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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.
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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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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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