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

provedených na pracovištích nukleární medicíny CR v r. 1987 {Husák,
Řičková, 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


