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klinická část

Perfúzní SPÉCT myokardu pomocí "™Tc-MIBI a Bull's Eye analýza

Bělohlávek, O. - Svobodová, J. - +Kotík, I. - +Peterka, K. - Vo-
dák, M. - Červenka, V.

Oddělení nukleární medicíny a + 1 . vnitřní oddělení s JIP
Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6 - Střešovice

Úvod:

Perfúzní scintigrafie myokardu tvoří jednu ze stěžejních me-
tod současné nukleární medicíny. Příčiny lze hledat ve značném
rozvoji invazivní kardiológie, kdy před náročnými výkony je třeba
upřesnit perfúzi srdečního svalu a odhadnout funkční rezervu ko-
ronárního řečiště. Dalším důvodem rozšiřování scintigrafie myo-
kardu je postupné vybavování pracoviší systémy jednofotonove
emisní tomografie SPÉCT, která umožňuje mnohem názornější a rov-
něž přesnější hodnocení perfúze jednotlivých segmentů levé komo-
ry. Podstatným pokrokem bylo uvedení nového 99гатс značeného ra-
diofarmaka sestamibi na trh [1,2].

Přes značné rozšiřování a zdokonalování katetrizačnich tech-
nik neztrácí perfúzní scintigrafie myokardu na významu, ale je
tomu právě naopak. Důvod je vyjádřen v samém názvu vyšetření, kde
slovem perfúze je skutečně myšleno prokrvení srdečního svalu na
úrovni kapilár. Scintigrafie posuzuje stav koronárních tepen jen
nepřímo, a proto ji nelze považovat za konkurenta koronarografie.
Je však jejím důležitým komplementem. Dle světové literatury
i našich zkušeností se nálezy obou metod shodují v 75 - 95 % [3,
4,5]. Určité procento neshody jde zčásti na vrub chyb obou metod,
ale především je způsobeno zobrazováním jiných srdečních struk-
tur. Je třeba si uvědomit, že ne každá významná stenóza vede
к zátěžové ischemii myokardu, nebot může být vytvořen dobrý kola-
terální oběh, a naopak i nevelká stenóza nebo dočasný spasmus mů-
že vést až ke tvorbě prokazatelné ischemie [6].

Dokladem postavení perfúzní scintigrafie myokardu v dnešní |
nukleární medicíně může být příklad z Meridia Hillcrest Hospital a
v Ohio, kde je к těmto účelům využívána tříhlavá tomografická ka- jí]
mera ze 75 %, 20 % tvoří studie mozku a zbylých 5 % SPÉCT jater |
a páteře. f

ř
V minulosti jsme na našem oddělení neprováděli perfúzní !

scintigrafie myokardu pro špatné klinické zkušenosti s planárním i
g y p p p |

vyšetřením bez možnosti digitálního zpracování obrazů. Po uvedení j
do provozu rotační kamery Philips v roce 1990 jsme vyšetřili me- ;]
todou SPÉCT asi 20 nemocných 2 O 1T1 a rovněž jsme vyzkoušeli v té ?.
době nový preparát 99mTc-sestamibi dodávaný pod obchodním názvem ;|
Cardiolite firmou Du Pont. Srovnání výsledků vyznělo jednoznačně .2
ve prospěch Cardiolitu. j

í



Metoda a organizace vyšetření:

Jednu ampuli Cardiolitu označenou 5.5 GBq 99lnTc se nám daří
rozdělit mezi 6 nemocných, ^akže cena jednoho vyšetření je pod-
statně nižší než při práci s 2 O 1T1. U těchto 6 nemocných provádí-
me bud klidové vyšetření nebo radiofarmakum aplikujeme při dosa-
žení submaximální zátěže (pokud není bicyklová ergometrie přeru-
šena z jiných důvodů). Poté nemocný vypije cca 3 dl mléka pro
snížení kontrastu splanchnické oblasti a po cca 20 - 30 minutách
po zátěžovém vyšetření, resp. po 60 - 80 minutách při klidovém
vyšetření zahajujeme snímání.

Snímáme 32 projekcí z cirkulární dráhy 180° počínaje LPO
30° a konče RAO 30° v zoom modu s kolimátorem pro vysoké rozliše-
ní. Čas snímání nastavujeme tak, aby v levé boční projekci bylo
dosaženo 100 000 impulsů. Vhodnou organizací práce jsme schopni
vyšetřit všechny nemocné během 3 - 4 hodin.

Ve srovnání s 2O^T1 se současně několikanásobně sníží ra-
diační zátěž nemocného, dosáhne se zhruba 4násobné informační
hustoty záznamu, zkrátí se na 1/2 délka vyšetření. Nejen vyšší
informační hustota, ale i příznivější energie 9 9 mTc se podílí na
nesrovnatelně kvalitnějších výsledných tomogramech. Zásadní výho-
dou Cardiolitu je jeho nepatrné vyplavování z myokardu. Nedochází
tedy k jeho redistribuci, která jako velká neznámá figuruje při
vyšetření 2 O 1T1.

Chceme-li posoudit stav perfúze v klidu a při zátěži, musíme
radiofarmakum aplikovat dvakrát. Někteří autoři aplikují po zátě-
žovém vyšetření další 2 - 3násobnou dávku, čímž doslova přesvítí
předchozí "zátěžové" rozložení aktivity a získají obraz klidové
perfúze. My jednak z úsporných důvodů a jednak pro snížení absor-
bované dávky nemocným provádíme vyšetření ve dvou dnech (s týden-
ním odstupem obvykle v pondělí, kdy máme к dispozici nejvyšší
specifickou aktivitu) a to tak, že nejdříve začínáme se zátěžovým
vyšetřením. Během týdenního intervalu lze demonstrovat klinikům
výsledky a rozhodnout o tore, který nemocný se podrobí ještě kli-
dovému vyšetření. Takto se ušetří značné množství preparátu a vy-
šetření se zpřístupní širšímu okruhu nemocných.

Zpracování dat;

Z nasnímané akviziční studie rekonstruujeme na počítači PDP
11/23+ 32 transverzálních řezů metodou zpětné projekce s filtrací
měkkým Shepp/Loganovým filtrem (č. 5). Další zpracování je již
nestandardní, nebot komerční software sice umožňuje vytvářet šik-
mé řezy, ale výpočet je zdlouhavý, ovládání je neobratné a měření
výchozích úhlů nelze prakticky provést. Z toho důvodu byl na na-
šem pracovišti a z části na půdě KÚBNM 1. LF v Praze vyvinut
program BLS, který umožní pohodlně změřit úhel sklonu dlouhé osy
levé komory v transverzální a sagitální rovině a velmi rychle
provede rekonstrukci tzv. Šiklových řezů, tj. řezů v krátké ose
levé komory.



Řezy jsou uloženy v nové studii a lze je použít pro subjek-
tivní hodnocení perfúze myokardu nebo je dále zpracovávat. K tomu
účelu slouží dal'H část programu BLS, která zajištuje výpočet
tzv. Bull's Eye Image. Na transverzálních a sagitálních řezech
v dlouhé ose levé komory se stanoví rozsah výpočtu, tj. kursorem
se označí hrot a baze komory a poopraví se průběh osy. Poté se
vypočte Bull's Eye Image, tj. polární mapa, v jejímž středu je
zobrazen hrot a soustředně kolem něj jsou postupně uspořádány
jednotlivé Šiklovy řezy, takže baze srdeční je na samém obvodu
kruhové polární mapy. Při konstrukci polární mapy se provádí nor-
malizace velikosti komory i počtu nasnímaných impulsů.

U 12členného souboru pacientů, u nichž byla postupně klinic-
ky vyloučena ICHS, byla provedena klidová i zátěžová scintigrafie ;
myokardu. Z vypočtených polárních map byly zkonstruovány mapy
průměrů a směrodatných odchylek souboru v klidu a při zátěži.
Rovněž byla vypočtena polární mapa směrodatných odchylek
klid/zátěž.

U každého nemocného po výpočtu Bull's Eye Image lze provést
srovnání s kontrolním souborem. Lze zobrazit mapu odchylek od
"normy" a tyto odchylky testovat. Na polární mapě nemocného je
možno zvýraznit statisticky významné odchylky v perfúzi myokardu
(2-test). To lze provést jak pro klidové, tak i pro zátěžové vy-
šetření. Díky znalosti mapy směrodatných odchylek klid/zátěž lze
provést i porovnání klid/zátěž u téhož nemocného a vyjádřit se
к významnosti zátěžové ischemie. Program BLS rovněž umožňuje po- >
rovnávat vyšetření v průběhu monitorování nemocného. Dovoluje po- }
soudit prohlubování zátěžové ischemie či zvětšování jizvy u pro- ;
gredujícího onemocnění nebo naopak posoudit efekt invazivní tera- ;
pie. ]

•j

Závěr: í
i

SPÉCT myokardu po podání Cardiolitu je vysoce výtěžná, nein- j
vazivní, opakovatelná vyšetřovací metoda s malou radiační zátěží, :i
která je levnější než koronarografie. Zpracování řezů do tvaru ]
polární mapy navíc umožňuje kvantitativní hodnocení - tj. pórov- í
nání s normálem, porovnání klid/zátěž a porovnání v průběhu tera- í
pie. Na rozdíl od ekonomicky vyspělých států si nemůžeme dovolit |
využívat scintigrafii jako screeningu u každého s podezřením na \
ICHS. Na našem pracovišti je SPÉCT myokardu zatím vyhrazen pro Ц
nemocné, u nichž máme diferenciálně diagnostické rozpaky, zda se |
jedná o ICHS, dále pro doplnění koronarografického vyšetření a
pro monitorováni efektu invazivní terapie.
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Dynamická scintigrafie jícnu u mladých jedinců s funkčními algic-

ko-dyspeptickými potížemi horního typu
Antoš, Z. - +Bélohlávek, O. - ++Suchý, B. - Michal,V. - +Vodák,M.

II. vnitřní odd., +odd. nukleární medicíny a ++interní ambulance
Ústřední vojenská nemocnice, Praha б - Střešovice

Úvod:

Provleklé algicko-dyspeptické potíže horního typu u mladých
jedinců se vyskytují často. Internista i praktický lékař se jimi
zabývají denně. Jen u menšiny z nich se však podaří objasnit je-
jich původ nebo alespoň zjistit běžnými metodami odchylku od nor-
my. U ostatních jsme nuceni uzavřít onemocnění jako funkční, pa-
cienta léčit symptomaticky a dále jej sledovat.

Každá nová, prakticky snadno použitelná metoda, která přiná-
ší další objektivní informace, je v tomto směru velmi cenná. Dy-
namická scintigrafie jícnu (DSJ) podle našich zkušeností prokazu-
je často jako jediná abnormální nález tam, kde jiná vyšetření do-
sud standardně prováděná jsou zcela negativní. Konečný soud
o tom, zda potíže jsou funkční, přináší v současné době endosko-
pie horní části zažívací trubice. DSJ je však nepochybně citli-
vější v průkazu poruch motility jícnu a gastroesofageálního re-
fluxu.

Soubor nemocných a metoda;

Pomocí DSJ jsme vyšetřili 49členný věkově homogenní soubor.
První 19člennou skupinu tvořili zdraví dobrovolnici - studenti
medicíny, kteří byli zcela bez subjektivních potíží a nepředpo-
kládali jsme u nich žádný klinicky patologický nález.



Druhou skupinu představovalo 30 vojáků základní služby. Ti
trpěli algicko-dyspeptickými potížemi horního typu trvajícími
3 - 3 6 měsíců. Všichni byli dotázáni na 27 možných subjektivních
potíží: potíže více na lačno nebo po jídle, tlak nebo bolest
v nadbřišku, pocity plnosti, nesnášenlivost tuků, předčasná sy-
tost, nechutenství, odpor к jídlu, pálení záhy, regurgitace, ří-
hání, záchvatovité slinění, nausea, nevolnost, zvracení, škytav-
ka, merycismus, ruminace, hubnutí, dysfagie dolního nebo horního
typu, dysfagie paradoxní, atypická bolest na hrudi, pocity nadmu-
tí, pachut v ústech a nepříjemný dech.

Subjektivně si tito nemocní stěžovali ve 22 případech na po-
cit tlaku v nadbřišku, 21 nemocných na říhání a 18 nemocných na
nauseu a 19 napálení Záhy. Bolest v nadbřišku byla zaznamenána
u 17 jedinců, regurgitace v 10 případech, občasné zvracení u 8
vyšetřovaných (obr. č. 1).

V objektivním fyzikálním nálezu jsme ve 30 % případů nezjis-
tili žádnou odchylku od normy, v 70 % pouze pohmatovou citlivost
až bolestivost v nadbřišku. U všech nemocných bylo provedeno vy-
šetření krevního obrazu, FW, moči, AST, ALT, ALP, GMT, bilirubi-
nu, močoviny a kreatininu. V indikovaných případech byla provede-
na další vyšetření, jako např. scintigrafie jater nebo sonografie
pravého podžebří. Ti, u nichž bylo některé z vyšetření abnormál-
ní, nebyli do souboru zařazeni.

U všech vyšetřovaných vojáků jsme pak provedli fibroendosko-
pii jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku pomocí prográdního
gastroduodenoskopu firmy Olympus typ GIF Q 10, resp. GIF Q 20.
Vyšetření se uskutečnilo za standardních podmínek ráno na lačno,
po premedikaci 5 mg Seduxenu nitrožilně a po místní anestesii
sliznice dutiny ústní sprejem Xylokainu. Výkon prováděli 3 zkuše-
ní endoskopisté s několikaletou praxí. Pacienti s jakoukoliv ab-
normalitou při tomto vyšetření nebyli do souboru zařazeni. Kromě
nemocných s organickým nálezem jsme vyloučili i ty, u nichž byl
endoskopicky prokázán duodenogastrický reflux, přítomnost žluči
v žaludečním jezírku, gastroesofageální reflux, intermitentní
prolaps žaludeční sliznice do dolního jícnu, poruchy tonu svěrače
kardie a endoskopické známky iritace sliznice jícnu či žaludku.
U všech těchto jedinců s fyziologickým endoskopickým nálezem byly
potíže uzavřeny jako funkční algicko-dyspeptický syndrom horního
typu a kromě symptomatické léčby jsme jim doporučili další sledo-
vání.

Ve snaze objektivizovat jejich potíže jsme všem nemocným
provedli DSJ. Stejně jako u kontrolní skupiny proběhlo vyšetření
za standardních podmínek ráno na lačno. Vyšetřovaní se к němu
dostavili většinou ambulantně, jen ojediněle v průběhu hospitali-
zace. DSJ provádíme metodou [1] jediného polknutí 50 MBq 9 9 mTc-S
koloidu v 10 ml vody vleže na zádech. Snímáme v pravé přední 20°
šikmé projekci 64 obrazů rychlostí 2 snímky za sekundu a poté 64
obrazů rychlostí 1 snímek za 5 s. Ze studie konstruujeme konden-
zovaný obraz [2, 3], na kterém pak stanovujeme transportní čas
čela sousta jícnem (ETT < 5 s), reakční dobu kardie (EED
= 1 - 5 s), poločas vyprazdňování jícnu (ETe0 < 3 s), přítomnost
gastroesofagealniho refluxu a přítomnost antiperistaltické vlny
v jícnu.



Výsledky:

V kontrolní skupině 19 zdravých dobrovolníků byla DSJ nor-
mální v 15 případech, u 2 vyšetřených jsme zaznamenali nevýrazný
gastroesofageální reflux a ve 2 případech abnormálně zrychlenou
reakci kardie. Jiné změny nebyly zaznamenány (obr. č. 2).

Ve skupině vojáků s dyspeptickými obtížemi však DSJ byla
normální jen u třech nemocných z této skupiny. Z patologických
odchylek se nejčastéji vyskytovala antiperistaltika jícnu - 16x,
pomalý posuv sousta jícnem - 12x, zrychlená reakce kardie - lOx, .
zpomalené vyprazdňování jícnu - 8x, zpomalená reakce kardie 4x |.
a gastroesofageální reflux ve 2 případech (obr. č. 3). "%

Výskyt abnormálních nálezů při DSJ je v souboru nemocných
výrazně vyšší, i když výsledky ostatních indikovaných vyšetření
včetně endoskopie jsou zcela negativní. Podrobnou analýzou vý-
sledků se nepodařilo přiřadit jednotlivým typům subjektivních ob-
tíží typický nález při DSJ.

Diskuse:

V gastroenterologické praxi se velmi často setkáváme
s algicko-dyspeptickými potížemi horního typuf pro které hledáme
organický podklad. Rozvoj digestivni endoskopie za pomoci vlákno-
vé optiky v 60. a 70. letech tohoto století umožnil najít vysvět-
lení u mnoha nemocných, jejichž těžkosti byly až do té doby pova-
žovány za funkční. Presto se však dosud velmi často setkáváme
s případy vleklých potíží, kde dostupná vyšetření včetně fibroen-
doskopie jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku nepřinesou žád-
ný pozitivní nález. Tyto nemocné pak řadíme do skupiny "funkčních
poruch" a kromě symptomatické léčby je dále sledujeme.

DSJ je jednoduchou metodou, která právě v těchto případech
může podat cenné informace. Lépe než endoskopie prokáže poruchy
motility jícnu a gastroesofageální reflux. V našich dvou soubo-
rech mladých lidí prakticky stejného věku je ve výsledcích DSJ
velmi nápadný rozdíl. Roli tu zřejmé hraje i skutečnost, že sku-
pinu zdravých dobrovolníku tvořili studenti medicíny, kterým byl
princip vyšetření vysvětlen a DSJ pro ně nepředstavovala streso-
vou situaci. Skupinu nemocných tvořili laici. I když i jim bylo ;
vyšetření předem vysvětleno, představovalo pro ně nepochybně vět- ;

ší psychickou zátěž než pro první skupinu. Byli si vědomi, že do- \
sud provedená vyšetření nepřinesla vysvětlení jejich subjektiv- «
nich obtíží. Nutno připustit, že psychika mohla mít vliv na poly- '•
kácí reflex a změnu tonu svěrače kardie. Nutno však akceptovat f
i představu, že v této skupině DSJ pomáhá v předstihu upozornit
na možný organický podklad potíží. Významný v tomto ohledu je
přede"ším nález antiperistaltiky jícnu a gastroesofageálního ref-
luxu, které jinými vyšetřovacími metodami používanými v klinické
praxi nebyly prokazatelné.

DSJ je vysoce citlivá, neinvazivní a časově nenáročná meto-
da, která umožňuje kvantifikaci výsledků. Radiační zátěž nemocné-



ho je přitom několikanásobně nižší než při kontrastním RTG vyšet-
ření polykacího aktu [4, 5]. Jedinou její kontraindikací je gra-
vidita.

Z výsledků studie vyplývá, že DSJ se stala u vybrané skupiny
nemocných jediným objektivním kritériem vleklých algicko-dyspep-
tických obtíží.
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XXIX. Dny nukleární medicíny 1992 Olomouc - abstrakta

Ve dnech 29.9. až 1.10. 1992 se v Olomouci konaly XXIX.
Dny Nukleární medicíny. Formou ústních a plakátových sdělení byla
prezentována necelá stovka sdělení s tematikou použití
radioaktivních látek v diagnostice a terapii. Avšak jen asi к
polovině přihlášených sdělení byly přiloženy souhrny. Souhrny
sdělení prezentovaných v Olomouci přetiskujeme v původním zněni
bez redakční úpravy.

Organizační výbor
XXIX. DNM
Vydavatelé bulletinu
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Využití radionuklídových metod v nefrologii
Normalization of the Parametric Images Generated from Dynamic

Kidney Studies
József Varga, Miklós Emri, László Bajnok

University Medical School, Debrecen, Hungary

A parametric image consist of the values of some selected
parameter, preserving the spatial resolution of the original
series. Our aim was to automatize presenting the parametric
images so as to allow direct quantitative evaluation. Two
parametric images are discussed here, generated from different
phases of dynamic kidney studies.

The blood supply of a transplanted kidney is generally estimated
using the Hilson index, that relates the iliac artery activity to
kidney perfusion. The index calculated highly depends on the ROI
selections. We use a suitably scaled image instaed: starting from
the summed image of the arterial phase, repeated median filtering
is used to reduce the nois. Then the activity outside of both the
kidney and the iliac artery is eliminated, and the maximal
arterial activity is expanded so that the highest colour of the
palette corresponds to it. A special palette is used that
consists of four parts, each of which contains different shades
of a single colour. The kidney perfusion is scored on a 6-grade
scale.

The mean time image calculated from functional DTPA kidney series
shows only minor differences between the mean times of the
various organs and the background, as compared to the whole study
time. Our method finds the most frequent mean time value, and
subtracts it from each picture element. As a result the
collecting system is visualized only if abnormal activity
accumulation (enlargement or obstruction) is present.
The above methods were adapted to the "DIAG" software system. In
this system each parametric image is displayed together with an
individual colour scale that shows the correspondence between the
colours and numeric value.

Radionuklidová vyšetření transplantované ledviny a jejich přínos
к posouzeni klinického stavu štěpu.

Rýznar V., Erban J., Konečný K., Zadražil J.
Klinika nukleární medicíny FN Olomouc

V naší studii jsme se pokusili srovnat parametry získané při
radionuklidových vyšetřeních s klinickým stavem nemocných po
transplantaci ledviny. Ve skupině jsme vyšetřili 100 nemocných
t>- transplantaci provedené ve FN v Olomouci, u kterých jsme
udělali celkem 697 vyšetření. Nejdříve vyšetřujeme 131J
Hippuranem, kolimovanou sondou směrovanou na štěp. Hodnocení
získaných nefrogramů provádíme dle schématu navrženého
Ricabonou.V druhé fázi vyšetřujeme nemocné 99mTc-DTPA, na
Angerově kameře tak, aby do zorného pole detektoru byla zavzata



oblast štěpu i s oběma iliackými cévami. Záznam z vyšetření se
ukládá do paměti počítače. Získané průtokové křivky hodnotíme dle
Hilsona a Washidy. Dále kvantifikujeme průtok krve
transplantovaným štěpem námi modifikovanou metodou dle Leara.

Získané parametry, hodnocené Bayesovým teorémem:

citlivost positivní negativní přesnost
specificita předp.cena předp.cena metody

Hilsonův 75% 81% 84% 71% 77,5%
index .

Washida 93% 24% 39% 87% 47%
index

nefrograf. 87% 65% 57% 90% 72,4

index 71% 76% 80% 67% 73,4
průtoku krve

Z uvedených výsledků je patrné, že největší korelaci s klinickým
stavem nemocného vykazuje Hilsonův index. S ním jsou však
srovnatelné hodnoty nálezů izotopové nefrografie a kvantifikace
průtoku krve transplantovaným štěpem. Hodnocením pozitivní
predpovední ceny se ukazuje jako nejspolehlivější index průtoku
krve štěpem. Nagativní predpovední cena je nejlépe vystižena
nefrografií a Washidovým indexem.

Automatizovaný postup hodnocení DMSA
Nicek F., Bláha v., Surová H.

Ústav nukleární medicíny, 3. LF UK Praha
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK Praha

Počítačová analýza statické scintigrafie ledvin pomocí DMSA :i
či jiného vhodného radiofarmaka dovoluje kvantifikaci relativního j
podílu kôrové tubulární funkce a stanovení plošné velikosti 3
jednotlivých ledvin. Předpokladem korektního výsledku je však s

standardizace vyznačení ROI ledvin a ROI pozadí. 1
Okraje obrazů ledvin pro vykreslení ROI jsou vyhledávány !

automatickým postupem s možností manuální korekce. Úroveň pozadí j
ledviny je vypočítávána jako plocha procházející hranicí ROI }.
okolo této ledviny. Kromě toho je možno zvolit ROI pro odečet *;
pozadí manuálně kdekoli v ploše snímku. |

Metoda dovoluje získat poměrně spolehlivou informaci o *j
globální i separované kôrové tubulární funkci pomocí indexu. ц
Index vyjadřuje poměr mezi sumárním čistým signálem obou ledvin a f,
pozadím (odvozeným z ROI ledvin nebo štandartne zvoleným mimo щ
jejich obraz). Index je vypočítáván i pro každou ledvinu zvlášt. :
Jsou rovněž vypočítávány гогтёгу průmětové plochy jednotlivých Л
ledvin v cm . Metoda je použitelná i pro ty patologické stavy, \
kdy funkční tkáň jednotlivé ledviny je tvořena navzájem !
nesouvisejícími ostrůvky parenchymu, např. polycystóze. :
Metodika:
1) Aplikovaná aktivita u dospělého: 100 - 200 MBq. Vyšetření
začínáme zadní projekcí 2 h po aplikaci.
2) Standardně provádíme tři projekce vleže (zadní, levou a pravou í



zadní šikmou) s detektorem pod ložnou deskou. Pro počítačovou
analýzu používáme pouze zadní projekci při pečlivém symetrickém
položení pacienta s podloženými koleny tak, aby bederní oblast
těsné přiléhala к desce.
Výpočetní korekci pomocí projekce přední provádíme jen u pacientu
s ledvinovou dystopií a u pacientů s těžší deformitou pátere, kdo
je předpoklad nestejné vzdálenosti jednotlivých ledvin od
detektoru.

Určení struktury a funkce kompartmentového modelu ledviny
metodami faktorové analýzy a identifikace systémů v

M.Šámal, M.Kárný (x) I1

Ústav nukleární medicíny l.LF UK Praha
Ústav teorie informace a automatizace ČSAV Praha (x)

Faktorová analýza dynamické studie ledvin poskytuje křivky
časového průběhu četnosti impulsů nad dynamickými strukturami
(kompartmenty) distribučního prostoru použitého radiofarmaka.
Cílem práce bylo ověřit zda tyto křivky lze použít pro
identifikaci a parametrizaci kompartmentového modelu ledviny
(jinými slovy, zda faktorová analýza skutečné poskytuje
fyziologicky relevantní informaci.
Vyšetřovali jsme třídu kompartmentových modelů, ve kterých byla
celková aplikovaná aktivita na začátku vyšetření přítomna v
prvním kompartmentu a každý kompartment (s výjimkou prvního a
posledního) byl s ostatními spojen alespoň jedním přítokem a
jedním odtokem. Parametry modelu (rychlostní konstanty transportu
radiofarmaka) byly uspořádány do čtvercové matice K a vypočteny z
rovnice:
D = - С . К
ve které matice С obsahuje faktorové křivky a D jejich derivace.
Pro danou sestavu křivek byly vypočteny aposteriorní
pravděpodobnosti různých modelů, lišíc'.ch se navzájem strukturou
(vzájemným propojením kompartmentu) a hodnotami transportních
konstant. Výpočetní postup byl testován pomocí křivek ;
generovaných různými modely a produkovaných faktorovou analýzou
experimentálních a klinických dat. ;;

Simulované modely byly navrženým postupem identifikovány s \
vysokou pravděpodobností a jejich parametry odhadovány s velkou -'*:
přesností i v podmínkách extrémně nízkého poméru signálu a šumu n |
dokonce i tehdy, byl-li pro výpočet použit jen malý časový úsek ^
křivek. Modely s jinou než exponenciální retenční funkcí byly ^
popsány jako ekvivalentní kompartmentové systémy. Pokud data 3
představovala dostatečně podrobný popis systému v časové i щ
prostorové oblasti, faktorová analýza produkovala křivky '2
vystihující všechny podstatné charakteristiky modelu. Výsledky ,"
dokazují, že při korektním provedení poskytuje faktorová analýza
fyziologicky relevantní informaci, která může být dále
kvantitativné hodnocena.

Demonstrovaný výpočetní postup umožňuje kompletní kvantitativní
popis vyšetřovaného dynamického systému. Matice К obsahuje
informaci o všech tranzitních časech a transportních rychlostech
určujících funkci systému. Předběžné klinické výsledky ukazují na i
použitelnost postupu v praxi. Určitý problém zatím představují ]
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fyziologické oscilace na reálných křivkách, vedoucí někdy к
obtížné interpretovatelným hodnotám prvků matice K. Stanovení
klinického významu uvedeného kvantitativního popisu dynamické
scintigrafie ledvin bude předmětem samostatné klinické studie.

Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilem
- zkušenosti a problémy v hodnocení.

Šabata L., Blahutová M., Brož J., Musil J.
ONM České Budějovice

Vyšetřili jsme 160 pacientů pomocí dynamické scintigrafie
ledvin s podáním captoprilu p. o. (tenziomin 25-50 mg,99m-Tc-DTPA
2 MBq/kg, vyšetření vleže). U méně než 50% pacientů bylo
vyšetření opakováno bez podání caproprilu - ostatní jsme
hodnotili jako negativní co do přítomnosti renovaskulární
hypertenze (RVH) již při prvním vyšetření. Hlavní kriterium byla
stranová diference funkční kapacity. Jako pozitivní pro RVH jsme
hodnotili pouze změny průběhu křivky a individuální funkce
(zpomalení paranchymového transportu či vznik clearanční křivky
nebo významný pokles individuální funkce aspoň o 15% původní
hodnoty), ke kterým došlo při vyšetření s captoprilem při
srovnání se standartním vyšetřením. Problémy s hodnocením
vznikaly při nízké funkci jedné ledviny, proto jsme sestavili
vlastní program, který usnadňuje srovnání křivek při vyšetření
bez captoprilu a s captoprilem - základem je použití stejných ROI
ledvin pro obě vyšetření - tento program umožnil detektovat
charakteristický pokles GFR po captoprilu u 2 pacientů, kde
štandartní vyhodnocení nevykazovalo žádné změny. U obou náš závěr
potvrzen angiograficky, při tom v jednom případě došlo za 3
měsíce ke spontánní úpravě funkce ledviny, při současném výrazném
zlepšení hypertenze.

Další problémy vznikaly zpočátku při interpretaci
symetrických změn parenchymového transportu - celkem u 10
pacientů. Dle našich zkušeností a literárních údajů jde o
nespecifické změny při captoprilu - obvykle v důsledku hypotenze
či difušního renálního onemocnění, literatura uvádí i možnost
postižení drobných větví renálních arterií - tedy
nekorigovatelnou poruchu.

U jednoho pacienta došlo po captoprilu к oboustrannému
těžkému poklesu glomeruální filtrace (clearanční křivky) - při
normálním nálezu na renálních tepnách - šlo zřejmě o
nespecifickou aktivizaci renin-angiotenzinového systému.

Výsledky: 6 vyšetření hodnoceno jako pozitivní - u všech
; potvrzeno angiograficky, ve 4 případech jasný nález při
; standardním zpracování a u nich došlo po angioplastice tepny ke
"; zlepšení funkce ledviny i hypertenze. U 2 z těchto б pacientů
.4': umožněno pozitivní hodnocení jen specielním programem.
;':' 3 pacienti: sporný nález (z toho 2x stenóza do 50%, u posledního
'í: AG neprovedena). 1 pacient hodnocen jako negativní při pozitivní
í angiografiii - zde však sklerosa celé abdominální aorty.
> 3 pacienty nebylo možno hodnotit pro malou ledvinu s nízkou

funkcí, (AG jen u jednoho - stenóza o 75% - avšak šlo současně o
pyelonefritidu s vráštivým procesem).



Závěr: dynamická scintigrafie ledvin je vhodná metoda pro detekci
RVH při jednostranné stenóze renální arterie u těch pacientů, kde
je pravděpodobnost stenózy vyšší než v běžné hypertonické
populaci. Specifické jsou jen jednostranné změny po captoprilu
proti vyšetření bez něj. Oboustranné změny jsou nespecifické.

Dynamická studie ledvin s faktorovou analysou
J. Urbánek, J. Útratová, K. Bartoníčková, M. Šámal, H. Surová

ONM FN2sFP, Prha 2

Na skupině nemocných, kteří jsou v péči urologické kliniky
FN v Praze, jsou presentovány výsledky faktorové analysy, které
přispěly ke stanovení závěru při dynamické studii ledvin. ^

Dosavadní výsledky ukazují, že analysa může významně přispět
ke zhodnocení funkce parenchymu a močových cest. Metoda není
časově příliš zatěžující a může být běžně používána v rutinní
praxi.

99raTc MAG-3 při stanovení funkce autologních ledvin po
transplantaci

Oppelt A., Slíž K., Kidery J., Schuck O., Kováč I.
CIP IKEM, Praha 4

Poměr funkce vlastních ledvin u pacienta po transplantaci vůči
funkci štěpu je pro určité globální diuréze důležitou klinickou
otázkou. Již v předchozím sdělení, kdy jsme vyšetřili skupinu
pacientů po aplikaci 99mTc DTPA jsme přednesli naše výsledky (DNM
Banská Bystrica 1990) při užití určité korekční metodiky. Tyto
výsledky přinesly řadu zajímavých poznatků klinických i
výzkumného charakteru, např. možnost aktivace nefronů autologních
ledvin po značné dlouhé době po transplantaci. Přesto použité
radiofarmakon se nejevilo jako zcela nejvhodnější z hlediska
intensity znázornění vlastních ledvin. Rovněž byla modifikována
korekční metodika, která nyní přesněji určuje separační poměr.

Hloubku uložení vlastních ledvin stanovujeme z dodatečné boční
projekce. Nahradili jsme měření absolutní hloubky uložení štěpu a
ledvin stanovením relativní vzdálenosti štěp - ledviny na
základě kalibrovaného obrazu (vztah počtu pixlů a velikost
zorného pole scintigrafiční kamery). Místo literárního lineárního
součinitele zeslabení používáme změřený součinitel pro naši ,
konkrétní konfiguraci. :
Lze tedy říci, že 99mTc-MAG-3 je vhodnějším radiofarmakem pro j
znázornění vlastních ledvin a popsaná korekční metodika značné :|
zpřesňuje výsledky. -j
Ve studii se zabýváme analýzou této nově získané skupiny pacientů
po stránce korelace s klinickými a biochemickými daty. Po stránce
klinického a výzkumného významu je řešen vztah funkce autologních
ledvin к perspektivám funkce štěpu.
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Klinické hodnocení uptaku 9 9 m-xc DMSA ledvinami
- předběžné sdělení

Lang O., Chládeček L.(interní odd. ZÚNZ UP Příbram, přednosta
MUDr. O. Jeřábek), Šilinger J. , Říhová D.

ONM ZÚNZ UP Příbram, přednosta MUDr. J.Šantora, CSc.

К úbytku i ztrátě funkce ledvin dochází z různých příčin a
často zcela nepozorovaně. Navic hladina běžně užívaných
biochemických ukazatelů stoupá až při značném úbytku ledvinných
funkcí. Z tohoto pohledu by pro klinika byla užitečná metoda,
která by dokázala odhalit poruchu funkce ledvin již na jejím
počátku, pro každou ledvinu zvlášt a bez ohledu na to, zda
porucha postihuje glomeruly či tubuly.

Na našem pracovišti zkoušíme jako jednu z možností měřit
množství 99mTc DMSA kumulovaného ledvinami. Vzhledem к metodice
vyhovuje tato metoda podmínce separovaného stanovení funkce,
vzhledem k farmakokinetice vyhovuje podmínce zachytit poruchu
funkce glomerulů i tubulů.

Pacienty jsme roztřídili podle diagnosy do pěti skupin
(zdraví, diabetici, hypertonici s obštrukční uropatií a
pyelonefritidou) a zjišťovali, zda a jak se bude lišit velikost
kumulace DMSA mezi skupinami. Od zdravých se odlišuje s nižším
uptakem pouze skupina diabetiků a hypertoniků, ostatní skupiny se
liší střední hodnotou, vzhledem к rozptylu však dochází к
překrývání hodnot. Patologické skupiny mezi sebou se významně
neodlišují.

Stručné je uveden vztah к ostatním funkčním ukazatelům a
naznačeny směry dalšího zkoumání.

Přežití štěpu transplantované ledviny při
scintigrafickém "stop" perfuse

Kasalický P., Oppelt A., Slíž K., Pokorná E.
CIP IKEM, KN IKEM Praha

Při používání novějších metodik (dopplerovská sonografie) к
hodnocení prokrvení štěpu transplantované ledviny se objevují
otázky zastupitelnosti klasicky radionuklidově zjištované
perfuze, a otázky valitidity při scintigrafickém "stop" perfuze
(při diskrepancích ve vyšetření). Soubor tvoří 21 pacientů
vyšetřovaných na našem oddělení v letech 1984 -1991, kteří neměli
při námi používané metodice (bolová aplikace pertechnetátu, framy
3 sec, sumační snímek za 60 sec) patrnou perfuzi štěpu ledviny.
U těchto pacientů byl sledován další osud štěpu . U jedné
pacientky přes námi hodnocenou opakovanou absenci perfuse došlo к
neúplnému rozvoji štěpu, ale s následným exitem pro
generalizovanou CMV infekci, u jednoho pacienta byla provedena NE
50. den po scintigrafii pro obliterující angiopatii s infarzací.
U ostatních 19 pacientů byla provedena NE 0-12 den po provedené
scintigrafii pro nekrosy štěpu. Z těchto pacientů měli 2 pacienti
v den scintigrafie také dopplerovskou sonografii, s patrnou
perfuzi (při s vyšších hodnotách pulsatorního indexu). Uzavíráme,
že při scintigraficky zjištěné úplné absenci perfuse štěpu je
prognosa přežití štěpu špatná, a to i při diskrepancích s
dopplerovskou sonografii.
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Příspěvek ke stanovení separované relativní funkce
ledvin radionuklidy

Buncová M., Kolský A., Vondrák K.
ILF Praha

Porovnávali jsme separovanou relativní funkci ledvin
stanovenou při dynamické scintigrafii ledvin 99mTc DTPA a při
statické scintigrafii 99mTc DMSA (bez korelace na hloubku) v
souboru 30 dětí.

Při oboustranně normální nebo jen lehce snížené funkci jedné
ledviny hodnoty relativní funkce zjištěné oběma radiofarmaky
korelovaly.

Při výrazně snížené funkci jedné ledviny - tj. při poměrné
funkci ledvin vyšší než 70%:30% - byla hodnota relativní funkce
na straně patologické stanovená 99mTc DTPA vždy nižší než hodnota
zjištěná 99mTc DMSA. To znamená, že patologická funkce ledviny
byla při vyšetření 99mTcDTPA systematicky v porovnání s 99mTcDMSA
podhodnocována.

Při tubulopatiích hodnoty separované relativní funkce ledvin
získané při vyšetřeních oběma radiofarmaky nekorelovaly v
důsledku poruchy tubulární retence 99mtcDMSA a vysoké aktivity v
pozadí.

S výjimkou tubulopatií se nám 99mTcDMSA jeví citlivější při
stanovení relativní funkce ledvin u dětí.

Využití radionuklidových metod v kardiológii
Účinok manitolu na parametre rádionuklidovej ventrikulografie

pri esenciálnej hypertenzii, predbežné výsledky
Pecháň J., Rapoš D., Bránská E., Cesnaková Z.

Oddelenie nukleárnej medicíny I. internej kliniky FN, Bratislava

Cielom práce je zistenie včasných zmien funkcie iavej komory
pri esenciálnej hypertenzii /EH/ metodou i/ovnovážnej
rádionuklidovej ventrikulografie /ERNV/. U 13 pacientov s EH /v
I.štádiu, 6 v II. štádiu EH podia WHO/ sa urobila ERNV v pokoji a
bezprostredne po i. v. infúzi 200ml 20% manitolu. Vyšetrenie sa
robilo gamakamerou MB 9200 spojenou s vyhodnocovacím zariadením
Sopha medical. Podia frankfurtského programu fy Sopha sme
hodnotili: ejekčnú frakciu /EF/, enddiastolický objem /EDV/, čas
vrcholu ejekcie /TPE/, trvanie systoly /ES/, dobu vrcholu plnenia
komory /TPF/, vrchol ejekčnej rýchlosti /PER/ a vrchol rýchlosti
plnenia (PFR/ ako parametre globálnej, systolickej a diastolickej
funkcie lavej komory.

Predbežné výsledky na malom súbore pacientov ukazují trend
zhoršovania globálnej a diastolickej funkcie lavej komory v
druhom štádiu EH už v pokoji /nižšie EF, PFR, väčší EDV/. Infúzia
manitolu zvyšuje funkciu lavej komory v I. štádiu EH. v II.
štádiu EH je trend k ďalšiemu zhoršovaniu funkce lavej komory
účinkom manitolu.

1 14



Kombinované vyšetrenie perfúze myokardu a lýtkového svalu
pomocou 2OIT1C1.

Pecháň J., Rapoš D., Bránská E., Štvrtinová V.
Oddelenie nukleárnej medicíny I. internej kliniky FN a

II. interná klinika FN, Bratislava

201T1 sa v závislosti od perfúzie hromadí v myokarde i v lýtkovom
svale. Cieíom práce bolo zistié, či taliová scintigrafia lýtok
môže prispiet k zisteniu poruch pefúzie dolných končatín.

U 15 pacientov s podozrením na ischemickú chorobu srdca
urobila v jednom pracovnom postupe zátažová táliová scintigrafia
myokardu a scintigrafia lýtok. Scintigrafia lýtok sa robila
celkove 3x. Hneď po záťaži, po zátažovej scintigrafii myokardu
/30min po zátaži/,a v náväznosti na neskorú - pokojovú
scintigrafiu myokardu. Angiologické vyšetrenie dolných končatín
bolo doplnené Dopplerovskou ultrasonografiou arteriálneho
systému.

Výsledky ukazujú, že táliová scintigrafia lýtok môže odhalit
už včasnú poruchu perfúzie lýtok a významne prispieva k diagnóze
včasného štádia ischemickej choroby dolných končatín /I. štádium
podlá Fontaine/ a je cenným doplnkom táliovej scintigrafie
myokardu s možným dôsledkom pre terapeutickú stratégiu.

Vyšetření perfúze myokardu metodou SPÉCT i
za použití preparátu Cardiolite ;
Autoři: Záhlava J., Suchý M.

ONM FN Plzeň j
:>

Vyšetření perfuze myokardu patří v současnosti mezi ?
nejčastéji prováděná vyšetření na odděleních nukleární medicíny .i
ve světě, také u nás neustále vzrůstá poptávky po této neinvazivní |
metodě při diagnostice ICHS. Na našem oddělení jsme provedli v |
posledních 2 letech více než 400 vyšetření preparátem Cardiolite íj
firmy DuPont za použití metody SPÉCT.

V úvodu sdělení je podána krátká charakteristika základních
vlastností radiofarmaka a jsou uvedeny jeho hlavní výhody a
nevýhody ve srovnání s již rutinně používaným 201 Thaliem.
Následuje stručný popis metodiky při vyšetření po zátěži a v
klidu.

Dále se zabýváme problematikou interpretace výsledků včetně
ukázek semikvantitativni hodnocení pomocí programu "bull s eye".
Závěrem jsou shrnuty naše zkušenosti s tímto vyšetřením, zvláštní
pozornost věnujeme konfronataci scintigrafických nálezů s
výsledky bicyklové ergometrie a u menší skupiny pacientů uvádíme
také srovnání s nálezem koronarografickým.

Má smysl diagnostická hospitalizace na naéich lůžkových
odděleních u pacientů s ICHS? - poster i

Nestával A., Chodacki A., Volf J. |
ONM OÚNZ Chomutov !

Během 5-6 denní hospitalizace pacienta na našem oddělení, mimo
základní vyšetření krve, moči a ekg provádíme .
Ventrikulokardioscintigrafiii rest/stress se zhodnocením funkce í
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levé a pravé komory v klidu a při zátěži a dalších hodnotících
parametrů . Dále provádíme myokardoscintigrafii (thaliem či
cardiolite) stress/rest. Perfuzní scintigrafii plic. Ventilační
parametry plic na Pneumoscrenu. V případe potřeby doplňujeme
vyšetření: Kardioscintigrafie shunt quantifikation,
Echokardiografie, Holterovo monitorování, eventuelně
kardiologické konsilium.

Pomocí těchto vyšetření je naše okresní pracoviště schopno
během týdne se vyjádřit zda se u рас. jedná či nejedná o ICHS a
jakého stupně závažnosti.Myslíme si, že tato krátkodobá
diagnostika při hospitalizaci na našem lůžkovém oddělení významné
urychlí kompletní vyšetření pacienta se susp. ICHS a tím i
urychlí optimalizaci konzervativní nebo intervenční terapie u
pacientů s ICHS. Upozorňujeme, že na našem pracovišti vyšetřujeme
nejen pac. z okresu Chomutov, ale i Louny, Most a event. Teplice.

Má význam při komplexním neinvazivním vyšetření srdce našimi
metodami u pacienta s ICHS hodnotit i funkci PK (rest/stress)?

Nestával A., Chodacki A.
ONM OÚNZ Chomutov

U pacientů s ICHS, při krátké diagnostické hospitalizaci na našem
lůžkovém oddělení, mimo dnes již klasické vyšetření nukleární
kardiológie, provádíme i zhodnocení funkce pravé komory v klidu a
při zátěži. Dále provádíme i perfuzní scintigrafii plic,
zhodnocení ventilačních parametrů pomocí Pneumoscreenu. V případě
potřeby z hlediska pravé komory doplňujeme vyšetřeni i
echokardiografií, ale i venoscintigrafií.

Není výjimkou, že u pacientů s ICHS je nález na koronárních
tepnách méně výrazný než patologická funkce pravé komory
způsobená významnou patologií ve ventilaci plieni či plieni
perfuzi.

Kazuistika - scintigrafie varlat u pac. s meta do plic.
Nestával A., Chodacki A.

ONM OÚNZ Chomutov

Z diagnostických důvodů byl na našem oddělení přijat рас. se
susp. metastázou do plic. S touto diagnózou byl již pacient 1/2
roku, bez intenzivní snahy o hledání primům locum. Při rtg
vyšetření ložisko na plicích diagnostikováno jako nepochybná
metastáza. Pacient u nás během 10 dnů kompletně vyšetřen a
vzhledem к lehkému vzestupu testosteronu provedena scintigrafie
varlat. Zde pozitivní nález. Avšak sonografie varlat negativní.
Pacient z našeho odd. indikován к operaci na urologické oddělení.
Zde, na urologii, před operací opět provedeno sonografické
vyšetření s negativním nálezem a urolog při palpačním vyšetření
varlat konstatoval zcela normální nález.
Provedena tedy pouze exscize z pravého varlete. Z exscize na
patologii konstatován teratom. Následovalo tedy již definitivní
chirurgické řešení. T. č. pacient na radioterapeutickém oddělení
naší nemocnice, kde je prováděna Chemotherapie. Upozorňujeme, že
všechny vyšetření pacienta před exscizí, prováděné na našem
oddělení, byly neinvazivní a během cca 10 dní.

16



Faktorová analýza poruch regionální kontraktility levé komory,
vycházející z planární 99mTc-MIBI perfuzní scintigrafie

s pomoci ekg hradla (gating)
J. Kasalický. J._Kiderv. т. Koyáčf н. Surová
•' cjP IKEM, Praha, KÜBNM Praha

50 pacientů s verifikovanou ICHS, z toho polovina s transmurálním
infarktem myokardu v anamnéze, bylo vyšetřeno po i. v. injekci
555-740 MBq 99mTc-MIBI (Cardiolite) v klidu. V levé šikmé, boční
a předozadní projekci byly provedeny scintigramy s pomocí ekg
gatingu, sběr dat v každé projekci trval 5 min., srdeční cyklus
rozdělen do 11 framů. Faktorová analýza byla zaměřena na dva
faktory: poklesu četnosti během srdečního cyklu a naopak jeho
vzestupu. Na základě těchto dvou faktorů byly sestrojeny obryzy
jejich rozložení. U normální kontraktility vznikly tak dva
faktorové obrazy dvou oblastí, kde vnější pás s poklesem četnosti
během cyklu odpovídá oblasti normálně se koncentricky
kontrahující stěně srdce, zatím co uvnitř tohoto pásu je oblast
druhého faktoru neměnící se nebo narůstající četnosti. Místa s
odchylkami od tohoto schématu (přítomnost druhého faktoru v
zevním pásu nebo jej překračující, chyběni prvního faktoru atd.)
představuji v oblasti s poruchou kontraktility. Některé otázky
interpretace a limitace faktorové analýzy kontraktility jsou dále ;
diskutovány. ;

Možnosti radionuklidových metod v posouzení "viability" myokardu |
л A. Fikrle, H.Rosler, F.Höflin, H. Ledermann, U. Noelpp 1

ONM Plzeň, Bern :

Porušená motilita srdeční steny po infarktu myokardu může j
být způsobena buď ponekrotickou jizvou nebo může jít o oblast |
tzv. "viabilního" myokardu. Jde o přežívající myokard, který se q

'Ь nekontrahuje, takže je stejně afunkční jako jizva. Tento stav i|
může být způsoben dvěma patofyziologicky zcela odlišnými 1
mechanismy. Jde buď o akutní stav po trombolytické či dilatační <|
léčbě - tzv."stunned" myokard nebo o chronický stav - tzv. 1
"hibernating" myokard. Zjištěni, zda nekontrahující se myokard I

: dále přežívá, tzn. je "viabilní", má klíčový význam ve strategii A
další léčby. Po zlepšení krevního zásobení oblasti viabilního I
myokardu dochází často i ke zlepšení kontraktility této oblasti a ?

! tím i ke zlepšení celkové srdeční výkonnosti.
ř Radionuklidové metody zaujímají dnes klíčovou roli v
r posouzení viability myokardu. Za "zlatý" standart je považováno
Í vyšetření metabolismu myokardu pomocí 18-Fluoro-deoxyglukozy
| (18-FDG). Ale i možnosti použiti klasických myokardialnich
| radiofarmak (201 Thalia, 99mTc-MIBI) jako indikátorů viability
i srdečního svalu je dnes předmětem intenzivního zkoumáni. Jsou
\Í prezentovány výsledky a zkušenosti z bernského pracoviště v
' posouzení viability pomocí kombinovaného vyšetření klasickými
\ radiofarmaky (201T1, 99mTc-MIBI) a 18-FDG bez použití pozitronové
i kamery. К vyšetřeni se používá klasické scintilační kamery se
j "7-pinhole" kolimátorem a speciálním vyšetřovacím stolem. Tato

metoda umožňuje získání tomografických řezů myokardu po podání
--; 18-FDG bez drahé a v ČSFR zatím nedostupné PET techniky.
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Diskutovány možnosti a omezení této ve srovnání s PET podstatně
levnější metody. Podán souhrny přehled o současných možnostech
radionuklidových metod v posouzení "viability" myokardu.

Monitorování invazivní terapie ponocí polárních map
99mTc-sestamibi SPÉCT (kasuistika)

souhrn posteru
Bělohlávek O., Svobodová J., Kotík I., Červenka V., Vodák M.
Oddělení nukleární medicíny a I. vnitřní oddělení s JIP

Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6 - Střešovice

U nemocného s typickou algickou formou ICHS byl indikován ';
zátěžový perfuzní SPÉCT myokardu, který byl proveden pomocí i
99mTc-sestamibi (Cardiolite). Vzhledem к pozitivnímu nálezu v ;

anteroseptální oblasti bylo dále provedeno klidové vyšetření, jež
vyloučilo klidovou ischemii a podpořilo tak indikaci к invazivní
terapii. Koronarografický nález uzávěru na r. interventricularis
anterior nedovolil provést PTCA a nemocný se proto podrobil
kombinované operaci aorto-a mammo-koronárního bypassu. Kontrolní
zátěžový SPÉCT prokázal významné zvýšení perfuze v kritické
oblasti.

Na posteru bude graficky prezentována konstrukce polární i
mapy (Bull's Eye Image), dále průměrná polární mapa 12členného ;
kontrolního souboru, polární mapy nemocného v jednotlivých fázích J
vyšetřování spolu s vyznačenými statisticky významnými odchylkami \
perfuze od "normy". Závěrem budou zmíněny výhody Bull's Eye *
analýzy. í

f
99inTc-sestamibi SPÉCT: Přínos polárních map pro hodnocení ;

perfuze levé конюгу srdeční - souhrn přednášky j
Bělohlávek O., Svobodová J., Kotik I., Peterka K., !

Červenka V., Vodák M. !
ONM ÚVN Praha - Střešovice |

Cílem sdělení je seznámit s dvouletými zkušenostmi s cca 250 1
tomografickými vyšetřeními perfuze myokardu po podání ]
99mTc-sestamibi (Cardiolite) a srovnání výsledků s |
koronarografií. S tímto radiofarmakem při kratším čase snímání a |
nižší radiační zátěži nemocného běžné dosahujeme 4násobné f
informační hustoty ve srovnání s 201T1. Vhodnou organizací práce
(dvoudenní schema) během 3 - 4 hodin provádíme 6 klidových nebo
zátěžových SPÉCT vyšetření s jedním detektorem. Náklady tak
podstaně klesají pod cenu 201T1.

Při hodnocení nálezu vycházíme jednak ze subjektivního
posouzení Šiklových tomografických řezů v krátké ose, a jednak z
výsledků tzv. Bull's Eye anylýzy provedené originálním programem
BLS. Jedná se o soustředné uspořádání Šiklových řezů postupné od
hrotu, který je v centru polární mapy, až po bázi levé komory,
která je na jejím obvodu. Znormovaná polární mapa na velikost
levé komory a na počet impulsů je pak srovnávána s fyziologickou
distribucí radiofarmaka. K tomu slouží předem vytvořené polární
mapy průměrů a směrodatných odchylek 12členného kontrolního
souboru a to v klidu a při zátěži. Kromě polární mapy nemocného
lze zobrazit mapu odchylek od normy a pomocí X 2 testu stanovit
jejich statistickou významnost. Oblasti významně snížené perfuze

18



jsou na polární mapě barevně zvýrazněny. Významnou pomůckou je
rovněž testování změn v perfúzi při zátěži oproti klidu a
analogické testování změn při progresi choroby nebo naopak po
invazivní terapii (viz poster "Monitorování invazivní terapie
pomocí polárních map").

U 31členného souboru koranografováných nemocných s
podezřením na ICHS byl proveden zátěžový SPÉCT myokardu.
Správnost subjektivního stanovení dg. ICHS (87%) se analýzou
polárních map zlepšila na 90%. Správný odhad velikosti stenózy
závisel na počtu postižených tepen a anylýzou polárních map se
zlepšil z 56% na 67%. Výsledky budou v práci dále diskutovány.
Zdůrazněna bude odlišnost zobrazovaných struktur při scintigrafii
a koronarografii a dále, že se jedná pouze o relativní hodnocení
perfúze.

Polární mapy významně zpřesňují hodnocení a lze je
dlouhodobé archivovat (cca 10kB). Jsou tedy vhodným doplňkem
velmi osvědčeného SPECTu myokardu pomocí sestamibi.

Radíofarmaka
Modifikovaná metodika značkovania erytrocytov s 99mTc

na zobrazovanie hemangiómov pečene - poster
D. Tomek

Klinika nukleárnej medicíny Národného onkologického ústavu
Bratislava

Erytrocyty označené 99mTc sa používajú na rôzne účely.
Relatívne novšia je technika využitia erytrocytov označených
99mTc na zobrazovanie nádorov pečene - hemangiómov.

Na klinike nukleárnej medicíny NOÚ v Bratislave sa nám
osvedčila nami nierne modifikovaná in vivo/in metodika značenia
erytrocytov autorov Callahan, Froehlich et al., uverejnená v JNM
23, 1982.

Intravenóznou aplikáciu redukčného činidla ( t. j. cínatých
iónov Sn2+) vo forme hotového kitu s následným in vitro značením
sme minimalizovali nežiadúce vplyvy a celý postup sme
zjednodušili.

Vývoj a výroba kitu radiofarnak
Prokop J., Budský F., Angelis В., Kopecká В.

ÚJV, Řež

Sdělení pojednává o stavu vývoje a výroby kitů radiofarmak v
Ústavu jaderného výzkumu resp. v jeho následné organizaci, která
tuto problematiku převezme. Podrobné bude referováno zejména o
stávajícím a budoucím sortimentu kitů, cenových ralacích, stavu
dodržování správné výrobní a laboratorní praxe a o vývojových
projektech pracoviště na nejbližší období.
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Kit « 9 9 mTc - MAG 3" - poster
Angelis В., Prokop J., Lázníček M.

ÚJV, Řež

Poster bude informovat o způsobu přípravy
merkaptoacetyltriglicinu, jeho značení 99mTc, o průběhu a
výsledcích předklinického zkoušení, stavu klinického zkoušení a o
předpokládaném termínu zavedení hromadné výroby.

Kit " 9 9 mTc - d,l-HM-PAO stabil." - poster
Prokop J., Budský F., Lázníček M.

ÚJV, Řež

Poster bude informovat o způsobu přípravy 4,8 -
diaza-3,6,6,9-tetrametylundekan-l,10-dionbisoximu a o přípravě
d,l-diastereomeru této sloučeniny. Popsán bude způsob značením
vývoj in vitro stabilizované lékové formy, průběh a výsledků
předklinického zkoušení a možnosti zahájení klinického zkoušení.

Kit """TC-MTBICHOL" - poster
Budský F., Prokop J., Lázníček M.

ÚJV, Řež

Poster bude informovat o přípravě derivátů isonitrilů o
přípravě metoxyisobutyl isonitrilů (MIBI). Popsána bude rozpustná
léková forma MIBI v aglomerátu s kyselinou desoxycholovou, způsob
značení, průběh a výsledky předklinického zkoušení a dále
možnosti zahájení klinického zkoušení.

Některé další možnosti značení leukocytu 9 9 mTc
Linhart M.

ZÚNZ UP Příbram, oddělení nukleární medicíny

V práci jsou shrnuty základní typy a možnosti značení
krevních elementu se zaměřením na leukocyty, jejichž význam pro
klinickou praxi je stále vysoký.

Popsány jsou výhody a nevýhody značení leukocytu pomocí
komerčně dodávaných radiofarmak a pomocí radiofarmak
připravovaných "ex tempore" z neaktivních kitů.

Je uveden postup přípravy kitu s kyselinou gentisovou, která
by se mohla stát, po označení 99mTc, dalším tracerem autologních
polymorfonuklearnich leukocytu, srovnatelným např. s HM-PAO,
ovšem nesrovnatelně levnějším.

Diskutovány jsou předběžné výsledky značení kitu s kyselinou
gentisovou a 99mTc, a zatím prvé pokusy se značením lekocytární
masy takto připraveným komplexem.

Ovlivněni redistribuce 2 О 1т1 роиос! dialkoxy dithiofosfátů
P. Kopecký, B. Kopecká, P. Švihovcová, K. Bakos:

ÚJV, Řež
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Ústní sdélení pojednává o možnosti redistribuce 201T1
několik hodin po aplikaci chloridu thalného 201T1 zpět do
myokardu pomocí injekce neradioaktivního dialkoxy
dithiofosforečnanu. Budou presentovány výsledky získané
distribučními studiemi na krysách a výsledky dynamických studií u
krys pomocí gama kamery.

Sortiment radiofarmak a stanovení jejich ceny pro VZP
Komárek P., Linhart M., Kleisner I.

ILF, Praha 10

V souvislosti se zahájením činnosti Všeobecné zdravotní
pojišíovny (VZP) se připravují nezbytné podklady pro nový systém
účtování ve zdravotnických zařízeních. Připravují se ceníky
výkonů ve zdravotnických službách a rovněž ceníky léků. Pro obor
nukleární medicíny byl Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky předložen seznam radiofarmak, který tvoří základ jejich
ceníku. Za jednotku množství je zvolen i MBq příslušného
radiofarmaka podaného pacientovi.

Sdělení vysvětluje tvorbu ceny pro jednotlivá radiofarmaka a
její kalkulaci. Sortiment v ceníku je rozdělen na hromadně
vyráběná radiofarmaka, generátory technecia 99mtc a značené kity.

Príprava 9 9 mTc - Sb2S3 - radiofarmaka.
Doubravská M., Kálalová E., Novák M.

ONM ÚVN Praha 6

Práca popisuje vývoj prípravy radiofarmaka - koloidnej disperzie
sírnika antimonitého pre značenie rádionuklidom 99mTc.
Rádiofarmakon je určené pro scintigrafické zobrazenie počene a
sleziny, pre nepriamu lymfoscintigrafiu a pro scintigrafické
zobrazenie kostnej drene.

V práci sme stanovili optimálně reakčné podmienky syntézy
nosiča (koloidnej disperzie sírnika antimonitého), jeho
spracovanie do kitovej formy, určili sme optimálne podmienky
značenia nosiča rádionuklidov 99mTc, vypracovali sme metódy
hodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov kitu a
radiofarmaka. Sledovali sme bunečnú, orgánovú a celotelovú
distribúciu, stanovili sme akútnu toxicitu a lokálnu dráždivost
radiofarmaka.

Výsledky získané v priebehu vývoja a predklinického skúšania
ukazujú na možnost prípravy kitu v hromadnej výrobe a značenie v
čase potreby na oddeleniach nukleárnej medicíny.

Vývoj přípravku m-jodbenzylguanidin 1 3 1I injekce pro
therapeutické použití
Hradilek P., Kopička K.,

ÚJV Řež

V práci je popsána metoda přípravy m-jodbenzylguanidinu 131
I o specifické aktivite vyšší než 1 GBq/mg, umožňující
terapeutické aplikace. Metoda využívá izotopové výměnné reakce
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katalyzované ionty jednomocná mědi ve vhodném prostřední při
teplotách kolem 150 stupňů Celsia (v autoklávu). Těžiště práce je
v hledání faktorů ovlivňujících stabilitu přípravku. Je
diskutován vliv specifické aktivity, pH, ředění a
stabilizujících přísad na stabilitu.

Přístrojová a fyzikální problematika
Bayesovský přístup к hodnocení dozimetrických dat pro diagnostiku

a terapii onemocnění štítné žlázy - teoretická část
Heřmanská J.l), Zimák J.2), Kárný M.3), Němec J.2), Blažek T.4), ^

Novák Z. 2), Racek P.2) j
1) Oddělení nukleární medicíny FN Motol, Praha, 7,

2) Endokrinologický ústav Praha, 3) Ústav teorie informace a
automatizace ČSAV Praha, 4) Ústav lékařské biofyziky 2. Lékařské
fakulty UK, Praha

Údaje používáme pro plánování a hodnocení diagnostiky a
terapie onemocnění štítné žlázy pomocí 131 J jsou fyzikální i
biologické povahy (pozadí, aplikovaná a akumulovaná aktivita,
hmotnost pacienta a jeho štítné žlázy, efektivní poločas, dávka
absorbovaná ve vybraných orgánech a tkáních, atd.). Z toho
vyplývá i odlišná neurčitost, jíž jsou jednotlivé údaje zatíženy.
Pro odpovědné posouzení diagnostických, terapeutických i radiačně
hygienických aspektu je třeba stanovit a zpracovat nejen bodové
odhady potřebných veličin, ale i jejich přesnost.

Bayesovská statistika je vhodným metodologickým nástrojem
pro řešení problému uvedeného typu. Opírá se o jednotící
pravděpodobnostní jazyk, který umožňuje kombinovat všechny
dostupné informace (model systému, data a zkušenosti expertů) v
ucelený popis údajů, jejich souvislostí a nepřesností. K tomu je
ovšem potřeba pečlivě pravděpodobnostně modelovat jednotlivé
podproblémy.

V referátu je popsán současný stav výzkumu v této oblasti.
Dosud vytvořené modely a odhady základních informačních složek
(pozadí, kalibračních faktorů, aplikované aktivity, efektivního
poločasu, absorbovaných dávek) poskytují původní a zpřesněný
pohled na běžné používané postupy a mohou být využity v řadě
dalších nukleárně medicínských aplikací.

Na teoretické základy uvedené v tomto sdělení navazuje
referát Zimák a kol., v němž jsou prezentovány experimentální
výsledky.

Bayesovský přístup к hodnocení dozimetrických dat pro diagnostiku
a terapii onemocnění štítné žlázy - experimentální část
Zimák J. 1), Heřmanská J. 2), Kárný M. 3), Němec J. 1),

Blažek T.4), Novák Z. 1), Racek P. 1)
1) Endokrinologický ústav Praha, 2)Oddéleni nukleární medicíny FN
Motol Praha, 3) ústav teorie informace a automatizace ČSAV Praha,
4) Ústav lékařské biofyziky 2. Lékařské fakulty UK Praha

V referátu Heřmanská a kol. jsou popsány nově navržené
postupy pro vyhodnocování údajů používaných pro plánování a
hodnocení diagnostiky a terapie onemocnění štítné žlázy pomocí
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131 J. Tyto postupy poskytují nejen bodové odhady sledovaných
veličin, ale i jejich neurčitost s tím, že respektují rozmanitou
fyzikální a biologickou podstatu zpracovávaných dat (pozadí,
aplikovaná a akumulovaná aktivita, hmotnost pacienta a jeho
štítné žlázy, efektivní poločas, dávka absorbovaná ve vybraných
orgánech a tkáních, atd.)- Platnost získaných výsledků je
samozřejmé podmíněna platnosti modelů použitých pro popis
jednotlivých podproblémů.

V tomto referátu jsou uvedeny výsledky experimentálního
overení odhadů získaných na základě citovaného přístupu, tj.
ověření platnosti zvolených modelů v situacích běžné se
vyskytujících v praxi oddělení nukleární medicíny. *

Provedené testy potvrzují vhodnost těchto modelů a poukazují
na nutnost zpřesnění a dořešení některých dílčích úloh. Kromě
toho poskytují výsledky nový korigovaný pohled na běžné
zpracovávané údaje.Explicitní stanovení jejich neurčitosti může
sloužit pro revizi obvyklých postupů plánování diagnostiky a
terapie radionuklidy a vést ke zvýšení spolehlivosti těchto
činností i možnému snížení radiační zátěže pacientů.

Státní metrologická kontrola měřidel aktivity
radiofarmaceutických preparátů v ČSFR
Vokáč P., Šuráň J., Zderadička J.

Státní metrologický inspektorát Brno, pracoviště Praha

Na základě zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii stanovil
Federální úřad pro normalizaci a měření mj. měřidla aktivity
diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo
pacientům к povinnému ověřování státním metrologickým orgánem
s periodou 1 rok.

Referát popisuje organizaci, metodu a první výsledky
ověřování kalibrátorů radionuklidů používaných na pracovištích i
nukleární medicíny v ČSFR. V prvém ověřovacím období byly j.
provedeny metrologické zkoušky s radionuklidem 131 I. Úspěšná (
pracoviště obdržela ověřovací listy. V dalších periodách bude j
ověření vázáno na úspěšné zkoušky s jinými radionuklidy. i

Pseudo 3-dimenzionální (3D) zobrazení studených uzlů
H. Surová

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK, Praha 2

Při hodnocení tomografických řezů je obtížné ze sekvence 2D
řezů získat 3D představu o rozložení radiofarmaka v orgánu a
prostorové návaznosti jednotlivých struktur.

3D metody zobrazení objemu konvertují tomografická data do
2D obrazu takovým způsobem, že do něho přenášejí i informaci o
vzdálenosti a prostorových vztazích. Hodnoty v jednotlivých
bodech vypočtených 2D projekcí jsou funkcí hodnot měřených
parametrů podél paralelních paprsků procházejících 3D maticí dat.
Touto funkcí je v nukleární medicíně nejčastěji výběr maximální
hodnoty a tomografická data jsou před výpočtem projekce vážena
vzdáleností od pozorovatele.

Tato metoda, popsaná v roce 1989, je vhodná pouze pro
zobrazení horkých uzlů, studený uzel lze takto zobrazit pouze na
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povrchu orgánu. Tuto metodu je však možno použít i pro zobrazení
lokálních poklesů akumulace radiofarmaka uvnitř orgánu, pokud
jsou tomografická data předem transformována tak, že nejvyšší
hodnoty jsou v místech se sníženou akumulací.

Při transformaci řezů je nejprve třeba určit hladkou konturu
orgánu metodami matematické morfologie. Data uvnitř této kontury
jsou pak transformována jednou u navržených transformací"
1) inversi obrazu je možno použít pro rozsáhlé poklesy akumulace
(posouzení asymetrie komor mozku)
2) výpočet konkávních obrazů pro zobrazení prostorové
ohraničených poklesů (žlučové cesty).

Z transformovaných tomografických řezů se metodou maximálnu
projekce vypočtou 2D projekce, které se pro zvýšení 3D dojmu
zobrazují v cine módu na obrazovce.

V příspěvku bude popsán princip metody a bude ukázáno
několik výsledků zpracování tomografického vyšetření jater a
mozku.

Problematika reorientace srdeční osy při vyhodnocování SPÉCT
Kotěšovec J. - ONM Plzeň Bitter F. - ONM Ulm

Při vyhodnocování kardiologických SPÉCT studií je nutné
provádět reorientaci osy rotace. Stanovení správného směru dlouhé
srdeční osy má svá úskalí. Příspěvek doporučuje používání metody
a seznamuje s vyvíjeným algoritmem pro automatické stanovení
směru hranic dlouhé srdeční osy. Seznamuje s možnostmi různých
způsobů tomografických řezů.

Výsledky testování měřiče aktivity Curiementor 2
na pracovišti nukleární medicíny
Husák V., Kleinbauer K., Erban J.

Klinika nukleární medicíny, FN a LF UP, Olomouc

Jsou uvedeny výsledky testování měřiče aktivity se studnovou
ionizační komorou Curiementor 2 firmy PTW Freiburg na pracovišti
nukleární medicíny. Byly měřeny a hodnoceny následující
parametry: krátkodobá a dlouhodobá reprodukovatelnost, závislost
chyby měření na aktivitě v oblasti nízkých aktivit (od 20 kBq do
40 MBq), objemová závislost, přesnost měření (správnost
cejchování) a linearita. Zjištěné parametry přístroje ukazují, že
vyhovuje potřebám nukleární medicíny a jeho kvalita je obdobná
jako u osvědčených aparatur jiných výrobců. Určitým nedostatkem
je, že výrobce PTW poskytuje uživateli informace o parametrech

; přístroje Curiementor 2 ve velmi omezeném rozsahu, což stěžuje
if- interpretaci změřených údajů při rutinní kontrole kvality tohoto
I, přístroje. Problémem při posuzování kvality měřičů aktivity je
|; značná nejednotnost definic parametrů, metod doporučovaných pro
|- jejich měření a příslušných kritérií. Obsah této přednášky je
Ь publikován v časopise Čs. radiologie 46, 1992, č.3, str. 117 -
| 127.
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Varia
Scintigrafické sledování vyprazdňování žaludku u pacientů
po resekci žaludku s využitím unilaterální exkludované

jejunální kličky dle Rouxe
Koranda P., Erban J., Husák V., Aujeský R., Podstata J.

KNM FN Olomouc

Cílem studie bylo určení parametrů dynamiky vyprazdňování
žaludečního pahýlu po dvoutřeninové resekci žaludku s
gastrojejunoasnastomosou s využitím unilaterální exkludované
jejunální kličky dle Rouxe.

Metoda: záznam vyšetření byl proveden jako multistatická
studie s jednotlivými scintigramy v přední a zadní projekci.
Celková doba vyšetření byla maximálně 80 min. Testační solidní
pokrm byl označkován 20 MBq ggmTc-S-koloidu. Odečet počtu impulsů
z oblastí zájmu byl proveden na počítači PDP 11/34. Poté jsme na
osobním počítači provedli: korekci počtu impulsů na rozpad, z
jednotlivých dvojic předních a zadních projekcí jsme vypočítali
geometrické průměry, tyto hodnoty jsme vynášeli do grafu a
prokládali jsme jimi křivku pomocí "spline" funkce, z grafu jsme
odečítali poločas vyprazdňování žaludečního pahýlu - Tl/2. Průběh
křivky nás informaoval o dynamice evakuace žaludečního pahýlu.

Výsledky: vyšetřili jsme 16 pacientů. Průměrný poločas
vyprázdnění žaludečního pahýlu byl 26,7 min se směrodatnou
odchylkou 14,8 min. Medián byl 23,5 min a rozpětí poločasů bylo
od 11 do 58 min.

Závěr: vyprazdňování žaludečního pahýlu po resekci žaludku s
použitím unilaterální exkludované jejunální kličky je ve srovnání
s normálním žaludkem zrychlené.

Scintigrafické vyšetření žaludečního vyprazdňování je
metodou časové náročnou, avšak poskytující (při nízké radiační
zátěži) potřebné informace o dynamice evakuace žaludku.

Možnosti kvantifikácie vyšetrenia rCBF s HMPAO (Ceretec)
metodou SPÉCT

Synak R., Müller-Brand J., Makaiová I.
Klinika nukleárnej medicíny NOÚ Bratislava i

Institut für Nuklearmedizin Kantonspital Basel |
Í

Vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom s 99mTc HMPAO j
(Ceretec) metódou SPECT sa dostalo do palety rutinných ?,
diagnostických vyšetrení na oddeleniach vybavených ToMO kamerami. jj
Nálezy sa vo väčšine prípadov hodnotia len kvalitatívne, čo môže |
viest v niektorých prípadoch k mylnej interpretácii výsledkov. í
V snahe o objektivizáciu výsledkov vyšetrení bolo navrhnutých í
niekolko spôsobov kvantitatívneho hodnotenia. V našej práci ч
chceme na súbore 41 pacientov demonštroval: niekol'ko možností j
kvantitatívneho hodnotenia rCBF s HMFAO, ktoré sme korelovali s ;
klinickou diagnózou neurológa resp. neurochirurga a s vyšetrením ;

CBF s 133 Xe. j
V druhej časti práce chceme demonštrovať možnosti posúdenia

cerebrovaskulárnej rezervy u 10 pacientov s tranzitórnymi
ischemickými atakami a pozitívnym nálezom na USG-Doppler
vyšetrení pomocou vyšetrenia rCBF s HMPAO v klude a po zátaži s
Diamoxom.
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Metabolizmus 18FENP pri zobrazovaní progestoronových
receptorov in vivo pomocou PET

Matúš Studený, Aalt Verhagen a Willem Waalburg
Klinika nukleárnej medicíny Ústavu onkológie LFUK Bratislava

PET Centrum, Univerzitná nemocnica Groningem, Holandsko

Zobrazovanie progesteronových receptorov (PR) pomocou
pozitrónovej emisnej tomografie (PET) môže byt klinicky užitočnou
metódou pro určováni indikácie a sledovaní hormonálnej liečby v
onkológii.

Práca podáva prehlad niektorých skúseností s ligandom 18FENP
(21 1 8F fluoro-16-etyl-19-norprogesteron), čo je vysokoafinitný
a selektívny agonista PR. Počiatočné síubné výsledky z
biodistribučných štúdií na experimentálnom modely sa nepodarilo
reprodukovat pri predklinických skúškach na skupinách pacientov s
PR pozitívnimi nádormi.Ďalšími pokusmi sa dokázala veími rýchla a
účinná enzymatická konverzia 18FENP v humánnych krvných bunkách.
Analytické a biodistribučné štúdie-ukázali, že vznikajúcim
rádioaktívnym metabolitom je 20-dihydro (18F)FENP s výrazne
nižšou afinitou k PR. Volný transport tohto rádioaktívne značného
metabolitu z plasmy do nádoru a okolitých tkanív vedie k
zvýšenému pozadiu, ktoré tak pravdepodobne znemožňuje detekciu
signálu z 18 FEMP naviazaného na PR.

Výsledky práce poukazujú na dôležitost "metabolickej
inertnosti" receptorových radiofarmák pro súčastnom zachovaní ich
vysokej afinity a selektivity. Riešenie tohto problému vidíme v
detailných konformačných štúdiách funkčných skupín, ktoré sa
podielajú na interakciách ligand-receptor a ligand-enzým.

Zhodnotenie prínosu trojfázovej scintigrafie skeletu v i
diagnostike difúzneho nádorového postihnutia kostí •

(resp. kostnej drene) \
kaiová I., Makai F., Rajniaková L., Šakalová A., Kaušitz J., j;

Klepoch J., Vivodová M., Synak R., Studený M. á
Klinika nukleárnej medicíny Národného onkologického ústavu |

Bratislava if

Vychádzajúc zo skutečnosti, že jedným z prvých príznakov f
nádorového postihnutia kosti. resp. kostnej drene býva zvýšené %
arteriálne prokrvenie, sme u 450 pacientov poukázaných z rôznych p
dôvodov na celotelovú scintigrafiu skeletu vykonali trojfázové 'л

vyšetrenie. V prípade, že nebola suspektná určitá oblast záujmu,
detektor gamakamery sme nastavili nad oblast panvy a
lumbosakrálneho prechodu. Túto oblast sme volili ako
najrozsiahlejšieho představitele spongiozneho kostného tkaniva.

Vyšetrenie sme robili zhodne ako pro 3-fázovej scintigrafii
primárnych kostných nádorov, t.j. I. fáza do 30 sek., II. fáza v
3. minúte a kostná III. fáza v 3. - 5. hodine po aplikácii. f
Najväčšiu pozorností sme venovali tej skupine 102 pacientov, u í
ktorých bola zvýšená perfúzia, ale pri metabolickej kostnej fáze j
bol nález buď negatívny, nejednoznačný alebo sa zobrazilo f
"studené ložisko". •!

Z tejto skupiny sa vyčlenilo zvlášt 38 pacientov so j
systémovým nádorovým ochorením (lymfómy, plasmocytóm) a 32 j
pacientov poslaných z diferencialno-diagnostických dôvodov. í

í
26 ;



Zvlášt sa vyhodnotili prípady zvýšeného prekrvenia v procesoch
mäkkých tkanív.

Záver: V diagnostike systémového nádorového postihnutia
skeletu, resp. kostnej drene má vyšetrenie arterialneho
prekrvenia pri trojfázovej scintigrafii kostí jednoznačný
diagnostický význam.

Úroveň difusní akumulace 99гатс MDP v kalvé
Buncová M., Kasalický P.

ILF Praha

Prospektivní studie zahrnuje 1050 osob, u kterých byla
provedena statická scintigrafie skeletu 99mTcMDP z obvyklých
indikací. Položili jsme si tyto otázky:
1. Liší se úroveň akumulace 99mTcMDP v kalvě u kontrolních
souborů relativně zdravých mužů a žen (tj. bez onkologického
onemocnění)?
2. V kterém věkovém období к eventuelním rozdílům dochází?
3. Liší se sledovaný ukazatel u žen s ca mammy od kontrolního
souboru žen?
4. Ovlivňuje úroveň akumulace 99mTcMDP v kalvě u žen s ca mammy
přítomnost metastáz v ostatních částech skeletu?
5. Liší se úroveň akumulace 99mTcMDP v kalvě žen s ca mammy
oproti ženám s jinými typy maligních onemocnění?
Porovnávali jsme difusní úroveň akumulace radiofarmaka v kalvě s
akumulací v krční páteři. Poměr sytosti zobrazení kalvy jsme
rozdělili do 5 stupňů (1-nejnižší,...5-nejvyšší akumulace v
kalvě). Skórovaní bylo prováděno 2 nezávislými hodnotiteli
vizuelné ze scintigramů lebky a krční páteře v pravé bočné

• projekci.
Získali jsme tyto odpovědi:
1. U mužů převládala nižší akumulace tj. 1.-3. stupeň, u žen
akumulace 3. stupně s rozložením odpovídajícím Gaussovské křivce.
Rozdíl byl statisticky významný.
2. Statisticky významná pohlavní diferenciace difusní akumulace
se objevila ve skupině 15-45 letých a s věkem se ještě
zvýraznila.
3. U žen s ca mammy je vyšší zastoupení ve skupině 1 a 5, v
porovnání s kontrolním souborem je rozsíl statisticky významný.
4. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl.
5. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v tomto parametru u
žen s ca mammy oproti ženám s tumorem ledvin.

Vyšetření funkce Eustachovy tuby fázovou gamagrafií
}. Předběžné seznámení s nově zaváděnou »etodikou

Uher I.,Machač J., Drášilová L.
I ONM MÚNZ Brno

| Eustachova tuba je trubice spojující středouší s nosohltanem.
i Dělí se ve svém průběhu na dvě části, první vede ze středouší
| kostěným kanálem, druhá je chrupavčitá a zde se na její stavbě
Í účastní i svaly. Sliznice Eustachovy tuby je opatřená řasinkovým
| epitelem.
ř Eustachova tuba zajišťuje funkci:
,. a/ ventilační - děje se ve směru faryngotympanickém, z metod к

vyšetření této funkce se používají Vasalvův pokus, katetrizace,
." manometrie.
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b/ drenážní - děje se ve směru tympanofaryngickem, z metod к
vyšetření se postupné používaly barvivo, RTG, Lafaye zavedl do ;
praxe metodu značeným lidským albuminem Tc. i
c/ ochrannou
Ad b/ Drenážní funkce se zúčastní jak řasinkový epitel tak i
gravitace. Z toho pro další vyplynula nutnost štandartní polohy -
klinostatická poloha při vyšetření, kdy rovina Eustachovy tuby je
kolmá к rovině kolimátoru ( 30 st. předklon). Vycházeli jsme při
zavádění tohoto vyšetření z poznatků Lafaye, který používal к ;
vyšetření lidského albuminu značeného Tc aplikovaného do
středouší. Rovněž jsme přihlíželi ke zkušenostem domácích autorů,
kteří se zabývali touto problematikou (Voldřich, Vodák)
aplikovali do středouší Tc pertechnetát. Všichni autoři hodnotili
vyšetření jen podle obrazového záznamu, kdy za normu považovali ,
objevení aktivity v 2. min v oblasti tuby, v 10. min pak v ':
nosohltanu.
My jsme prováděli vyšetření pomocí Tc.MAA aplikovaného v dávce
0,1 ml 50 uCi do středouší. Vzhledem k tomu, že naše vyšetření
byla prováděna u dětí, bylo třeba zabezpečit polohu hlavy při
vyšetření. K tomu jsme používali fixačního zařízení dle
zlepšovacího návrhu Ing. Husáka z Olomoucké kliniky nukleární
medicíny. Ke zkrácení doby záznamu a pokud možno ke stejné
stimulaci polykání, byl podáván tvrdý bonbon. Dokumentace byla
prováděna jak fotografickým záznamem v režimu snímků
2,4,7,10,15,20 min a dalším v 40. min, tak i současným záznamem ;
dat do paměti počítače s frekvencí 1 záznam za 60 sekund po dobu ;

20 min a jeden záznam v 40. min po dobu 60 sekund. К hodnocení i
jsme vybírali 3 zájmové oblasti (stredouší, Eustachovu tubu a i
nosohltan). Z těchto oblastí jsme generovali křivky aktivity v {
čase. Křivku z oblasti stredouší jsme hodnotili pomocí parametru •
T/2. Vizuálně jsme porovnávali průběh křivky ze středouší s j

: průběhem křivek z Eustachovy tuby a nosohltanu, což se projevilo ,j
užitečným vzhledem к možným chybám při aplikaci. К stanovení ;|
parametru T/2 jsme použili hodnocení průběhu křivek u dětí §

;'•/' s traumatickou perforací (bylo vyšetřeno 6 dětí a průměr hodnot |i
činil 5,5 min s přihlédnutím к údajům v literatuře jsme za normu ;|

: považovali ještě hodnoty T/2 do 10 min). Dále jsme hodnotili j
J ještě procenta aktivity v středouší, po 20. min do 30% a v 40. í
í min do 20% jsme považovali ještě za normu. |

Aplikaci do stredouší prováděl lékař ORL z Fakultní dětské |
nemocnice v Brně, lékaři tohoto oddělení hodnotí tuto metodiku :•!

'.;:' velice kladné, nebot dostávají informace o drenážní funkci, která
v- jim společně s ventilačními vyšetřeními pomáhá lépe zhodnotit
ŕ další postup v léčbě při onemocněních v oblasti středouší a
[̂  Eustachovy tuby. Vzhledem к prozatím malému počtu vyšetřených (36
- dětí), nechceme dělat závěry, které by mohly být zatíženy chybou
0;- a proto bližší hodnocení s konkrétními závěry bychom prezentovali
Щ.. v pozdější době při větším souboru vyšetřených.

i
Л.:; Radionuklidová diagnostika intersticiálnich plicních procesů
Щ Suchý M., Záhlava J., Slípková D., Lejčková D., Vyskočilová J.
ft- . ONM FN Plzeň

ýt Sdělení poskytuje informaci o metodě inhalační scintigrafie
í plic pomocí radioaktivního aerosolu a o metodě měření epiteliální
i«; plieni propustnosti v diferenciální diagnostice intersticiálnich
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plicních procesů. Na základě mnohaleté zkušenosti shledáváme toto
vyšetření jako velmi přínosné především při vzniku onemocnění
typu intersticiální pneumonie, intersticiální plieni fibrozy a
koniozy.

Sdělení dále obsahuje výsledky našich srovnání parametrů
metody a dalších vyšetření jako je spirometrie, difúze,
compliance, hladiny imunoglobulinů a další.

Je specifikována problematika radionuklidové diagnostiky
těchto procesů v dětském věku a vliv terapie.

Longitudinální sledování léčby renálních osteopatií po»ocí
dynamické scintigrafie skeletu

pivoňka J., Kováč I., Kidery J., Sotorník I.,
Táborský P., Oppelt A.
CIP IKEM, Praha 4

Jsou prezentovány výsledky opakovaných vyšetření nemocných s
projevy renální osteopatie metodou dynamické scintigrafie
skeletu. Stav skeletu a jeho změny jsou hodnoceny jednak pomocí
objektivních kvantitativních parametrů k,P dynamické studie (k -
rychlost nárůstu aktivity v kosti, P - poměr aktivity v kosti
oproti tělovému pozadí) a dále přítomností charakteristických
znaků na statických scintigramech skeletu. Je provedena korelace
s vybranými nálezy biochemických vyšetření a s
histomorfologickým vyšetřením kostní tkáně v průběhu dlouhodobého
sledování nemocných.

Zvláštní pozornost je věnována skupinám nemocných po
paratyreoidektomii pro sekundární resp. terciární
hypertyreoidismus, nemocným po transplantaci ledvinného štěpu a
nemocným s projevy aluminiové osteopatie.

Výsledky léčby karciomu štítné žlázy
Němec J., Zamrazil V., Neradilová M., Vlček P., Novák Z., Bednář

J., Blažek Т., Dušek M., Heresová J., Křenek M.
ONM FN, Praha 5

Soubor 3000 nemocných s karciomem štítné žlázy byl sledován
po dobu 1 až 35 let. Sledováno přežití nemocných a zjištěny
následující vlivy: Význam histologické struktury nádoru je
významný s klesajícím přežitím od karciomu papilárního přes
folikulární ke karciomu medulárnímu. Vliv věku je velmi výrazný,
s rostoucím věkem klesá přežití nemocného. Vliv pokročilosti je
závažný, nádory omezené na štítnou žlázu T2 mají přežití
nejlepší, ale i u nich lze prokázat staticky významně mortalitu
onemocnění. S rostoucím stupněm lokálního syndromu se prognóza
zhoršuje. Přítomnost uzlinového syndromu ovlivňuje také
negativně přežití, statisticky vysoce významně, i když méně
významně, než lokální pokročilost nádoru. Přežití nemocných se
vzdálenými metastázemi je nejhorší, relativné nejlepší přežití
mají nemocní s metastázami plicními. Sledování nádorových markrů,
tyreoglobulinu a kalcitoninu má výraznou monitorovací cenu a
prognostickou informaci.
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Možnosti 99ltlTc nanocoloidu v diagnostice zánětlivého
kostního procesu - první zkušenosti
J. Kubinyi, B. vresky, S. Jelen

KNM FNsP Ostrava, Chirurgická klinika FNsP Ostrava

V průběhu přibližné jednoho roku jsme vyšetřili kolem 50
nemocných s podezřením na zánětlivý kostní proces za použití
techneciem značeného nanocoloidu (Nanocol fy Solco Nuclear). Je
uveden rozbor nálezů u těchto nemocných, dokumentace některých
zajímavých případů, předběžné zhodnocení přínosu metody a její
perspektivy v diagnostice kostních zánětů. Náš soubor a
zkušenosti jsou zatím ne zcela dostačující, proto není rozbor
dopněn podrobným statistickým zhodnocením.

Dynamická scintigrafie jícnu u mladých jedinců s
algicko-dyspeptickými obtížemi

Bělohlávek O., Antoš Z., Suchý В., Michal V., Vodák M.
ONM ÚVN, Praha - Střešovice

Provleklé algicko-dyspeptické potíže horního typu u mladých
jedinců se vyskytují často. Jen u menšiny pacientů se však podaří
objasnit jejich původ nebo alespoň zjistit běžnými metodami
odchylku od normy.

U souboru 18 vojáků základní služby, kteří trpěli
algicko-dyspeptickými obtížemi 3 - 3 6 měsíců, a měli negativní
klinický nález včetně biochemického a fibroendoskopickeho
vyšetření, byla provedena dynamická scintigrafie jícnu (DSJ).
Pouze v jednom případě byl nález v mezích fyziologických.
Nejčastěji se vyskytovala antiperistaltika jícnu (lOx), pomalý
posuv sousta jícnem (8x) a zrychlená reakce kardie (7x). V 6

: případech jsme zaznamenali zpomalené vyprazdňování jícnu, 2x
gastroesofageální reflux (GER) a lx zpomalenou reakci kardie. U
dříve vyšetřeného 19členného kontrolního souboru složeného ze

: studentů medicíny jsme nalezli jen ve 2 případech zrychlenou
ľ * reakci kardie a GER.
'; Výsledky DSJ se u obou věkově homogenních souborů nápadně

liší. Nutno připustit, že pro tuto skupinu nemocných bylo ;|
: vyšetření více stresující, než pro studenty medicíny, a že -i

psychika by mohla mít vliv na polykaci reflex. Nicméně z výsledku =|
studie vyplývá, že DSJ se stala u vybrané skupiny nemocných i
jediným objektivním kriteriem vleklých algicko-dyspeptických |

i- obtíží. Pro vysokou citlivost, neinvazivnost, časovou "
nenáročnost, kvantifikovatelnost a nízkou radiační zátěž lze DSJ

;V v této indikaci doporučit jako vhodné vyšetření.
i.

/ • • .

| Význam stanovení PSA pro hodnocení vývoje onemocnění u pacientů
j| s generalizovaný» karciomem prostaty.
| Brož J., Маха V., Štedrý R., Blahutová M.
€ ONM KÚNZ, České Budějovice

'•• U všech nemocných s generalizovaným karciomem prostaty
, v; hospitalizovaných na našem oddělení nukleární medicíny jsou
;.* í průběžné sledovány hladiny PSA v séru.

ř V práci analyzujeme výsledky těchto dlouhodobých vyšetřeni a
konfrontujeme je s nálezy scintígrafii skeletu a s klinickým

•.-•'
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průběhem onemocnění. Posuzujeme význam stanovení PSA pro
hodnocení účinnosti léčby a pro prognózu dalšího průběhu
onemocnění.

Metodické problémy imunoanalytických postupů

Současný stav a problémy in vitro metod nukleární medicíny v ČR
M. závada, v. Bartoš, K. Šafarčík, M. Zichová

FNsP Ostrava, ÚVN Praha

11 let činnosti referenční laboratoře pro metody RSA. Systém
kontroly kvality RIA a příbuzných metod, jeho praktický přínos.
Metodické řízení laboratoři. Vznik soukromých laboratoří.
Udělování licencí laboratořím a registrace diagnostik. Správná
laboratorní praxe. Perspektivy našich laboratoří v nových
podmínkách zdravotnictví.

Komplexní zpracování evidence a výpočtů v imunologické laboratoři
Kimlová I., Procházková Z., Matoušková o., Smetana Z.
Klinika radiol. a nukl.medicíny III. LF, Praha 10

Presentujeme soubor programového vybavení tak, jak je v
současné době používán ve FNKV v Praze. Příjmový a evidenční

;• program (LIS) je zpracován ing. Smetanou v Plzni. Jeho výhodou, :

ve srovnání s jinými programy, je flexibilita při zavádění často í
.7 používaných diagnos, měnících se uživatelů a jejich adres, volba

stanovených parametrů a výpočet mediánů.
Následuje konversní program pro naměřené radioaktivity u i

;.. určovaných vzorků tak, aby je bylo možno přímo přebírat u
: měřícího zařízení JNG 402 a rovnou použít pro výpočet. Autory

tohoto programu jsou pracovníci z Budějovic, ing. Haumerová a j
> ing. štědrý. j

Vlastní výpočet RIA je proveden pomocí programu RIA, nyní v
i' komerční podobě prodává VUVL Brno, autor ing. Matoušková a spol. j

Výsledky je možné dále zpracovat za použití statistického j
programu, vypracovaného tímtéž kolektivem autoru. i

] Další součástí programového vybavení je automatický přenos i
! dat (míní se již vypočtené koncentrace) z přístroje AMERLITE do á

používaného informačního programu. i
; Výstupy koncentrací jednotlivých skupin vyšetřených pacientů 5

< bude možno návazné přebírat do programu monitorace, který v
*, současné době zavádíme.
¥

!' Soubory imunodiagnostik pro monitorování cytostatika
í methotrexatu metodou ELISA
| J. Veselý, M. Strnad, E. Fischerova <
p.' LF UP Olomouc, ÚEB ČSAV Olomouc, FN Olomouc íj

Ь Účel použití souborů !

:: Terapeutické koncentrace cytostatika methotrexatu v tělních }
tekutinách musí být monitorovány z důvodů prevence toxického \

.»* poškození organismu. Monitorování je nezbytné pro kontrolu po 5
í
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jednorázovém podání vysoké dávky i pro možnost kumulace menších
dávek léčiva v onkológii, hematologii, revmatologii a kožním
lékařství.
Princip stanovení

Soubory imunodiagnostik byly připraveny a ověřeny pro
kvasi-rovnovážné varianty přímé kompetitivní EIA na pevné fázi.
1) Protilátka immobilizovaná na pevné fázi . MTX (antigen)
označený enzymem soutěží o vazebná místa na protilátce s MTX
přítomným ve vzorku. Množství MTX ve vzorku je úměrné snížení
enzymové aktivity proti kalibraci. Ke značení MTX použita
alkalická fosfatasa (AP) nebo peroxidasa (PO).
2) Antigen immobilizovaný na pevné fázi. V této modifikaci se
značená protilátka váže proporcionállné na immobilizovaný MTX a
na volný MTX přítomný ve vzorku. Značení PO.
Pevná fáze

Pracovní postupy byly vyzkoušeny jak na mikrotitračních
destičkách, tak i ve zkumavkách. Použití zkumavek je méně
hospodárné, ale náklady na jeho stanovení přesto zůstávají více
než o řád nižší ve srovnání s komerčními soupravami RIA nebo
systémem TDX. Navíc se pro vyhodnocení zkumavkové reakce vystačí
s běžným fotometrem. Mikrotitrační destičky anebo zkumavky
opatřené adsorbovanou protilátkou mohou být uchovány déle než
1 rok.
Parametry souborů

Ve srovnání se zahraničními komerčními soupravami poskytly
soubory imunodiagnostik ELISA MTX přinejmenším stejnou kvalitu
vyšetření za mnohonásobně nižší cenu. Vysoká citlivost dovoluje
jejich použití i pro farmakokinetické studie.

Měřící rozsah kalibrační křivky je i intervalu 0,10 - 20,0
nmol.l (tj. 0,05 - 10,0 ng.ml"1).

Detekční limit je 5,0 fmol (tj. 2,5 pg) MTX v 50 ul vzorku.
Zkoušky zkřížené reaktivnosti i korelační studie potvrzují

vysokou specifičnost.
Hodnoty variačního koeficientu v rámci stanovení jsou < 8%,

mezi stanoveními < 12%.
Plotničky anebo zkumavky opatřené adsorbovanou protilátkou

dovolují provést vyšetření během 30 minut.
Připravené protilátky i enzymové konjugáty jsou stabilní

déle než 1 rok.
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metodická část

8 l mKr - ventilační scintigrafie plic
Zkrácený překlad informační brožury "Kryptoscan"
firmy Mallinckrodt.

Obsah: 1. historie vent, scinti, přehled používaných radiofarmak
2. indikace
3. technické údaje, metodika vyš. s 8 1 mKr, dosimetrie

4. vlastní poznatky

1. Inhalační scintigrafie plic byla poprvé provedena Knip-
pingem v r. 1955 za použití metyl-jodidových výparů značených
1 I. Poté se West a spolupracovníci zabývali zobrazením regio-
nální distribuce ventilace a perfúze pomocí О, г1С а N.
Od r. 1962 se začal používat pro vědecké účely i pro klinické
studie plyn Xe, v r. 1966 pak Taplin zavádí metodu se znače-
nými aerosoly. Důležitým momentem ve vývoji bylo zavedení Kr
v r. 1975 (Fazio, Jones). Tento nosič spojuje výhody fyziologické
kinetiky plynů jako je tomu u Xe s hlavní výhodou aerosolů,
kterou je možnost provádět vyšetření ve více projekcích.
V r. 1984 Burch poprvé popsal použití vysoce jemných částic uhlí-
ku značených 9 9 mTc, které měly podobné vlastnosti jako plyn.

1 3 3Xe
> Jedná se o vzácný plyn, který emituje gamma záření o ener-

gii 81 keV, poločas rozpadu je 5,3 dne. Během vyšetření je paci-
ent napojen na uzavřený spirometrický okruh, který obsahuje směs

Xe se vzduchem. Samotné vyš. se skládá ze 3 fází (wash-in,
ekvilibrium, wash-out).
Výhody: - relativně nízké náklady

- dostupnost
- možnost měření kvantitativních parametrů

: Nevýhody: - nízká energie záření způsobuje horší kvalitu záznamů
- relativně vysoká rozpustnost v krvi a tuku má za ná-

sledek podstatné zvýšení aktivity pozadí
- snímání je možné pouze v jedné projekci

: - post-perfúzní scintigrafii nelze provést
- relativné vysoká dávka absorbovaného záření
- možnost kontaminace vyšetřovny při úniku Xe zejmé-

| na u nespolupracuj ich pacientů.

I 1 2 7 X e
•-. Tento izotop xenónu se rozpadá emisí gamma záření o ener-
[ giích 172, 203 a 375 keV, má poločas rozpadu 36,3 dne.
i Výhody: - vyšší fotonová energie, z čehož pramení vyšší kvalita
\ záznamů a možnost post-perfúzniho vyšetření
i - nižší absorbovaná dávka v plicích
* Nevýhody: - vyšší cena, nutnost výměny kolimátoru. S

\ 15n ll r 13 M {
i О, С, И J

"•'• Rozpadají se za vzniku anihilačního záření o energii \.
ii 511 keV, využívají se prakticky pouze pro vědecké účely. V1'



Aerosoly

Aerosoly značené 99inTc o velikosti částic cca 0.5 - 0,8 um
získáme nebulizaci DTPA, sulfurkoloidu nebo fytátu s 9 9 mTc per-
technetatem. Pacienti inhaluj í po dobu asi 5 min. aerosol, který
se následné usazuje v periferních dechových cestách.
Výhody: - dostupnost, nízká cena

- možnost snímání ve více projekcích
Nevýhody: - není možné post-perfúzní vyšetření

- používá se vysoká aktivita, z toho pouze 1-2% se
efektivně využije pro detekci v plicích

- často nedostatečná aktivita v plicích
- artefakty při centrálních hyperdepozicich
- změny distribuce aktivity vzhledem k alveolokapilár-

nímu transportu
- možnost kontaminace radioaktivními slinami

81mv_
AT

8lmKr j e vzácný plyn vyráběný z mateřského
 8 1Rb, které má

poločas 4,58 hod. 8 1 mKr se rozpadá vyzářením gamma paprsků o
energii 190 keV s poločasem 13 s. Vzhledem к velice krátkému po-
ločasu nedojde v plicích к rovnováze. Regionální aktivita °lmKr .
tedy závisí jednak na přísunu čerstvého radioaktivního plynu,
což je řízeno regionální ventilací, a jednak na odstraňování ak-
tivity rozpadem a rychlostí regionální výměny plynů. Během ne-
přetržité inhalace směsi 8 1 mKr a vzduchu ústy nebo maskou pak
získaný obraz distribuce aktivity představuje distribuci venti-
lace.
Výhody: - ideální energie pro zobrazování na kameře

- zobrazení ve více projekcích včetně SPECTu
- možnost post-perfúzního vyšetření, event, dvouizo-

topové simultánní akvizice (81mKr/99mTc)
- vyš. vyžaduje jen minimální spolupráci pacienta, je

možné provést i u nemocných v komatu
- velmi nízká radiační zátěž pro pacienta i personál
- není nutno řešit problém radiačního odpadu.

Nevýhody: - generátor je možno používat jen jeden den
- kvantitativní analýza není přesná u pacientů s neho-

mogenní ventilací.
Karbonové aerosoly

Lze je získat zahrátím grafitového kelímku naplněného
9 9 mTc pertechnetatem v normálním solném roztoku na teplotu 2500°c
v atmosféře čistého argonu. Uvolní se karbon-argonová pára, kte-
rou pacient ihned inhaluje. Velikost částic je 0,005 um.
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Přehled základních vlastností jednotlivých radiofarmak

I
V,

í> •

y f

energie keV

T 1/2

abs.dávka
v plicích

více projekcí
ev. SPÉCT

post-perf.vyš

metod.postup

artefakty

dvouizotop.
snímání

náklady

L 3 3Xe

81

5,2 dne

vysoká

ne

ne

náročný

pozadí

ne

nízké

1 2 7Xe

172/203/376

36 dní

nízká

ne

ano

náročný

ne

ne

střední

aerosoly

140

6 hod.

nízká

ano

ne

snadný

ano

ne

střední

81mKr Karbon, aer

190

13 s

velai nízká

ano

ano

snadný

ne

ano

střední

140

6 hod.

vysoká

ano

ne

náročný

ano

ne

střední

2. Indikace

Plieni eebolie
Podezření na plieni embólii je stále nejčastější indikací

k perfúzní scintigrafii. Včasná diagnóza má zásadní význam,
protože u neléčených nemocných je značné procento recidiv (26 -
50%) a vysoká úmrtnost (18 -26%). Klinická Symptomatologie mívá
nespecifický charakter a také běžné rtg metody a laboratorní
testy většinou zásadně nepřispívají ke stanovení diagnózy.

Plieni embólie přerušuje krevní průtok, což pak způsobuje
defekt aktivity na perfúzním scintigramu. Citlivost perfúzní
scintigrafie pro detekci plieni embólie je vysoká na rozdíl od
specifičnosti. Mnoho jiných patologických stavů může být příči-
nou defektů perfúze. Velkou výhodou je proto možnost doplnění
ventilační scintigrafie, což značně zvyšuje specificitu vyšetře-
ní. U pacientů se segmentálním perfúzním defektem a normální ven-
tilací lze v 90% případů angiograficky potvrdit plieni embólii.

Při vyšetření se 1 3 3Xe může dojít к chybnému hodnoceni,
pokud je perfúzní defekt lokalizován v plicním segmentu, který
nelze spolehlivé detekovat v nejčastěji používané zadní projekci.
To má za následek nutnost opakovat ventilační scintigrafii v dal-
ší projekci nebo s jiným radiofarmakem ( 8 1 mKr).

Predoperační vyšetrení
Optimální vztah mezi regionální ventilací a perfúzí je

nutný pro adekvátní výměnu plynů. Sama perfúzní scintigrafie je
tedy nedostatečná pro predoperační odhad zbývající plieni funkce
a musí být kombinována s ventilační scintigrafii. Pro kvantita-
tivní analýzu je teoreticky nejvhodnějším radiofarmakem 1 3 3Xe.
Bohužel je však vyšetření omezeno na jednu projekci a navíc fyzi-
kální vlastnosti 1 3 3Xe snižuji hodnotu získaných výsledku. Pou-
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žitím 8 1 mKr se nezíská pouze obraz distribuce ve více projek-
cích, ale je možné i trojrozměrné zobrazení ventilace metodu
SPÉCT. Touto technikou můžeme relativně snadno získat přehled o
distribuci aktivity v každém laloku, pokud znázorníme jeho hra-
nice v souhrnném sagitálním pohledu. Ačkoli aktivita 8 1 mKr ve
vysoce ventilovaných oblastech zde způsobuje určité "podhodnoce-
ní" ventilace, stěží to ovlivní výsledky na úrovni laloků.
Simultánním provedením ventilační i perfúzní sclntigrafie dvou-
izotopovou metodou za použití SPECTu je možno se vyhnout různým
problémům (chyby při nastavení pacienta, rozdíly v hloubce dý-
chání), čímž dosáhneme spolehlivějšího hodnocení regionálních
parametrů ventilace-perfúze. Použití aerosolů a karbonových
aerosolů pro tyto účely je méně vhodné vzhledem к častým arte-
faktům způsobeným centrálními hyperdepozicemi. '

Obštrukční choroby dýchacích cest
Distribuce regionální ventilace i perfúze je u pacientů s

obštrukční bronchopulm. chorobou nehomogenní, a to i u nemocných
bez větších klinických příznaků. Abnormality při ventilační a
perfúzní scintigrafii se mohou u těchto chorob objevit velice
záhy a většinou je nelze zachytit na rtg snímku plic.

Ventilační scinti za použití Xe znázorňuje převážné
během wash-out fáze retenci aktivity ve špatně ventilovaných ob-
lastech. Při použití Kr je aktivita v hůře ventilovaných par-
tiích nízká. Regionální ventilace může být srovnána přímo s od-
povídajícími oblastmi perfúzního vyšetření provedeného ve stejné
projekci.

Kvantitativní stanovení regionální plieni funkce u pacien-
tů s obštrukční chorobou dýchacích cest je důležité zejména před |
plánovanou rádioterapií nebo operací hrudníku, které dále zhor-
šují často již sníženou plieni funkci. \

Je zřejmé, že v této skupině pacientů s nerovnoměrnou '
ventilaci nebudou značené částice užitečné. ;

Abnormality výměny plynů ,|
Hypoxémie je obvyklým výsledkem nepoměru mezi ventilací a :j

perfúzí. Může se objevit u různých plicních onemocnění jako je f
např. obštrukční choroba bronchopulmonální, bronchiálni karci- ä
nom, intersticiální plieni choroby, plieni embólie, vaskulární "i
abnormality, stavy po rádioterapii a po hrudních chirurgických |
výkonech. Rtg vyšetření a obvyklé testy plicních funkcí nedávají |
často dostatečné informace. Ventilačně-perfúzní scintigrafie je '?£
relativně jednoduchá, neinvazivní metoda, která může mít velký
přínos v diagnostice i při následném sledování.

4. Generátor 8 1Rb/ 8 1 mKr
Vzhledem ke krátkému poločasu 8 1Rb se může tento generátor

používat jen jeden den. Pokud chceme provádět ventilační scinti-
grafie každý den, pak je tedy nutno instalovat vždy nový generá-
tor. Postup je jednoduchý. Nový generátor po vybalení umístíme do
speciálního aplikačního zařízení - vozíku (Krypton ventilation
cart), který dodává firma Mallinckrodt Medical. Pak musíme spojit
odpovídající vstupní a výstupní hadičky a uzavřít stínící víko.
Tím je dostatečné stíněný generátor připraven к použití. Tento
postup se může odehrát kdekoliv na oddělení, neboť vozík má ko-
lečka a snadno jej pak převezeme do vyšetřovny. Zde zbývá pouze
zapnout přístroj do elektrické sítě a napojit pacienta. Následu-
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jící operace je pak možno provádět také pomocí dálkového ovlada-
če, jedno tlačítko slouží к zapnutí a vypnutí přívodu vzduchu,
další dvé pak pro zvýšení a snížení průtoku.

Gamma kamera
Vozík s generátorem může být umístěn vedle nebo za hlavou

kamery. Dostatečné sekundární stínění vozíku zabraňuje jakémuko-
li zvýšení radiačního pozadí. Mél by se použít kolimátor pro
střední energie. Analyzátor nastavíme na peak 190 keV s oknem 15%
nebo 20%. Kvalitní snímky získáme již po dosažení hranice 300 000
impulzu na jednu projekci.

Nastavení pacienta
Vyšetření se nejsnáze provede vsedě, kdy je možno pacienta

pohodlně nastavit do б obvyklých projekcí (zadní, přední, pravá
pravá a levá zadní šikmá a pravá a levá přední šikmá).
Pro aplikaci radioaktivních plynů bylo již popsáno několik pos-
tupů. Nejlepších výsledků dosáhneme pomocí obličejové masky nebo
náustku a nosního klipsu. Maska musí být dostatečně pevně přit-
lačena na obličej, aby se zabránilo ev. úniku plynu. To může být
problematické zejména u pacientů s propadlými tvářemi, na druhé
straně však někteří pacienti zase nesnášejí nosní klips. Během
polohování pacienta musíme pečlivé dbát na to, aby se do zorného
pole kamery nedostala zejména přívodní hadice. Pacienta poučíme
o správném použití masky nebo náustku a zdůrazníme, že během vyš.
musí klidně sedět. Pokud pacient dobře spolupracuje, může celé
vyšetření provést sám pouze jeden laborant, v opačném případě je
nutná přítomnost dvou osob obsluhy. Celé vyš. je samozřejmě možno i
provést také vleže. j

Zobrazení
Jesliže je pacient ve správné pozici, a také na kameře a

počítači jsme již zvolili adekvátní parametry, můžeme zapojit tok |
kryptonu. Prakticky okamžitě spustíme snímání. Těsné předtím, než j
je dokončen sběr potřebného počtu impulzů, vypneme přívod krypto- í
nu a můžeme pacientovi sejmout obličejovou masku. Pacient se ,
přemístí do další polohy a celý proces se opakuje. j
Pokud jg„ u téhož pacienta nutno provést také perfúzní scinti plic j
pomocí 9 9 mTc MAA, máme na výběr 3 alternativy: j
a) nejprve provedeme kompletní vyšetření perfúze ve všech projek- ,

cích, ihned pak následuje vyš. ventilace '.
b) střídá se zobrazení perfúze a ventilace v jednotlivých projek- |

cích. Pro správné nastavení pacienta se v tomto případě pou- í
žívá technécium, na kameře pak pouze přeladíme peak na |
190 keV a okamžitě zahájíme přívod kryptonu. Při tomto pos-
tupu polohování pacienta je nižší spotřeba kryptonu a ra-
diační zátěž je tedy redukována. Další výhodou je také sku-
tečnost, že snímky jsou provedeny vždy v té samé poloze, což
usnadní porovnání ventilační a perfúzní scintigrafie.

c) simultánní akvizice obou nuklidů. V tomto případě je nutné
nastavit úzké energetické okno (10%), aby se předešlo pří-
lišnému překrývání energetických hladin obou nuklidů. Výho-
dou této techniky je zkrácení vyšetřovacího času a dále
fakt, že získáme obrazy ventilace a perfúze v naprosto iden-
tické poloze.
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Denní plan vyšetření
Při plánování ventilačních scintigrafií pro daný den si

musíme uvědomit několik důležitých skutečností. Množství kryptonu
eluované z generátoru se během dne snižuje, což je dáno krátkým
poločasem mateřského 8 1 mRb. Čas potřebný k nasnímání 300 000 imp.
je proto v posdním odpoledni přibližné čtyřikrát delší než brzy
ráno, kdy bývá obvyklá doba nutná pro jednu projekci cca 40-60 s.
Tyto údaje se vztahují na generátor 259 MBq (7 mCi) s aktivitou
ke 12.00 SEČ. Je proto nejvýhodnější začít s vyšetřováním co
nejdříve ráno a nejlépe s pacienty, kteří mají výraznější dýchací
potíže. Zvláštní pozornost musíme věnovat pacientům trpícím pře-
nosnými chorobami. Po vyšetření takového nemocného musí být maska
nebo náústek vyčištěn nebo vyměněn podle hygienických předpisů
příslušné nemocnice. Nejlépe je mít náhradní masku nebo náústek,
pokud to není možné, je nutné pacienta s nakažlivou chorobou za-
řadit jako posledního.

Optinalizace elučního systému
Vzhledem к velice krátkému poločasu rozpadu ölraKr dochází

k podstatným ztrátám aktivity již během toku plynu z generátoru
do náústku. Transportní hadice by z toho důvodu měla být co možná
nejkratší, ale na druhé straně musí pacientovi dovolit volný po-
hyb při nastavování jednotlivých projekcí. Pro generátor musíme
proto najít takové místo, kde nepřekáží a přitom je co nejblíže
u kamery. Délka přívodní hadice by měla být redukována na mini-
mální optimální délku, aby se s ní dalo volně manipulovat ve
všech situacích.
Pro dobrou účinnost eluce dostačuje průtok v rozmezí 1-3 l/min.,
jako optimální je udávána hodnota 1,5-2 l/min. Průtok může být
přizpůsoben stavu pacienta, množství aktivity, kterou máme k
dispozici atd.

Dosinetrie
Radiační zátěž pacienta závisí na množství kryptonu, které

inhaluje během celého vyšetření ventilace. Toto množství bude zá-
vislé na účinnosti gamma kamery a na absorbci v těle pacienta.
Z hlediska nižší radiační zátěže je výhodné se řídit při nasta-
vování jednotlivých projekcí aktivitou 99raTc z předchozího vyšet-
ření perfúze. Následující tabulka uvádí radiační zatížení u růz-
ných scintigrafických vyšetření plic.

radiofarmakum
99rnTc MAA
99raTc aerosol
rychlá clearance
pomalá clearance
8 1%r

1 2 7Xe 5 min.
1 3 3Xe 5 min.

dávkový ekvivalent
na jednotku
aktivity mSv/MBq

1,2 10~2

7,0 10"3
1,5 10"z

2,7 10"5

7,7 10"4

8,0 10~4

aktivita
MBq

75

10
10

6 projekcí/
300 000 imp.

1000 000 imp.

1000 000 imp.

dávkový
ekvivalent mSv

0,9

0,07
0,15

0,05

0,08

0,08
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Radiační zatížení personálu je způsobeno zejména vnější expozicí.
Vnitřní expozice inhalační cestou přispívá к celkové dávce pouze
necelým 1%. Radiační dávka pro personál při jednom vyšetření
ventilace pomocí 8 1 mKr činí 0,04 uSv (pro srovnání u perfúzní
scintigrafie s 9 9 mTc MAA je udáváno 0,2 uSv). Při použití -LJJXe
je daleko větší riziko vnitřní expozice s radiační dávkou až
3 uSv na jedno vyšetření. Rovněž vyšetření pomocí značených ae-
rosolů přináší vyšší radiační zátěž, která vzniká zejména zachá-
zením s vysokými aktivitami při přípravě vyšetření.

5. Vlastní zkušenosti
Závěrem bych chtěl uvést několik vlastních poznatků z

vyšetření, které bylo na našem oddělení demonstrováno účastníkům
informační schůzky fitmy Mallinckrodt ze dne 5.11.92.
Instalace generátoru 81Rb/8115lKr je vskutku velice rychlá a jedno-
duchá, stejné tak obsluha vlastního aplikačního zařízení. Vyšet-
ření jsme provedli u 1 nemocné a 2 dobrovolníků na kameře Orbiter
(Siemens) s kolimátorem LEAP. U pacientky jsme snímali střídavě
obrazy ventilace a perfúze, jeden z dobrovolníků pak podstoupil
vyš. metodou SPÉCT.
Aplikaci plynu jsme prováděli pomocí masky, vyšetřovaní neudávali
během inhalace žádné obtíže, čas potřebný к nasbírání 300 000 imp.
na jednu projekci při plenárním vyš. nepřesáhl 20 s, SPECT jsme
snímali cca 12 min. (64 kroků po 10 s, NCO). Nutno dodat, že vyš.
byla prováděna až kolem poledne. Kvalita dosažených snímků byla
ve všech případech velice dobrá, zřejmé by se dala ještě zvýšit
použitím požadovaného kolimátoru pro střední energie, který však
nemáme na našem odd. к dispozici. Orientačním měřením jsme
nezjistili zvýšení radiačního pozadí ve vyšetřovně.
Lze tedy shrnout, že se jedná o vyšetření rychle a lehce provedi-
telné s velice dobrou kvalitou záznamů. Nezanedbatelnou výhodou
je jistě i možnost vyš. technikou SPECT a nízká radiační zátěž
pro pacienty i personál.
Nevýhodou je fakt, že generátor se dá používat pouze jeden den,
dále cena a dostupnost. Cena by se dle informací zástupce firmy
Mallinckrodt měla v budoucnosti pohybovat na hranici přijatelných
cca 600 DM za generátor, lze ji samozřejmě do značné míry ovliv-
nit počtem provedených vyšetření z jednoho generátoru.
Zbývá tedy vyřešit pouze otázku včasného dodání generátoru na
oddělení nukl. medicíny, protože současný stav je pro většinu
pracovišť značně nevýhodný (generátor je к dispozici na pražském
letišti až kolem 9. hod. ranní).
Metoda bude zcela jisté velice vhodná zejména pro větší pracoviš-
tě s velkým počtem prováděných inhalačních scintigrafií.

MUDr. Jan Záhlava
ONM FN Plzeň
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technická část

Informace o setkání SIMCUS
Kotěšovec J.

Oddělení nukleární mediciny Plzeň
přednosta: prim. dr. M. Suchý

Ve dnech 29. 10. - 30.10. 1992 proběhlo pod záštitou ONM ;
Plzeň na zámku Zinkový setkání SIMCUS (Siemens Medical ]
Computer User Society). Tohoto setkání se zúčastnilo asi 10
českých a asi 30 zahraničních uživatelů výpočetní techniky
firmy Siemens v nukleární medicíně.

První den byl vyhrazen pro workshop firmy Siemens. ;

V dopoledním programu Mr. Sutter (Siemens Erlangen) přednesl
informace pro základní uživatelský servis a předvedl
praktické ukázky testování hardware MicroDelty. Odpoledne Mr. •
Nickel (Mainz) předvedl program na použití PC computeru pro
práci s daty z Micro a MaxDelty. O možnostech propojení Micro
a MaxDelty s novým zařízením ICOM informoval Mr. Sutter. Na
závěr Mr. Noelpp (Bern) seznámil účastníky se základy ;
problematiky počítačových sítí, komunikace a využívání J
windows. .;?

Druhý den odpoledne probíhalo vlastní setkání SIMCUS. -I
Dopoledne byly předneseny tyto uživatelské příspěvky: i

•i

Dr. Noelpp : 7-Pinhole tomografy j
(Bern) í

Dr. Bofilias : Assesment of the regional Lung \
(Mnichov) Hyperventilation by three Phase i

Inhalation Scintigraphy \

RNDr. Silinger: How to create a background ROI |
(Příbram) a given organ on MicroDelta i

3

Dr. Jäger : Quantitative Reconstruction of SPECT J
(stutgart) using ISR Ц

s-*,
Ing. Kotěšovec : Automatical Reorientation of Heart if
(Plzeň) Axis

Dr. Noelpp : Factor-analyze
(Bern)

V odpoledních hodinách byla uspořádána schůze členů
SIMCUS s volbou výboru se zástupci firmy SIEMENS.

Myslím, že toto setkání umožnilo našim uživatelům možnost
kontaktu se zahraničními pracovišti používajícími zařízeni
firmy SIEMENS a přímý kontakt s německými zástupci firmy Щ
SIEMENS. |
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informační část

Recenze
V. Husák, KNM Olomouc

Perkins, A.C., Pimm, M.V.: Immunoscintigraphy - Practical
Aspects and Clinical Applications (Imunoscintigrafie - praktické
aspekty a klinické aplikace). New York - Chichester, A.John Wiley
and Sons, Inc. 1991. 193 str., 52 obr., 23 tab., cena 59,95 dol.

Autoři si vytkli za cíl napsat příručku o oimunoscintigrafii
pro lékaře v nukleární medicine, radiology, lékařské fyziky a
radiofarmaceuty, kteří se začínají touto problematikou zabývat.
Prvá kapitola pojednává o výrobě, čištění a kontrole kvality
protilátek pro imunoscintigrafii, druhá o přípravě značených
protilátek a stanovení charakteristik těchto přípravků. Následuje
kapitola o úloze zvířecích modelů při preklinickém zkoušení
přípravků. Další kapitoly jsou zaměřené spíše klinicky. Čtvrtá
kapitola obsahuje tabulky údajů, které musí být předloženy při
schvalování komerčních přípravků v USA a zemích ES, dále tabulky
s faktory ovlivňujícími biodistribuci monoklonálních protilátek,
s poločasy klírense těchto látek a s absorbovanými dávkami
(efektivní dávka leží v rozmezí 4 až 10 mSv při doporučovaných
aplikovaných aktivitách). Pátá kapitola pojednává o zobrazovacích
metodách se zvláštním důrazem na odečítání pozadí obrazu. V šesté
kapitole se popisuje imunologická odezva к monoklonáIním
protilátkam. Předposlední kapitola o klinické úloze
imunoscintigrafie přináší řadu snímků ze scintilačních kamer
doprovázených VT a MR snímky. V poslední kapitole autoři
načrtávají předpokládaný budoucí vývoj imunoscintigrafie. Knihu
uzavírají slovníček odborných výrazů a seznam protilátek \
popsaných v literatuře. Text je uspořádán velmi přehledně, snímky J
jsou reprodukovány kvalitně, nejsou pominuty žádné důležité j
aspekty tohoto moderního trendu v nukleární medicíně. f

Adresa nakladatelství: John Wiley and Sons, Baffins Lane, }
Chichester, Sussex P019 1UD, England. i

Henning, К-, Woller, P., Franke, W.G.: Nuklearmedizin - kurz |
und bündig (Nukleární medicina krátce a výstižně). 4. vydání. •}
Jena, Gustav Fisher Verlag 1991, 263 str., 91 obr., 3 tab., cena |
DM 31,80. f

V této knize kapesního formátu (117 x 190 mm) se probírají íjj
základy nukleární medicíny v sedmi kapitolách: fyzika, přístroje, á
radiofarmaka, měřící metody (měření aktivity v jednotkách Bq, |
chyby měření, měření retence radiofarmaka v těle, scintigrafie 1
včetně SPÉCT a PET, měření průtoku, diagnostika in vitro), I'
diagnostika pomocí radiofarmak (štítná žláza, srdce, plíce, j
kosti, CNS aj.), radionuklidová terapie, ochrana před zářením. Щ
Text je doprovázen pěknými obrázky a schématy, snímky (i barevné) I
ze scintigrafických přístrojů jsou uvedeny v dodatku. Autoři i
používají jen minimálně matematických výrazů, v nichž jsou j
uváděny namísto symbolů veličin přímo tyto veličiny. Kniha ,'
bohužel neobsahuje žádnou citovanou literaturu. Již čtvrté vydání í
této publikace (prvé vydání je z r. 1975) svědčí o její |
úspěšnosti, autoři text aktualizovali a doplňovali (prvý autor j

41 í



prof. Hennig, který byl přednostou oddělení nukleární mediciny v
Drážďanech, zemřel v r. 1978). Nabízí se porovnání s knihou
Schichovou (Kompendium der Nuklearmedizin, Schattauer, Stuttgart
1991): podobnost obou knih je značná, Schichova kniha je pro
studium poněkud náročnější, sympatie autora této recenze jsou
spíše na straně knihy Schichovy. Obdobný stručný nástin nukleární
mediciny by byl velmi aktuální i v češtině nebo slovenštině, u
nás dostupné knihy menšího rozsahu, Dienstbiera a Šilara z r.
1980 a Bakose a Husáka z r. 1985 jsou dnes již poněkud zastaralé
a nedosahují stručnosti a výstižnosti uvedených knih německých.

Adresa nakladatelství: Gustav Fischer Verlag, Villengang 2,
PF 176, 0-6900 Jena, BRD.

Schicha, H.: Kompendium der Nuklearmedizin (Kompendium
nukleární mediciny). Stuttgart - New York, Schattauer-Verlag
1991, 351 str., 88 obr., 46 tab., cena DM 48,40.

Text této knihy kapesního formátu (120 x 185 mm) sestává ze
dvou částí: všeobecné a speciální. Ve všeobecné části se
probírají fyzikální základy, radiofarmaka, měřící technika,
principy radionuklidových vyšetření a dozimetrie. Autor se
nevyhýbá matematickým vztahům, jejich použití demonstruje na
jednoduchých příkladech vyskytujících se v praxi. Na řadě míst
jsou velmi užitečné tabulky, např. polovrstvy vody a olova pro
radionuklidy používané v nukleární medicine, závislost množství
dlouhodobého " m T c v eluátu 9 9 mTc na době uplynulé od poslední
eluce, dávkové konstanty některých radionuklidů, váhové faktory
podle ICRP 1991 pro výpočet efektivní dávky, tabulky radiační
zátěže z radiofarmak podle ICRP 1988 aj. Speciální část sestává z
12 kapitol věnovaných endokrinním orgánům, srdci, plicím, CNS,
ledvinám, GI traktu, kostem, hematologii, zánětům nádorům, jiným
scintigrafickým technikám a terapii. V odstavcích o jednotlivých
vyšetřeních se vysvětluje princip, používaná radiofarmaka,
přístroje, vyhodnocování, praktické provedení, výsledky,
indikace, souhrn. V dodatku je seznam zkratek, jednotky SI,
některé fyzikální konstanty a literatury členěná podle

* jednotlivých kapitol. Zvláštností knihy je téměř úplná absence
snímků z kamer (jedinou výjimkou je odstavec o scintigrafii
skeletu), autor však prokládá text velmi pěknými schematickými
nákresy. Je obdivuhodné, že se autorovi podařilo při koncizností
textu zachytit základy nukleární mediciny v poměrné širokém
záběru s přihlédnutím к realitě praxe.

Adresa nakladatelství: F. K. Schattauer Verlagsgesselschaft
mbH, Lenzhalde 3, D-7000 Stuttgart 10, BRD.

:.
- Maddalena, D.J. et al. (EDs.): Advances in Radiopharmacology
• (Pokroky v radiofarmakologii). Proceedings of the Sixth
g International Symposium on Radiopharmacology. International
!j Association of Radiopharmacology 1990. 314 s., 110 obr., 48 tab.,
jf cena 30 dol.I Sborník obsahuje referáty přednesené na 6 mezinárodním

symposiu o radiofarmakologii, které se konalo v srpnu 1989 v $
Sydney (Austrálie). 35 sdělení je rozděleno do sedmi sekcí (v ;j
závorce jsou témata nejzajímavějších referátů): kardiovaskulární Ц
a myokardiální RF (stav značení krevních elementů, aplikace ;
erytrocytu značených 9 9 mTc, modely 11C-acetátu jako indikátoru |
při studiu metabolismu v myokardu aj.), renální RF (jediné i
sdělení o MAG 3), RF pro neurozobrazování (dvě sdělení - studium í

i



neurotoxicity cyklosporinu A při aplikaci indikátoru perfuze
myokardu, retenční mechanismus v mozku při komplexaci 9 9 mTc a
HMPAO v přítomnosti glutathionu), RF pro zobrazování nádorů
(""•rpc-homocystein jako modelová sloučenina při vývoji nových
radiofarmak, farmakokinetické vlastnosti komplexu
111In-bleomycinu s nízkým pH aj.), monoklonální protilátky
(biologické úvahy při posuzování monoklonalnich protilátek z
hlediska radioimunoscintigrafie, radioimunoscintigrafie s MAb-155
u pacientů s adenokarcinome aj.), radiofarmakologie
monoklonalnich protilátek tznačení a čištění DTPA vásané na
monoklonální protilátky s 5 Co, Y a 1 6 5Dy, značení
monoklonalnich protilátek Mab při vysoké měrné aktivitě aj.),
různé značení biologických moloekul radiotechneciem, počítačový
program pro zpracování biodistribučních údajů získaných na
zvířatech aj. Počet stran připadající na jedno sdělení je velmi
rozdílný, mnohé práce obsahují pozoruhodně podrobné informace.

Adresa pro objednání: Advances in Radiopharmacology, с/о Mr.
D.J.Maddalena, 14 Birch Place, Kirrawee, NSW, 2232, Australia.

Third Conference on Radioimmunodetection and
Radioimmunotherapy of Cancer (Třetí konference o
radioimunodetekci s rádioterapií rakoviny). Antibody,
Immunoconjugates, and Radiopharmaceuticals, vol. 4, No. 1, 1991
(New York. 97 str., cena 40,25 dol.

V uvedeném čísle časopisu Antibody, Immunoconjugates and
Radiopharmaceuticals jsou otištěny abstrakta 146 referátů
přednesených na konferenci, jež se konala v Princetonu (NJ) v
listopadu 1990. Abstrakta jsou rozdělena do následujících sekcí:
radiochemie protilátek, experimentální studie výběru vhodných
protilátek, klinické studie radioimunodetekce, radiační fyzika a
dozimetrie, radi"ční biologie, experimentální radioimunoterapie,
klinická radioimunoterapie, hostitelská odezva a komplikace, nové
přístupy к lepším protilátkám. Následuje sekce abstrakt
posterových sdělení. Totéž číslo časopisu Antibody,
Immunoconjugates and Radiopharmaceuticals obsahuje ještě tři
práce v plném rozsahu. Hamma popisuje program pro získání
humánních monoklonalnich protilátek, které by vyloučily odezvu
proti těmto protilátkám při stanovení jejich kinetiky a dalších
vlastnosti pro terapii radioimunokonjugáty. Serafini poskytuje
přehled o klinických zkušenostech s použitím značených
monoklonalnich protilátek se zaměřením na biologické a
technologické aspekty takových aplikací. Wilbur referuje o
potenciální možnosti aplikací monoklonalnich protilátek značených
alfa zářiči pro léčbu rakoviny (nejvhodnější jsou 2 1 2Bi a 2 1 1 A t ) .

Adresa nakladatelství:Mary Ann Liebert, Inc., 1651 Third
Avenue, New York, NY 10128, U.S.A.

**************
Slovo závěrem

Děkujeme autorům za zaslané příspěvky a rovněž všem
odběratelům za trvající zájem o náš časopis. V jeho vydávání
hodláme pokračovat i nadále, takže netrpělivé očekáváme Vaše nové
články.
Mnoho štěstí a úspěchů v "těžkém" roce 1993 Všem přeje

redakce
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