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Abstrakt:
Tématem bakalářské práce je Úloha radiologického asistenta při radionuklidových
vyšetřeních plic. Ve své práci jsem se snažila stručně a co nejjednodušeji vysvětlit
problematiku radionuklidových vyšetření v pneumologii a úlohu radiologického
asistenta při nich.
Práce je rozdělena do osmi kapitol z toho každá kapitola dále do dalších částí. Zahrnuje
úvod, anatomii plic, fyziologii a patologii plic, popis jednotlivých radionuklidových
vyšetření plic, praktickou část a závěr.

K práci je také přiložen seznam použité

literatury, seznam použitých zkratek a přílohy. Bakalářská práce má 45 stran.
První kapitolou je úvod, ve kterém je stručně charakterizován obor nukleární medicína a
konkrétně potom radionuklidová vyšetření plic a jejich postavení v medicíně. V úvodu
je také zmíněn cíl celé práce.
Druhá část je věnována anatomii dýchacího systému se zaměřením na plíce.
Ve třetí kapitole jsou popsány fyziologické funkce dýchací soustavy, které zahrnují
plicní ventilaci, difúzi plynů přes alveolokapilární membránu, plicní perfuzi a
přiměřený poměr mezi ventilací a perfuzí plic.
Čtvrtá kapitola je zaměřena na patologii dýchací soustavy, zejména plic. Důraz je
kladen na plicní embolii.
V páté části jsou popsána jednotlivá radionuklidová vyšetření plic. Detailně zejména
scintigrafie ventilace a perfuze, ostatní radionuklidová vyšetření plic jsou zmíněna jen
okrajově. U scintigrafie perfuze a ventilace plic je přesný popis a průběh vyšetření,
výhody a nevýhody vyšetření a úloha radiologického asistenta při nich.
Šestou kapitolou je samotná úloha radiologického asistenta při radionuklidových
vyšetření plic.
Sedmá kapitola je nazvána praktická část a je v ní vysvětlena kvantifikace perfuzní
studie plic a popsán rozdíl mezi provedenou kvantifikací s automatickou a manuální
volbou oblasti zájmu.
Osmá část je závěr práce. Obsahuje celkové zhodnocení dané problematiky a hodnotí
také

cíl

bakalářské

práce

a

samotnou

radionuklidových vyšetřeních plic.
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úlohu

radiologického

asistenta

při

Abstract:
The theme of the paper is The role of radiological assistant ( RA ) in radionuclide
pulmonary examinations. The aim of the paper is to get closer to all kinds of problems
connected with these examinations, give informations about each of them and describe
the role of RA in this process.
The paper is divided into eight chapters and each chapter is subdivided into other parts.
It includes indroduction, anatomical structure of the respiratory system, physiological
function and diseases of the respiratory system, description of the radionuclid
pulmonary examinations and finally conclusion. The list of the used abbrevitations and
appendixes are enclosed. The work has 45 pages.
The first chapter is introduction. This part gives brief information on nuclear medicine,
scintigraphy and lung perfusion and ventilation scan.
The second part deals with anatomy of the respiratory system with focusing on lungs.
The third chapter speaks about physiological functions of the respiratory system and
consists of ventilation of the lungs, diffusion of gases through the alveolocapillary
membrane, perfusion of the lungs and adequate rate between ventilation and perfusion.
The fourth chapter is about diseases of the respitatory system and it is also focused on
the lungs, especially on the pulmonary embolism.
The fifth part involves information about lung radionuclide examinations.

In this

chapter is explained ventilation and perfusion of the lungs in detail and other
examinations just briefly, then procedures during the examinations, advantages and
disadvantages of those examinations and the role of RA in it.
The sixth part is about the role of RA in the radionuclide examinations itself.
The seventh chapter is practical and includes description of quantification of the lung
perfusion study in detail and comparison of two methods of choosing the region of
interest ( ROI ) and it‘s outcomes. ROIs of the left and right lung can be defined either
by manual drawing of the boundary or automatically via an isocontour method.
The eighth part is conclusion.

It summarizes the whole subject of the work and

evaluates the position and role of RA in radionuclide pulmonary examinations.
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1. ÚVOD
Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených
radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. Diagnostické
metody nukleární medicíny patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od
radiodiagnostiky, která je založena na anatomii, umožňuje nukleární medicína získávat
informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolismu [10].
Diagnostická zahrazovací metoda, kterou nukleární medicína využívá, se nazývá
scintigrafie. Při scintigrafii jsou scintilační kamerou snímány obrazy prostorového
rozložení aplikovaného radiofarmaka ve vyšetřované anatomické oblasti. Nejčastějším
radionuklidovým vyšetřením plic je scintigrafie perfuze a ventilace. Ve své práci jsem
se proto soustředila zejména na tato vyšetření. Chtěla bych zde přiblížit nejen samotný
průběh vyšetření a úlohu radiologického asistenta při nich, ale také popsat jejich
význam a postavení v diagnostice. Zmiňuji se zejména o významu diagnostiky plicní
embolie pomocí perfuzního a perfuzně ventilačního skenu, který je na mnoha
pracovištích z větší části nahrazen CT angiografií, ale je zahrnut jako doporučená
diagnostická metoda v platných Evropských indikačních kritériích.

O ostatních

radionuklidových vyšetřeních plic se zmíním pouze okrajově.
Práci začínám obecným přehledem o anatomii, fyziologických funkcích a patologii
dýchacích cest. Radiologický asistent by měl tato fakta znát, aby bylo jasné, proč je
dané vyšetření prováděno a aby bylo zajištěno správné provedení vyšetření konkrétního
pacienta.
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2. ANATOMIE DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Dýchací soustava se skládá ze dvou stavebně i funkčně rozdílných oddílů (viz. příloha
č.1):
1) z dýchacích cest: a) horní cesty dýchací – dutina nosní, nosohltan
b) dolní cesty dýchací – hrtan, průdušnice, průdušky
2) z vlastního dýchacího orgánu: plic

2.1. Obecná stavba dýchacích cest
2.1.1. Nosní dutina – cavum nasi
Nosní dutina je prostor ohraničen po stranách horní čelistí, strop tvoří čelní kost
s čichovou kostí a částečně i nosní kůstky.
Funkce nosní dutiny:
•

Předehřátí vdechovaného vzduchu na tělesnou teplotu.

•

Očištění vzduchu od mechanických nečistot a části mikroorganismů, které se
slepují s hlenem na povrchu sliznice.

•

Voda obsažená v hlenu zvlhčuje vzduch.

•

Pachové látky se na povrchu sliznice rozpouštějí a dráždí čichové buňky.

•

Lymfatická tkáň v podslizničním vazivu je první bariérou proti vniknutí infekce
do organismu. [4]

2.1.2. Nosohltan – nasopharynx
Nosohltan je horní úsek hltanu, do kterého proudí vzduch choanami z nosní dutiny.
Hranicí mezi nosohltanem a ústní částí hltanu je měkké patro a čípek.[4]

2.1.3. Hrtan – larynx
Hrtan má již typický trubicovitý tvar s horním ústím otevřeným do hltanu a s dolním
úsekem přecházejícím plynule do průdušnice. Kostra hrtanu je tvořena chrupavkami.
Největší z nich je štítná chrupavka, která tvoří nápadnou vyvýšeninu na přední ploše
krku. (viz příloha č. 5 ) [4]
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2.1.4. Průdušnice – trachea
Průdušnice navazuje na prstenčitou chrupavku a sestupuje zhruba ve střední čáře krku a
mediastina. Je asi 13cm dlouhá a ve výši obratle Th 4-5 se větví v pravý a levý
bronchus. V krčním úseku jsou na bocích průdušnice laloky štítné žlázy.[4]

2.1.5. Průdušky – bronchi principales
Průdušky odstupují z trachey.
Pravá průduška – bronchus dexter probíhá téměř v přímém pokračování průdušnice
(vdechnuté předměty snáze zapadají). Je asi 3cm dlouhá.
Levá průduška – bronchus sinister je delší, odstupuje pod ostřejším úhlem a je asi
4 – 5cm dlouhá.
Po vstupu do plic se průdušky mnohonásobně větví a vytvářejí bronchiální strom, který
spolu s cévami a okolním vazivem tvoří pružný skelet plic. [4] (viz. příloha č. 2 a 5)

2.2. Plíce – pulmo, pulmones
Plíce jsou párový orgán jehlanovitého tvaru, který vyplňuje převážnou část prostoru
dutiny hrudní. Jsou rozděleny na pravou a levou plíci. ( viz. Příloha č. 3,4 ) Průměrná
hmotnost obou plic je asi 750g. [4]

2.2.1. Dělení:
Pravá plíce – pulmo dexter má 3 laloky ( horní, střední, dolní ), které jsou odděleny
hlubokými zářezy – hlavním a vedlejším interlobiem.
Levá plíce – pulmo sinister má pouze 2 laloky ( horní a dolní ) oddělené hlavním
interlobiem.
Plíce dále dělíme na segmenty, což jsou okrsky plicní tkáně, které mají vlastní průdušku
a cévy a jsou odděleny od ostatních segmentů vazivem. Segmenty jsou označené
jménem příslušného segmentálního bronchu. ( viz. příloha č. 2 )
Baze plic – basis pulmonis je plocha naléhající na bránici.

Je poloměsíčitá a

vyhloubená konkávně více vpravo než vlevo.
Žeberní plocha plic – facies costalis naléhá na sternum, chrupavky žeberní a žebra.
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Mediastinální plocha plic – facies medialis je vyhloubená a jsou na ní otisky orgánů
mediastina, na které naléhá.
Vrcholek plic – apex pulmonis je zakulacený a vystupuje z apertura thoracis nad 1.
žebro do oblasti krku. [4]

2.2.2. Stavba plic
Bronchy, cévy a nervy vstupují do plic v plicních stopkách – hilech.
Segmentační bronchy se větví až na respirační průdušinky – bronchioly. Ty jsou
vystlány epitelem kubickým bez řasinek. Jejich vazivová stěna má cirkulárně a spirálně
probíhající hladké svalstvo a elastická vlákna, chrupavky, žlázky i lymfatická tkáň
v nich chybějí. Respirační brochioly se dále větví v různý počet chodbiček nazývaných
ductuli alveolares.
Ductuli alveolares jsou tenkostěnné, vystlané plochým epitelem. Rozšířené konce
alveolárních chodbiček se dělí v alveolární váčky, na jejichž stěnu nasedají hustě vedle
sebe uložené plicní sklípky – alveoli pulmonis
Plicní sklípky – alveoli pulmonis jsou vlastním místem výměny plynů.

Jsou to

tenkostěnné, slepé, polokulovité výdutě ( viz. Příloha č. 6 ). Alveoli na povrchu plic
jsou větší než v hloubce plic. Stěny alveolů jsou tvořeny jen jednou vrstvou velmi
plochých buněk – respiračním epitelem, tvořeným pneumocyty, ke kterým po většině
vnějšího povrchu přiléhají plicní kapiláry. Celkový povrch alveolů činí u člověka
přibližně 80m2, což je 40krát více než je povrch těla. [4]

2.2.3. Poplicnice a pohrudnice
Plíce jsou na povrchu kryté jemnou blánou – poplicnicí – pleura visceralis, která srůstá
s plící a na stopce plicní přechází v pohrudnici – pleura parietalis.

Pohrudnice

vystýlá celou dutinu pleurální. Mezi poplicnicí a pohrudnicí je štěrbina – pohrudniční
dutina. Je vyplněna vodnatou tekutinou ( 10-15ml ). Není-li prostor mezi poplicnicí a
pohrudnicí porušen, plíce přiléhají k hrudní stěně v důsledku malého podtlaku
v pohrudniční dutině. Plíce, které jsou elastické a mají tendenci se smršťovat, zůstávají
proto rozepjaté. [4]
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2.2.4. Cévní a nervové zásobení
Plíce mají dvojí krevní oběh:
a) Výživný – obstarávaný bronchiálními cévami. Ty odstupují přímo ze začátku
hrudní aorty, nebo z některé interkostální tepny vystupující z konkavity
aortálního oblouku. Bronchiální cévy probíhají po zadní straně kmenových
bronchů, dále se větví a sledují bronchiální strom až k respiračním průdušinkám.
b) Funkční – umožňující výměnu dýchacích plynů pomocí pulmonálních cév.
- A. pulmonalis dextra at sinistra přivádí žilní krev do příslušné plíce.
A. pulmonalis dextra vstupuje do hilu pravé plíce pod bronchem pro pravý
horní lalok, a. pulmonalis sinistra pak do hilu levé plíce nad bronchem pro
levý horní lalok.
- Venae pulmonales – sbírají krev z alveolární sítě na bázi alveolů. Dále vedou
mezi lalůčky, velké žíly v septech mezi segmenty, tedy nezávisle na průběhu
bronchů. Užší vztah k bronchům mají plicní žíly teprve v hilu plicním. Poté
se vlévají do levé předsíně srdeční ( viz. příloha č. 4 ).
V klidu činí průtok plícemi asi 41 za minutu, při práci 25 – 30l krve za minutu.
Nervy plic:
Jsou vegetativní, parasympatické ( z nn. vagi ) a sympatické. Nervová vlákna vytvářejí
v plicním hilu plexus pulmonalis, ventralis et dorsalis. Jejich vlákna pokračují do plic
podél bronchů a podél cév.
Ve stěnách větších bronchů jsou shluky gangliových buněk ( parasympatických ).
Aferentní vlákna začínají převážně volně ve stěně bronchů a ve stěně alveolů. Eferentní
vlákna inervují svalovinu bronchiálních stromů, glandulae bronchiales a cévy.
Citlivých vláken je velmi málo, plicní parenchym je proto necitlivý. [4]
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3. FYZIOLOGICKÉ FUNKCE DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Základní funkcí plic je výměna plynů mezi atmosférickým vzduchem a krví. Transport
kyslíku ze vzduchu k periferním tkáním a oxidu uhličitého z tkání do atmosféry probíhá
na úrovni plic pomocí 4 mechanismů.

3.1. Ventilace plic
Zajišťuje výměnu vzduchu mezi zevní atmosférou a alveolokapilární membránou. Je
umožněna

dýchacími

pohyby

hrudníku,

při

nichž

dochází

k nadechnutí

( inspirace ) – nasátí vzduchu a vydechnutí ( exspirace ) – vypuzení vzduchu.
Dýchací pohyby jsou vykonávány dýchacím svalstvem. Při vdechu se dutina hrudní
zvětšuje ve všech směrech.

Ve směru předozadním a příčném pomocí kostálního

dýchání a ve směru vertikálním pomocí abdominálního ( pomocí snižování bránice ).
Normálně dýcháme smíšeně, přičemž u žen převládá složka kostální, u mužů pak složka
abdominální.
Regionální ventilaci ovlivňují změny anatomických poměrů dýchacích cest a plicního
parenchymu, regionální bronchiální spasmy a regionální okluze dýchacích cest [3].

3.2. Difúze plynů přes alveolokapilární membránu
Celková plocha alveolokapilární membrány činí při vdechu 55 – 80m2 při odhadovaném
počtu 250 – 350 milionů alveolů, jejichž průměr dosahuje 150µm.
Pro difúzi plynů má vedle plochy membrány rozhodující význam i koncentrační
gradient kyslíku a oxidu uhličitého a rozpustnost plynů v membráně [3].

3.3. Perfuze plic
Plicním oběhem protéká u zdravého člověka téměř stejné množství krve jako oběhem
systémovým. Perfuze je ovlivňována řadou faktorů. Na plicní arteriální i venózní
cirkulaci má významný vliv gravitace, arteriální, venózní i alveolární tlak, hodnota
intrapleurálního tlaku a některé hormonální a chemické vlivy [3].
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3.4. Přiměřený poměr mezi ventilací a perfuzí
Poměr mezi ventilací a perfuzí je fyziologicky ve vzpřímené poloze nižší při bazích a
vyšší v oblasti plicních vrcholů.
Obvyklým výsledkem nepoměru mezi ventilací a perfuzí je hypoxémie, která může být
přítomna u různých plicních chorob [3].

4.

NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

Plíce se podílejí na udržování stálého vnitřního prostředí.

4.1.

Respirační insuficience

Je stav, při kterém dochází k poklesu obsahu kyslíku a ke zvýšení obsahu oxidu
uhličitého v krvi a následném vzniku respirační acidózy.
Dyspnoe – dušnost je subjektivní pocit nedostatku vzduchu. Rozlišujeme dušnost:
Inspirační – projevuje se při nádechu, při zánětech horních cest dýchacích.
Expirační – projevuje se při výdechu např. během astmatu [14].

4.2.

Nemoci dýchacího traktu

Horní cesty dýchací:
Rýma – katarální zánět nosní sliznice začíná jako virové onemocnění, které se
projevuje přítomností vodnatého sekretu.

Následně se může připojit sekundární

infekce, která se projeví hlenovitým, nebo hlenohnisavým sekretem.
Zánět hrtanu – laryngitis se projevuje sípotem, chrapotem, palčivou bolestí a teplotou.
Je nebezpečný u dětí, kde hrozí při otoku hrtanu udušení.
Zánět průdušnice a průdušek – akutní bronchitida začíná jako virové onemocnění,
ke kterému se následně přidává infekce bakteriální. Projevuje se suchým dráždivým
kašlem a pálivým pocitem ve středu plic.
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Chronická bronchitida se vyskytuje nejčastěji u kuřáků. U sliznice průdušek dochází
k trvalému překrvení, což způsobuje zmnožení sekretu, který brání vydechovanému
vzduchu. Vzduch se následně hromadí v plicích a poškozuje plicní tkáně – emfyzém.
Onemocnění mohou provázet hnisavé komplikace a zatěžování pravého srdce.
Astma bronchiale je chronická plicní choroba charakterizovaná epizodami
bronchospasmu s kašlem, sípavým dechem a těžkou dyspnoe.

Jedná se o formu

alergické reakce 1. typu.
Bronchiektázie je onemocnění charakterizované permanentní dilatací bronchů
s destrukcí bronchiální stěny, hromaděním sekretu a opakovanými infekcemi [14].

4.3.

Nemoci plic

4.3.1. Poruchy vzdušnosti
Patologicky zvýšená vzdušnost plíce, emfyzém:
Za normálních okolností je průsvit bronchů zajišťován anatomickou stavbou bronchu
samotného a stavem plicního parenchymu, který se svým tahem podílí na udržování
průsvitu bronchů. Za různých okolností dochází k zúžení lumen bronchu; dochází ke
vzájemnému působení stavu bronchů a plicního parenchymu. Při chronickém zúžení
lumen bronchiálního stromu dochází ke hromadění vzduchu v plicním parenchymu a ke
vzniku emfyzému.

Patologicky snížená vzdušnost plíce:
Kolaps je sekundární nevzdušnost dříve normálně vzdušného plicního parenchymu.
Vyskytuje se zpravidla u dospělých.
Atelaktáza je vrozeně snížená vzdušnost plicního parenchymu, zpravidla ložisková.
Je způsobena nedostatečným rozvinutím plicního parenchymu ( zejména u nezralých
novorozenců ). Terapie umělou ventilací je komplikována sklonem již rozvinutých
částí plic k hyperventilaci ( a tedy emfyzému ) spíše než tendencí k rozvinutí
atelektatických částí plíce [14].
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4.3.2. Vaskulární onemocnění plic
4.3.2.1.

Plicní infarkt, plicní embolizace

Plicní embolizace je důsledek převážně tromboembolického uzávěru části arteriálního
plicního řečiště.

Dle velikosti tromboembolu může postihovat perfuzi

celé plíce,

laloků, segmentů, nebo části segmentu. Kolem 65% tromboembolií postihuje velké,
nebo střední plicní tepny [15].
Zdrojem vmetků jsou nejčastěji hluboké žíly dolních končetin postižené hlubokou žilní
trombózou (46%), pravá předsíň (23%), dolní dutá žíla (19%) a žíly pánevní (16%).
Vzácně jsou emboly z jiných příčin ( tuková nebo vzduchová embolie či embolie
plodovou vodou ) [3].
Trombózy velkých žil mohou být následkem znehybnění, pooperačního stavu, úrazu,
koagulační poruchy či tumoru.

Vznik žilní trombózy i plicní embolie podporují

společné rizikové klinické a laboratorní faktory.
Časná diagnóza plicní embolie je velice důležitá, protože správná a včas zahájená léčba
snižuje úmrtnost z více než 30 – 50% na 8 – 20% a u neléčené plicní embolie dochází
až v 50% případů k recidivám.[3] U pacienta s neléčenou recidivující plicní embolií
může progredovat snižování kardiopulmonální rezervy a následně pak může dojít
k trvalé invaliditě pacienta.
Klinicko – patologická studie z roku 1995 ( Stein a spol., USA ) dokazuje
nedostatečnou diagnostiku plicní embolie. U pacientů, kde byla plicní embolie hlavní,
nebo přispívající příčinou úmrtí nebyla rozpoznána u 70% pacientů !

Správnost

diagnostiky klesá s věkem pacienta, je nižší u pacientů se současnou bronchopneumonií
a naopak vyšší u pacientů s hlubokou žilní trombózou.

Plicní embolizace může

probíhat i bez příznaků a to až u 50% pacientů [8].
Používané diagnostické metody:
EKG, RTG hrudníku, spirální CT, angiografie nebo digitální substrakční angiografie,
duplexní sonografie dolních končetin, echokardiografie, P/V sken, transezofageální
echokardiografie, D – dimery, NMR, vyšetření krevních plynů.
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Důležitou roli pro vyloučení plicní embolie může mít právě vyšetření perfuzní a
ventilační scintigrafie plic, což dokazuje polská studie z roku 2005. Do této studie bylo
celkem zapojeno 81 pacientů s klinickými příznaky plicní embolie ( průměrný věk
pacientů byl 67let ). U 38 pacientů neprokázalo spirální CT žádné abnormality. Z této
skupiny pacientů se ale po provedení scintigrafie perfuze a ventilace plic
diagnostikovala u 21 pacientů vysoká pravděpodobnost plicní embolie a konečná
diagnóza plicní embolie byla stanovena u 15 z těchto pacientů [9].
Z této studie vyplývá, že CTA nemůže plicní embolii vyloučit, protože až 38% pacientů
s negativní CTA může mít plicní embolizaci. Pokud je však negativní perfuzně –
ventilační sken, plicní embolie může být vyloučena ( pravděpodobnost plicní embolie je
nižší než 5% ).
4.3.2.2. Plicní hypertenze
Znamená zvýšení tlaku v malém oběhu nad 25% tlaku systémového.
Plicní hypertenze může být:
a) primární – způsobená specifickou genetickou mutací
b) sekundární – může vyvolat:
•

opakovaná tromboembolizace

•

chronická obstrukční choroba bronchopulmonální

•

intersticiální plicní onemocnění ( plicní fibróza, silikóza,…)

•

restrikční plicní choroby ( onemocnění plesury, hrudního koše )

•

vrozené srdeční vady ( objemová a tlaková zátěž )

•

některé autoimunitní choroby ( sklerodermie ) [14]

4.3.3. Záněty plic
Lobární pneumonie postihuje celé plicní laloky, které jsou konsolidované, s jen
minimální vzdušností ( hepatizace ).

Takto postižená tkáň je prakticky vyřazena

z respirace.
Bronchopneumonie je multifokální plicní proces, centrovaný na periferní bronchy.
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Zánět nedodržuje hranice mezi plicními laloky, parenchym mezi fokusy je vzdušný.
Tuberkulóza ( nejen plic, ale i jiných orgánů ) je stále velmi významné onemocnění.
Navzdory účinným lékům je dnes i v západních zemích na vzestupu. Způsobuje ji
Mycobacterium tuberculosis [14].

4.3.4. Nádory plic
Nejčastější a nejdůležitější jsou maligní tumory plic epiteliálního původu ( plicní
karcinomy ). Mesenchymální plicní tumory ( fibrosarkomy, lymfomy a jiné ) jsou
vzácné.
Rizikové faktory jsou: kouření ( aromatické uhlovodíky, radioaktivní izotopy ) +
chronické dráždění kouřem, průmysl ( uranové doly, azbest ), znečištění vzduchu,
radon, individuální citlivost daná geneticky.
Z klinického hlediska je základní dělení plicních karcinomů na typ malobuněčný a ty
ostatní; to proto, že u malobuněčného karcinomu není indikovaná chirurgická léčba.
Histologicky se plicní karcinomy třídí na:
•

Spinocelulární karcinom

•

Adenokarcinom
o Bronchioalveolární karcinom ( forma adenokarcinomu specifická pro plíce )
o Adenokarcinom běžného typu ( acinární, papilární, solidní )

•

Malobuněčný karcinom

•

Velkobuněčný karcinom

Podle lokalizace tumoru se rozlišují formy centrální ( v hilové oblasti ) a periferní.
Většina tumorů je uložena centrálně, periferní formy jsou častější u adenokarcinomů
[14].
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4.4.

Nemoci pohrudnice – pleury

4.4.1. Záněty
Záněty pleury jsou nejčastěji způsobeny přestupem z nemocné plíce.

Vznikají při

zánětu plic, infekční i neinfekční pleuritidě, při jiném zdroji infekce ( tumory plíce,
trauma ), po plicním infarktu, po autoimunitních procesech ( revmatoidní arthritis ) a při
urémii [14].

4.4.2. Hydrotorax
Pleurální dutina je vyplněna tekutinou s různou další příměsí. Množství tekutiny kolísá,
při větším množství je plíce kolabovaná [14].

4.4.3. Pneumotorax
V pleurální dutině je vzduch. Plíce je kolabovaná, při tenzím pneumotoraxu dochází i
k odtlačení mediastina [14].

4.4.4. Nádory pleury
Primární – maligní mezoteliom vzniká v souvislosti s azbestózou.
Sekundární – metastázy na pleuru doprovázejí metastázování řady maligních tumorů,
zejména epiteliálních. Často se jedná o velké množství drobných metastáz velikosti do
jednoho až dvou milimetrů, téměř souvisle pokrývajících pleuru [14].

5.

RADIONUKLIDOVÁ VYŠETŘENÍ PLIC
•

Scintigrafie perfuze a ventilace plic – slouží k zobrazení perfundovaného a
ventilovaného plicního parenchymu.

Nejčastěji se provádí pro diagnostiku

plicní embolizace.
•

Vyšetření plicní permeability – slouží k vyšetření stavu epiteliální membrány a
její integrity, nebo poškození kapilárního endotelu.

•

Vyšetření mukociliární clearance – slouží k posouzení funkce řasinkového
epitelu bronchů.
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•

Diagnostika nitrohrudní infekce – prokazuje infekční ložisko v dutině hrudní

•

Diagnostika nitrohrudní malignity – zjišťuje rozsah nádorového procesu,
monitoruje odpověď na léčbu. [3]

5.1.

Scintigrafie perfuze a ventilace plic

Účel vyšetření
Scintigrafie plicní ventilace a perfuze slouží k zobrazení perfundovaného a
ventilovaného plicního parenchymu.

Většinou se provádí kombinovaná ventilačně

perfuzní scintigrafie plic.

Indikace a kontraindikace
Nejčastější indikací je podezření na plicní embolizaci, poruchu průchodnosti periferních
dýchacích cest a ztrátu vzdušnosti plíce jakékoli etiologie [3]. Méně častou indikací je
posouzení plicní funkce (například před transplantací), při rozhodování o operabilitě
bronchiálního karcinomu predikcí pooperační plicní funkce, rozlišení mezi primární a
sekundární plicní hypertenzí, nebo průkaz pravo-levého zkratu [11].
Pro scintigrafické vyšetření ventilace a perfuze plic neexistuje absolutní kontraindikace.
Gravidita a laktace jsou jen relativní kontraindikací – při nutnosti provedení vyšetření je
nutno minimalizovat aktivitu radiofarmaka. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na
dobu 12hod. [11].

5.1.1. Perfuzní plicní scintigrafie
5.1.1.1. Radiofarmaka
99m

TC – značený makroagregát albuminu ( MAA ) nebo albuminové makrosféry

Po intravenózním podání jsou částice při svém prvním průchodu plícemi v důsledku
dočasné mikroembolizace malých arteriol, prekapilár a kapilár téměř kvantitativně
kumulovány v plicním řečišti.
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Optimální velikost částic se pohybuje od 10 do 50µm, aplikovaný počet částic nemá
přesáhnout 300 000 – 700 000.

Protože je mikroembolizována přibližně každá

desetitisící kapilára, nemůže aplikace vést k významnějšímu vzestupu tlaku v plicích, a
tedy ani k hemodynamické reakci.
Kontraindikací vyšetření není ani závažnější plicní hypertenze či pravolevý zkrat. Po
několika hodinách se částice štěpí na menší fragmenty, které již projdou kapilárním
řečištěm a jsou z cirkulace vychytávány v RES ( poločas úniku z plic je udáván dle
velikosti částic mezi 4 – 8hod. ) [3].
Detailní údaje pro připravu radiofarmaka:
Pro dospělé je MAA připraven tak, že v 7 ml je aktivita 1400 MBq, tedy požadovaných
100 MBq MAA pro jednoho pacienta je ihned po přípravě obsaženo v 0,5 ml, kde je
214 tis. částic MAA. Za 8 hodin je v objemu 1,26 ml při 540 tis. částic MAA [11].
Při druhé variantě je po přípravě v 5 ml 1000 MBq, tedy požadovaných 100 MBq je
ihned po přípravě v objemu 0,5 ml při 300 tis. částic MAA, za 7 hod. v 1,16 ml 672 tis.
částic MAA. Nelze použít do 8 hodin z důvodu překročení počtu částic. Připravuje se
jen ke kratší době použití [11] .
Radiofarmakum je nutné připravit individuálně, lze jej ředit 0,9% roztokem NaCl.

Tabulka stanovených aktivit a objemu MAA pro děti:
Vypracováno dle Treves S.T.: Pediatric Nuclear Medicine a European Association of
Nuclear Medicine ( EANM).
Vychází z předpokladu, že 1 lahvička MAA obsahuje 3 mil. částic a po označení 99m Tc
má objem 8 ml.
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Počet
Aplikovaný Hmotnost
aplikovaných
objem
dítěte
částic
[ml]
[kg]

Dítě-věk

novorozenec

10 tis.

0,03

3 měsíce

20 tis.

0,05

6 měsíců

30 tis.

0,08

9 měsíců

40 tis.

0,11

1 rok

50 tis.

0,13

1,5 roku
2 roky
3 roky

75 tis.
100 tis.
125 tis.

0,2
0,26
0,33

4 roky

150 tis.

0,4

5-14 let

200 tis.

0,53

15 let a více

3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50

viz dospělí

Aplikovaná
aktivita
EANM
[MBq]
7,4 (Treves)
10 (EANM)
14
17
19
21
23
25
27
32
34
36
38
40
42
44
46
54
62
69
76
81
88

Aktivita 99mTc přidaná
do 8 ml MAA
[MBq]
1973
2667
2240
2720
1900
2100
1673
1818
1661
1969
1360
1107
921
800
840
664
694
815
935
1041
1147
1222
1328
dle EANM

Při jiné hmotnosti pacienta lze vypočíst přidanou aktivitu do 8 ml MAA:
8 ml × A
, kde A je nová požadovaná aktivita v MBq a V je aplikovaný objem dle
V
věku dítěte (např. 0,36 ml) [11]
x=

5.1.1.2.

Přístroje

Scintilační kamera
Používá se jednohlavá i dvouhlavá gamma kamera ( viz příloha č.11 ). Kolimátor
LEHR, případně LEAP.

Použití dvoudetektorové kamery je vhodné u imobilních

pacientů vyšetřovaných vleže. Zkracuje se tím doba vyšetření na polovinu. [11]
Měřič aktivity radiofarmaka ( kalibrátor ): nejčastěji studnová ionizační komora.
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5.1.1.3.

Průběh vyšetření

Po příchodu pacienta k vyšetření musí radiologický asistent důkladně ověřit osobní a
zdravotní data pacienta na žádance o vyšetření. Na žádance musí být čitelně uvedena
osobní data pacienta ( jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození (u cizinců),
bydliště, kód zdravotní pojišťovny, dále odbornost a podpis odesílajícího lékaře,
základní diagnóza a ostatní diagnózy, alergie v anamnéze, označení odesílajícího
pracoviště ( razítko oddělení a telefonní číslo ), typ zpracování ( statim, rutina ) a
předpokládaný přínos vyšetření.
Dále je nutné poučit pacienta o průběhu a významu vyšetření a získat souhlas
s vyšetřením.

Musí být zjištěna anamnéza zaměřená na relativní kontraindikace

vyšetření a klinické informace vztažené k embolizaci do a. pulmonalis ( především
předchozí prodělaná embolizace plic, eventuelní hluboká tromboflebitida a hormonální
antikoncepční terapie ) a k onemocnění plic ( především chronická bronchitis, astma
bronchiale, či jiné onemocnění plic ) [7]. Pokud byl již proveden rentgenový snímek
plic, je třeba zajistit dostupnost tohoto snímku pro lékaře nukleární medicíny, který
vyšetření hodnotí.
Před každou aplikací RF je nutné ověřit jeho aktivitu pomocí měřiče aktivity
( kalibrátoru ).
Při i.v. aplikace RF a během následné minuty musí pacient ležet. Aplikovaná aktivita
RF je u dospělých pacientů 100 MBq, počet aplikovaných částic 200 000 - 700 000. U
dospělých pacientů s hmotností vyšší či nižší než 70kg a u dětí se aktivita přepočítává
dle tabulky. U dětí a pacientů s plicní hypertenzí nebo pravo - levou zkratovou srdeční
vadou je nutno redukovat počet aplikovaných částic. U novorozenců a pacientů se
závažným plicním onemocněním je doporučeno snížit počet aplikovaných částic až pod
10 000 [11].
Počet aplikovaných částic se stanovuje dle následující tabulky:
Hmotnost [kg]
Počet aplikovaných
částic (x 1000)
Aplik. aktivita [MBq]

novorozenec
3,5

1 rok
12,1

5 let
20,3

10 let
33,5

15 let
55,0

dospělý
70,0

10-50

50-150

200-300

200-300

200-700

200-700

7,4

18,5

37

55,5

92,5

111
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(tabulka dle Treves S.T.: Pediatric Nuclear Medicine, str. 96)
RF se aplikuje pokud možno bez aspirace krve do injekční stříkačky, bez použití kanyly
a nesmí se také aplikovat do distálního portu Swan-Ganzova katetru, nebo jakéhokoliv
katetru nebo portu, který obsahuje filtr, např. pro aplikaci chemoterapie [11].
Pacient v průběhu podání radiofarmaka klidně a zhluboka dýchá, kapiláry jsou pak
méně náchylné ke kolapsu.
Snímat pomocí scintilační kamery se doporučuje buď vstoje, nebo alespoň vsedě, kdy
větší rozvinutí plic zaručuje lepší zobrazení případných lézí.

Při vyšetření na

dvoudetektorové kameře, při SPECT a ze zdravotních důvodů na straně pacienta je
možno použít i polohu pacienta vleže.
Při diagnostice embolizace do a. pulmonalis u pacientů léčených pro známé plicní
onemocnění

je

při

dechových

potížích

vhodné

zvážit

podání

inhalačních

bronchodilatancií.
Scintigrafie je zahajována po 2. minutě od aplikace radiofarmaka.
Vyšetřujeme ve 4 – 6 základních projekcích ( přední, zadní, levá zadní šikmá, pravá
zadní šikmá a případně i levá a pravá boční ).
Na dokumentaci k vyšetření musí být záznam o druhu použitého RF, vyznačena
aplikovaná aktivita RF, podpis lékaře ONM, který souhlasil s indikací k vyšetření,
podpis zdravotníka, který RF aplikoval a dále všechny provedené projekce a poloha
pacienta při nich s podpisem zdravotníka, který akvizici provedl.

5.1.1.4.

Záznam scintigramů:

Energetické okno se nastaví na fotopík 140 keV a šíře okénka na 15%. Kontrolu
nastavení těchto parametrů provádí radiologický asistent denně před prvním
vyšetřením..
Matice statického scintigramu je minimálně 128 x 128 a zoom 1,23. Akviziční doba
scintigramu je dle předvoleného počtu impulzů – 500 000 impulzů, výjimečně při
nízkých četnostech aktivity radiofarmaka v plicích se scintigramy nahrávají alespoň na
300 000 předvolených impulzů [11].

24

Zvláštní intervence:
SPECT – 60 nebo 120 projekcí při celkovém úhlu rotace 360o. Doba záznamu projekce
je 15 – 20 sekund, matice pak 128 x 128, popř. 64 x 64.
SPECT zvyšuje senzitivitu i specificitu P/V skenu pro dg. plicní embolizace ( na 97%
pro senzitivitu a 91% pro specificitu – dle německé studie z roku 2004 ) [11].
5.1.1.5.

Zpracování obrazu

Důležité

je

zobrazení

scintigramu

při

optimálním

obrazovém

spektru

( monochromatické zobrazení ) a při volbě optimálních mezí pro dolní a horní
zobrazovanou četnost impulzů.
Případný SPECT – rekonstrukce pomocí filtrované zpětné projekce nebo iterativní
rekonstrukce.
Je možná i případná kvantifikace – stanovení poměru perfuze pravé a levé plíce,
případně perfuze jednotlivých plicních polí [11].
5.1.1.6.

Vyhodnocení vyšetření

Vyhodnocení vyšetření probíhá v případě diagnostiky plicní embolizace dle
modifikovaných PIOPED nebo PISA – PED kritérií [7] ( viz příloha č. 7).
Na normálním obraze jsou plicní křídla ostře ohraničena, plicní laloky nejsou odděleny
od sebe. Tvar plic odpovídá nálezu na rtg snímku. Obraz je homogenně prokreslen,
sytost v jednotlivých částech plic odpovídá tlakovému gradientu ( poloze pacienta při
aplikaci RF ) (viz příloha č. 9):
Příčiny narušení normálního obrazu plicní perfuze:
a) známky lokální redukce až absence perfuze ( viz příloha č. 10 )
-

při útlaku plicní tkáně pleurálním výpotkem, nebo zvětšeným srdcem

-

při útlaku plicního řečiště zánětlivou infiltrací nebo nádorem

-

při kongenitálních plicních a – v spojkách

-

při alveolární hypoxii vedoucí k vasokonstrikci u alveolární hypoventilace,
bronchiální obstrukce či atelaktázy

25

b) známky vyrovnání nebo obrácení perfuzního gradientu při prekapilární nebo
postkapilární plicní hypertenzi ( primární plicní hypertenze, chronické cor pulmonale,
mitrální vady, levostranné srdeční selhání ) [3]
5.1.1.7.

Likvidace radionuklidy kontaminovaného odpadu po vyšetření

Kontaminované příslušenství ( injekční stříkačky, tampony, aj. ) ihned po použití
uložíme do stíněného kontejneru a dále ošetřujeme dle platného návodu ( třídění
radioaktivního odpadu a jeho následná likvidace ).
5.1.1.8.

Radiační zátěž pacienta

Odhad efektivní dávky a dávky v orgánu s nejvyšší absorbovanou dávkou lze u
vyšetřovaného pacienta stanovit vynásobením v tabulce uvedených hodnot aplikovanou
aktivitou radiofarmaka (MBq) [11]
Perfuzní scintigrafie plic 99mTc-MAA
Orgán s nejvyšší absorbovanou
dávkou [mGy/MBq]
Dospělí
0,066 plíce
Děti 5 let
0,2 plíce

Efektivní dávka [mSv/MBq]
0,011
0,034

5.1.2. Scintigrafie plicní ventilace
5.1.2.1.

Radiofarmaka

5.1.2.1.1. Radioaktivní plyny: 133Xe, 127Xe, 81mKr
Pomocí 133Xe případně 127Xe lze vedle obrazu distribuce plicní ventilace ( většinou však
pouze z jedné projekce ) získat informace o některých dalších parametrech alveolární
ventilace. Použití je však vázáno na specializovaná pracoviště. Vyžaduje zvláštní
zařízení a režim ochrany pracovníků před zářením. Další nevýhodou je nízká fotonová
energie, která způsobuje vysokou absorpci ve tkáních a velký podíl rozptýleného záření.
Relativně vysoká rozpustnost v krvi a tuku způsobuje značně vysokou aktivitu pozadí,
která se zvyšuje s časem. Post – perfuzní scintigrafie je neuskutečnitelná vzhledem
k rozptylu 99m Tc – fotonů do energetického okna 133Xe [3].
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81m

Kr je vzácný plyn získávaný

značné.

81

Rb generátoru. Výhody použití

81m

Kr – plynu jsou

Gamma energie je ideální pro zobrazování na gamma kamerách.

s velice nízkým pozadím aktivity způsobeným krátkým poločasem

Spolu

( 13 sekund )

umožňuje snímky nejlepší možné kvality a není nutno řešit problém s radiačním
odpadem. Zobrazení ventilace může být uskutečněno ve více projekcích včetně metody
SPECT.

81m

Kr dále umožňuje post – perfuzní zobrazování a lze tedy kombinovat

vyšetření ventilace a perfuze v jeden den [3].

Jeho nevýhodou je použitelnost

generátoru omezená na jediný den ( poločas přeměny 81Rb = 4,6 hod ) a vyšší cena.
5.1.2.1.2. Radioaktivní aerosoly pevné a kapalné fáze značené
Nejčastěji se využívají aerosoly kapalné fáze vznikající z

99m

99m

Tc

Tc – DTPA v tryskových

nebo ultrazvukových nebulizátorech. Ty vytvářejí částice o průměrné velikosti 0,25 –
0.3 µm (s absencí částic větších 1 µm), což zcela dostačuje pro depozici v alveolech.
Použité radiofarmakum je běžným způsobem připravený roztok 99mTc-DTPA s aktivitou
1110-3300 MBq. Suchý vzduch je pod tlakem mísen s 99m Tc – DTPA suspendovanou
v alkoholu Inhalace vyžaduje dobrou spolupráci s nemocným.

Výhodou

99m

Tc –

radioaerosolů jsou dostupnost, cena a možnost získávání zobrazení ventilace ve více
projekcích. Nevýhodou je nemožnost postperfuzního provedení a dále často nízká
aktivita v plicích, která velmi prodlužuje dobu snímání, protože pouhá 1 – 2% jsou
deponována v plicních sklípcích.
Další potenciální nevýhodou jsou artificiální centrální depozice radioaktivních částic při
zvýšení bronchiální rezistence. Problémem může být i kontaminace radioaktivními
slinami u dyspnoických nebo nespolupracujících pacientů [3].
Uhlíkové aerosoly:
Mají některé obdobné vlastnosti jako plyny.

99m

Tc – značené uhlíkové částice v proudu

argonu (99m Tc - TECHNEGAS® ) jsou 10 – 15x menší, než lze získat z nebulizátorů, a
proto snadněji pronikají do alveolů. Vyrábějí se ve speciálním přístroji, kdy grafitový
kelímek naplněný roztokem 99m Tc – technecistanu je v atmosféře čistého argonu zahřát
na teplotu 2500oC. Nevýhodou je ovšem vysoká cena zařízení a poměrně vysoká
absorbovaná dávka v plicích [3].
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5.1.2.2.

Aplikovaná aktivita radiofarmak

Vzhledem k charakteru zobrazení se u pacientů s hmotností vyšší než 70 kg uvažovaná
optimální aktivita RF nepřepočítává. V dokumentaci k vyšetření se zaznamenává počet
vyšetření a typ radiofarmaka.
Pro aplikaci aerosolů dětem je nutno použít aktivitu na dolní mezi aktivit používaných
na daném pracovišti.

Vzhledem k rozdílné účinnosti přípravy radiofarmak, kdy je

proměnlivý poměr mezi inhalovaným množstvím a aktivitou použitou k přípravě
radiofarmaka, se nestanovuje množství radiofarmaka pacientem inhalovaného.
Aktivita použitá k přípravě radiofarmaka se zaznamená v dokumentaci o vyšetření a
zaznamená se použitý způsob přípravy.
5.1.2.3.

Přístroje

Scintilační kamera
Nejčastěji se používá jednohlavá gamma kamera. Použití dvoudetektorové kamery je
vhodné u imobilních pacientů vyšetřovaných po inhalaci

99m

Tc – aerosolů vleže,

zkracuje dobu vyšetření. SPECT zvýší senzitivitu detekce subsegmentálních defektů.
Použijeme kolimátor LEHR, případně LEAP [11].

Při vyšetření

81m

Kr je dle

provozních možností třeba zvážit použití kolimátoru pro střední energie.
Dalším vybavením jsou přístroje vytvářející techneciem značené aerosoly, event.
generátor

81

Rb/

81m

Kr, nebo ventilační systém pro

133

Xe ( ventilační systém do

kterého je vháněno RF vdechované pacientem musí zabezpečit i odvod vydechovaného
radiofarmaka mimo vyšetřovací místnost ).
5.1.2.4.

Druhy ventilační scintigrafie plic

5.1.2.4.1. Dynamická ventilační plicní scintigrafie
Pacient je napojen na uzavřený okruh spirometru, který obsahuje

133

Xe. Detektor

scintilační kamery je zaměřen nad oblast plic v zadní projekci. Vyšetření se skládá ze 3
částí:
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1) Wash – in: Při hlubokém vdechu je formou dynamické studie registrována
distribuce aktivity v závislosti na průběhu vdechu je mírou regionální ventilace.
2) Ekvilibrium: Pacient po dobu 3 – 5min vdechuje směs radioaktivního plynu a
vzduchu z uzavřeného okruhu.

Aktivita v plicích je mírou regionálního

alveolárního objemu.
3) Wash – out: Uzavřený okruh je otevřen a je registrován průběh „ vydechování “
aktivity plic.

Sklon histogramu je podobně jako ve fázi wash – in mírou

regionální ventilace.
U chronické instruktivní choroby bronchopulmonální dochází ke zpomalení vstupu
133

Xe do postižené oblasti. Rovnovážného stavu je dosaženo až po několika minutách a

prodloužená je i wash – out fáze.

Závažnou nevýhodou tohoto vyšetření je, že

poskytuje informace jenom z jedné projekce, zpravidla zadní [3].
5.1.2.4.2. Statická ventilační scitnigrafie plic - 81m Kr
Pacient vdechuje radioaktivní plyn z generátoru po celou dobu snímání jednotlivých
projekcí scintilační kamerou. Doba snímání se pohybuje okolo několika minut. Obrazy
jsou většinou kvalitní, bez artefaktů tělesného pozadí, centrálních depozic, či
kontaminace radioaktivními slinami. Vzhledem ke krátkému fyzikálnímu poločasu

81m

Kr je radiační zátěž vyšetřovaného i personálu nízká. Nejsnadnější způsob provedení
vyšetření je posazení pacienta před kameru. Tímto způsobem se umožní snímkování
z různých projekcí ( přední, zadní, levá zadní šikmá, pravá zadní šikmá a případně i levá
a pravá boční ).
Vyšetření ventilace je možné kombinovat s vyšetřením perfuze plic [3].
Průběh vyšetření:
Příprava pacienta před vyšetřením není nutná. Ověření osobních a zdravotních dat na
žádance o vyšetření, ověření identity pacienta a poučení o vyšetření je stejné jako u
vyšetření plicní perfuze.
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Inhalace:
Pacient inhaluje radiofarmakum většinou vsedě, u imobilního pacienta je možné
vyšetření vleže. Pacient dýchá při inhalaci radiofarmaka dle pokynů radiologického
asistenta.
K aplikaci radioaktivního plynu bylo popsáno několik systémů. Nejlepší výsledky jsou
s obličejovou maskou nebo s náustkem a nosním klipsem.
Aby plyn nemohl unikat, musí být obličejová maska přitlačena pevně na obličej, což
může být u některých pacientů s propadlými tvářemi nevýhoda. Někteří pacienti také
nesnášejí klips na nose.
Inhalaci plynů přes trojcestný ventil přechází vždy výměna antimikrobiálního filtru.
Radiologický asistent musí dbát na odstranění hadic ze zorného pole gamma kamery při
každé akvizici. Pacient je poučen, aby během vyšetření seděl klidně a vysvětlí se mu
použití masky nebo náústku. Mělo by být zdůrazněno, že maska má přiléhat těsně na
obličej, aby mezi ním a maskou nemohl unikat plyn. Pacienta je třeba poučit, že
dýchání přes tento systém bude trvat jen jednu nebo dvě minuty na každý snímek a že
po každém snímku může masku sejmout a odpočinout si. V případě nutnosti může
personál pomoci masku pacientovi podržet.
Jestliže je pacient špatně pohyblivý, nebo imobilní, k provedení vyšetření je potřeba
dvou radiologických asistentů. Jeden z nich pacientovi pomáhá, zatímco druhý ovládá
gamma kameru a počítač. Pokud je pacient mobilní a spolupracuje můžeme použít
dálkového ovládání generátoru, stačí na vyšetření jeden pracovník. Vlastní způsob
ovládání zařízení vytvářejícího plynné radiofarmakum je v návodu přiloženém ke
každému přístroji.
U generátoru 81 RB - 81m Kr je deklarovaná aktivita ověřena výrobcem [11].
Záznam scintigramů:
Matice statického scintigramu je nejméně 128 x 128, akviziční doba scintigramu je dle
předvoleného počtu impulzů – 500 000 impulzů, výjimečně při nízkých četnostech
aktivity radiofarmaka v plicích se scintigramy nahrávají alespoň na 300 000
předvolených impulzů. Vlastní vyšetření se provádí jako statická scintigrafie plic.
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Vyšetřuje se ve 4 – 6 projekcích ( přední, zadní a zadní šikmé projekce, event. obě
boční ) [11].
Plánování pacientů k vyšetření
Množství kryptonu, které získáváme z generátoru, se během dne snižuje. Rodičovský
nuklid

81

Rb má poločas rozpadu pouze 4,58hod, proto bude v pozdním odpoledni čas

potřebný na akvizici 300 000 impulzů přibližně čtyřikrát delší než čas pro prvního
pacienta na začátku dne. Obvyklá doba na jednu projekci je 40 – 60 sekund ráno a asi
3 – 4 minuty pozdě odpoledne ( u generátoru 259 MBq s aktivitou na 12:00hod SEČ ).
Proto si objednáváme zejména pacienty s dušností k vyšetření tak časně, jak je to jen
možné, kdy jsou doby zobrazování krátké. Po vyšetření každého pacienta musí být
maska nebo náustek vyčištěn, nebo vyměněn podle hygienických předpisů výrobce a
nemocnice [11].

5.1.2.4.3. Statická ventilační scintigrafie plic aerosolová
Pacient vsedě vdechuje radioaktivní aerosol, jehož částice sedimentují v plicních
alveolech.

Po dosažení dostatečné aktivity v plicích ( většinou po více než 5ti

minutách ) snímáme obraz distribuce alveolární ventilace. Projekce jsou stejné jako při
použití

81m

Kr.

Aerosolový plicní sken je podobný skenu získanému pomocí

radioaktivních plynů, navíc se však manifestuje artificiální aktivita, která utkvěla na
sliznici dýchacích cest, či pronikla do jícnu a žaludku [3].
Průběh vyšetření:
U pacientů s chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální je vhodná terapie
bronchodilatancii půl hodiny před vyšetřením.
Ověření osobních a zdravotních dat na žádance o vyšetření a ověření identity pacienta je
stejné jako u perfuzního skenu. Poučení pacienta o průběhu a významu vyšetření,
získání souhlasu s vyšetřením v ústní formě provádí kancelář a aplikující lékař.
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Lékař dále zjistí anamnézu zaměřenou na kontraindikace vyšetření a na onemocnění,
pro které se vyšetření provádí.
Protokol aplikace radioaerosolu:
1. Průtok kyslíku: 10 l/min
2. Objem radiofarmaka v nebulizeru: 2-3 ml
3. Koncentrace (objem. aktivita) radiofarmaka v nebulizeru:. 555 MBq/ml
4. Doba inhalace: 5 min
Aplikovaná aktivita:
U dospělých pacientů je aktivita 1000 MBq v nebulizeru, a cca 50 MBq v plicích. U
dětí je nutno použít aktivitu na dolní mezi používaných aktivit [11].
Příprava přístroje:
UltraVent Ventilation Kit se vyjme z obalu. Tento set pro inhalaci obsahuje:
radioaerosolový generátor ( nebulizer ), trubici s lapačem aerosolu / bakteriálním
filtrem, plastikovou hadici, nosní klips, hadičku se spojkou k přívodu vzduchu, náustek
( příloha č. 13 ) Ventilační set je použit vždy pouze pro jednoho pacienta. Dveře
místnosti, kde probíhá ventilace jsou po celou dobu zavřené
Plastiková hadice s napojeným náústkem se připojí k trubicím na opačný konec než je
filtr.
Otevře se olověné stínění a vyjme vnitřní kryt s držadlem ( viz. příloha č. 12 ).
Tenká plastiková hadička se připojí jedním koncem k hadičce od centrálního rozvodu
kyslíku a druhým koncem k aerosolovému generátoru (nebulizer).
Nebulizer s hadičkou se vloží do jamky na dno stínění. Nebulizer se zatlačí, až je
zřejmé, že zapadl na doraz do plastikového kroužku na dně jamky stínění. Ověří se, že
je nebulizer umístěn skutečně vodorovně.
Hadička se vyvede ven ze stínění (na stranu k pacientovi) a upevní se zatlačením
do kanálku na boku stínění. Ověří se, zda je hadička spolehlivě připevněna a zda
nebrání napojení trubic k nebulizeru.
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Zkontroluje se správný proud kyslíku pomalým zapínáním průtoku v rozmezí
9-12 l/min. Plynulý proud kyslíku je možné ověřit rukou nad hrdlem nebulizeru.
Pokud je ke zdroji kyslíku připojen zdroj vlhkosti, správná funkce přístroje vyžaduje
tento zdroj odpojit.
Vypne se proud kyslíku.
Připraví se 99mTc-DTPA dle příslušného návodu výrobce.
Stíněnou

injekční

stříkačkou

se

přidá

roztok

99m

Tc-DTPA

do nebulizeru.

Bezprostředně poté se nasadí na nebulizer plastový okruh s filtrem a mírným tlakem se
domáčkne do nebulizeru, až se ozve zaklapnutí. Po spojení obou součástí již nelze tyto
od sebe oddělit.
Stínící box se zakryje olověným poklopem a zavře se víko.
Inhalace:
Nejprve je třeba pacientovi vysvětlit celý postup vyšetření. Dostane do ruky buničinu
k otírání slin. Pacient je poučen, že při jakýchkoliv potížích v průběhu inhalace nesmí
vyjmout z úst ústní vložku (náustek), má-li nějaké problémy, oznamuje je zvednutím
ruky.
Nádobka u centrálního rozvodu kyslíku musí být při vyšetření prázdná.
Pacient si nasadí náustek, mezi rty a zuby přičemž jazykem nesmí ucpat otvor, kterým
bude aerosol vdechován. Rty vložku těsně obemkne, aby nedocházelo k úniku aerosolu.
Pacientovi je nasazen nosní klips.
Pacient je vyzván k vykonání 5-6 běžných vdechů a výdechů ze systému, než se zapne
přívod kyslíku. Tím se znovu ověří, že je cesta proudu kyslíku volná a zároveň se
pacient seznámí s technikou dýchání pro tento účel.
Postupně se zapne proud kyslíku během max. 2-4 sekund až do průtoku 9 l/min. Poté se
průtok upraví na požadovanou konečnou hodnotu 10 l/min. Rychlé nastavení průtoku až
na konečnou hodnotu může způsobit rozpojení hadičky od nebulizeru.
Pacient je vyzván, aby běžným způsobem dýchal ze systému po dobu 5ti minut. Není
nutné zadržovat dech. Pacient musí mít náustek pevně a těsně v ústech. Radiologický
asistent musí být připraven kdykoliv vypnout proud vzduchu, jestliže pacient náustek
uvolní.
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Po nadýchání pacienta se vypne průtok kyslíku. Pacient vykoná pak asi 5 vdechů
a výdechů, než vyjme náustek a tím ukončí inhalaci.
Pacient sejme nosní klips a vyjmutý náústek se vloží do igelitového sáčku.
Pacient si nasadí na obličej roušku a je převezen ke snímání.
Snímání:
Snímání se provádí bezprostředně po ukončení inhalace, nebo pacienta přemístíme na
jinou vyšetřovnu. Pacient s podezřením na plicní embolii nesmí chodit, ke kameře musí
být přivezen na sedačce či lehátku.

Jsou-li ventilační i perfuzní scitigrafie plic

provedeny v jeden den, je nutné, aby druhá studie měla počet bodů nejméně 3-4x vyšší
než studie první, je tedy preferováno začít ventilační scintigrafií plic značenými
aerosoly [11].
Akvizice:
Kontrola nastavení okénka fotopíku – provádí se denně u prvního pacienta, okénko
analyzátoru má být nastavené na fotopík 140 keV, šíře okna 15 %.
Pacient je vyšetřován v poloze vleže na zádech, nohy ke gantry, podle možností má ruce
za hlavou (v šikmých projekcích), jinak připažené podél těla.
Matice statického scintigramu je nejméně 128 x 128, zoom 1.23, akviziční doba
scintigramu je dle předvoleného počtu impulzů – 500 000 impulzů, výjimečně při
nízkých četnostech aktivity radiofarmaka v plicích se scintigramy nahrávají alespoň na
300 000 předvolených impulzů [11].
4 kroky /360 st. :
1) Předozadní projekce
2) Pravá přední šikmá a levá zadní šikmá projekce
3) Pravá a levá bočná projekce
4) Pravá zadní šikmá a levá přední šikmá projekce

Odstranění použitého materiálu:
Set pro inhalaci má být likvidován za použití standardních metod pro odstraňování
radioaktivního a biologicky rizikového materiálu.
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1) Otevře se kryt stínění.
2) Odpojí se zdroj kyslíku.
3) Zvedne se vnitřní kryt stínění s připojenými trubicemi a nebulizerem. Hadička pro
přívod vzduchu se přitom vyjme z kanálku stínění.
4) Použitý systém se umístí nad stíněný kontejner určený pro radioaktivní odpad.
Použitý set se vyklopí opatrně do připraveného stíněného kontejneru.
5) Je též možné zanechat použitý (radioaktivní) set v UltraVent olověném stínění,
dokud není možné bezpečně set uložit následujícím způsobem:
a) Otevře se víko stínění, použitá hadička se omotá okolo držadla vnitřního krytu.
Rozpojí se náustek s hadicí a ta se připevní ke svorkám na opačných rozích
stínění.
b) Zavře se víko a zaklopí držadla. Takto je celá souprava uložena do chvíle, než
bude odstraněna definitivně.
5.1.2.5.

Zpracování obrazu

Důležité

je

zobrazení

scintigramu

při

optimálním

obrazovém

spektru

( monochromatické zobrazení ) a při volbě optimálních mezí pro dolní a horní
zobrazovanou četnost impulzů, obdobně jako u perfuzního skenu. [3]
5.1.2.6. Radiační zátěž pacienta
Odhad efektivní dávky a dávky v orgánu s nejvyšší absorbovanou dávkou lze u
vyšetřovaného pacienta stanovit vynásobením v tabulce uvedených hodnot aplikovanou
aktivitou radiofarmaka (MBq) [11].

Scintigrafie plic ventilační 99mTc-aerosol
Orgán s nejvyšší absorbovanou
dávkou [mGy/MBq]
Dospělí
0,047 močový měchýř
Děti 5 let
0,12 močový měchýř
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Efektivní dávka [mSv/MBq]
0,0061
0,017

Scintigrafie plic ventilační 81mKr
Orgán s nejvyšší absorbovanou
dávkou [mGy/MBq]
Dospělí
0,00021 plíce
Děti 5 let
0,00068 plíce
Scintigrafie plic ventilační 133Xe
Orgán s nejvyšší absorbovanou
dávkou [mGy/MBq]
Dospělí
0,0011 plíce
Děti 5 let
0,0037 plíce

Efektivní dávka [mSv/MBq]
0,000027
0,000088
Efektivní dávka [mSv/MBq]
0,0008
0,0027

5.1.3. Kombinace scintigrafie perfuze a ventilace plic
Způsoby kombinace:
1. Při použití

99m

Tc značených RF pro ventilační sken se nejprve provede

vyšetření perfuze a s odstupem 48hod. ventilační sken.
2. Při použití 81m Kr k ventilaci jsou možné tři alternativy provedení vyšetření:
a) Vyšetření nejprve perfuze a následně ventilace.
b) Střídání zobrazení ventilace a perfuze – snímky jsou provedeny vždy v té
samé poloze, což usnadní pozdější srovnání ventilační a perfuzních snímků
( viz. Příloha č. 9 a 10 ).
c) Metoda simultánní akvizice dvou nuklidů.

Získáme tak současně obraz

ventilace i perfuze. V tomto případě bude nutné nastavit úzké energetické
okno (10%), aby se předešlo přílišnému překrývání energetických hladin
obou nuklidů. Výhodami této techniky je snížení vyšetřovaného času a
získání snímků perfuze i ventilace v identické poloze.[3]
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5.2.

OSTATNÍ RADIONUKLIDOVÁ VYŠETŘENÍ PLIC

5.2.1. Vyšetření plicní permeability
5.2.1.1. Alveolokapilární clearance
= vyšetření stavu epiteliální membrány a její integrity – rychlost úniku inhalovaných
aerosolových částic kapalné fáze ( nebulizovaná

99m

Tc – DTPA ) o průměru menším

než 1µm.
Bezprostředně po inhalaci přiměřeného množství radioaktivního aerosolu zahajujeme
vyšetření rychlosti poklesu aktivity v oblasti plic v závislosti na čase formou dynamické
studie. Odstraňování radioaktivního aerosolu má u zdravých osob monoexponenciální
průběh. Referenční hodnoty únikového poločasu se pohybují mezi 50 – 70 minutami.
K jejich zkrácení dochází u kuřáků, po tělesném cvičení, či při vyšší koncentraci kyslíku
ve vdechovaném vzduchu.
Z onemocnění, při nichž dochází ke zkrácení poločasu, jsou nejvýznamnější
intersticiální plicní procesy, zejména sarkoidóza, ornitóza, toxické poškození plic a
terapie amiodaronem, či některými cytostatiky, ale i syndrom dechové tísně dospělých
( ARDS ).
Větší prognostický i monitorovací význam než informace o jednorázové hodnotě má
sledování změn v průběhu onemocnění a léčby [3].
5.2.1.2.

Diagnostika poškození kapilárního endotelu

Monitorování úniku značeného transferrinu z vaskulárního kompartmentu stanovením
jeho kumulace v oblasti plic po odečtení plicního krevního poolu. Metoda je klinicky
využívána k ověření zvýšené endoteliální propustnosti zejména u syndromu dechové
tísně dospělých, u hemodialyzovaných nemocných a po léčebném ozařování plic [3].

5.2.2. Vyšetření mukociliární clearance
Slouží k posouzení funkce řasinkového epitelu bronchů.

Po inhalaci značeného

aerosolu o průměru částic větších než 5 µm ( makrosféry albuminu, nebulizovaný MAA
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koloid, makrosféry polystyrenové, či teflonové ) dochází k jejich depozici na povrchu
epitelu tracheobronchiálního stromu. Odtud jsou částice funkcí řasinek odstraňovány
směrem do faryngu.
Normální doba očistění stanovená pomocí dynamické scintigrafie se udává 4 – 6 hod.
K prodloužení dochází fyziologicky ve stáří a ve spánku, po aplikaci beta2 agonistů a
teofylinu, ale zejména při narušení funkce řasinkového epitelu dýchacích cest u
chronické

bronchitidy,

bronchiálního

astmatu,

cystické

fibrózy,

vzácného

Kartagenerova syndromu a chřipky [3].

5.2.3. Diagnostika nitrohrudní infekce
Radioizotopový průkaz infekčního ložiska v dutině hrudní je užitečný zejména:
a) U nemocných s horečkami nejasného původu
b) U nemocných s modifikovanými anatomickými poměry v dutině hrudní,
v důsledku thorakochirurgické operace, plicní fibrózy nebo při ztluštění pleury
[3].
5.2.3.1.

67

Ga – citrát

Jeho senzitivita pro průkaz zánětu v oblasti hrudníku je vysoká, specificita však nízká.
Pozitivní nálezy jsou nejen při bakteriálních, ale i granulomatózních zánětech, při plicní
tuberkulóze, při sarkoidóze, u některých forem intersticiálních pmeumonitid různé
etiologie i u pneumocystové pneumonie v rámci AIDS, ale i u některých malignit plic a
mediastina [3].
5.2.3.2.

111

In nebo 99mTc – značené leukocyty

Osvědčují se pro diagnostiku zánětů provázených leukocytárních infiltrací u nemocných
s bronchiektáziemi a s plicním abscesem. Méně vhodné jsou u akutních pneumonií, kde
bývá nález poměrně často negativní [3].
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5.2.3.3.

99m

Tc – značené protilátky proti granulocytům

Představují další možnost scintigrafického průkazu zejména lokalizovaných zánětlivých
procesů s leukocytárními infiltráty. Při srovnání se značenými leukocyty jsou sice pro
většinu pracovišť lépe dostupné, senzitivita průkazu infekce bývá však o něco nižší [3].
5.2.3.4.

111

In značená analoga chemotaktických peptidů

Leukocytární

chemotaktické

peptidy

mají

při

srovnání

se

značenými

antigranulocytárními protilátkami určité výhody – jejich menší molekuly snáze
pronikají do extravaskulárního prostoru, rychlejší plazmatická clearance podmiňuje
nižší aktivitu pozadí a lepší kontrast, receptorový systém na známých populacích buněk
je lépe definován a nevedou k tvorbě HAMA protilátek [3].

5.2.4. Diagnostika nitrohrudní malignity
Klinický význam vyšetření nemocných s neklasifikovanou nitrohrudní masou nebo
známou plicní malignitou zahrnuje 4 jasně definované situace:
a) Odlišení zánětu od malignity u nemocných se solitárním plicním uzlem nebo
ložiskovou konsolidací prokázanou na RTG hrudníku či při CT.
b) Objektivizace rozsahu a pokročilosti nádorového procesu u nemocných s již
ověřeným plicním nádorem.
c) Monitorování odpovědi na léčbu
d) Časná diagnostika recidivy u nemocných s dříve léčeným plicním nádorem
Dnes dostupné indikátory tuto problematiku v celé šíři neřeší [3].
5.2.4.1.

67

Ga – citrát

Hromadí se v nádorové tkáni většinou stejně intenzivně jako v místě zánětu, i když
mechanismus je rozdílný. Nelze jej proto většinou využít pro odlišení nádorové a
zánětlivé etiologie plicního uzlu. Vhodnější je pro určení rozsahu postižení a pro
monitorování odpovědi na léčbu. Význam má při mediastinální nebo plicní lokalizaci
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maligních lymfomů [3], v současné době však začíná být nahrazován

18

F –

fluorodeoxyglukózou (PET nebo PET/CT vyšetření).
201

5.2.4.2.

Tl – chlorid, 99mTc – MIBI a 99mTc – Tetrofosmin

Nespecificky se akumulují v určitém procentu plicních nádorů a u lymfomů středního a
vyššího stupně malignity. Jsou tu však výsledky horší než při použití 67Ga – citrátu [3].
111

5.2.4.3.

In, 99mTc – anti CEA monoklonární protilátky

Váže se na struktury některých bronchogenních karcinomů, ale i na jiné ložiskové plicní
afekce i nemaligní povahy [3].
5.2.4.4. Značená analoga somatostatinu
•

111

In – pentreotid se váže na somatostatinové receptory malobuněčného

bronchogenního karcinomu, vzácnější je pozitivní akumulace i u nemocných se
skvamózním karcinomem a adenokarcinomem.
99m

Tc – depreotid většinou dobře zobrazí i ložiska nemalobuněčných plicních

•

karcinomů.
5.2.4.5.

18

F – fluorodeoxyglukóza

Kumuluje se v nádorových ( ale i zánětlivých buňkách ), v nichž je zvýšen
metabolismus glukózy.

Limitujícím faktorem je nižší specificita, protože FDG se

zvýšeně hromadí i v ložiscích zánětu. Vyšetření lze však realizovat pouze na pracovišti
vybaveném kamerou pro pozitronovou emisní tomografii ( PET/CT ) [3].
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6. ÚLOHA RA PŘI VYŠETŘENÍ PLIC NA ODDĚLENÍ
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Úloha radiologického asistenta ( RA ) při vyšetřeních na oddělení nukleární medicíny
( ONM ) je komplexní.
Na většině pracovišť začíná práce RA již při objednávání pacienta, kdy musí být
schopen indikujícímu lékaři, či objednávajícímu se pacientovi, poskytnout všechna
potřebná data související s vyšetřením a zároveň získat informace k provedení
vyšetření.
Po příchodu pacienta na ONM kontroluje radiologický asistent osobní data pacienta a
dokumentaci potřebnou k vyšetření a dále na žádanku zaznamenává další potřebné
údaje: souhlas pacienta s vyšetřením, hmotnost a výšku pacienta, druh a aktivitu
aplikovaného radiofarmaka a způsob jeho aplikace ( tyto informace umožní zpětný
výpočet radiační zátěže pacienta ). Na žádance musí být také uvedeno, kdo vyšetření
provedl.
RA je většinou první kontaktní osobou a musí pacienta o průběhu vyšetření poučit a
získat jeho souhlas s vyšetřením. Následně pacienta předává s veškerou potřebnou
dokumentací lékaři, který svým podpisem schválí indikaci k vyšetření a určí případné
odchylky od standardního postupu provedení vyšetření. Lékař, či pověřená zdravotní
sestra aplikuje radiofarmakum.
V některých případech ( pokud není RF aplikováno injekčně ) ho může aplikovat přímo
radiologický asistent ( viz. např. ventilační sken ). Dále pak radiologický asistent dle
pokynů lékaře ukládá pacienta pod detektory gamma kamery a provádí akvizici.
Nastavuje rovněž kameru na parametry potřebné pro dané vyšetření. Na dokumentaci
k vyšetření zaznamenává typ a počet provedených projekcí.

V případech SPECT

vyšetření se dále podílí i na rekonstrukci dat a všechny nahrané výsledky předává
s veškerou dokumentací lékaři ke zpracování. Při hodnocení kvality výsledku vyšetření
kontroluje radiologický asistent technické provedení (shoda oblasti indikované
k vyšetření s polem zabraným na snímku, kontrast obrazu, kvalita obrazu ze
statistického hlediska, artefakty aj.) a zda byly získány informace, jež povedou ke
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stanovení diagnózy nebo ke změně dosavadního léčebného postupu nebo zda bylo
získáno zobrazení tkání potřebné k provedení výkonu.
K běžné praxi RA patří i provedení jednoduchých denních testů homogenity dle
Standardních operačních postupů ve spolupráci s fyzikem oddělení. Dále musí RA
umět ve spolupráci s farmaceutem ONM z připraveného radiofarmaka odměřit a
nachystat dávku pro konkrétního pacienta.
S pracovníkem dohlížejícím na zdroje ionizujícího záření spolupracuje při likvidaci
kontaminovaného materiálu včetně radioaktivního odpadu a podílí se na dodržování
zásad radiohygieny na oddělení ( zásady pohybu v kontrolovaném pásmu, ochranné
pomůcky, stínění, apod. ).
Pro RA je nezbytné aby se dále vzdělával ve všech zmíněných úrovních tohoto
dynamicky se rozvíjejícího oboru pod vedením vrchního laboranta, nebo vrchní sestry.
Důležité také je, aby vstřícně spolupracoval se všemi pracovníky různých úseků
nukleární medicíny, jako je příprava radiofarmak, fyzika, radiohygiena a výpočetní
technika.

Jen tak si může udržet vysokou profesionální úroveň a zodpovědně

přistupovat k jemu svěřeným úkolům.

7. PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části jsem se zaměřila na kvantifikaci studie scintigrafie perfuze plic a
rozdíly ve výsledku v závislosti na tom, zda se nastavuje oblast zájmu automaticky,
nebo manuálně.
Kvantifikace relativní perfuze plic:
Kvantifikace je součástí hodnocení statické scintigrafie plic spolu s vizuálním
hodnocením distribuce radiofarmaka v obou plicích.
Postup:
Nejprve vyvoláme požadovanou scintigrafickou studii v základním menu. Po otevření
požadované studie v počítači se zobrazí všechny perfuzní skeny v jednotlivých
projekcích u daného pacienta.

Pro kvantifikaci studie perfuze se hodnotí aktivita

radiofarmaka v plicích pouze v předozadní a zadopřední projekci. Dále se musí zvolit
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oblast zájmu ( ROI = region of interest ) a to buď manuálně ( ve tvaru obdélníku ), nebo
automaticky izokonturovací metodou, kde počítačový program vykreslí oblast zájmu a
oblast pozadí v závislosti na distribuci radiofarmaka. Tato izokonturovací metoda je
založena na úpravě prahových maximálních hodnot pro levou a pravou plíci. Po zadání
této prahové hodnoty ( threshold ) si počítač vyhledá maxima obou plic. Vykreslená
oblast zájmu je potom ta oblast, kde jsou hodnoty vyšší než zadaná prahová hodnota.
Rozdělení oblasti zájmu na 3 části ( horní, střední a dolní ) je generováno automaticky.
Po ukončení značení ROI se provede vlastní výpočet relativní perfuze. Pro oba obrazy
se zintegrují ROI levé a pravé plíce, odečte se pozadí, pomocí geometrického průměru
integrálů sobě odpovídajících částí plic v přední a zadní projekci se provede korekce na
rozdílnou absorbci záření gama a vypočítá se relativní funkce každé plíce v procentech
[6].
Výpočet probíhá dle následujících vzorců:
R = oblast plic, B = oblast pozadí
1) aktivita R po korekci = aktivita R bez korekce – ( aktivita B / počet pixelů v B )
2) % aktivita v R = (aktivita jednotl. plíce/ aktivita obou plic) x 100
3) Výpočet geometrických hodnot:
Při kvantifikaci může dojít v předozadní projekci levé plíce k podhodnocení. Dochází
k němu v důsledku umístění srdce, které svým uložením zmenšuje oblasti zájmu.
V zadopřední projekci potom může dojít k opačnému efektu – nadhodnocení, protože
z této projekce počítač neodečte oblast, ve které je srdce uloženo [6]. Z tohoto důvodu
se stanovuje geometrická aktivita v plíci dle následujícího vzorce:
G ( i,j ) = √A ( i,j ) x √P ( i,j )
( A, P = předozadní, zadopřední projekce, G = geometrické uspořádání, i, j (x, y ) =
uspořádání pixelů v obrázku ) [5]
Kvantifikace probíhala u deseti pacientů po zhotovení scintigrafie perfuze plic.
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U každého pacienta se provedla
s automatickým

a poté s

kvantifikace perfuzní studie plic nejprve

manuálním nastavením ROI.

Výsledky kvantifikace u

jednotlivých pacientů jsou zaznamenány v následující tabulce:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Automat. ROI
Levá plíce (%)
63,10
60,91
31,29
31,08
59,92
24,31
62,34
49,61
41,82
40,69

Pravá plíce (%)
36,90
39,09
68,71
68,92
40,08
75,69
37,66
50,39
58,18
59,31

Manuál. ROI
Levá plíce (%)
63,02
61,53
29,29
30,30
57,73
22,22
62,59
49,08
41,22
38,30

Pravá plíce (%)
36,98
38,47
70,71
69,70
42,27
77,78
37,41
50,92
58,78
61,70

Rozdíl (% )
Obě plíce
0,08
0,62
2
0,78
2,19
2,09
0,25
0,53
0,6
2,39

Závěr:
Ke kvantifikaci studie perfuze plic se může pro vymezení oblasti zájmu použít jak
automatického, tak manuálního nastavení. ( viz. Příloha č. 8 )
Cílem je vymezit co nejpřesněji oblast zájmu ( plíce ) nezávisle na metodě volby ROI a
distribuci radiofarmaka v plicích.
Z uvedené tabulky vyplývá, že výsledky obou dvou metod volby oblasti zájmu nejsou
úplně shodné. Výsledky kvantifikace jednotlivými metodami se v průměru u všech
pacientů liší o 1,15 %. Maximální diskrepance u jednotlivého pacienta byla do 2,39 %.
Tyto hodnoty jsou však v mezích tolerance (do 5%). U kvantifikace s automatickým
nastavením oblasti zájmu je navíc u levé plíce vždy vyšší hodnota, než u nastavení
manuálního.
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8. ZÁVĚR
Ve své práci jsem se snažila stručně a co nejjednodušeji vysvětlit problematiku
radionuklidových vyšetření v pneumologii a úlohu radiologického asistenta při nich.
Zaměřila jsem se hlavně na vyšetření se kterými jsem se po dobu své praxe setkala a
která jsou nejčastěji využívaná tj. scintigrafie plicní ventilace a perfuze.

Úloha

radiologického asistenta při radionuklidových vyšetření plic je komplexní. Dobře
odvedená práce RA přispívá velkou měrou k úspěchu vyšetření. Důležitá je zejména
dobrá spolupráce s lékařem ONM, který vyšetření hodnotí a jehož pokyny se laborant
při provádění vyšetření řídí.

Dále je zapotřebí znalost radiohygienických zásad a

spolupráce s pracovníkem dohlížejícím na zdroje ionizujícího záření na pracovišti.
Pro správné provedení vyšetření radiologickým asistentem je důležitá nejen znalost
přístrojového vybavení, principu a postupu vyšetření, ale i znalost anatomie,
fyziologických funkcí a patologie vyšetřovaného orgánu.
Vzhledem k tomu, že vyšetřujeme i pacienty s život ohrožujícími nemocemi, musí znát
radiologický asistent zásady první pomoci a zejména resuscitace.
Onemocnění, zvláště takové, které ohrožuje život pacienta, se samozřejmě neprojevuje
jen v tělesné složce člověka. Nemoc a vyhlídky na její další průběh mnohdy silně
zatěžují psychiku nemocného, a proto je nezbytné aby radiologický asistent přistupoval
k pacientovi ohleduplně, s porozuměním a s empatií.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ONM

Oddělení Nukleární Medicíny

RF

Radiofarmakum

Th 4-5

Čtvrtý až pátý hrudní obratel

a.

Artérie ( tepna )

n.

Nervus ( nerv )

EKG

Elektrokardiograf

RTG

Rentgen

CT

Computer Tomography ( počítačová tomografie )

CTA

CT angiografie

P/V

Perfuzně ventilační

NMR

Nukleární Magnetická Rezonance

m

metastabilní

Tc

Technecium

LEHR

Low Energy High Resolution ( nízké energie, vysoké rozlišení )

LEAP

Low Energy All Purpose ( nízké energie, univerzální )

i.v.

Intravenózně ( do žíly )

SPECT

Single Photon Emission Computer Tomography ( jednofotonová emisní
počítačová tomografie )

keV

kiloelektronvolt

PIOPED

Prospective

Investigation

of

Pulmonary

Embolism

Diagnosis

( předpokládané zjištění diagnostiky plicní embolie )
DTPA

Kyselina diethylentriaminpentaoctová

SEČ

Středoevropský čas

AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome ( získaný syndrom imunitní
nedostatečnosti )

HAMA

Human Anti Mouse Antigen

CEA

Karcinoembryonální antigen

PET

Positron Emission Tomography ( pozitronová emisní tomografie )
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Přílohy:
Příloha č. 1:
Dýchací soustava

Příloha č. 2:
Průdušnice a segmenty průdušek barevně označené (pohled zepředu)
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Příloha č. 3:
Plíce a srdce + cévy ( pohled zpředu )

Příloha č. 4:
Plíce a srdce + cévy ( pohled zezadu )
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Příloha č. 5:
Hrtan, průdušnice a větvení průdušek ( pohled zpředu )

Příloha č. 6:
Alveoli
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Příloha č. 7:
Hodnocení P/V skenu pomocí PIOPED kritérií:
= kritéria pro diagnostiku plicní embolizace dle výsledku perfuzní a ventilační
scintigrafie plic a RTG hrudníku.
velký defekt

> 75% segmentu

střední defekt 25% - 75% segmentu
malý defekt

< 25% segmentu

Vyjadřuje se pravděpodobností, různé modifikace dle různých autorů, uvádím
hodnocení dle Dukeho:

1) Vysoká pravděpodobnost ( větší než 80% )
-

nemocní bez kardiologického onemocnění:
2 a více středně velké nebo velké perfuzní defekty se zachovanou ventilací
(mismatch)

-

nemocní s kardiologickou diagnózou nebo nejistí:
4 a více středně velké nebo velké perfuzní defekty se zachovanou ventilací
(mismatch)

2) Střední pravděpodobnost ( 20 – 80% )
-

obrazy nehodnocené jako s vysokou nebo nízkou pravděpodobností

-

1 perfuzní defekt s narušenou ventilací ( match )

-

1 středně velký perfuzní defekt se zachovanou ventilací a negativním RTG
snímkem plic

3) Nízká pravděpodobnost ( menší než 20% )
-

nesegmentační perfuzní defekty

-

perfuzní defekt s agnormitou na RTG snímku, která je rozsahem větší
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-

perfuzní defekty s ventilačními abnormitami, které jsou stejného nebo většího
rozsahu za předpokladu, že RTG snímek je negativní a že lze prokázat i některé
oblasti zcela normální plicní perfuze

-

vícečetnější drobné perfuzní defekty při normálním nálezu na RTG snímku plic

4) Normální nález
- neprokázány žádné perfuzní defekty [ 3 ]

PISA – PED kriteria
( Stein a spol. 1992, Meignan a spol. 2000 )
senzitivita – 92%, specificita 87%
Hodnotí se pouze perfuzní sken a RTG plic ( náhrada ventilačního skenu )
Výsledek:
•

Diagnostický – 1 nebo více klínovitých defektů perfuze

•

Abnormální, nesvědčící pro plicní embolii – jiný tvar než klínovitý

•

Téměř normální – malé perfuzní defekty odpovídající tvarem a velikostí RTG
abnormitám

•

Normální – žádné perfuzní defekty

Příloha č.8:
Kvantifikace vyšetření perfuze plic s normálním a patologickým poměrem distribuce
radiofarmaka v pravé a levé plíci:
1) s automatickým nastavením oblasti zájmu
2) s manuálním nastavením oblasti zájmu
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Normální poměr distribuce radiofarmaka v pravé a levé plíci:
1) automatické nastavení oblasti zájmu:

2) Manuální nastavení oblasti zájmu:
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Patologický poměr distribuce radiofarmaka v pravé a levé plíci:
1) Automatické nastavení oblasti zájmu:

2) Manuální nastavení oblasti zájmu:
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Příloha č. 9:

Příloha č. 10:
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Příloha č. 11:
Gamma kamera

Příloha č. 12:
Olověné stínění, do kterého je připojen
set pro inhalaci.

Příloha č. 13:
UltraVent jednorázový set pro inhalaci
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