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PREDNÁŠKY:

1.Bákala J., I llniaiin V.:
Některé aspekty využití filtru v nukleárni medicíne.
ONM Baťova nemocnice Zlín
ONM Ostrava - Poruba

V svém krátkém sdělení na řade diapozitivu se autori zabývají aplikacemi
filtru při vyšetření SPÉCT, a to jednak různých typu filtru, jejich vhodnosti při
vyšetření různých orgánu. Dále ukazuje na některé možnosti vytvoření
chybných výsledku. Dále pak na využití těchto filtru buď jako předfiltrace nebo
postfiltrace, nebo při rekonstrukci RAMP BP. Výsledky umožňují zvolení
nejoptimálnějších variant využití filtru při zpracování SPECTu v nukleární
medicíne.
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2. Petrová K.,Hušák V.,Masopust J.:
Analýza počtu a struktury vyšetření v nukleární medicíne v ČR; odhad
efektivní dávky z těchto vyšetření; směrné hodnoty pro množství aplikované
aktivity v české legislativě.
1) SÚJB, Praha
2) Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc 3) ONM nemocnice ne
Homolce

Ve sdělení jsou uvedeny souhrnné výsledky frekvenční studie počtu
jednotlivých typů vyšetření prováděných v nukleární medicíně v ČR. Výsledky
byly získány z databází VZP na celorepublikové úrovni včetně údajů o množství
vykazovaného radiofarmaka pro dané vyšetření. Struktura dat VZP umožňuje
třídit vyšetřované osoby také podle věku a pohlaví, což umožňuje např. korekci

I vypočtené kolektivní dávky s ohledem na " vyšší stáří " vyšetřované populace.
Tento koeficient se pro naši populaci pohybuje v rozmezí 0,6-0,7 a je mírně
vyšší než uváděný v jiných zemích, což znamená, že naše populace pacientů je v

j průměru mladší než jinde ( výrazné zastoupení mladší populace je např. u
| vyšetření ledvin). Celkové počty vyšetření v nukleární medicíně vykazují podle

údajů MZ CR za posledních pět let nárůst zhruba 20%. Struktura vyšetření se
| mění v tom smyslu, že přibývá zejména vyšetření kostí, plic a srdce, mírně

poklesly počty vyšetření mozku, jater, ledvin a štítné žlázy. Zvyšuje se počet
vyšetření technikou SPÉCT, což znamená i nárůst aplikované aktivity.
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V roce 1996 proběhla v CR dotazníková akce zahrnující všechna ONM v CR
zaměřená na zjištění množství aplikovaných radiofarmak na jednotlivých
odděleních. Rozbor výsledků této akce je uveden v referátu Husák a kol. "
Změny-ve spektru radiofarmak....". Získané výsledky sloužily mimo jiné také k
navržení tzv. směrných hodnot pro množství aplikované aktivity v nukleární
medicíně, které jsou v souladu s novými mezinárodními doporučeními zaváděny
do nové české legislativy. Je velmi přínosné, že tyto směrné hodnoty vycházejí
ze současné praxe a vznikly na základě odborné diskuse odborníků v nukleární
medicíně a radiační ochrany.Tabulka s navrženými hodnotami bude ve sdělení
uvedena.

3.Kleisner I.,Komárek P.,Konopková M.,Komárková L: i " " ™ ™ ™
Příprava fotoaktivovaného Immodinu značeného 99mTc.
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ,Katedra •
farmaceutické technologie IPVZ,Radioisotopové pracoviště IKEM ,Oddělení
radiofarmak SUKL Praha

V ultrafialové oblasti spektra absorbují energii prakticky všechny proteiny v
absorpčním pásmu kolem 280 nm. Nejúčinnější vlnová délka při přeměně \
disulfidických můstků na volné SH skupiny je přibližně 250 nm. Vysoce afinitní
SH skupiny pak umožňují značení proteinů 99mTc s vysokou účinností a i
stabilitou. Při fotoaktivaci je nutno volit dávku záření nejen s ohledem na
množství vznikajících SH skupin, ale také na možnost denaturace proteinů.
Immodin je prakticky jediný ze souboru dosud námi sledovaných proteinů ,u j
kterého nedochází k denaturaci vlivem fotoaktivace v celém sledovaném
intervalu (0 - 120 min.). V tomto intervalu vzrůstá množství SH skupin z 0,24
na 0,50 mmol/lg proteinu. Z fotoaktivovaného (2S4 nm; 30 min., 500 uW/cm2)
i nativního Immodinu byly připraveny soupravy pro značení 99mTc, které
vykazovaly vysokou radiochemickou čistotu (97%) a stabilitu.
Fotoaktivace příznivě ovlivnila distribuci 99mTc Immodinu do experimentálních
zánětů u potkanů. Za 4 hodiny po podání se u fotoaktivovaného Immodinu
hromadí více než šestinásobné množství aktivity oproti kontrolní tkáni.
Neozářené vzorky vykazují v zánětlivých ložiscích méně než trojnásobek |
aktivity 99mTc. Oproti jiným zkoušeným proteinům je obsah aktivity v játrech
překvapivě nízký (2% na celý orgán).
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Studie vznikla za podpory IGA MZ CR v rámci projektu č. 4387-3.



4.Lang O.,činčárová E.,Trešlová L.,Anděl M.,Knotková V.,Chroustová
D.,Malá M.:
Radionuklidové metody v diagnostice osteomyelitidy u syndromu diabetické
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Úvod: Osteomyelitis je závažnou komplikací hlubších ulcerací u syndromu
diabetické nohy, znamená hospitalizaci a dlouhodobou intenzivní antibiotickou
terapii. Odlišení osteolytických a osteomyelitických ložisek z prostého
rentgenového snímku je někdy obtížné. Proto jsme testovali užitečnost
trřifázové scintigrafie skeletu a scintigrafie značenými leukocyty v diferenciální
diagnostice této komplikace.
Materiál a metody:
Bylo vyšetřeno 31 pacientů diabetiků se syndromem diabetické nohy Wagner
II-III. Soubor tvořilo 17 mužů a 5 žen ve věku 56±3 roky s dobou trvání
diabetů 14+2 roky. U každého byly vyšetřeny laboratorní známky zánětu
(FW,CRP, počet leukocytu), rtg, třífázová scintigrafie skeletu pomocí 99mTc
MDP nebo 99mTc HDP a scintigrafie pomocí 99mTc-Granulozytu.
Výsledky: Pacienty jsme rozdělili podle klinického závěru do dvou skupin. 14
pacientů (skupina 1) bylo uzavřeno jako negativní (bez osteomyelitidy), 17
pacientů (skupina 2) jako pozitivní (s osteomyelitidou). Ve skupině 1 byl
pozitivní nález na rtg u 9 pacientů a negativní u 5, na scintigrafii skeletu byl
nález pozitivní u 7 pacientů a negativní u 7, na scintigrafii značenými leukocyty
byl nález pozitivní u 1 pacienta a negativní u 13. Ve skupině 2 byl rtg nález
pozitivní u 13 a negativní u 4 pacientů, scintigrafie skeletu byla pozitivní u 16 a
negativní u 1 pacienta, scintigrafie značenými leukocyty byla pozitivní u 17 a
negativní u žádného pacienta.
Závěr. Diagnosu osteomyelitidy u syndromu diabetické nohy s následnou
dlouhodobou antibiotickou terapii je možno spolehlivě určit v případě pozitivity
obou radionuklidových metod, zejména scintigrafie značenými leukocyty, při
vyjádřených klinických i laboratorních známkách zánětu.

5. Lang O.,jirešová E.,PoIášek R.,Málek F.,Malá M.:
Predpovední hodnota zátěžové perfusní scintigrafie myokardu.
KNM FNKV Praha

Úvod: Z literatury je známo, že perfusní scintigrafie myokardu má vysokou
predpovední hodnotu následných srdečních příhod u pacientů s ICHS. V naší
práci jsme se zaměřili na hodnocení našich nálezů z tohoto pohledu.



Metodika: Provedli jsme retrospektivní studii. Sledovali jsme osud 74 pacientů
vyšetřených zátěžovou perfusní scintigrafií myokardu. Pacienti byli sledováni po
dobu 1 5 - 2 4 měsíců. Hodnotili jsme výskyt srdečních příhod ve skupině s
pozitivním a negativním nálezem, Za srdeční prihodu jsme považovali úmrtí na
infarkt myokardu, infarkt myokardu, PTCA a CABG.
Výsledky. U 15 pacientů se nám nepodařilo zjistit jejich další osud, byli proto ze
studie vyřazeni. 35 pacientů mělo normální nález, 24 pacientů mělo pozitivní
scan. Ve skupině s normálním nálezem nikdo nezemřel a 28 pacientů (80%)
bylo bez potíží. Ve skupině s pozitivním nálezem 2 pacienti zemřeli a 11
pacientů mělo srdeční příhodu.
Závěr: V souhlase s literaturou byl výskyt srdečních příhod ve skupině pacientů
s pozitivním nálezem na perfusní scintigrafii myokardu významně vyšší než ve
skupině s nálezem negativním.
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6.Lang O.,jirešová E.,Mysliveček M.,Kamínek M., Malá M.:
Scintigrafické obrazy perfuse myokardu u pacientu po srdečním infarktu.
KNM FNKV Praha

Provedena retrospektivní studie. Metodou zátěžové perfusní scintigrafie
myokardu vyšetřeno 1153 pacientů, z toho bylo 259 pacientů odesláno s
diagnosou "St.p. infarktu myokardu". Zátěžová perfusní scintigrafie myokardu
byla hodnocena jednak z hlediska pozitivity či negativity nálezu, jednak z
hlediska přítomnosti či nepřítomnosti scintigrafických známek jizvy.
Z 259 pacientů po IM mělo pozitivní scintigrafický nález 171 pacientů (66%) a
negativní nález, tedy homogenní períusi myokardu, 63 pacientů (24%). U 25
(10%) pacientů se výsledek nepodařilo zjistit.
Podrobněji vyšetřena skupina 55 pacientů po IM. Pozitivní nález na perfusní
scintigrafii mělo 40 (73%), normální nález 15 (27%) pacientů. Pacientů s
pozitivním nálezem bez známek jizvy, tj. s obrazem pouze zátěžové ischémie
,bylo 17(30%).
Tuto skupinu jsme dále rozdělili podle způsobu stanovení diagnosy, podle
lokalizace IM a podle způsobu terapie.
Diagnosa IM byla stanovena na základě EKG vývoje a vývoje změn
laboratorních hodnot enzymů u 10 pacientů, jen z dokumentace u 4 pacientů a
jen na základě chronických změn EKG či echokardiografíckého vyšetření u 3
pacientů.
Pacientů s IM v oblasti spodní stěny bylo 9, v oblasti přední stěny 4 a v oblasti
boční stěny také 4.
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Z hlediska terapie byli 2 pacienti léčeni trombolýzou, 2 pacienti akutní PTCA a
ostatní obvyklým způsobem. Diskutována problematika terminologie akutních
forem ICHS zejména ve vztahu k moderním léčebným i diagnostickým
metodám a k otázkám viability myokardu.

7.Urban V.:
Požiadavky na zaistenie radiačnej ochrany z hľadiska novej legislatívy.
VF s.r.o. Černá Hora
Súhrn nebol dodaný.
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8. Husák V.,Petrová K.,Masopust J.,Kleinbauer K.:
Změny ve spektru radiofarmak, počtech aplikací, aplikovaných aktivitách a
radiačním riziku v nukleární medicíně v ČR v letech 1987 až 1996
Klinika nukleárni medicíny FN a LF UP, Olomouc, SUJB, Praha, ONM
Nemocnice Na Homolce, Praha

Údaje uvedené v tomto sdělení se opírají o výsledky dotazníkových akcí
v

provedených na pracovištích nukleární medicíny CR v r. 1987 {Husák,
Říčková, Čes. radiol. 44, 1990, s. 333 339) a v r.1996 (Grant GA ČR,
odpovědný řešitel K. Petrová a spol.), statistický výkaz UZIS z r. 1987 a výkaz
Z Z M Z z r . 1 695 .
V období 1987 - 1995 se upustilo od aplikace některých radiofarmak, příp. se
velmi omezilo jejich používání (na 60 % poklesl počet statických vyšetření
mozku pomocí 9gmTcpertechnetátu, na 50 % počet prostých renografií s 131I-
hippuranem, na 35 % počet statických vyšetření jater atd.), byla zavedena nová
radiofarmaka, počet některých vyšetření výrazně narostl (např. téměř čtyřikrát
narostl počet scintigrafií kosti pomocí Tc-fosfátů, 2,5 krát počet perfuzních
scintigrafií plic po aplikaci 99mTc-MAA, 3,5 krát počet dynamických vyšetření
ledvin s 99mTc-DTPA atd.).
Téměř při všech běžných vyšetřeních vzrostla v ČR v období 1987 - 1996
průměrná aktivita aplikovaných radiofarmak, např. u 201 TI 1,2 krát, při
scintigrafii kosti s 99mTc-fosfáty 1,26 krát, při statické scintigrafii ledvin s
99mTc-DMSA 1,47 krát atd. Porovnání s obdobnými průzkumy v zahraničí
ukazuje, že výše aplikované aktivity některých radiofarmak náleží spíše k
vyšším hodnotám; u dalších je však nižší než hodnota obvyklá v zahranič].
Průměrné variační rozpětí v r. 1996 v aplikovaných aktivitách některých
radiofarmak je oproti r. 1987 o něco menší, např. u 99mTc-DMSA 80 - 250
MBq oprati 74 - 300 MBq v r. 1987, téměř stejné u 99mTc-koloidu 80 - 230
MBq oproti 66 - 250 MBq, u některých látek je zmenšení variačního rozpětí



výraznější, napr. 99mTc-DTPA 110 - 360 MBq oproti 80 - 600 MBq, 67Ga-
citrát 100 - 230 MBq oproti 100 - 400 MBq; výjimečně je tomu naopak u
99mTc-fosfátů 350 - BIO MBq oproti 370 - 800 MBq.
Odpovídající zvýšení radiačního rizika pro jednotlivého pacienta v důsledku
vyšší aplikované průměrné aktivity radiofarmak je vcelku málo významné
vzhledem k přínosu vyšetřovacích postupů v nukleární medicíně, který
podstatně převyšuje radiační riziko.

SK97K0347
9. Erban J.,Husák V.,Kleinbauer K.:
Rozsah a frekvence rutinních kontrol detekčních parametru scintilačních
kamer.
KNM LF UP a FN Olomouc

Kontrola parametru elektronických aparatur v nukleární medicíně
/kontrola kvality, QC/ se v poslední době dostáva do popředí zájmu, jelikož je
vyžadována Atomovým zákonem platným od r. 1997 a navazující připravovanou
vyhláškou.

U scintilačních kamer, zvláště typu SPÉCT, je možno zajistit
požadovanou kvalitu vyšetřovacích postupu a diagnostických výsledku jen
pečlivou a pravidelnou kontrolou detekčních parametru. Na základě
mezinárodních doporučení, údaju v literatuře a vlastních dlouholetých
zkušeností s kontrolou kvality u planárních a nyní i tomografických kamer, je
podán přehled o souboru nezbytných kontrol detekčních parametru scintilačních
kamer a nezbytné frekvence jejich provádění a odborného zabezpečení.

10 Kraft O,Hladík M.: •••li
Metody u detských hydronejroz- SK97K0348
KNM FNsP Ostrava-Poruba
Radionuklidové vyšetřovací Metody u dětských hydronefróz

V úvodu se autoři obecně zabývají dětskými hydronefrózami - jejich definicí,
etiologií a příznaky. Poté uvádějí možnosti, které poskytují radionuklid.
vyšetřovací metody v diagnostice, pravidelném sledování při konzervativní
léčbě a při porovnávání před a po operačním řešení hydronefrózy. Pro
stanovení globální funkce lze použít vzorkové odběrové metody ( vhodné u
nejmenších dětí ). Ke kontrole vývoje funkčního postižení a stavu drenáže
slouží radionuklid. nefrografie. Vhodné je při tomto vyšetření doplnit
furosemidový test. Statická scintigrafie ledvin umožňuje určit relativní funkci
ledvin, dilataci dutého systému a redukci funkčního parenchymu.

6



Nejkomplexnějším vyšetřením je dynamická scintigrafie ledvin se stanovením
globální funkce a relativní funkce obou ledvin, stavu drenáže ( včetně
tranzitních funkcí a časů ). Opět lze doplnit furosemidový test.

11. UHmann V.,Kubinyi J.,Dedek V.: SK97K0349
Komplexní počítačové vyhodnocení dynamické scintigrafie jater -
ch olescin tigrafie.
KNM FNsP Ostrava-Poruba

Dynamická scintigrafie jater a žlučových cest je typickým funkčním
scintigrafickým vyšetřením rutinně prováděným na pracovištích nukleární
medicíny. Jeho hodnocení se často provádí jen vizuálně a kvalitativně.
Optimální diagnostickou informaci však dostáváme až kombinací vizuálního
posouzení a kvantitativního vyhodnocení.

V referáte bude popsán náš program pro komplexní matematické
zpracování dynamické scintigrafie jater, který je součástí našeho
scintigrafickěho systému OSTNUCLINE pracujícího na standardních PC.
Program je konstruován podle podobných zásad jako ostatní naše programy pro
počítačové zpracování dynamických sekvenčních scintigrafií (např. dynamické
scintigrafie ledvin). Spojuje tedy do komplexního celku vizuální hodnocení
obrazů, matematické zpracování křivek, výpočet funkčních parametrů a
vytvoření závěrečného protokolu obsahujícího význačné obrazy, křivky,
kvantitativní parametry a slovní hodnocení.

V popisovaném programu se vytvářejí a kvantifikuji křivky z blood
pool, celých jater, jaterního parenchymu, intrahepatálních žlučových cest,
ductus choledochus, žlučníku a intest. traktu. Dekonvolucí se konstruují
tranzitní funkce radioindikátoru jaterním parenchymem a celými játry. Z
kvantitativních parametrů se počítají např. časy maxima a poločasy exkrece z
celých jater, parenchymu a žlučových cest, poločas clearance radioindikátoru a
její hodnota v ml/s, tranzitní časy (pro celá játra, parenchym a intrahepat.
žlučové cesty), ejekční frakce žlučníku, časy příchodu radioindikátoru a
gradienty nárůstu v ductus choledochus, žlučníku a intest.traktu.

Celé vyhodnocení je rychlé, komplexní a pro uživatele snadné.

12.Kubinyi J.,Kuchař O.,Kraft O.,Černochová I.,DedekV.:
Aden ozín jako alternativa farmakologické zátěže u SPÉCT myokardu - první
skúsenosti.
KNM FN Ostrava-Pomba
Súhrn nebol dodaný.
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13. Mysliveček M.!,Hartlová M2.,Heřman M2,Dušková M.3,Koranda
P.\HušákV.':
99mTc-MIBI scintimamografie v diagnostice prsních lézí. Srovnání
s dynamickou magnetickou rezonancí
1 Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice LF UP Olomouc
2 Radiologická kinika Fakulím nemocnice LF UP Olomouc
3 Ustav patologie Fakultní nemocnice LF UP Olomouc

Mamografíe, která je základním vyšetřením v diagnostice prsního
karcinomu, je limitována nízkou specifickou a pozitivní predpovední cenou a
prsní karcinom je proto diagnostikován jen asi u jedné třetiny až čtvrtiny
nemocných, které na podklade tohoto vyšetření podstoupily chirurgickou
biopsii. Tyto limitace stimulovaly vývoj alternativních zobrazovacích technik -
scintimamografie (SM) a dynamické magnetické rezonance (DMR). Cílem naší
práce bylo srovnat diagnostickou přesnost SM pomocí 99mTc-MIBI s DMR. ,
Metodika: Pomocí SM a DMR bylo vyšetřeno 280 nemocných, z nichž bylo
histopatologicky ověřeno 70 pacientek. SM byla prováděna planárně v bočných
projekcích v poloze "prone", v přední projekci a dále pomocí SPÉCT.
Kvantitativní hodnocení zvýšení signálu po aplikaci paramagnetické kontrastní
látky (Gd-DTPA) při DMR bylo srovnáváno s vizuálním posuzováním
koncentrace 99mTc-MlBl na planárních scintigramech ("scoring system"). Obě
metody byly korelovány s histopatologickými nálezy. Výsledky: Senzitivita,
specifická, pozitivní a negativní predpovední cena (PPC,NPC) SM byla 80%, ,
91%, 83% a 89%. DMR měla v našem souboru senzitivitu pouze 68%,
specificitu 80%, PPC a NPC 65% a 82%. Diskuse: Je věnována pozornost ,
metodickým aspektům SM, jsou diskutovány přednosti a limitace metody v
kontextu se světovou odbornou literaturou a jeji vztah k ostatním zobrazovacím '
metodám, především k DMR. Závěr: Na základě výsledků našeho souboru lze
konstatovat, že SM hraje v diferenciální diagnostice lézí prsu (zejména
hmatných nebo větších než 1 cm) ve vyšetřovacím algoritmu významnější roli
než DMR prsu. Dále hraje významnou roli v detkci postižení lymfatických uzlin
maligním procesem. SM přispívá k redukci zbytečných chirurgických biopsii
ukutečňovaných na základě neurčitých mamografických nálezů. Tyto zákroky
nejen pacientky zbytečně zatěžují, ale způsobují v prsní tkáni změny, které
ztěžují následnou diagnostiku v takto poznamenaném terénu pň konvenční
mamografii.
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14. Ftáčniková S.,Fiilôp.:
K radiačnému riziku v pediatrickej nukleárnej medicíne.
Towards radiation risk in paediatric Nuclear Medicine.
ÚPKM Bratislava

Patients and particular/ the parents of young patients are frequently
concerned about the radiation risk associated with nuclear medicine
procedures.lt is important to explain these potential risks in clear way, placing
them in the perspective of radiologie and other risk as well as in relation to the
benefits to be gained.

In this contribution we would like to compare the effective doses
associated with the use of radiopharmaceuticals in paediatric diagnostic nuclear
medicine with other medical uses of ionizing radiation (diagnostic X-rays) as
well as from natural sources and from other man-made sources in Slovakia. We
are also comparing the risk of carcinogenesis from effective dose from
diagnostic examinations in nuclear medicine with the risks to which individuals
are subjected in our society, for instance smoking cigaettes or driving an
automobile.

SK97K0352
15.Bákala J.,Bernátek J.,Gatěk J.,Schon J.,Minář P.,Stráský J.:
Některé aspekty a možnosti zpracování a hodnocení mammoscintigrafií.
ONM Baťova nemocnice Zlín
Chirurgické oddělení Zlín
Rádioterapeutické oddělení Baťova nemocnice Zlín

Mammoscintigrafie je velmi důležitou metodou v onkológii, která si
v poslední době razí velmi úspěšnou cestu v diagnostice maligních onemocnění
prsu.

Autoři na odděleních zpracovali více než 28 mammoscintigrafií
v zahajovacím provozu. Vzhledem k tomu, že metodika těchto vyšetření je
celkem jasná, hlavní bod přednášky je možnost provedení dalšího
matematického zpracování mammoscintigrafií. Vzhledem k tornu, že
vychytávání v ložiscích je v poměrně malých hodnotách nad normální tkání, se
autoři zabývají některými možnými aspekty zpracování - jako použití
speciálních filtru, různých matematických zpracování, isocountu, rozličných
barevných tabulek, exponenciální a lineární zobrazení, které umožňují
zvýraznění a možnost lepšího zpracování a hodnocení mammoscintigrafií.



ló.Bakala J.JBernátek J.,Minář P.:
Internet a nukleární medicína. ntM
mn*n • -r,- SK97K0353
O N M botová nemocnice Zlín

V současné době žijeme v bouřlivém rozvoji informačních technik.
Jedna z nich, která zasahuje všechny oblasti lidského konání a zdá se, že
v budoucnu bude zasahovat čím dál tím více, je INTERNET.

INTER.NET se ukazuje jako jedinečná studnice informací z časopisu, ale
dále jeho využití je i v možnosti porovnávání obrázku a obrazové informace
z různých pracovišť na celém světě.

Autoři se ve svém sdělení zabývají možností a praktickým využitím
INTERNETu při popisování kardiologických studií a studií neurologických za
pomocí INTERNETu a srovnávání našich výsledku s výsledky jiných pracovišť
prakticky po celém světě. V závěru autoři poukazují na další možnost, a to na
konzultaci jednotlivých nálezu s prednými odborníky v nukleární medicíně
celéh0 svéta lilliflilll

SK97K0354
17. Bákala J.,Gaťková A.,Minář P.,Stráský J.,Bernátek J.:
Neuroaktivace a její sledování pomocí preparátu HMPAO metodou SPÉCT
v neurologii.
ONM Baťova nemocnice Zlín
Oddělení neurologie Baťova nemocnice Zlín

Neuroaktivační metody - SPÉCT umožňuje detekci změn rCBF
v určitých korespondujících oblastech mozku. V souladu s postupujícím
rozvojem zdravotnické techniky a využíváním dalších metod diagnostických a
léčebných se rozširuje i škála neuroaktivačních metod.

V naší studii jsme zvolili dvě modality
1. Neuroaktivace aktivace vizuálního kortexu metodou VEB
2. Neuroaktivace kortikální motorické oblasti metodou transkraniální
magnetické stimulace

V první aktivaci vizuálního kortexu jsme vyšetřili 6 zdravých jedinců ve II.
fázích : nejprve byl proveden SPÉCT mozku v klidu, ve druhé fázi provedeno
vyšetření po aktivaci vizuálního kortexu.
Ve druhé studii jsme vyšetřili 6 zdravých jedinců za klidových a dále za
podmínek stimulování transkraniální magnetickou stimulací - druhou
magnetickou cívkou, stimulátorem MaLite 2 nad pravou motorickou kortikální
oblastí.
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Závěr: Provedena analýza nálezu SPÉCT během klidu a během obou změn
aktivací, ukazuje vzestup rCBF v occipitálním laloku při vizuální aktivaci.
Při aktivaci kortikální motorické oblasti vzestup v oblasti aferentní motorické
dráhy a navíc v oblasti homolaterálního thalamu a kontralaterálního cerebella.

19. Dedek V.,Kubinyi J.,Ullmann V.: 1
Dynamická scintigrafie jater a žluč. cest - klinické zkušenosti. SK97K0355
KNMFNsP Ostrava-Poruba

Dynamická scintigrafie hepatobiliárního systému je jednou ze
zavedených vyšetřovacích metod v nukleární medicíně. Cílem naší práce bylo
zvýšit výtěžnost této metody o některé další parametry, jež by přispěly vyšší
měrou k diagnostice onemocnení zažívacího traktu.

Pacient k tomuto vyšetření přichází po jídle, které přijal nejpozději asi 4
hodiny před vlastní aplikací rádiofarmaka. Ta se provádí přímo pod scintilační
kamerou použitím 99mTc EHIDA /ev. při vyšší hladine bilirubinu přípravkem
HIBIDA/ intravenózne. Jednotlivé snímky dynamické studie se zaznamenávají
do paměti počítače-po 20 vteřinách, přičemž celé vyšetření trvá obvykle 90
minut /dle konkrétní situace je možné její zkrácení/. Pacient leží v poloze na
zádech s detektorem nastaveným na břicho v AP projekci. Cholekinetický
podnět podáváme nejčastěji ve formě čokolády, dle naplnění žlučníku mezi 30.-
60. minutou.

Vyhodnocení dynamické scintigrafie provádíme pomocí klinického
programu, který umožňuje vyznačování oblastí zájmu nad játry /přitom lze
přibližné odlišit vlastní jaterní parenchym od žlučových cest vyššího
řádu/,žlučníkem, d.choledochus a střevními kličkami. Nad těmito ROI se
vytvoří křivky průběhu radioaktivity, jejichž matematickým zpracováním
získáváme separované tranzitní časy jater, parenchymem, časy maxima
jednotlivých křivek, poločasy clearance, ejekční frakci žlučníku a konečně také
existuje možnost výpočtu globální clearance rádiofarmaka v ml/s / z odebraného
vzorku krve či z výšky a váhy a křivky krevního pozadí/.

Soubor pacientů s prvními výsledky, s nimiž Vás chceme seznámit,
máme ve sledování na naší klinice k hledání hodnot normálového a různých
patologických rozmezí.

Uvedenou metodu lze považovat za komplementární \k dalším
zobrazovacím či laboratorním metodám k diagnostice onemocnění GITu.
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20. Chroustova D.,Džupa V.,Křupa J.:
Využití scintigrafické klasifikace die Conwaye při hodnocení stadií morbus
Legg- Calvé-Perthes.
KNMFNKV Praha

Morbus Legg-Calvé-Perthes (MLCP) je považován za nekrózu
proximální epiíyzy femuai s poruchou enchondrální osifikace, která může vést
k částečnému či úplnému uzávěru ŕyzy a deformaci kloubního povrchu epifýzy.
Vzniklá inkongruence kloubních ploch je příčinou sekundární artrózy. Přesný
mechanismus vývoje avaskulární nekrózy u MLCP je neznámý.
Scintigrafie skeletuje uznávána jako senzitivní metoda pro diagnózu a sledování
MLCP. Lokalizace radiofarmaka (99mTc značených fosfátových komplexů)
závisí na prokrvení a metabolismu kosti. Jedna ze dvou hlavních teorií vzniku
avaskulární nekrózy předpokládá cévní poškození s tvorbou arteriální a venozní
trombózy cév epiíyzy. Z této teorie výchádzí rovněž Conway a spol., kteří ve
své scintigrafické klasifikaci rozlišují 2 základní mechanismy následného
procesu revaskularizace :
1/ rekanalizace - stadium A, s dobrou prognózou, kdy dochází k rekanalizaci již
existujících cév.
2/ neovaskularizace - stadium B, s horší prognózou, charakterizované tvorbou
nových cév.
Tato základní stadia jsou hodnocena na scintigrafických obrazech kyčelních
klloubů provedených pomocí kolimátoru pinhole a dále dělena na stadia 1 - 4.
Scintigramy porovnávány s rtg. vyšetřením. Celkově vyšetřeno 32 dětí (24
chlapců, 8 dívek) s podezřením nebo stanovenou diagnózou 2 MLCP.
Výsledky :
1/ Castěji se vyskytuje MLCP u chlapců.
2/ Převládalo jednostranné postižení kyčelního kloubu.
3/ Patologický nález v oblasti proximální epifyzy byl nalezen u 16 dětí (13
chlapců, 3 dívky), ve stadiu rekanalizace 8 kyčelních kloubů, ve stadiu
neovaskularizace pak 1 1 kyčelních kloubů. Scintigramy kyčelních kloubů je dle
našich zkušeností potřebné korelovat s rtg. vyšetřením pro správné posouzení
jednotlivých stadií onemocnění. Tato klasifikace scintigramů kyčelních kloubů
přináší nejen informaci o procesu hojení, ale má význam i z prognostického
hlediska.

21.Pásková Z.:
Zajištění dozoru na pracovištích s otevřenými zářiči nukleární medicíny.
SÚVB Regionální centaim Praha. - Súhrn nebol dodaný.
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22. Fikrle A.,Kinser J.A.,Luscher D.: SK97K0357
Diagnostika „ viability,, myokardu pomocí radionuklidových metod.
A bteihmgfiir Nuklearmediziti, Inselšpital,Bem

Posouzení viability myokardu je důležité pro léčebný postup u
nemocných se selhávající funkcí levé komory srdeční. Kromě medikamentosní
léčby poskytuje dnes moderní medicína u těchto nemocných možnost srdeční
transplantace nebo myokardiální revaskularisace (PTCA,CABG). Srdeční
transplantace nemůže být provedena zdaleka u všech nemocných pro
nedostatek dárců. Myokardiální revaskularisace (zejména chirurgická) má u
nemocných s nízkou srdeční funkcí (EF<25%) relativně vysoké risiko. Proto by
měla být u této skupiny prováděna pouze tehdy, pokud je velká
pravděpodobnost, že dojde ke zlepšení srdeční dysfunkce a tím i doby přežití.
Revaskularizace nemůže zlepšit srdeční funkci po infarktu myokardu, pokud
není přítomen tzv. „hibernating,, či „stunning,, myokard. Klíčovou roli ve
zvolení optimálního léčebného postupu hraje právě posouzení viability
dysfunkčního myokardu. Zde zaujímají radionuklidové metody velmi důležité
místo.
Za „zlatý standard,, je považováno PET vyšetření metabolismu myokardu
pomocí 18-ťiiorodeoxyglukózy /18FDG/. Dnešní technika však již dovoluje
provádět vyšetření s klasickou gamma kamerou (speciální kolimátory,
koincidenční detekce). Jsou presentovány vlastní zkušenosti s prováděním
18FDG-SPECT vyšetření pomocí vysokoenergetických kolimátorů a normální
scintilační kamery a první vlastní zkušenosti s koincidenční detekcí
MCDR(Molecular Coincidence Detection) - na dvouhlavé kamerě AD AC.
Poukázáno i na možnosti použití klasických SPÉCT radiofarmak (201 TI,
99mTc-MlBI, 123J-mastně kyseliny) a nových tzv. „hypoxických markerů,,
(nitroimidazol) a podán souhrnný přehled o současných možnostech
radionuklidových metod v posouzení viability myokardu.

23.Ninčáková D.,Vysokaiová O.:
Vyšetrenia ÍDA-derivátmi na našom pracovisku.
ONM NsP Michalovce i •••n>» HIH in mu intm m m n i

Súhrn nebol dodaný. • • • •
o K97 KOooo

v

24.Vižďa J.,Urbanová E.,Eliáš P.,Rejchrt S., Cáp J.,Lomský R.,Kafka P.:
Scintigrafie s 111 In-pentetreotidem /Octreoscan/ u Zollinger-Ellisonova
syndromu.
ONMFN Hradec Králové
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SK97K0359

Zobrazení gastrinomu, event, jeho metastáz u Zollinger-EUisonova
syndromu je často obtížné. Obvyklé techniky jako CT, angiografie, břišní US a
MRI nemusí být vždy úspěšné. K zobrazení může přispět i kombinace dalších
moderních technik, a to scintigrafíe s l i l In-pentetreotidem a endoskopická
uitrasonografie (EUS). V naší skupině je 8 pacientů s verifikovaným Z-E
syndromem, kteří byli vyšetřeni pomocí scintigrafíe, EUS, US, CT, event.
angio-CT, obvykle v průběhu jednoho týdne. Scintigrafíe byla prováděna za 4 a
24 hod. po aplikaci 120 MBq 111 In-Octreoscanu jako celotělový scan a
SPÉCT dutiny břišní, pomocí dvouhlavé gamakamery Helix Elscint. K EUS byl
použit Olympus GF-UM20 po zavedení do duodena. Jeden nebo více
gastrinomu bylo scintigrafícky zobrazeno u 5 pacientů (8 ložisek), pomocí EUS
u 4 pacientů (7 ložisek) a pomocí ostatních zobrazovacích technik u 3 pacientů
(3 ložiska). Scintigrafíe a EUS se jeví jako metody s nejlepším souhlasem
v detekci, počtu a lokalizaci ložisek.

Náš soubor je sice ještě malý, ale ukazuje výhodnost kombinace
scintigrafíe (průkaz přítomnosti somatostatinových receptoru) a EUS (přesnější
lokalizace ložisek) v detekci gastrinomu u pacientů s Zollinger-Ellisonovým
syndromem.

25.Urbanová E.,Vižďa J.,Urban K.:
Význam kostní scintigrafíe po revizi artroplastiky kyčelního kloubu ZM použití
ski o-kerarniky.
ONIVI a ortopedické chirurgie FN Hradec Králové

Vývoj biomateriálu s dobrými mechanickými vlastnostmi vedl k dalšímu
rozšíření možností rekonstrukčních ortopedických operací. Výborné vlastnosti
mají materiály na bázi bioaktivní keramiky. Jejich vhojení však nemůže být
potvrzeno běžnými radiodiagnostickými metodami, jako je rtg, CT, protože
ukazuji pouze nepřímé změny. Naše studie zahrnuje 11 pacientů po revizní
operaci kyčelního kloubu při aseptickém uvolňování endoprotézy, za použití
sklo-keramiky. Pacienti byli sledováni po dobu 12 měsíců od revizní operace.
Scintigrafíe skeletu s 99mTc-MDP byla prováděna obvykle jako třífázová,
event, doplněna celotělovou, pomocí dvouhlavé gamakamery. Scintigrafíe
ukazuje výrazně zvýšenou osteoblastickou aktivitu v oblasti rekonstruovaného
acetabula v časné fázi 7dnů až 1 měsíc po operaci. Při kontrolních scintigrafiích
za 3, 6, 9 a 12 měsíců dochází k postupnému snižování aktivity v závislosti na
úspěšnosti vhojování použitého materiálu. Na tomto základě bylo též
povolováno plné zatěžování, ale ne dříve než 6 měsíců po reoperaci.



Kostní scintigrafie se jeví jako hodnotná metoda pro sledováni pacientů
po revizní operaci uvolněné endoprotézy s rekonstrukci acetabula pomocí
sklokeramiky.

«• Ziľ-T JMŤn £f»edlh"»«7á l- , • • • • • I
Klinické zkušenosti radwjarmaka TechneScan Q12. SK97K0360
ONMFN Plzeň

Úvod :
Nově registrované radiofarmakum pro vyšetření perŕuze myokardu

TechneScan Q12 (Mallinckrodt) bylo zkoušeno na našem oddělení. Cílem
práce bylo ověřit kvalitu zobrazení myokardu po podání uvedeného preparátu a
výsledky porovnat s námi řadu let běžně používaným 99mTc značeným
isonitrilem (Cardiospect - Izinta). Technescan se řadí do již poměrné početné
skupiny technéciem značitelných radiofarmak pro vyšetření myokardiální
perfuze s výrobcem udávanou dlouhodobou pevnou vazbou
v myokardu,chemicky se jedná o ŕurifosmin.
Metodika :

Měli jsme k dispozici 15 lahviček, ze kterých jsme v rutinním provozu
vyšetřili celkem 100 pacientů, z toho u 53 bylo radiofarmakum aplikováno při
zátěži a u 47 v klidu. Průměrná aplikovaná aktivita byla 480 MBq s rozmezím
260-660 MBq. Při vyšetření prvních 20 pacientů jsme na základě doporučení
výrobce zahajovali snímání scintigrafíckých obrazů v intervalu za 15-30 min. po
aplikaci, vzhledem k vizuálně nižší kvalitě záznamu jsme později prodloužili

i interval mezi aplikací a snímáním, takže průměrná doba byla 58 min.
i K vyšetření byla použita dvouhlavá gamakamera Cardial s vyhodnocovacím
t zařízením SP-Xpert, akvizici jsme prováděli v kontinuálním modu v rozsahu 90
i st., 30 obrazů po 20 sekundách. U 13 pacientů jsme navíc snímali statické
í záznamy cílené na hrudník až horní část břicha v intervalech za 15, 30 a 45
í minut po aplikaci značeného rurifosminu, které jsme využili k výpočtu poměru

četností impulzů srdce/játra a srdce/plíce. Tyto parametry jsme pak porovnali
s daty získanými u pacientů vyšetřených isonitrilem.

- Výsledky :
Rádiochemická čistota preparátu byla u všech lahviček na velice dobré

úrovni s průměrnou hodnotou 95,5%. Indexy četnosti impulzů myokard/játra za
15,30 a 45 min. po aplikaci při zátěži : 0,68...0,81...0,86 a v klidu :
0,57...0,7...0,86. Indexy četnosti impulzů myokard/plíce za 15,30 a 45 min. po
aplikaci při zátěži : 1,56...1,65...1,69 a v klidu : 1,58...1,62...1,69.
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Porovnání indexů četnosti impulzu myokard/játra za 15, 30 a 45 min. Q12
versus(X)MIBl:
0,63X0,6...0,76X0,66...0,86X0,71. Porovnání indexů četnosti impulzů
myokard/plíce za 15, 30 a 45 min. Q12 X MIBI:
1,57X2,19... 1,64X2,22... 1,69X2,29. Jak vyplýva z uvedených parametrů a také
dle vizuálního hodnocení záznamů bylo kvalitního zobrazení myokardu
dosaženo zejména u pacientů snímaných s delším časovým odstupem od
aplikace. Hepatobiliární clearance je sice nepochybně rychlejší než u
porovnávaného isonitrilu, avšak dle naší zkušenosti nelze doporučit výrobcem
udávanou včasnou dobu ke snímaní 15-30 min. Rovněž bude zřejmě vhodnejší
urychlit hepatobiliární clearance standardními podněty. Zřetelně vyšší je pak
v porovnání s isonitrilem ve všech časových intervalech aktivita v plících.
Závěr :

Zkoušené radiofarmakum vykazuje vysokou radiochemickou čistotu a
dobrou stabilitu in vitro. Lze s ním dosáhnout kvalitního zobrazení myokardu,
doporučujeme však delší časový odstup od aplikace (45-60 min.). Výhodou je
rychlejší hepatobiliární transport a možnost vyšetření více pacientů z jedné
lahvičky (až 10). Nevýhodou je vyšší „plieni pozadí,,.

27.Koranda P.,Mysliveček M.,Hušák V.,Kala M.,Vaverka M.,Macháč J.:
SPÉCT 99mTc-MIBI a 99mTc-DTPA u supratentoriálních gliomu mozku -
předběžné sdělení.
KNM FN Olomouc

Cílem práce je posouzení vztahu intenzity kumulace Tc-MIBI a Tc-DTPA v
supratentoriálních gliomech mozku v závislosti na histologickém nálezu
(gradingu malignity).
Výsledky vyšetření:

pac.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

grade tumoru
IV.
III.
III.
III.

II.(dle MR progrese?)
I I .

I. - I I .

Tc-MIBI
+++
+++
+++

+
+/-

-
-

Tc-DTPA
++ ( + peritumor. )

+++
neprovedeno

++ ( + peritumor. )
++

-
-
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+/- sporný nález ložiskové kumulace radiofarmaka
+ jednoznačné ložisko (s aktivitou nižší než je kalvární aktivita)
++ jednoznačné ložisko (se stejnou nebo až pětinásobně vyšší aktivitou než

je kalvární aktivita)
+++ jednoznačné ložisko (s aktivitou více než pětinásobně vyšší než je

kalvární aktivita)

Dosavadní výsledky jsou v souladu s literárními údaji o schopnosti
SPÉCT mozku Tc-M1B1 přispívat k diferenciální diagnostice low-grade ( I a II
) a high-grade (III a IV ) gliomů mozku. Kombinace se SPÉCT Tc-DTPA v
individuálních případech přispívá k upřesnění rozsahu a lokalizace maligní leze v
terénu s výraznými peritumoróznimi změnami. UIHIID

SK97K0362
28.Sabata L.,Hauerová V.:
Perfusní scintigrafie myokardu - artefícielní defekt spodní stěny: naše
zkušenosti s polohou na břiše při vyšetření SPÉCT.
ONM Nemocnice České Budějovice

Cíl:
1. Zjistit četnost výskytu artefícielní ho defektu spodní stěny.
2. Zjistit zda je možno použít k vyhodnocení vyšetření jen polohu vleže na
bnse.
Soubor:
Vyšetřeno 90 mužů a 79 žen (99m-Terofosmin). Pro defekt spodní stěny
opakováno vyšetření v poloze na břiše u 57 mužů (63 %) a 3 žen (4%).
K normalizaci obrazu spodní stěny došlo u 33 mužů (58%) a 2 žen,
k částečnému zlepšení aktivity spodní stěny: 19 mužů (33 %) a 1 žena. Beze
změny: 6 mužů. U 7 mužů a 1 ženy však v poloze na břiše nová ložiska snížené
perfuse (hrot, septum, přední stena).
Na základě těhto zjištění uzavíráme: Artefícielní defekt spodní stěny byl našem
souboru u více než 1/3 mužů. K posouzení perfusní defektů nelze použít jen
vyšetření v poloze na břiše - v důsledku této polohy se u části pacientů objeví
nové artefícielní defkty mimo spodní stěnu.
Výše uvedené nás vede k pokračování sběru dat, kdy u části pacientů bude
provedeno vyšetření v poloze na břiše jak při zátěži, tak i v klidu a cjále bude
nutno korelovat s dalším sledování pacientů v delším časovém období.
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29.Rosendorf V.,Nestával A.,Lami J.,Chodacki A.,Malý V.:
Komplexní paliativní terapie genaralisovaných meta procesu otevřenými
zářiči na ONM Chomutov.
ONM NsP Chomutov
Súhrn nebol dodaný.

3O.Lami J.,Nestával A.,Chodacki A.,Neuman J.,Rosendorf V.,Malý V.:
Diamox - perfuzní scintigrafie mozku SPÉCT.
ONM NsP Chomutov
Súhrn nebol dodaný.

*i fc- ' i D 1̂ 1 • v i - v ' i - SK97K0363
31.Komárek r.,Kleisner,Konopkova,Komarkova:
Aktivované proteiny přímo značené 99mTc pro využití v nukleární medicíně.
Katedra farmaceutické technologie IPVZ, Klinika nukleárni medicíny FNKV,
Radioizotopové pracoviště IKEM, Oddělení radiofarmak SUKL, Praha

Většina radiofarmak na bázi proteinů má strukturu citlivou na reakční
podmínky pro jejich účinné značení techneciem (99mTc). Fotoaktivací UV
zářením se disulfidické skupiny proteinů přeměňují na volné SH skupiny, tím se
podmínky pro přímé značení 99mTc zlepšují. Lidský sérový albumin (HSA) a
lidský imunoglobulin (H.1G) byly vystaveny UV záření vlnové délky 254 nm v
intervalu do 120 min. Potom se modifikovanou metodou podle Ellmana
stanovily volné SH skupiny. Jejich počet, vyjádřený v mmol/g proteinu se po 30
min ozáření zvyšuje 9,9x u HSA a 10, Ix u HIG. Po 45 min ozařování dochází k
částečné denaturaci těchto proteinů. Fotoaktivované proteiny vykazují vyšší
účinnost značení 99niTc (97-99 %), podle množství SH skupin proteinů
uvolněných fotoaktivací. Radiochemická čistota značených látek se hodnotila
chromatografií na papíře, koloně Sephadexu G-50 a elektroforézou. V ,
závislosti na postupu značení (použitím SnCb . 2 H2O nebo redox polymeru \
pro redukci Na"mTc0 4) se stabilita kitů obsahujících fotoaktivované proteiny ;

zvyšuje, např. kit HIG po 300 dnech váže více než 95% 99mTc. Výsledky
biodistribučních studií fotoaktivovaných látek v laboratorních potkanech .
ukazují, že napr. ozařována HSA urychluje jeho vylučována z krevního oběhu. ;
fotoaktivace zvyšuje hromadění 99nTc-HIG v experimentálně vyvolaných
zánětlivých ložiscích více než třikrát. Ukazuje se, že při správně zvolených
parametrech může fotoaktivace zlepšovat podmínky pro značení proteinů
99mTc a vhodnou redukcí technecistanu(99mTc) sodného, např. použitím redox
polymerů, značit proteiny s vysokou účinností při zachování jejich potřebných
biologických vlastností.

v

Studie vznikla za podpor)' IGA MZ CR v rámci projektu č. 4387-3
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32.Lepej J.,Perašinová J.,Dzúrik P.,Kerkešová M.:
Q-ReSPECT-reorientované tomografické zobrazenie parenchýmu obličiek
s kvantitatívnou DMSA scintigrafwu. Nové využitie štandardných
programov S op ha Medical Vision.
Oddelenie nukleárnej medicíny NsP ľ.D.Roosevelta

Scintigrafické zobrazenie parenchýmu obličiek je príkladom toho,ako
závisí záujem o diagnostickú metódu od rozvoja technológií. Po sľubných
počiatkoch v 60. 70. rokoch, napriek tomu, že boli zavedené rádiofarmaká
99mTc-glukoheptonát a ^Tc-dimerkaptosukciniklová kyselina (DMSA), vstup
neinvazívnych zobrazovacích techník do oblasti diagnostiky obličiek znamenal
odklon klinikov od tejto metódy. Až začiatkom 90-tych rokov s pokrokom v
technológii gamakamier, dochádza k novému návratu tejto, takmer
nepoužívanej diagnostickej metódy.

Prezentovaný je spôsob vyhodnotenia DMSA scintigrafie, ako je
vykonávaný na našom pracovisku. 3 hodiny po i.v. aplikácii 100-300 MBq
99mTc-DMSA sme zahájili SPECT záznam obličiek 360 st. Rotačná dráha, 128
krokov / 15 sekund, 64x64. Záznam trvá asi 45 minút. Nasleujú zadné šikmé
projekcie a vyšetrenie končí v 3 hodine prednou a zadnou projekciou. V
prípade prítomnosti aktivity v panvičke sa kvantitatívne hodnotenie vykonáva
po 6 hodinách. Na vyhodnotenie planárnych záznamov používame štandardný
program na hodnotenie obličiek: RENAL - static view (DMSA). Základnú
nahrávku SPECT hodnotíme pomocou programu TOMOGRAPHY, ktorý slúži
na získanie transverzálnych rezov a prehľadných frontálnych rezov. Pomocou
programu MYOKARDIAL SPECT sú vytvorené reorientované frontálne a
sagitálne rezy veľmi prehľadne zobrazujúce kóm obličiek. Doplnkom
vyhodnotenia je Bull's Eye analýza. Pomocu programu 3D PROCESSING &
DISPLAY získavame 3D zobrazenie vhodné na prezentáciu lokalizácie a
rozsahu jaziev pre klinikov.

V práci porovnávame navrhnutú metódu hodnotenia u 32 pacientov s
rôznymi ochoreniami obličiek. ReSPECT detekuje vyšší počet jaziev oproti
štandardnej planárnej scintigrafii. Naše výsledky sú v dobrej zhode s literárnymi
údajmi, ktoré uvádzajú DMSA SPECT ako najcitlivejšiu metódu na diagnostiku
zápalového postihnutia parenchýmu obličiek. Prehľadný typ zobrazenia môže
pomôcť širšiemu využívanie metódy v klinickej praxi.
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33.Spišiaková D.,Grandtnerová B.,Lepej J.:
Nukleárna medicína v diagnostike poruch funkcie transplantované} obličky.

Oddelenie nukleárnej medicíny, Transplanlačné centrum (*) NsP
F.D.Roosevelta, B. Bystrica

Rádionuklidové metody pre svoj neinvazívny charakter a možnosti
kvantitatívneho hodnotenia boli u nás zavedené už dávnejšie a rutinne sa
používajú na mnohých pracoviskách vo svete. Môžu poskytnúť hodnotné
príspevky v diagnostike a monitorovaní porúch funkcie transplantovanej
obličky.

Na našom oddelení sme vyšetrili 80 pacientov po transplantácii obličky,
väčšina z nich sa k nám vracia, takže celkový počet vyšetrení je 23 1.

Vykonávame sekvenčnú gamagrafiu pomocou 99mTc-DTPA k posúdeniu
perfúzie štepu a akumulácie rádiofarmaka v ňom a pomocou 131J-Hippuranu
stanovujeme efektívny renálny plazmatický prietok a exkréciu - index R20/2. Pri
podozrení sa hemodynamicky závažnú stenózu renálnej artérie vykonávame
vyšetrenie aj po podaní Captoprilu.

Nukleárne medicínske štúdie sú vysoko senzitívne a poskytujú
kvantitatívnu informáciu s nízkym rizikom pre pacienta.

34.Melichar F.,Kropáček M.,Švihla P.:
Prvé zkušenosti s přípravou 2-flSFJ-FDG v PET laboratoři UJFAV CR.
ÚJP A V ČR Řež u Prahy

35. Pivoňka J.,Lukáš M.,Sotorník I.,Dutka J.:
Atypická zobrazení hyperfunkčních příštitných tělísek.
IKEM Praha
Súhrn nebol dodaný.
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36. Huic D.,Crnkovič S.,Biibič-FiIipi LJ.,Grošev D.,Dodig D.,Poropat
M.,Puretič Z.:
Renal Transplantat blood flow in patients with acute tubular necrosis.
Clinical Department of Nuclear Medicine and Radfation Protection, 2Center for
Dialysis, Clinic of Urology, University Hospital Rebro, Zagreb, Croatia

Since the contradictory data exist, the aim of our study was to
investigate the quantity of renal transplant blood flow in patients affected by
acute tubular necrosis (ATN). During the four years period two hundred and
thirty-three studies were performed in 00 patients (31 female, median age 37
years, range 11 -62, cadaveric 42, 18 living related, median follow-up 21
months) using 99mTc pertechnetate and m I - OIH. Renal blood flow was
calculated from the first-pass time activity curves generated over the kidney and
aorta and expressed as a percentage of cardiac output (RBF/CO). In 53 studies
of patients with ATN the mean RBF/CO was significantly lower than in 60
studies of patients with normal graft function (6.5%±3.4%, 11.4%±3.4%,
respectively, p=0.9xl0"n), and similar to the mean values of 49 studies with
acute rejection (AR) and 17 studies with the combination of ATN and AR
(7.3%±3.4%, 5.8%±2.5%, respectively, p>0.05). In patients with ATN mean
RBF/COs were significantly related to creatinin serum (CS) value (CS<500
umol/1 - 8.0%±3.0%, CS> 1000 umol/1 - 5.2%±2.2%, p<0.05) and to 13I1 -
OIH renogram patterns (somevOIH excretion from renal parenchyma during the
study - 7.0%±3.5%, no excretion - 5.1%±2.2%, p<0.05). The mean RBF/CO in
the first study after transplantation was generally higher in patients with living
related kidneys than in patients with cadaveric kidneys (8.4±3.1, 6.4±3.3,
respectively, p < 0.05), what is probably consequence of longer graft ischemia
in the second group. In conclusion, renal transplant blood flow is clearly
diminished in ATN, similar as in AR, and significantly related to the graft
function, what means that RBF/CO value could potentially serve as a
prognostic factor in the graft function recovery from ATN.

37. Synak R.,Veselý J., Jelok I ,Krist J.:
Prínos metódy G A TED SPÉCT pre hodnotenie inferiórnej steny myokardu
Klinika NM, OÚ sv. Alžbety, Bratislava
*SÚSCH Bratislava

Na zmenšenie vplyvu samoabsorbcie na hodnotenie nukleárno - kardiologických
vyšetrení bolo predstavených niekoľko metód. Cieľom našej práce bolo posúdiť
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prínos GATED SPÉCT metody na zvýšenie specificity pri hodnotení spodnej
steny myokardu. Za týmto účelom sme vyšetrili 40 pacientov po aplikácii 740
MBq 99mTc - Tetrofosminu (MYOVIEW ry. Amersham) formou dvojdňového
protokolu na dvojhlavovej kamere SOPHY DST. Metódu GATED SPECT sme
používali druhý deň v rámci kľudového vyšetrenia. V pacientskom kolektíve
bolo 30 pacientov so zníženým hromadením rádiofarmaka v oblasti spodnej
steny pri záťažovom ako aj pri kľudovom vyšetrení. 15 pacientov bolo s
verifikovaným IM v oblasti spodnej steny a 15 pacientov bolo vyšetrených v
rámci kompletnej kardiologickej diagnostiky. 10 pacientov s negatívnym
koronarografickým vyšetrením a negatívnym kardiologickým nálezom bolo
zaradených do kontrolnej skupiny. Nálezy hodnotili nezávisle na sebe dvaja
lekári s dostatočnými skúsenosťami v oblasti nukleárnej kardiológie. Hodnotili
sme zhrubnutie spodnej steny v endsystole a regionálnu kinetiku spodnej steny.
Zohľadnením týchto dvoch dodatočných parametrov sa nám podarilo zvýšiť
špecifícitu vyšetrenia v oblasti spodnej steny z 75% (bez parametrov GATED
SPECT) na 90% (s GATED SPECT parametrami).
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S Z P prednášky : SK97KO368
V

Í.Nováková D.,Iglerová, Cermínová:
Aplikace DIAMOXU a HMPAO při vyšetřeníperfuze mozku SPÉCT - práce
sestry.

, 2.Augustinová J.:
Informace z kongresu EANM.

J KNM-FN Motol Praha
Súhrn nebol dodaný.

3.Netíková M., Urbanová E.:
Scintigrafická diagnostika akutního skrota.
ONM FN Hradec Králové

Scintigrafické vyšetření skrota je jednoduchá neinvazivní metoda
v diferenciální diagnostice torze a zánětu varlete. Po rychlé i.v. aplikaci
99mTc-pertechnetátu se sleduje pomocí gamakamery jeho distribuce v oblasti
skrota. Posuzuje se fáze perŕuzní a tkáňová. Při akutní torzi dochází k snížení
až výpadu záchytu radiofarmaka do varlete ve fázi tkáňové. Za 24 hod. od
vzniku torze přetrvává defekt, avšak již s periferní hyperemií. Zánětlivé stavy
mají zvýšený záchyt ve fázi perŕuzní i tkáňové.

Scintigrafické vyšetření má vysokou senzitivitu i specificitu (asi 90 %).
Problematické nálezy mohou být při intermitentní torzi, semitorzi či starší torzi,
doprovázené výraznou zánětlivou složkou. Vyšetření není použitelné u

1 retinovaného varlete.

4. Sopko V., Jakubova O.:
Rádionuklidové vyšetrenie po spenektómii.
ONM Nemocnica S.Kukuru Michalovce
Súhrn nebol dodaný.

5.Steinerová M.:
Funkční scintigrafie pro vyšetřování transplantované ledviny.
KNMFN Ostrava-Poruba
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Funkční scintigrafii provádíme u každého nemocného
s transplantovanou ledvinou v časné pooperační fázi do 4 dnu p. op. a pak
v dalších časových intervalech podle klinického průběhu.

Ve sdělení je popsána metodika a diskutovány některé problémy
techniky vyšetření i sledovaných funkčních parametru.

•11111IL
6.Rabatin Ľ.: SK97K0370
Transformácia obrazových scintigrafických vyšetření.
KNMFN Košice
Súhrn nebol dodaný.

7. Benešová V.,Mysliveček M.,Erban J.:
Scintimamografie 99 mTc-MIBL
KNM FN Olomouc

Scintimamografie je diagnostická metoda, která muže :
- rozlišit mezi benigní a maligní lézí prsu,
- detekovat metastázy v nehmatných axilárních uzlinách,
- potvrdit klinicky pozitivní metastázy v lymfatických uzlinách.

Vyšetření provádíme planárně po aplikaci 99mTc-MÍBI v „prone,, a AP
projekcích, vyšetrovací lůžko je upraveno speciálními podložkami, které
umožňují optimální polohu pacienta při vyšetření.

Cílem sdělení je popsat naše roční zkušenosti s touto vyšetrovací
metodou a navázat na první sdělení přednesené na DNM v Hradci Králové.

8. Bencsiková D.,Binková A.:
SPÉCT mozku u epileptiku - asistence SZP.
V-RIP IKEM Praha
Súhrn nebol dodaný.

9. Bencsiková D.,Binková A.:
Scintigrafické vyšetření ledvin u detí.
V-RIP IKEM Praha
Súhrn nebol dodaný.
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lO.Malá M.,Kaňková L.,Miřatská L.,Zimáková D.,Lang O.: SK97K0371
Dynamická flebografie lýtkových lil
KNM FN Královské Vinohrady Praha I

SK97K0372

Radionuklidová flebografie dolních končetin je užitečná metoda při
vyšetřování pacientů s podezřením na flebotrombosu hlubokého žilního systému
DK. Vzhledem k anatomii žilního řečiště je však interpretace nálezu v oblasti
lýtkových žil mnohdy obtížná, zejména při insuficientních spojkách mezi
hlubokým a povrchním žilním řečištěm.
Proto jsme na našem pracovišti zavedli vyšetření lýtkových žil dynamickou
scintigrafií, která nám umožní sledovat postupné plnění žilních kmenů a často
tak usnadní odlišení povrchního a hlubokého žilního systému a tím také
interpretaci nálezu. Na dynamickou studii samozřejmě navazuje celotělová se
zobrazením celého žilního systému obou DK.
V práci je popsána výše uvedená metoda včetně předvolby studie na
gamakameře, která usnadňuje obsluhu.

11.Strnadova H.,Kleisner I.:
Metody stanovení radiochemickě čistoty a stability tetrofosminu /MyovienV
značeného 99mTc.
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF
UK Praha.

Tetrofosmin značený 99mTc patří do první třídy lipofilních
dioxosloučenin pětimocného technecia a má jeden kladný náboj . Z tohoto faktu
jsme vycházeli při hledání vhodného chromatografického systému. Z řady
použitých systémů vzestupné chromatografie na papíře se pro rutinní praxi
nejlépe osvědčil systém Whatmann DE 81 - 95% ethylalkohol. Tento papír má
vlastnosti anexů, tj. nese kladný náboj, a vzhledem k stejnému náboji 99mTc
tetrofosminu je tento odpuzován a putuje s čelem mobilní fáze. Naproti tomu
99mTc - technecistan se záporným nábojem zůstává na startu.
Stabilita 99mTc tetrofosminu byla sledována v intervalu 0 - 2 4 hod.
Radiochemická čistota se pohybovala v rozmezí 94-99%. Výsledky z papírové
chromatografie byly ověřeny gelovou chromát ografií na Sephadexu L H 20 s
mobilní fází 95% ethylalkoholu. Za 24 hod. po přípravě ve frakci odpovídající
99mTc tetrofosminu bylo nalezeno 97,4% radioaktivity, což svědčí o vysoké
stabilitě tohoto přípravku.



SK97K0373

12.Zimáková D.,IMiřatská L.,Knotková V.,Kleisner I..,Malá
I\I.,Knňková,V.,Lang O.:
Srovnání dvou typu 81 Rh-81 Kr generátoru pri ventilační scintigrafii plic.
KNM FNKV Praha a 3 LF UK Praha

Úvod:
Optimální způsob vyšetření plieni ventilace u pacientů s podezřením na

embólii do plicnice představuje vyšetření pomocí 81 Rb - 81 mKr generátoru.
Na našem pracovišti provádíme toto vyšetření od roku 1993, od roku 1994
vyšetřujeme pacienty převážně ve večerních hodinách. Zajímalo nás, jak se
projeví různé aktivity generátorů na radiační zátěži vyšetřujícího personálu a
délce trvání vyšetření, která hraje důležitou roli zejména u pacientů v těžkém
stavu.
Materiál a metodika:
Srovnávali jsme generátory o aktivitě 148 a 296 MBq a sledovali jsme celkovou
dobu vyšetření pacientů měřením času v sekundách a radiační zátěž v místnosti
měřením dávkového příkonu v uSv/hod. na stěně vyšetřovny pomocí
monitorovací centrály MJ 16. Pomocí generátoru o aktivitě 148 MBq jsme
vyšetřili 122 pacientů. Generátorem o aktivitě 296 MBq jsme vyšetřili 83
pacientů.
Výsledky: Průměrná doba vyšetření při použití generátoru o aktivitě 148 MBq
činila 47 sekund s rozptylem 18-94 sec, radiační příkon činil v průměru na
jednoho vyšetřeného pacienta 1,7 uSv/hod. Průměrná doba vyšetření činila 28
sec. s rozptylem 19-51 sec, radiační příkon na jednoho vyšetřeného pacienta
byl v průměru 2,4 uSv/hod. Délka vyšetření jednoho pacienta je tedy při použití
generátoru o aktivitě 148 MBq zhruba o jednu třetinu delší, i když prodloužení
není klinicky významné. Na daihou stranu snižuje radiační zátěž personálu také
zhruba o jednu třetinu. Navíc je zaznamenávaná četnost druhý den ráno
srovnatelná s četností 99mTc makroagregátu, můžeme tedy s výhodou
vyšetřovat současně perfusi i ventilaci při akvizici se dvěma energetickými
okny.
Závěr: Na základě našich zkušeností můžeme říci, že použití 81Rb - 81mKr
generátoru pro ventilační scintigrafii plic o aktivitě 148 MBq je výhodnější z
hlediska radiační zátěže personálu a provedení vyšetření druhý den, i když
klinicky nevýznamně prodlužuje dobu vyšetření .
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13.Kaňková L.,Miřatská L.,Zimáková D..MaIá M., Knotková V.,Lang
0.,Svoboda L,. .•••1..
Aplikace Dia/noxu u vyšetření regionální perfuse mozgu SPÉCT. SK97K0374
Klinika nukleární medicíny , Neurologická klinika Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha IlUlllIlil

SK97K0375

Úvod: Cévní onemocnění mozku patři mezi závažné choroby vyspělých zemí s
vysokou morbiditou, mortalitou a invaliditou. Zhruba jedna třetina postižených
do 3 týdnů umírá a jedna třetina zůstává těžce či plně invalidní. Více než 85%
cévních mozkových příhod je ischemického původu. 1 přes pokroky medicíny se
však terapeutická úspěšnost významně nelepší, proto je největší úsilí zaměřeno
do sféry preventivní. Zde je důležité včasné rozpoznání hrozícího selhání
mozkové cévní cirkulace. Jednou z možností je vyšetření cerebrovaskulární
rezervy různými metodami.
Metoda: Na našem pracovišti provádíme vyšetření cerebrovaskulární rezervy
pomocí Diamoxu. U každého pacienta provádíme vždy dvě vyšetření regionální
perfuse mozku. Nejprve provedeme vyšetření obvyklým způsobem pomocí
99mTc HMPAO technikou SPÉCT s kolimátorem fanbeam. S týdenním
odstupem provedeme zátěžové vyšetření, kdy aplikujeme 99mTc HMPAO 20
minut po intravenosním podání 1 g Diamoxu Diamox může mít řadu
nežádoucích účinků, zejména při tomto vysokém dávkování. Patří mezi ně
zejména parestézie, brnění končetin, zarudnutí v obličeji, bolesti hlavy, třesavka,
ospalost nebo zmatenost. Vzhledem k závažnosti některých nežádoucích účinků
jsme sledovali jejich četnost u námi vyšetřených pacientů.
Výsledky: Cerebrovaskulární rezervu jsme vyšetřili u 16 pacientů, u všech jsme
podali 1 g Diamoxu v i. v. injekci. Z nežádoucích účinků jsme pozorovali pouze
mírné brnění rtů u 3 pacientů, brnění obličeje u 2 pacientů a pocit tepla u
jednoho pacienta.
Závěr: Intravenosní podání 1 g Diamoxu při vyšetření cerebrovaskulární rezervy
u pacientů s arterosklerosou velkých mozkových cév je podle našich prvních
zkušeností bezpečná metoda, nežádoucí účinky jsou malé a přechodného rázu a
jsou dobře snášeny.

14. Miřatská L.,Zimáková D.,Kaňková L.,Malá iM.,Lang O.:
J HO" SPÉCT akvizice u exentricky uložených orgánu jednodetektorovým
systémem.
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3 LF
LTK Praha
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SK97K0376

Souhrn: S rozvojem SPÉCT akvizici se na naší klinice objevily dva problémy.
Jedním je nedostatek přístrojového času, zejména při vyšetření páteře, druhým
je problém udržet v klidu pacienty zejména dětského a kojeneckého věku při
vyšetření ledvin. Inspirováni akvizicí myokardů jsme se rozhodli vyzkoušet i v
těchto případech akvizici v rozsahu 180 stupňů, neboť stejně jako u myokardu
se jedná o orgány uložené excentricky. Dalším důvodem, který nás vedl k
tomuto způsobu, je možnost pouze kruhové dráhy našeho systému, kdy 180
stupňová akvizice nám umožňuje dosáhnout kratší vzdálenosti detektoru od
vyšetřovaného orgánu po celé dráze pohybu.
Aby nedocházelo ke zhoršení informační hustoty, prodlužujeme Čas záznamu
jednoho obrazu ve srovnání s obvyklou akvizicí po dráze 360 stupňů o jednu
třetinu. Rovněž předpokládáme lepší rozlišení vzhledem k větší blízkosti
detektoru.
Závěrem můžeme na základě našich zkušeností říci, že 180 stupňová akvizice
SPÉCT studií jednodetektorovým systémem u excentricky uložených orgánů je
výhodná, šetří čas záznamu a nezhoršuje rozlišení.

15. Brož J.:
Bakalářské studium oboru rádiologický asistent na Zdravotně sociální
fakulte Jihočeské univerzity.
Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice
Súhrn nebol dodaný.

16. Sedláčková I.,Vašková H.:
SPÉCT mozku.
ONM Nemocnice Blansko

SPÉCT - mozku SiNGLE PHOTON EMISSION TOMOGRAPHY
Zkušenosti při provádění SPECTu - mozku na jednohlavé kameře ELSCTNT
v okresní nemocnici Blansko - z pohledu práce sestry.

17. Goldmanová P.,Mikova V.:
Zkušenosti s různými typy protokolu pri zátěžové scintigrafii myokardu na
KNM FN Olomouc.
KNM FN Olomouc
Súhrn nebol dodaný.
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18. Balážiková E.,Saalová Z.,Ružinská J.,Pcrašinová J.,Spišiaková
D.,Lepej J.:
Informácia pacienta ako súčasť správnej diagnostike/ praxe na Oddelení
nukleárnej medicíny. lllllillilffllllllllllllj
Oddelenie nukleárnej medicíny Nsľ ľ.D.Ruosevelta, Banská Bystrica SK97K0378

V práci popisujeme systém informovania pacienta, vyšetrovaného na
oddelení nukleárnej medicíny, ktorý sme vypracovali a používame na našom
pracovisku. Tento systém má viacero úrovní, od informácie lekára a pacienta
pred príchodom na vyšetrenie, po príchode a pred alikáciou rádiofarmaka,
samotným vyšetrením a po jeho skončení. Obsahuje písomný materiál, ktorý je
k dispozícii v čakárni, rozdelenie okruhov informácií od pracovníkov v
ambulancii, aplikačnej miestnosti, vyšetrovni gamakamery a od lekára.
Tento systém slúži na zabezpečenie čo najobjektívnejšieho priebehu vyšetrenia,
odstránenie obáv či neistoty pred vyšetrením a zlepšení pohody najmä u
pediatrických pacientov. Vypracovaný materiál je súčasťou správnej
diagnostickej praxe na našom pracovisku. Forma a obsah informácií sa dotýka
aj práv pacienta byť informovaný, pretože jeho súhlas je potrebný k vykonaniu
každého medicínskeho zásahu.
Cieľom príspevku je otvoriť širšiu diskusiu v tejto neprávom opomínanej
oblasti.

19. Kubáček R., Kubáňová M., Kováčova S., Skrášková S., Spratek R.,
Kendi N., Jurkovičová H., Bekéni L. (Bratislava): Porovnanie detekcie 131
I a 123 I scintílačnou kamerou z hľadiska techniky vyšetrení

V súčasnosti je vyše 80% vyšetrení v nukleárnej medicíne vykonávaných
formou rádioaktívneho technécia a ním značených zlúčenín no napriek tomu má
rádioaktívny jód veľmi významné postavenie.

Niet pochybností o jeho využití hlavne v diagnostike a liečbe ochorení
štítnej žľazy.

Co sa týka in vivo diagnostiky využívané sú rádioizotopy 'í a M.
T sa javí ako výhodnejší pre krátky polčas rozpadu, emituje čisté y žiarenie s

energiou 0,16 MeV, čo má za následok v porovnaní s M 1 lepšiu účinnosť
detekcie, možnosť dobrej detekcie pri bolusových vyšetreniach, možnosť
vykonania kvalitného SPECT-u a nižšie radiačné zaťaženie vyšetrovaného.

Okrem vhodných fyzikálnych vlastností majú niektoré jódom značené
zlúčeniny aj farmakologické výhody.
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Na druhej strane medzi hlavné nevýhody 1 2 'I patri aj krátky polčas
rozpadu pre kinetické sledovanie, vysoké radiačné pozadie v čase detekcie a
vysoká cena rádiofarmaka vyplývajúca z dopravy ( z Anglicka. Holandska.... )

.Tento problém by sa mal vyriešiť v roku 2000, kedy by sa mala ukončiť
stavbacyklotrónového pracoviska v areáli Metrologického ústavu na Slovensku
v Bratislave.
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1. Zimák J.,Hennanská J.,Sabol J.+,Hobzová L.++ :
Porovnání radiačně hygienické situace ve staré a nové KNM v Praze-Motole.
KNM FNMoiol Praha
+ FJFI, ČVUT Praha
irSÚJBPraha

Poster prezentuje uspořádání Kliniky nukleární medicíny ve staré a
právě otevírané nové KNM ve FN v Motole z hlediska radiační hygieny. Jsou
uvedeny výsledky monitorování radiačních polí ve staré zástavbě, a to jak na
úseku rádioterapie, tak na diagnostickém úseku. V nové zástavbě je zahajován
provoz ambulantní části kliniky v létě t.r. (1997). Zde bylo monitorováno
prostředí před přestěhováním ambulance a jsou prezentována první měření při
zkušebním provozu ambulabce (prozatím ještě nebylo rozhodnuto o
přestěhování lůžkové části kliniky).

Na lůžkové části kliniky je týdně aplikováno pacientům celkem 40 GBq
1311. Jednotliví pacienti při rádioterapii obvykle obdrží 4 GBq, výjimečné až 7
GBq radiojodu, při diagnostice je podávána aktivita 70 až 100 MBq. Gama
složka záření radiojodu z pacientů je významným zdrojem expozice pracovníků
KNM. Radionuklidy a aktivity aplikované pro vyšetřování na gamakamerách
odpovídají standardu pracovišť nukleární medicíny.

Typickým ročním dávkovým ekvivalentem zaregistrovaným filmovými
dozimetry podle údajů CSOD Praha je 1 - 5 mSv u pracovníku lůžkové části.
Pacienti s aplikovaným radiojodem jsou proměřováni na ambulantní části KNM.
Pracovnice ambulance jsou převážné exponovány při vyšetřeních na
gamakamerách gama zářením 99mTc a jejich expozice jsou zpravidla větší než
u pracovnic na lůžkové části. V průměru expozice pracovníků kliniky
nepřekračují 3/10 limitu profesionálních expozic.

Výsledky monitorování radiačních polí byly vzaty do úvahy při přípravě
uspořádání pracoviště a při přípravě provozních a radiačně hygienických řádů
pro nové pracoviště.

2. Malán A.,Záhlava J.,Opatrná S.:
Scintigrafická detekce úniku dialyzační
ho roztoku z peritoneal ní dutiny u nemocných v programu CAPI).
ONM FN Plzefi-Lochoííii
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Autoři prezentují své první zkušenosti s metodou detekce úniku
dialyzačního roztoku z peritoneální dutiny. K současnému datu byl vyšetřen
soubor deseti nemocných, u kterých bylo vysloveno podezření na únik
dialyzační tekutiny, z tohoto počtu pak byli někteří vyšetření opakovaně. Na
pracovišti ONM FN Plzeň byl použit 99mTc - sulfurkoloid, který byl aplikován
o aktivitě 200 - 300 MBq do dialyzačního vaku těsné před instilací do
peritoneální dutiny. Planární záznamy byly prováděny standardně v odstupu
30.120 a 240 min od aplikace. Autoři konstatují uspokojivou citlivost metody,
ve třech případech dokumentují únik dializační tekutiny do pohmdniční dutiny,
inguinální krajiny a do scrota.

3.Fišer M.,Lebeda C.,Hanč P.,Hradílek P., Kopička K.:
inhalační generátor 81Rb/81mKr. Príprava produkce v ÚJF.
ÚJF AVČR Řež
Súhrn nebol dodaný.

SK97K0381
4. Chroustova D.,Palyzová D.,Klánová M.,Kosová B.:
Detekce renálního jizvení u akutní pyelonefritidy při statické scintigrafii
ledvin v dětském věku.
Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady Praha, Klinika dětí a
dorostu FN Královské Vinohrady Praha, Dětské odděleni FN Bulovka Praha
Dětská nefrologická ordinace Praha 4 Jižní Město

Akutní pyelonefritida (APN) v dětském věku může vyústit v
parenchymové jizveni. Toto trvalé renální poškození se v pozdějším věku
projevuje hypertenzí, proteinurií a s postupující progresivní ztrátou parenchymu
pak renální nedostatečností. Z těchto důvodů je nutné vždy myslet na riziko
vzniku renálních jizev, dítě nejen řádně vyšetřit, ale především včas a adekvátně
léčit.

Statická scintigrafie ledvin pomoci 99mTc DMSA (kyselina
dimerkaptojantarová) je považována za citlivou metodu schopnou detekovat a
lokalizovat ložiskové změny při APN v běžné praxi. Cílem práce je průkaz
trvalých renálních změn (jizev) po APN z hlediska věku, pohlaví a přítomnosti
rizikových faktorů: rekurentní infekce močových cest (IMC) a
vezikoureterálního refluxu VUR) .

Od roku 1994 vyšetřeno 118 dětí (64 dívek, S4 chlapců) s klinickou
diagnózou APN, rozdělených do 3 věkových skupin: do 1 roku věku 53 děti
(20 dívek, 33 chlapců), 1-5 let 49 dětí (31 dívek, 18 chlapců), nad 51et 26 dětí
(13 dívek, 3 chlapci). Patologický nález ve smyslu ložiskových nebo méně často
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difuzních parenchymových změn byl nalezen u 46 dětí /38%/ (26 dívek, 20
chlapců), z nichž u 32 dětí /19 dívek, 13 chlapců/ provedeno kontrolní
scintigrafické vyšetření za 3 měsíce - 1,5 roku po prvním vyšetření. Nálezy
obou vyšetření korelovány a hodnoceny jako přetrvávání, zlepšení a
normalizace patologického nálezu v jednotlivých věkových skupinách z hlediska
přítomnosti rizikových faktorů.

Výsledky: 1. APN v kojeneckém věku se častuji vyskytuje u chlapců,
s rostoucím věkem po 1. roce věku převládá u dívek.

2. Parenchymové změny na statické scintigrafii ledvin jsou
většinou reverzibilní (66%).

3. Nebyl nalezen významnější rozdíl při výskytu trvalých
renálních změn z hlediska pohlaví.

4. Trvalé parenchymově zrněny byly nalezeny jak u dětí s
VUR, tak u dětí bez VUR.

5. Nejvíce dětí s přetrvávajícím patologickým nálezem je
ve skupině 1-5 let.

Závěr)': 1. Statická scintigrafie ledvin je validní metoda k určeni
rizikové ledviny pro vznik ev. jizev při APN u dětí.

2. K posouzení rozvoje parenchymového jizvení je nutné
provést kontrolní scintigrafické vyšetření za 6 měsíců.

SK97K0382
5. Kuželka I.,Libus P.,StupaIová J.:
ARE fy KWINT TECHNIEK ZDROJ 99mTc DTPA aerosolu - princíp a
naše zkušenosti
ONM Havlíčkův Brod
Súhrn nebol dodaný.

ó.Mišterová E.,Vondráčková Z.:
Informace pro pacienty o vyšetřeních na našem odděleni
ONM FN Plzeň
Súhrn nebol dodaný.

7. Pecháň J.,Povinec P.,Cesnaková Z.:
123I-MIBG a 201 Tl-Cl scintigrafia myokardu pri esenciálnej hypertehzii
ONM I. interná klinika FN Bratislava
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SK97K0383 SK97K0384

Zvýšená sympatiková aktivita vo včasnom stádiu, nasledovaná
neskoršími štrukturálnymi zmenami je jedným z hlavných patofyziologických
mechanizmov esenciálnej hypertenzie /EH/. Preto vyšetrenie adrenergnej
inervácie srdca analógom noradrenalínu - meta-jódbenzylguanidínom /MI B G/,
môže priniesť nové poznatky do patogenézy tohto ochorenia.

"'I-MIBG scintigrafia nasledovaná 2<I!T1-C1 scintigrafiou myokardu o
dva dni neskôr, bola realizovaná u 30 pacientov s neliečenou EH /13 boli
v 1.štádiu - Hl. 10 v II.štádiu - H2 a 7 v III.štádiu - H3 podľa kritérií SZO,
žiaden z nich nemal srdcové zlyhanie/ a u 14 normotonikov - N. Celkové
vychytanie MIBG v myokarde bolo vypočítané z planárnych obrazov ako
pomer srdce/mediastinum /S/M/ za 4 a 24 hod. po podaní rádiofarmaka.

Mediány S/M za 4 hod. u Hl /1,94/ a H3 /1,69/ boli signifikantně nižšie
v porovnaní s N /2,12/ a tento rozdiel bol ešte väčší za 24 hod. Mediány H3 za
4 hod. /1,69/ a 24 hod. /1.48/ boli signifikantně nižšie aj v porovnaní s H2 /2,01
resp. 1,83/. Malé až stredne závažné poruchy perfíizie myokardu boli prítomné
u 46% Hl, 50% H2 a 71% pacientov H3.

Záver : Už vo včasných štádiách EH je prítomná signifikantná zmena vo
vychytávaní MIBG v myokarde. Prítomnosť dezintegrácie adrenergných
nervových zakončení srdca je jasne zrejmá v neskorom štádiu EH, hlavne
v spojení so záťažovou ischémiou myokardu.

8. Kraft O.:
Podkovovitá ledvina zjištěná na scintigramu skeletu.
KNM FNsP Ostrava-Potuba

U 69 lete pacientky s dg. karcinom rektosigmoidea na scintigramu
skeletu byla náhodně zjištěna podkovovitá ledvina s funkčně aktivním můstkem.
Tento nález byl následne potvrzen statickou scintigraflí ledvin.

9.KraftO.,Kubinyi J.:
Bizarní tvarová atypie jater
KNMFNsP Osirava-Poruba

46 letá pacientka byla odeslána pro suspektní karcinom vzestupného
tračníku na scintigrafii jater. Při ní prokázána hepatomegalie a dále jaterní tkáň
kulovitého tvaru pod pravým lalokem, se kterým je spojena. Tuto atypii jsme
ověřili dále provedenou cholescintigrafií a scintigraflí sleziny.

34



10. Lepej J., Vondrák V.*, Spišiaková D., Tinák V.*, Perašinová J.,
Kerkešová M.:
99mTc-Q12-tiové rádiofarniakum v diagnostike perfúiie myokardu,
porovnanie s 201 TI, 99mTc-MIBI a 99mTc-Myoview
Oddelenie nukleárnej medicíny NsP F.D.Roosevelta a Oddelenie nukleárnej
medicíny NsP Nitra* ' lilltflflll

SK97K0385

Cieľom práce bolo porovnat" vlastnosti nového rádiofarmaka(RF)
99mTc-Q12 vyrábaného firmou Mallinckrodt pre perfuznu scintigrafiu
myokardu s obdobnými RF.
Metodika perfúznej scintigrafie myokardu bola podľa štandardného 2 dňového
protokolu. U každého pacienta bola zaznamenaná planárna scintigrafia (5 min)
v prednej projekcii a 180st. SPECT. Nastavenie planárnej projekcie bolo také,
aby v zornom poli bola prítomná štítna žľaza aj oblasť žlčových ciest. Priemerne
bola aplikovaná dávka 495,8 ± 94,72 MBq najedno vyšetrenie.
Súbor tvorilo 62 pacientov vyšetrných rôznymi RF: 201 TI Mallinckrodt (24),
99mTc-MlBI (Cardiospect) Izinta (18), 99mTc-Myo\viev - Amersham (8).
99mTc-Q12 - Mallinckrodt (12). Okrem vyhodnotenia SPECT bola vykonaná
ROI analýza planárnej scintigrafie s meraním početností v oblastiach
významných pre kvalitu zobrazenia.
Výsledky: Z hodnotených indexov je najvyšší index srdce/mediastínum pre
tálium (najvyšší kontrast zobrazenia) a pečeň/mediastínum pre ostatné
rádiofarmaká. Relatívna koncentrácia rádiofarmaka v zdravom myokrde je
najvyššia pre tálium a najnižšia pre Q12 (3,01 vs 2,01). Všetky 99mTc
rádiofarmaká majú vyššiu relatívnu koncentráciu v pečeni 2,77 - 3,82 oproti
táliu 1,89. Z nich má najmenej priaznivý výsledok 99mTc-MIBI (3,82).
Myoview a Q12 majú približne rovnaké hodnoty (2,77 a 2,79). Medzi
hodnotami aktivity v pľúcach a pozadím vľavo od srdca nie je signifikantný
rozdiel (1,11 - 1,31). Štítna žľaza akumuluje signifikantně menej Q12 (1,66)
ako ostatné 99mTc-rádiofarmaká (2,02 a 2,03). Index pľúca/srdce nebol príliš
odlišný pre jednotlivé rádiofarmaká. Kritické hodnoty sú pre všetky Tc
rádiofarmaká v indexe pozadie pod ľavou komorou / srdce. Hodnoty od 0,99 -
1,15 svedčia pre veľmi vysokú aktivitu, ktorá môže ovplyvniť hodnotenie
perfúznych defektov na dolnej stene. Tuje výsledok pre Q12 rovnako zlý ako
pre MIBI. Porovnanie aktivity v pečeni, má obmedzenú výpovednú hodnotu,
lebo táto závisí okrem času detekcie aj od rýchlosti vylučovania, ktorá vyplýva
z funkčnej zdatnosti hepatocytov. Hodnotenie akumulácie v obličkách sa
nevykonávalo. Pri rekonštrukcii tomografických záznamov a ich kvantitatívnom
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vyhodnotení neboli zaznamenané nepriaznivé artefakty, podmienené nekvalitou
rádiofarmaka.
Záver: 99Tc-Q12 je rádiofarmakum s farmakokinetickými vlastnosťami viac
podobnými Myoview, než MI BI. Aktivita v pozadí pod myokrdom, čo môže
byť zdrojom chýb, je stále vysoká v porovnaní s 20ITL podobná ako pre
ostatné 99mTc-rádiofarmaká. Jeho akumulácia v štítnej žľaze je veľmi nízka a
preto sa nehodí na zobrazenie štítnej žľazy. Zobrazenie prištítnych teliesok a
obličiek bude predmetom samostatnej štúdie. Záverom možno konštatovať, že
Q12 dosahuje dobré parametre zobrazenia myokardu, pričom rozširuje paletu
produktov firmy Mallinckrodt.

I l.Katreniaková M.,Lepej J.,Hrčiar J.:
Prvé skúsenosti so stanovením leptínu v sére.
O NM, Interná klinika A, NsP F. D. Roosvelta, Banská Bystrica

Leptín, 167 aminokyselinový peptid je produkt nedávno objaveného génu
obezity - „obgenu,,. Tento tkanivový hormón tukového tkaniva predstavuje
signál pre ukončenie príjmu potravy. Jeho hladiny stúpajú po jedle a po podaní
inzulínu. Svojím pôsobením riadi nielen činnosť mozgového centra sýtosti
v hypotalame, ale aj výdaj GnRH a ďalších látok ovpyvňujúcich výdaj energie.

V rámci riešenia grantovej úlohy : „hormonálno-metabolické rizikové
faktory ICHS, ich výskyt, diagnostika, farmakologická a nefarmakologická
intervencia,,, sme stanovovali leptín pomocou RIA súpravy firmy WAK-
CHEMIE MEDICAL GMBH - SRN. Táto je vyrobená pre vedecké účely a
určená na stanovenie humánneho leptínu v sére a plazme. Protilátka je vyrobená
proti vysokočistému humánnemu leptínu. Štandardy aj tracer obsahujú humánny
leptín, pričom súčasťou súpravy je aj kontrolný materiál. Vlastné stanovenie
trvá dva dni a okrem skúseného personálu nie je potrebné špeciálne vybavenie
v RIA laboratóriu. Pretože vyšetrenie sa robí v dubletoch, jedna vzorka má
obsahovať 2 x 100 ul séra. V práci posudzujeme vhodnosť použitia uvedenej
súpravy na stanovenie leptínu.

Súbor tvorilo 58 pacientov, ktorých sme podrobili GIT. Leptín sme u
každého vyšetrovali v troch vzorkách a to v bazálnej, po 120 a 180 minútach od
podania glukózy. Hladiny leptínu dobre korelovali s hodnotami BM1 a WHR,
čo sa zhoduje s literárnymi údajmi. Limit senzitivity metódy je 0.5 ng/ml. Limit
linearity metódy je 100 ng/ml. Rozdiely medzi dubletami nepresahovali 10 %.

Stanovenie leptínu pomocou používanej spoľahlivej RIA súpravy
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H.Spišiaková D.,Grandtnerová B.,Lepej J.:
Sekvenčná gamagrafia transplantované] obličky v diagnostike
hemodynamicky závažnej stenózy renálnej artérie.
Oddelenie nukleárnej medicíny, Transplantačné centrum NsP F.D.Roosevelta,
B. Bystrica I1II11I111

SK97K0388

Sekvenčná gamagrafia transplantovanej obličky po podaní Captoprilu je
neinvazívna diagnostická metóda hodnotiaca hemodynamickú závažnosť
stenózy renálnej artérie (SRA). U 6/12 pacientov vyšetrených pre podozrenie na
SRA pomocou 131J-Hippuranu bol po podaní 50 mg Captoprilu p.o. zistený
pokles glomerulárnej filtrácie, ale najmä perzistencia rádiofarmaka v
obličkovom parenchýme. Následná angipgrafía potvrdila SRA, ktorá bola
úspešne liečená. 7/12 pacientov s negatívnym výsledkom po Captoprile nebolo
indikovaných k angiografii, hypertenzia je vyrovnaná farmakologicky a funkcia
transplantovanej obličky je stabilizovaná.

Záver: Gamagrafia transplantovanej obličky umožňuje zlepšiť selekciu
pacientov profitujúcich z potenciálne rizikovej angiografie, posúdiť dopad
liečby inhibítormi ACE na renálne funkcie pred ich plánovaným nasadením,
napr. v liečbe posttransplantačnej polyglobúlie.

13.Lepej J.,Spišiaková D.,Hrnčiar J.,Szeutiványi M.,Mečiar P.:
The role of 201 TI myocardial stress/rest redistribution SPECT in evaluation
of patients with insulin rezistance and microvascular angina pectoris
Dept of Nuclear Medicine, Clinic of Internal Medicine*, Dept. of Invasive
Cardiology0, FDR Hospital - Banská Bystrica, SLOVAKIA.

Insulin resistance (IR) is often associated with the syndrome of
microvascular angina pectoris (MVAP) or with coronary artery disease (CAD).
The aim of this study was to quantify 201T1 distribution and washout in
heart(H), lungs(L) and liver(Li) and to evaluate results 201T1 stress(s) and
redistribution(r) SPECT in 42 patients (51,9±6,7yrs). Pts with laborytory
verified IR (28) was divided to 2 groups: MVAP and CAD by egometry,, Holter
monitoring and echocardiography. Coronarography in MVAP was normal and
patients with CAD had 3 vessel disease. As control group (CG) was 16 pts with
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normal coronarography without IR. Indexes sL/H and sH/Li was calculated
from mean cts/pixel in RO1.

Results: (* p<0,05 ° p<0,01) SPECT indexes washout
n pts ÍR K neg. min pos. s'L/H sH/Li H

Li
A. MVAP 18 + - 10 4 4 0,45* 1,12* 30,4

38,6*
B. CAD 10 + 3V 1 0 9 0,50 1,19 23° 31,9
C. CG 16 14 2 0 0,44° 1,49 30,1

30,8*

Conclusions: In patients with IR and MVAP are frequent lokal perfusion
abnormalities, in stress and rest scan. sL/H ratio is comparable with controls,
significantly lower then in CAD. sH/Li ratio is in patients with IR (MVAP
significantky) lower then in CG, which corelate with metabolic changes. The
washout of 201TI in CADmyocadrium is decreased and in MVAP liver is
increased. This problems and prognostic walue of positive findings are
discussed.

14.HorákZ.,Pálková I.:
Test střevní permeability při léčbě cytostatiky.
ONM FNsP Bohunice

V současné době je v léčbě inoperabilních nemalobuněčných karcinomů
plic využívána kombinace cytostatik s menšími vedlejšími účinky, jak ve smyslu
nefrotoxicity, tak s nižším emetogenním potenciálem. Tento požadavek splňuje
platinový derivát Cycloplatin, který je v kombinaci s Vepesidem stejně účinným
jako Platidiam.

Pro kontrolu případných změn střevní sliznice jsme využili u těchto
nemocných metodu vyšetření střevní permeability pomocí 5lCr-EDTA, tak jak
je standardizována na našem pracovišti.

Autoři referují o svých zkušenostech u 12 nemocných léčených
kombinací s Cycloplatinem v průběhu posledních 12 měsíců. Dokladují
statisticky nevýznamné změny ve výsledcích tohoto testu ve srovnání se
skupinou nemocných léčených při témže onemocnění kombinací s Platidiamem.
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15. Horák Z.,Pálková I.,Přikrylová I.:
Hippuranová clearance při léčbě Platidiamem.
ONM FNsP Bohunice Šk97K039i

Při léčbě inoperabilních nemalobuněčných karcinomů plic, z nichž
největší podíl činí karcinom spinocelulární, je metodou volby podání
chemoterapie. Nejčastěji je užívána kombinace cytostatik Platidiamu a
Vepesidu. Vzhledem k nefrotoxicitě platinových derivátů je u všech nemocných
podmínkou podání dostatečná funkce ledvin pred každou sérií léčby. Funkční
zdatnost ledvin jsme vyšetřovali metodou hippuranové clearance

Autoři referují o svých zkušenostech u 43 nemocných léčených
uvedenou kombinací cytostatik v celkem 1 18 sériích a vyšetřovaných před
každou sérií v létech 1994-1996.

Na základě svých zkušeností považují tento způsob kontroly za velmi
přínosný pro svou informativnost, šetrnost pro nemocného a dostupnost, při
sledování změn renálních funkcí a upozorňující na případnou nutnost přerušení
léčby.

16. Arpášová M.,Jurík ML:
Využitie dynamickej gamagrafie slinných žliaz.
ONTV1 I.interná klinika FN Bratislava
Súhrn nebol dodaný.

17. Sčasnár V., Lecomte R.:
Syntéza a in vivo charakterizácia 64Cu-značeného tetrasulfonovaného
ftalokyanínu medi pre zobrazovanie tumorov pomocou PET.
Ústav experimentálnej farmakológie SAV Bratislava, ONM Lekárska fakulta
Univerzity Sherbrooke, Québec, Kanada

Špecifická lokalizácia zobrazovacích činidiel je veľmi atraktívna pre
diagnostiku nádorových ochorení. Cieľom vývoja takýchto činidiel je dosiahnuť
maximálnu kumuláciu činidla v nádorovom tkanive za súčasnej minimalizácie
jeho koncentrácie v okolitom zdravom tkanive. Rádionuklid 64Cu
/beta+=19%,T 1/2= 12,7 hod/ má vhodné jadrovo-energetické a chemické
vlastnosti pre jeho perspektívne použitie v pozitrónovej emisnej tomografii
/PET/. Bol syntetizovaný nový, vo vode rozpustný komplex tetrasulfonovaného
ftalokyanínu medi (64Cu)PcS4. Použila sa metóda priamej chelatácie 64Cu
s ligandom. Reakcia bola ukončená v priebehu 5 minút so 100%-ným
rádiochemickým výťažkom. Biodistribučná štúdia na potkanoch
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s implantovaným tumorom ukázala, že maximálna koncentrácia, 0,57%
injekovanej rádioaktivity na gram tkaniva, sa dosiahla 24 hodín po podaní
(64Cu)PcS4. Vypočítané pomery rádioaktivity pre tumor/krv /5,74/, tumor/koža
/4,5/ a tumor/sval 11,01 boli dostatočne vysoké pre zobrazovanie pomocou PET
i napriek relatívne nízkej koncentrácii činidla v tumorovom tkanive. Najvyššia
rádioaktivita bola zistená v pečeni. Chromatografická analýza orgánových
extraktov a moca potvrdila in vivo stabilitu komplexu, t.j. nedochádza
k uvoľneniu 64Cu z komplexu.

Jednoduchosť, účinnosť a rýchlosť prípravy, optimálne biodistribučné
charakteristiky a kompatibilita polčasu premeny 64Cu s lokalizačným procesom
činidla, vytvárajú predpoklady pre použitie (64Cu)PcS4 ako perspektívneho
zobrazovacieho činidla tumorov s použitím PET.

18. Veselý J., Podaná S., Synak R., Krist J.:
Skúsenosti s perfúzno-ventilačnou gamagraflou v diagnostike pľúcnej
embólie.
KNM OÚSA Bratislava

Autori prezentujú prvé skúsenosti s perfúzno-ventilačnou gamagrafiou
/PVG/ pľúc v diagnostike pľúcnej embólie z pohľadu zvýšenia specificity
gamagrafie v diagnostike pľúcnej embólie.

V súbore je zahrnutých 137 žien a 97 mužov bez vekového obmedzenia,
ktorí boli odoslaní na gamagrafické vyšetrnie s klinickou dg. susp. embolizácie
do riečiska a. pulmonalis /r.a.p./ a mali pozitívny nález pri perfúznej gamagrafii
s 99mTc MAA . Všetkým týmto pacientom sa vykonala ventilačná gamagrafia s
vdychovaním 81mKr /využívajúc 149 MBq 81Rb-81mKr generátor fy.
Mallinckrodt/ na dvojhlavovej gamakamere SOPHA DST. Obe vyšetrenia,
perŕuzna i ventilačná gamagrafia , boli realizované v ten istý deň.

Podľa výsledku ventilačnej gamagrafie sme pacientov rozdelili do 2
skupín :
1. Ventilačná gamagrafia nepotvrdila embolizáciu do r.a.p.
2. Ventilačná gamagrafia potvrdila embolizáciu do r.a.p.
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Výsledky: SK97K0393 SK97K0394

Ventilačná gamagrafia
nepotvrdila embóliu do r.a.p.

Ventilačná gamagrafia potvrdila
embóliu do r.a.p.

Spolu

Počet
155

79

234

%
66,24

33.76

100

| Záver: Na základe výsledkov uvedeného súboru možno konštatovať výrazné
| zvýšenie specificity gamagrafickej diagnostiky pľúcnej embólie po zavedení
H perfuzno-ventilačnej gamagrafie pľúc na našom pracovisku.

20. Bákala J.,Bernátek J.,Minář P.,Stráský J.:
Možnosti radionuklidové flehografie po označení erytrocytu metodou in vivo
pomocí celotělové scintigrafie.
ONM Baťova nemocnice Zlín

Autoři se zabývají při flebografiích využitím možnosti celotělové
scintigrafie žilního systému po označení erytrocytu metodou in vivo.

Autoři na souboru asi 20 pacientu ukazují na některé možnosti využití
tohoto způsobu flebografie, na její výhody a nevýhody oproti klasickým

i; metodám flebografií.

21. Makaiová,I., Vivodová,M., Kováčová,S., Kaušitz,J., Podaná,Š.,
Husáková,K., Puškáčová,J., Sejnová,D., Moyzesová,A.,
Kaizerová,E.,Horniaková.M.,Jamárik,M., Cižmár,A.,Gregorová,S.
Porovnanie výsledku gamagrafie s MIBG a trojfázovej gamagrafie skeletu u
detí neurobíastómom
KLINIKA NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY Onkologického ústavu sv. Alžbety a
Lekárskej fakulty UK
Klinika detskej onkológie Lekárskej fakulty UK BRATISLAVA

Celotelová gamagrafia distribúcie 1311 alebo 1231-
metajodobenzylguanidinu a celotelová gamagrafia skeletu s -99mTc-
Medronátom sa vykonali u 63 detí vo vekovom rozmedzí 2 mesiace až 16
rokov. Vyšetrenie s 131I-MIBG sa vykonávalo za 24 a 48 hodín po vnútrožilnej
aplikácii a za 4, 24 a niekedy 48 hodín po aplikácii 123I-MIBG, pričom pri
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123I-MIBG sa pri aplikácii snímali z lumbosakrálnej oblasti tri sekvencie po 5
minutách, čim sa docielilo zobrazenie obličiek v tomto skorom období, čo
pomohlo k lepšej anatomickej orientácii pri hodnotení lokalizácie MIBG.
Pretože gamagrafia skeletu sa u detí ťažšie hodnotí a dochádza k diskrepancii
výsledku s výsledkom hromadenia MIBG v skelete, vykonali sme u 32 detí tiež
perfúznu ( resp.trojfázovú) gamagrafiu vybranej oblasti záujmu (najčastejšie
oblasti panvy, dolnej lumbálnej a hornej femorálnej oblasti, teda tej, kde je
najviac červenej kostnej drene s metastatickým postihnutím). Perfuzna
gamagrafia skeletu sa vykonávala najčastejšie s planárnou scintilačnou kamerou
Digitrac 7500(Siemens) a ostatné lokálne a celotelová gamagrafia na tej istej,
alebo DSX alebu DST kamerami (Sopha Medical Vision).

U 63% bola zhoda výsledku klasickej gamagrafie skeletu a výsledku
MIBG, a v 92% sa získala zhoda výsledku MIBG a perťuzie (arterialna a
venózna fáza).

Všetci pacienti boli klinicky sledovaní detskými onkológmi. Výsledky
laboratórnych vyšetrení zahrňovali tiež hladinu NSE(neuron špecifickú
enolázu).

Záver : Keďže je veľmi blízka zhoda výsledku vyšetrení medzi MIBG a
perfúznou gamgarafiou skeletu u detí s neuroblastómom(92%), je možné
doporučiť vyšetrenie perfúzie za vhodný doplnok v algoritme vyšetrovacích
metód a na základe jeho výsledku sa rozhodnúť pre vyšetrenie s nákladnejším
MIBG.

22. C. L. .Maini(6), M. Balan(1),C. Botti(4),K. Blazek(1), F. de Notaristefani(2),
F. Frezza(4), S. Giunta(5), F. Iacopi(3), P. MaIy(1),T. Malatesa(3 5),R. Matyas(1),
P.G.Natali(7), A. Tofani(6), F. Vittori(3).
First Clinical Results from a Dedicated Apparatus for Single Photon
Emission Mammography
(l)Preciosa Crytur, Turnov, Czech Republic, (2) Nat. Inst. of Nuclear Physics,
iNFN Section of Rome - Phys. Dep. Univ of „Roma Tre,,, (3)INFN Section of
Rome - Phys. Dep. - Univ. of Rome „La Sapienza,,, (4) „Regina Elena,, Inst. of
Rome, Onchological Surgery Div., (5)„Regina Elena,, Inst. of Rome,
Radiology Div., (6),,Regina Elena,, Inst. of Rome, Nuclear Medicine Div., (7)
„Regina Elena,, Inst. of Rome, Scientific Research Director, (8) „Regina Elena,,
Inst. of Rome, Medical Physics Lab., supported by a fellowship from A1RC

A dedicated detector for Single Photon Emission Mammography (SPEM) has
been accomplished and is presently undergoing a series of clinical tests.
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The detector head consists of a CsI:Tl square array (10 x 10 x 0,3 cm'1)

• composed by pillars with 2x2 mm2 cross section, directly coupled to a 5 inch
I Position Sensitive Photomultiplier tube (Hamamatsu R3292) which has a cross

wire anode. The integrated fast readout electronics and the elaboration software
i have been developed on purpose by Preciosa Crytur (Czech Republic)., as well
i as the mechanical structure.
• Up to now about 15 cases have been already examined by the means of SPEM

and the results have been directly compared to Anger Cameras, X-ray
mammography, echography and MRI. Clinical images obtained with SPEM so

! far showed to be in good agreement with Anger Cameras results, i.e. negative
; cases for Anger Camera turned out to be negative for SPEM too, and tumoral
j cases detected with Anger Camera were also detected with SPEM. In particular

in positive cases SPEM images showed in general a higher contract between the
hot spot and the surroundings, mainly due to the fact that SPEM acquisitions
benefit from an appropriate dedicated geometry (compression).
Furthermore a very important result on a clinical case has been obtained. The
case appeared negative in Anger Camera and X-ray mammography
investigation while SPEM was able to detect a 0,9 cm lesion area, in good
agreement with MRI and echography images.
In the near future a larger number of cases will be analysed in order to confirm
and better characterise the SPEM clinical performances, while small mechanical
adjustment will also be made in order to optimise the head mobility and use.

f 23. Makaiová,L, Studený M., Makai,F., Svancárová,Ľ., Kováčova,S.,
Hajtš,R., Kordoš,J., Vivodová,M., KaušitzJ.

I Zaradenie gamagrafických metód do algoritmov diagnostiky sarkómov kostí
a mäkkých tkanív
Klinika nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety a Lekárskej
fakulty UK
Národný onkologický ústav
I.Ortopedická klinika LFUK a FN, BRATISLAVA

Na monitorovanie účinku liečby primárnych nádorov osteoartikulárneho
systému sa z metód nukleárnej medicíny využíva predovšetkým trojfázová
gamagrafia skeletu.
Skúsenosti sú najmä s monitorovaním cytostatickej liečby osteôgenného
sarkomu, kde je už dokázané, žé pre účinnej liečbe klesá miera arteriálnej fázy
prekrvenia. Daľšou výhodou trojfázovej gamagrafie skeletu je aj možnosť
oddiferencovania nádorového postihnutia okolitých tkanív tak pri osteogennom
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ako aj Ewingovom sarkome, čo je významným prognostickým faktorom pri
liečbe týchto nádorov.
V posledných rokoch podobne ako v diagnostike rôznych nádorov,
napr.metastáz karcinomu štítnej žľazy, karcinomu prsníka a pod., sme sa
pokúsili nahradiť vyšetrenie 201Tl-chloridom radiofarmakami podobnými
izonitrilom, napr.99mTc.Tetrofosminom aj v diagnostike nádorov
osteoartikulárneho systému, najmä nádorov mäkkých tkaniv („soft tissue
sarcoma".)
Vzhľadom k vzťahu hromadenia „MIBI" v nádore závisle na prítomnosti,
resp.neprítomnosti G-glykoproteinu a tým aj MDR (multidrug resistence),
autori sa zamýšľajú nad možnosťou využitia tejto metódy pri posúdení
„citlivosti" týchto nádorov na liečbu niektorými cytostatikami.

VIDEO :

1. Bákala J., Gaťková A., Kalita Z., Bernátek J., Minář P.:
SPÉCT, jeho zpracování a využití v neurologii zejména při diagnostice CMP.
ONM Baťova nemocnice Zlín

Na krátkém, asi 5 minutovém video záznamu jsou demonstrovány
způsoby zpracování rCBF při vyšetření SPÉCT pomocí HMPAO. Je zde rovněž
ukázka několika netradičních způsobu vyhodnocení a dále pak semikvantifikace
a zejména možnost prohlížení obrázku v 3D zobrazení při vyšetření SPÉCT při
cévních mozkových příhodách.
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