenie liekov, ktoré znižujú jeho akumuláciu :
- Tricyklické antidepresíva, kokaínové deriváty, labetalol a.i.
- Rezerpín, Tetrabenzain, Norepinefrin, Serotonín, Guanetidín
- Sympatikomimetické amíny (fenylpropanolamin a i.)
- Antagonisti kalcia
Podávanie NaI (Lugolov roztok) 2 dni pred a 5 dní po aplikácii 123I-MIBG

Scintigrafia štítnej žľazy
Predné šikmé projekcie umožňujú lepšiu priestorovú lokalizáciu
ložiskových procesov v lalokoch štítnej žľazy
Transverzálny pohľad

ANT - anterior

RAO
pravá predná šikmá
J. Lepej INMM 2007

LAO
ľavá predná šikmá

Celotelová scintigrafia po liečbe
58 r žena – stav po TTE 3/2011, papilárny CA folikulárny variant.
Prvá TE liečba 31.5.2011 (po 4M od operácie) – reziduálne tkanivo
druhá terapeutická dávka (po 8,6M od operácie) – negatívna.
1. Tyreoeliminačná TH

ANT

© Lepej – 2011

POST

2. Terapeutická dávka TH

ANT

POST

Scintigrafia prištítnych teliesok 99mTc-MIBI
52r.M – CHRI-DDP, Stav po subtotal PT-ektomia 2004,Ca-3,0 mmol/L,
iPTH-468 pg/mL, USG – zväčšené PD a LD PT (zhoda?).

99mTc-TEF

29.09.2008
99mTcO

4

30.09.2008

RAO

© Lepej – 2010

ANT

ANT 90´

LAO

Scintigrafia štítnej žľazy a prištítnych teliesok
Vykonáva sa ako 2 zobrazovacie vyšetrenie po USG, ak toto nie je
dostatočne diagnosticky presvedčivé:
• Dôkaz neprítomnosti štítnej žľazy pri skríningom zistenej
kongenitálnej hypotyreóze.
• Diferenciálna diagnostika USG - solídnych uzlov.
• Ako ostatné onkologické indikácie (staging, detekcia mts,
monitoring, nájdenie ložísk pred ich histologizáciou alebo
odstránením, posúdenie reoperácie...)
PRÍPRAVA:
• 2-3 mesiace pred vyšetrením vynechať lieky s obsahom jódu napr.
amiodaron, niektoré expektoranciá a pod., očné kvapky, rtg kontrastné
látky, dezinfekčné prostriedky s obsahom jódu a podobne.
• Nemusí vysadiť tyreostatika

Indikácia scintigrafie pred resekciou pľúc
POPIS
Ťažká porucha perfúzie
PP - len 14% z celkovej
perfúzie. Reziduálna
perfúzia je prítomná
viac dorzálne v dolnej
tretine PP, (posterobazálny a laterobazálny
segment). LP mierne
nehomogenna perfúzia,
bez segment. defektov

Ventilačná a perfúzna scintigrafia pľúc
Základnou indikáciou:
• Diagnostika pľúcnej embólie
• Iné vzácnejšie indikácie (u nás sa nerobia, nevedia že sa dajú robiť?)

PRÍPRAVA:
• Nevyžaduje si špeciálnu prípravu

Perfúzna scintigrafia myokardu: Koronárna choroba
Mikrovaskulárna angina pectoris - koronarografia negatívna,
Na perfúznej scintigrafii myokardu: (A) normálne perfundovaný myokard (B)
poinfarktová jazva (C) prechodná pozáťažová ischémia.

A

C

B

SPECT/CT záťažová a PET/CT myokardu
INDIKÁCIE:
• ICHS primárna diagnostika
• Surrveillance po PTCA a bypassových operáciách – rekurencia
symptómov.
• Hodnotenie rizika (pred operáciami…), posúdenie závažnosti koronárnej
stenózy zistenej pri koronargrafii.
• Diff. dg. bolestí na hrudi - jednotky hrudnej bolesti – akútny koronárny
syndróm.
• Detekcia viability u pacientov s dysfunkciou ĽK a nízkou EF
PRÍPRAVA:
• Ľahké raňajky, úprava farmakoterapie (betabloátory a i.) rovnako ako pri
záťažových testoch.
• V prípade vyšetrenie PET (→ ako PET vyšetrenia)
• V prípade vyšetrenia s MIBG (→ ako MIBG vyšetrenia)

Statická scintigrafia obličiek: ložiskové zmeny
15rM odoslaný ako renkulizácia na USG a CT na posúdenie funkcie najprv
vykonaná DMSA statická scintigrafia obličiek.
LO - mierne dilatovaný dutý systém. PO - zmenšená s ložiskovými defektmi v dolnom a
hornom segmente – vyslovené podozrenie na REFLUXNÚ NEFROPATIU.

© J.Lepej, INMM KE – vlastný materiál

Dynamická scintigrafia obličiek: vylučovanie
15rM odoslaný ako renkulizácia na USG a CT na posúdenie funkcie najprv
vykonaná DMSA statická scintigrafia obličiek.
LO - mierne dilatovaný dutý systém – prechodne spomalený odtok
PO - zmenšená oblička so zníženou funkciou a poruchou odtoku, po diuretiku
normalizácia pre susp. reflux → NEPRIAMA CYSTOGRFAIA

© J.Lepej, INMM KE – vlastný materiál

Nepriama cystografia: vezikorenálny reflux
15rM odoslaný ako renkulizácia na USG a CT na posúdenie funkcie najprv
vykonaná DMSA statická scintigrafia obličiek.
LO – bez poruchy pri mikcii. PO – pri začatí mikcie (šípka) pozorujeme ná- rast
aktivity, vzostup krivky z obličky svedčí pre vezikorenálny reflux. Nález na
RTG cystografii bol negatívny.

© J.Lepej, INMM KE – vlastný materiál

Statická a dynamická scintigrafia obličiek
INDIKÁCIE:
Široké spektrum indikácií. Od hydronefrózy u novorodencov po detekciu
príčin zlyhávania obličiek a monitrorovania nefrotoxicity. (→ prednáška)
PRÍPRAVA:
• 1/2 hodiny pred vyšetrením pacient musí vypiť 1/2 litra tekutín, prípadne
podať i. v. infúziu, u detí množstvo vody sa stanoví podľa hmotnosti;
• Pred vyšetrením sa musí pacient vymočiť;
• Ak sledujeme drenáž obličiek s VUR alebo s poruchami vyprázdňovania
močového mechúra, treba zvážiť katetrizáciu močového mechúra pri
dynamickej scintigrafii obličiek;
• Pred vyšetrením malých detí zaviesť i. v. kanylu, znecitlivenie miesta
podania injekcie (česká republika);
• Pri vyšetrení detí je potrebné zabezpečiť stabilnú polohu – detský fixačný
vak, sedácia;
• Pri dynamickej scintigrafii obličiek s ACE inhibítorom – vynechať ACEinhibítory, dočasne prerušiť aj diuretika.

INÉ METÓDY
INDIKÁCIE:
Niektoré veľmi úzke iné naopak široké, v závislosti na monitorovanom orgáne a
jeho funkcii (→ prednášky)
PRÍPRAVA:
• Závisia od fyziologických patofyziologických interakcií.
KAŽDÝ LEKÁR a SESTRA ktorá odosiela pacientov na tieto vyšetrenia má mať
vytvorený prehľad indikácií, prípravy a interakcií s inými vyšetreniami alebo
liečbou.

V prípade nejasností – VŽDY SA RADŠEJ INFORMOVÁŤ !!!

FAKTORY ovplyvňujúce VÝSLEDOK zobrazenia
Prípravná fáza
- kvalifikovaná indikácia vyšetrenia

chyba
ASI 35%

- kvalita informácií poskytnutých diagnostikovi - žiadanka
- nepriaznivá čakacia doba na vyšetrenie
- stav (príprava) pacienta pred vyšetrením a počas neho
- vzťah k predchádzajúcim vyšetrovacím metódam
- spôsob prípravy pacienta

Trend zvyšovania počtu vyšetrení má aj negatívne dôsledky v snahe
ušetriť čas na jedno vyšetrenie a podceňovaní doplnkových
záznamov.

Lepej: Popradské lekárske dni – 7.2.2015 Vysoké Tatry

Častý VEDĽAJŠÍ NÁLEZ na scintigrafii skeletu
Muž 56.R s viac rokov trvajúcimi ťažkosťami –
bolesti pravého kolena, a oboch ramien viac
vľavo. Liečený ortopédom s dobrým efektom.
Objavili sa bolesti v krížovej oblasti. Ortopéd
pokračoval v starostlivosti o pacienta, ale tento
krát efekt 6M liečby nebol primeraný.
Odoslal pacienta na scintigrafiu skeletu.
V OA nebolo žiadne ochorenie obličiek.
SKE: Nachádzame osteodegeneratívne
zmeny v oboch ramenných kĺboch viac vľavo
aj v hlavici humeru. Známky gonartrózy l.dx.
V hrudnej chrbtici je nález ložísk aktívnej
spondalartrózy v lumbálnej chrbtici nález
minimálny - primeraný veku
Vedľajší nález: LO – hydronefróza výrazná
stagnácia moču v dilatovanom dutom
systéme. PO: Agenéza / afunkcia – aktívny
parenchým obličky sa nezobrazil.

64

Je skríning pomocou zobrazovacej diagnostiky
vždy efektívny.
Kvalitná SKRÍNINGOVÁ
MAMOGRAFIA: predíde 43
úmrtiam následkom karcinómu
prsníka u 10,000 žien vo veku
nad 50 rokov.

Ale nachádzame aj takéto
prípady:
61r. Žena mala pred 6 mes.
vykonanú mamografiu, ktorá
bola „NEGATÍVNA“!
V ľavom prsníku je v 2.F aj 3.F
vidno zvýšenú perfúziu aj
edém v okolí TU
Početné mts v skelete

Pokrok v zobrazovacej diagnostike
počet CT rezov za sekundu
Sensation 64

“Moorov zákon“pre CT
2 - násobný nárast každý rok

Sensation 16
DR

Plus

Volume
Zoom

© J. Lepej s použitím materiálov fy. SIEMENS, INMM-KE Slovakia

Rast počtu vyšetrení - Počet MRI vyšetrení na
1000 obyvateľov
120,0

Zlepšila sa dostupnosť, ale má náležitý efekt?
Počet MR / 1000 obyv.
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Trendy vývoja v zobrazovacej diagnostike
Počet CT rezov za sekundu → objem
získavaných obrazových dát
Počet vyšetrení v zobrazovacej
diagnostike (bez USG)
Počet lekárov vykonávajúcich
interpretáciu výsledkov (bez USG)
Počet obyvateľov ≈ chorobnosť
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Rastúca asymetria je hlavný zdroj KRÍZY!

Dostupnosť služieb NM porovnanie pred r. 2001
Po zrušení ONM v Rožňave došlo k podstatnému zhoršeniu dostupnosti
služieb nukleárnej medicíny, čo nezodpovedá požiadavkám modernej
medicíny. Najkritickejšia situácia je v Trenčianskom kraji. V južných
okresoch Banskobystrického, Trnavského a Košického kraja býva asi
85% maďarskej národnosti. Severovýchodné oblasti sú riedko osídlené.

Rožňava
Označenie oblastí, ktoré sú vzdialené
nad 1 hod cesty od najbližšieho ONM
Stav pred
po
roku 2002.
INMM Košice
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Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
detekčná kapacita GK a spádová oblasť

23% populácie SR
18% detekčnej kapacity GK

Na Slovensku je 12 pracovísk nukleárnej medicíny. Červeno
označené sú štátne (aj a.s.), modré NO a žlté privátne. Máme
3 terapeutické pracoviská (Bratislava, Martin, Košice). PET
Populácia v našom regióne reprezentuje 23% Slovenska a
produkčná kapacita (počet detektorov GK) je približne 17,6%.

Vyšetrenia vykonávané s vyššou
frekvenciou ako je národná úroveň.
Pomerné zastúpenie vyšetrení vykonávaných nad slovenský
priemer zodpovedá kvalite a spokojnosti indikujúcich lekárov.
Naša technologická kapacita (počet gamakamier) je 17,6% SK
a náš región predstavuje asi 23% slovenskej populácie.
Vyšetrenie v roku 2010
Scintigrafia sentinelových LU

Perfúzia / ventilácia pľúc (SPECT)
3F kostná scintigrafia
Scintigrafia štítnej žľazy (3 projekcie)
Onkológia: MIBG and Octreotide scan (SPECT)

počet/rok

%

197 23%

973 / 664 25%
3636 30%
786 30%
98 35%

DMSA scintigrafia obličiek

698 35%

Scintigrafia prištítnych teliesok

402 42%

Aké následky má predĺženie diagnostiky?
Optimálna čakacia doba na zložité vyšetrenie je 1 týždeň
Pri predĺžení čakacej doby na 2 mesiace je nutné
A) zahájiť menej špecifickú – symptomatickú liečbu
B) čakať a opakovať iné testy každý mesiac (2x naviac)
C) možné komplikácie vyvolajú nutnosť drahšej liečby
D) iné komplikácie vyvolajú nutnosť ďalšej diagnostiky
neskoršie vyšetrenie - väčší nález = možná vyššia citlivosť

90%
80%

PRAVIDLO o TRVANÍ DIAGNOSTIKY

S dĺžkou diagnostického
procesu stúpa šanca odhaliť
ochorenie, ale klesá nádej na jeho
skoré vyliečenie
Ak percento negatívnych výsledkov
v našom laboratóriu nestúpa, ale častejšie
sa objavujú nesprávne výsledky,
chyba je v kvalite našej práce

PROBLÉM TOKU INFORMÁCIÍ

LABORATÓRIUM
NEMOCNICA
REGIÓN

Pre riešenie mnohých problémov diagnostiky má zásadný význem
vysoká úroveň vzájomnej výmeny informácií
A) VSTUPNÉ INFORMÁCIE - údaje potrebné pre voľbu
najvhodnejšieho diagnostického (liečebného) postupu
B) VÝSTUPNÉ INFORMÁCIE - vysoká kvalita nášho výstupu vo forme
výsledku
C) SPÄTNÁ VÄZBA - informácia o správnosti a význame výsledku pre
pacienta a výsledkoch iných dg. metód
A

B
LEK

C

ONM

Čo zlepšuje tok informácií?

LABORATÓRIUM
NEMOCNICA
REGIÓN

• Priama motivácia
• Bližší kontakt medzi osobami (oddeleniami) dáva
predpoklad lepšej spolupráce a výmeny informácií.
Závisí to však na tom či sa jedná o:
– spolupracujúce (rozdielne) alebo
– potencionálne konkurujúce (rovnaké)

• Paradoxne tomu tak nemusí byť pre:
a) nie sú dobré osobné vsťahy
b) neuvedomovanie si vzájomnej závislosti
c) postoje nadradenosti a pod.
LAB
+

ODD
-

LAB
+

LAB
+

Čo dodať na záver
Ak venujeme trochu času na dobrú vec
- určite sa nám to vráti.
Ak informujem kolegu čo robil vyšetrenie môjho pacienta
o konečnej diagnóze, zlepším jeho diagnostickú kvalitu a tak
pomôžem sebe. Pretože sa budem môcť viac spoľahnúť na
výsledky čo mi posiela.
KVALITA je cieľ , ku ktorému je treba smerovať a o jeho
dosiahnutie sa treba stále usilovať.
Čo chýba nášmu zdravotníctvu nie sú len peniaze
ale hlavne
viac zodpovednosti...

NÁHODNÝ NÁLEZ na scintigrafii skeletu aj to býva!!
Žena 72 R navštívila svojho spádového lekára pre
narastajúce bolesti v krížovej oblasti. Odoslaná k
ortopédovi. Moč vyšetrený nebol. Objednaná po 2
mesiacoch. RTG zmeny v krížovej oblasti - liečba
bez efektu. Po 5M sa pridružili bolesti vyžarujúce
do pravého bedrového kĺbu. Ďalšia terapia bez
efektu. Po 2M odoslaná na scintigrafiu skeletu.
SKE: Nachádzame osteodegeneratívne zmeny v
lumbálnej chrbtici (L4-S1), ložiská zvýšenej
osteoblastickej aktivity v ľavom SI a priľahlej časti
os ilii a v 7. rebre vpravo laterálne. MTS z tumoru
v malej panve.
LO: výrazná hydronefróza s dilatovaným dutým
systémom a atypickým priebehom ureteru, ktorý je
odtlačený veľkým studeným ložiskom v malej
panve, ktoré odtláča ureter a MM doprava - tumor
PO: normálny nález
Naozaj musela na diagnózu a riešenie nádoru v malej panve čakať 78
tak dlho?

