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Souhrn: Diagnostika infekce cévní protézy pomocí 
hybridní metody 18F-FDG- PET/CT
Cíl práce: Infekce cévní protézy je jednou z nejzávažnějších 
komplikací v kardiovaskulární chirurgii. Standardně užívané 
diagnostické metody často selhávají zejména v případě nízce 
virulentní infekce cévní protézy a nalezení vhodné diagnostické 
modality je tedy stále výzvou. Cílem práce je vyhodnocení citlivosti 
nové hybridní diagnostické modality FDG-PET/CT v této indikaci.
Materiál a metodika: Sedmdesát šest pacientů, z toho 52 mužů a 
24 žen, nositelů 96 cévních protéz, podstoupilo kontrastní FDG-
PET/CT vyšetření pro podezření na nízce virulentní infekci cévní 
protézy, 16 měsíců (1-33) po provedené tepenné rekonstrukci. 
Analyzované parametry PET byly: vizuálně posouzené fokální a 
difuzní uptake FDG (negativní-mírný-intenzivní) a poměrné 
hodnoty maximální intensity FDG uptake v oblasti cévní náhrady 
vztažené k referenční oblasti suprarenální aorty. K posuzovaným 
CT parametrům patří transaxiální plocha infiltrátu, iritace 
ohraničení ložiska předpokládané infekce a přítomnost 
pseudoaneurysmatu. Všechna data jsme porovnali se zlatým
standardem. Za pozitivní byly považováni reoperovaní s nevhojenou 
protézou či její zjevnou makroskopickou infekcí bez ohledu na 
výsledek kultivace. Za negativní bylo u reoperovaných považováno 
vhojení protézy. U nereoperovaných  považován klinicky stabilní 
follow-up >6 měsíců. Diagnostická hodnota sledovaných parametrů 
byla vyhodnocena pomocí statistických testů. 
Výsledky: Prevalence nevhojení protézy či fatálního FU byla 
v souboru 57,3 % (CI95%: 46,8-67,2%). Byla stanovena souhrnná 
pravděpodobnost infekce pro kombinace možností výskytu 
jednotlivých sledovaných parametrů PET a CT.
Závěr: Fokální uptake FDG v PET obraze a přítomnost iritace v 
okolí infiltrátu jsou zásadními diagnostickými příznaky. U žádných 
dalších hodnocených parametrů jsme nenašli významný 
diagnostický příspěvek. Test dává spolehlivý výsledek s chybou <5%
u více než 75% případů (tj. intenzivní uptake s iritací nebo naopak 
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nepřítomný uptake bez iritace). Lze spolehlivě identifikovat 
zbývající sotva ¼ případů a u ní správně predikovat výsledek 
s pravděpodobností kolem 70-75%.

Summary: Diagnostics of vascular prosthesis infection using
18F-FDG PET/CT
Introduction: Vascular prosthesis infection (VPI) is a life-
threatening complication in 0.5-5% of cases. Early and reliable  
diagnosis is a  necessity for adequate treatment. Computed 
tomography (CT) is  the gold standard diagnostic method used 
world-wide with excellent results, but in  cases of advanced graft 
infection. Low grade infections in non-acute patients are a 
diagnostic challenge  requiring a new method with good diagnostic 
accuracy. The aim of this work is to define the accuracy of 18F-FDG 
PET/CT in these settings and to identify essential parameters of its 
evaluation. 
Material and Methods: Seventy-six consecutive patients with total 
of 96 vascular prosthetic grafts in which infection was suspected 
underwent PET/CT examination prospectively. PET/CT scans were 
analysed in terms of presence and intensity of focal and diffuse FDG 
uptake, presence of anastomotic pseudoaneurysm, irregular 
boundary of infiltration, combination of  these, and uptake ratio 
between graft and blood background. Also, other parameters like 
white blood cell count, C-reactive protein, and microbiological 
cultures were tested. The final diagnosis (gold standard) was based 
on operative/histopathological finding or >6 months clinical follow 
up.
Results: In our series the prevalence of VPI was 57.3 % (55/96 
prostheses). Among various assessed parameters only focal FDG 
uptake and  irregular graft boundary represent significant predictors 
of VPI. Focal intense FDG uptake together with  irregular boundary 
of lesion on CT scan predicts VPI with 97% probability. On the 
other hand smooth lesion boundaries and no focal FDG uptake 
results in a probability of VPI of less than 5 %. Even in cases of 
non-diagnostic inhomogenous focal FDG uptake (18/96) the 
irregular boundary can effectively help in decision-making with the 
probability of 28% (smooth) or 77% (irregular) for VPI.
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Conclusion: PET/CT gives reliable results with the accuracy > 95 
% in 75 % of prosthesis. PET/CT can identify those cases (25 % of 
prosthesis) where its diagnostic accuracy is diminished to 70-75 %. 
In our series PET/CT represented an excellent diagnostic modality 
for suspected VPI.

Úvod: Charakteristika onemocnění 

Použití umělých náhrad v cévním systému přináší pacientům 
nesporný prospěch, vzhledem k jejich základnímu onemocnění. 
Implantace tělu cizorodého materiálu však i při zachování všech 
postupů lege artis je spojena s určitým rizikem bakteriální infekce, 
která pro pacienta může mít katastrofální následky. Tato komplikace 
se vyskytuje v 0.5-5% operovaných (1, 2). Klasifikace infekcí cévní 
protézy může být vyjádřena časovým faktorem (časné, pozdní), 
vztahem k pooperační ranné infekci a též rozsahem postižení
protézy a podobně. 
Z hlediska diagnostického i léčebného je podstatným faktorem 
lokalizace patologického procesu resp. typ postižené cévní 
rekonstrukce. Typickými lokálními známkami infekce se projevují 
infrainguinálně uložené postižené cévní protézy. Cévní náhrady 
uložené retroperitoneálně (resp. retropleurálně v případě implantace 
v oblasti descendentní aorty) se při postižení infekcí projevují často 
nespecifickými příznaky (hubnutí, subfebrilie, apod.). 
Infekci, jejíž průběh je dán do značné míry interakcí mezi virulencí 
etiologického agens a imunitní odpovědí pacienta, arbitrárně 
označujeme jako nízce nebo vysoce virulentní. Pokud virulentní 
infekce není vzápětí poznána a léčena, dochází k obrazu tzv. 
„advanced graft infection“ (3, 4, 18) s typickými projevy a snadnou 
diagnostikou (3), avšak o to horšími následky pro nemocného. Na 
druhou stranu nízce virulentní infekce jsou často nesnadno 
rozpoznatelné a obtěžují nemocného projevy chronického zánětu 
často po mnoho měsíců, než dojdou do stadia některé z komplikací 
(pseudoaneurysma, krvácení, ureterohydronefrosa, retroperitoneální 
fibrosa atd.) a vynutí si chirurgické řešení. 
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Právě skupina nízce virulentních infekcí je výzvou pro moderní 
pomocné diagnostické metody, protože standardně užívané 
ultrasonografické, CT a kultivační vyšetření ve vysoké míře selhávají
(4). Magnetická rezonance (MRI) patří k podobně ciltivým 
„strukturálním“ metodám. (5 – 7). Tzv. „funkční“ metody, které ze 
svého repertoáru nabízí nukleární medicína - scintigrafie se 
značenými leukocyty - 111In (8, 9) or 99mTc-HMPAO (10-13), 
99mTc značené protilátky granulocytů, 67Ga-citrát (14, 15), nebo 
značená antibiotika (99mTc-ciprofloxacin) a konečně avidin 
v kombinaci s 111In-biotinem (16, 17) byly ředmětem mnoha 
literárních sdělení, avšak výsledky jsou různé a hlavní limitací většiny 
těchto prací je velikost souboru, čítající několik málo desítek 
vyšetřených pacientů. Pozitronová emisní tomografie (PET) 
v kombinaci s CT – hybridní PET/CT je teoreticky ideální 
diagnostickou metodou kombinující strukturální a metabolickou 
informaci o povaze patologického procesu. První publikované práce 
od r.2003 poukazují na možné využití této metody i v diagnostice 
infekce cévní protézy (19, 20, 24, 27-30). Rozsáhlejší práce 
Fukuchiho (26), zaměřující se na ověření citlivosti metody PET 
v případě infekce protézy v aortoilické pozici, poukázala na vysokou 
senzitivitu metody, avšak chybějící dostatečnou specificitu, ve 
srovnání s CT. Další publikované práce se zaměřují na ověření 
diagnostické citlivosti PET/CT v oblasti implantovaných umělých 
biomateriálů obecně (22, 25). Konečně recentně publikované práce 
Lauwersem et al. (20) a rozsáhlá studie Keidara et al (23) poukazují 
na diagnostickou jedinečnost metody, autoři však používají ne zcela 
dobře reprodukovatelné metody hodnocení obrazu. 
Na základě dosud získaných zkušeností je ve většině případů zcela 
zásadním léčebným postupem kompletní odstranění infikovaného 
materiálu a podávání antibiotik. 
Po odstranění funkční infikované cévní protézy je ve většině případů 
nutná  cévní rekonstrukce, nejčastěji revaskularizace končetiny 
(event. rekonstrukce aorty, revaskularizace viscerálních větví apod.), 
některou z rekonstrukčních operací, která je v dané situaci pro 
nemocného nejvhodnější. 
Z uvedeného vyplývá složitost problematiky, jejíž základní 
podmínkou je správně stanovená diagnosa. Správně a včas stanovená
diagnosa je podmínkou prevence smrtelných komplikací (sepse, 
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krvácení) infekce cévní protézy. Jak bylo uvedeno výše, pouze část 
nemocných s infekcí umělé cévní protézy se prezentuje rozvinutými 
symptomy zánětu, tak, jak je známe. S tím je spojena velká skupina 
nemocných, jejichž infekce je způsobena málo virulentním 
etiologickým agens a právě ti jsou diagnostickou výzvou, stejně jako 
vytvoření optimální a reprodukovatelné metodiky zpracování obrazu.

Vlastní práce: Diagnostika infekce cévní protézy pomocí 
hybridní metody FDG-PET/CT

Cíl práce, pracovní hypotéza 

Cíl práce:
Cílem práce je stanovení citlivosti a spolehlivosti metody a 
nalezení odpovídajícího místa mezi dostupnými diagnostickými 
metodami. Dále též vypracování vyšetřovacích standardů u této 
nové metody. Je třeba určit šíři individuální variability a  odlišit 
tyto stavy od patologicky zvýšeného metabolizmu glukózy v 
případě přítomné infekce rekonstrukce. Neméně důležitým 
aspektem je v krátkodobém horizontu zavedení v ČR dosud 
nedostupné diagnostické modality PET/CT do klinické praxe při 
vyšetřování nemocných se suspektní infekcí umělé cévní náhrady. 
S ohledem na finanční náročnost procesu je třeba jeho definované 
zařazení v diagnostickém algoritmu vyšetření u nemocných s 
podezřením na infekci cévní protézy. Očekávaný přínos práce 
spatřujeme v:

1. FDG-PET/CT umožní upřesnit rozhodování o reoperaci.
2. FDG-PET/CT odliší benigní reparativní změny od infekce.
3. Metoda umožní redukci dalších vyšetřovacích postupů. 

Pracovní hypotéza:
Chirurgický zásah do organizmu spojený s implantací umělé cévní 
náhrady obecně vyvolá hojivou reakci, která je individuálně 
variabilní. Zejména časové ohraničení tohoto procesu posuzované 
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"očima" této diagnostické metody, není známo. Makroskopicky 
podobný obraz můžeme očekávat při infekci organismu cizího 
materiálu. Vzhledem k charakteru patologického procesu však lze 
předvídat některé odlišnosti, zejména s ohledem na distribuci 
metabolitu - radiofarmaka v okolí náhrady, čas od doby implantace, 
intenzitu reakce a podobně. PET s využitím FDG je vhodnou 
metodou pro makroskopické zobrazení distribuce metabolizmu 
glukozy ve tkáni. Spojení s vyšetřením výpočetní tomografií pomocí 
intravenozně podané kontrastní látku znamená teoreticky ideální 
kombinaci pro odhalení infekce. 

Metodika práce

Charakteristika radiofarmaka
2-fluoro-deoxy-D-glukóza (FDG) byla v neaktivní formě prvně na 
světě syntetizována v Praze profesorem Pacákem v roce 1968. 
Metabolismus FDG je podstatou jejího využití ve smyslu 
radiofarmaka umožňujícího hodnocení akumulace glukózy 
v místech zvýšené utilizace. FDG je z krve transportována do tkání 
shodnými mechanismy jako glukóza a je analogicky fosforylována 
na 18-FDG-6-fosfát. V buňce však nepodléhá následné 
defosforylaci, a proto je ve tkáních progresivně vychytávána. 
Farmaka značená radionuklidy jsou charakterizována rozpadem za 
vzniku pozitronu – kladné částice. Pozitron radifarmaka následně 
tzv. anihiluje s elektronem prostředí za vzniku  anihilačního záření 
- tj.2 fotony o energii 511 keV  pohybující se opačným směrem 
vytvářejí koincidenční přímky. Následné počítačové zpracování 
velkého množství koincidenčních přímek vytváří výsledný obraz. 

Hybridní technologie PET/CT
CT představuje v současné době nejrozšířenější tomografickou 
zobrazovací modalitu. Principem vyšetření je rotující rentgenka, 
ozařující protilehlé detektody, a to přes tělo pacienta.V případě 
spirálního CT vyšetření se lehátko s pacientem pohybuje 
axiálním směrem. Výsledkem vyšetření jsou počítačem 
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generované stovky navazujících anatomických řezů tělem 
nemocného, které přináší informaci o tom, do jaké míry je záření 
v těle pohlcováno, tedy jaká je v tom kterém místě denzita tkáně. 
Zobrazení je velice detailní a umožňuje rozlišení standardně 
několika milimetrů. K diferenciaci cévních struktur je užíváno 
intravenosní podání kontrastní látky. Nedostatkem CT je 
absence přímých informací o metabolické/funkční aktivitě 
vyšetřované tkáně. Samostatné PET vyšetření je založeno na 
indikátorovém principu, kdy je nemocnému podáno určité 
množství radiofarmaka, které je distribuováno v organismu 
v závislosti na svých vlastnostech. Emitované záření je 
detekováno kamerou a následně je počítačem konstruován obraz 
řezů, který představuje rozložení aktivity v těle nemocného, 
v závislosti na distribuci radiofarmaka. Zobrazeny tedy nejsou 
anatomické struktury, ale pouze funkce těla pacienta dle typu 
podaného radiofarmaka. Přes výzkumné užívání stovek různých 
radifarmak se klinické PET vyšetření celosvětově provádí ve více 
než 95% s pomocí  2-(18F)fluoro-2deoxy-D-glukózy. Firma 
Siemens ve spolupráci s University Pittsburg Medical Center 
v nedávné době začala zkoušet první prototyp PET/CT skeneru 
s cílem odstranit nedostateky obou metod. Vyšetření pacientů 
v naší studii probíhá na hybridním PET/CT skeneru Siemens 
Biograph duo LSO. Vyhodnocovací konzole tohoto přístroje 
umožňují kromě obvyklého zobrazení řezů z PET či CT i 
plynulé míchání obou modalit v jediném obraze. Při použití 
hybridního skeneru jsou možné dva základní způsoby využití. 
Prvním je provedení PET a plnohodnotného CT, což je modalita 
využívaná v onkologii. Pro nemocné s podezřením na infekci 
cévní protézy je vhodnější a zcela dostatečné použití kombinace 
PET a tzv. low dose CT, tedy CT se sníženou intenzitou záření, 
která vede k podstatně nížší radiační zátěži. Navíc i moderní 
PET systém umožňuje aplikaci nižší  aktivity radiofarmaka ve 
srovnání s běžnými PET kamerami. Výsledkem takového 
vyšetření je celková dávka pro pacienta kolem 10mSv, což 
odpovídá dávce absorbované z přírodního pozadí přibližně za 4 
roky.
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Indikace a protokol vyšetření nemocného

Inkluzivní a exkluzivní kritéria studie: 
Všichni nemocní s implantovanou cévní protézou s podezřením 
dle klinických známek a event.dříve provedených vyšetření 
s nejednoznačným závěrem (lokální bolestivost, přítomnost 
nezhojené chirurgické rány – píštěle, nález periprotetické 
kolekce tekutiny, teploty nejasného původu, ureterohydronefrosa, 
atd.), kteří nevyžadují urgentní chirurgické ošetření (tedy 
s vyloučením nemocných s tzv.advanced graft infection, 
septických pacientů, s náhlými příhodami – uzávěr rekonstrukce,
anastomotické krvácení, přítomností abscesu, protézo-enterické 
píštěle atd.), budou na základě podepsání informovaného 
souhlasu zahrnuti do studie. Pacienti s dobou sledování po 
provedeném vyšetření kratší než 6 měsíců budou ze studie 
vyloučeni, kromě nemocných, kteří se v tomto období podrobili 
reoperaci.

Protokol vyšetření pacienta:
Po předchozím podepsání informovaného souhlasu bude pro 
každého nemocného s ohledem na jeho hmotnost připraveno 
odpovídající množství 2-fluoro-2-deoxy-D-glukózy. S odstupem 
60-90 minut po intravenosní aplikaci radiofarmaka a p.o. podání 
roztoku kontrastní látky bude provedeno snímání za použití PET 
skeneru Biograph a interaktivní rekonstrukce dat s transmisní  
korekcí absorbce pomocí CT. Snímání bude prováděno s 
ohledem na minimalizaci radiační zátěže nemocného v 
nezbytném rozsahu, daném typem cévní rekonstrukce. Vyšetření 
se provádí nalačno po běžné premedikaci nemocného. Protokol u 
nemocných - diabetiků je přizpůsoben optimalizaci glykémie a 
inzulinémie.
V případě diagnozy infekce cévní protézy je, s přihlédnutím ke 
klinickému stavu nemocného, indikována explantace 
infikovaného graftu s jeho náhradou autologní žilou, tepenným 
či žilním allograftem, nebo speciálním typem cévní protezy 
/Rifampicin, stříbro/, event. extraanatomickou rekonstrukcí. 
Peroperačně odebrané vzorky budou po mikrobiologické 
identifikaci konečným potvrzením infekce. V případě nutnosti 
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implantace umělé cévní náhrady v infekčním terénu budou 
nemocní s odstupem znovu vyšetřeni. Lze předpokládat určité 
množství vyšetření s negativním výsledkem, které se stanou 
obrazem fyziologického procesu vhojování cévní protézy. 
Výsledky budou zpracovány statisticky. Lze předpokládat 
vytvoření souboru cca 100 vyšetřených nemocných a operační 
řešení asi u jedné třetiny.

Způsob hodnocení výsledku vyšetření: 
Zlatým standardem je peroperační nález infekce cévní protézy u 
operovaných pacientů. Konkrétním nálezem potvrzujícím infekci
je v duchu Yeagerovy definice infekce cévní protézy (33) –
pozitivní kultivace z materiálu protézy, hnisavá kolekce v okolí 
protézy, nález ranou prominující cévní protézy, přítomnost 
protézo-enterické píštěle, cévní protéza obklopená tekutinou a 
buněčným detritem s průkazem leukocytů při barvení dle Grama.
Nezbytnou součástí tohoto nálezu je výsledek mikrobiologického 
vyšetření. U nemocných s negativním výsledkem vyšetření je 
zlatým standardem dlouhodobé klinické sledování. Postup při 
vyhodnocování získaných PET a CT skenů je uveden 
v následujícím odstavci. Současně jsou analyzovány výsledky 
pomocných vyšetření, které budou porovnány s výsledkem 
PET/CT i zlatým standardem. 

Interpretace nálezu, jeho zpracování a vyhodnocení.

Standardní operační postup pro vyhodnocení infekce cévní 
protézy /zhodnocení obrazu cévní protézy metodou 18-
FDG/PET/CT/:

Nástroje: konzole E.soft, SW karta E-soft a 3D.
Následující postup byl proveden pro všechny vyjmenované 
protézy u všech pacientů:
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1) V kartě E-soft se na korigovaných volumech na absorpci 
subjektivně vyhodnotí FDG uptake jednou ze tří povolených 
hodnot z hlediska difúzního postižení a také fokálního postižení.
Následující postup se provádí v kartě 3D na fúzi volumů CT 
s korigovaným PET na absorpci:

2) Následující postup se provede pro všechny vyjmenované protézy 
u všech pacientů:

3) V kartě E-soft se na korigovaných volumech na absorpci 
subjektivně vyhodnotí FDG uptake jednou ze tří povolených hodnot 
z hlediska difúzního postižení a také fokálního postižení.

4) Následující postup se provádí v kartě 3D na fúzi volumů CT s 
korigovaným PET na absorpci:

5) Definuje se kvantitativně uptake v kruhové ROI o průměru kolem 
7 mm ve středu aorty těsně nad odstupem renálních arterií. 
Zaznamená se hodnota zvaná „Mean SUV“.

6) Nalezne se střed délky endoprotézy (u endoprotéz tvaru „Y“  
místo bifurkace) a řez se sklopí do roviny kolmé na dlouhou osu 
endoprotézy. 

7) Definuje se kvantitativně uptake ve freehand ROI vedené kolmo 
na průběh endoprotézy kolem všech struktur souvisejících s operací 
endoprotézy. Zaznamená se hodnota zvaná „Max SUV“.

8) V tomtéž řezu se definuje kvantitativně plocha freehand ROI 
vedené přesně kolem vnější hranice infiltrátu endoprotézy. 
Zaznamená se hodnota zvaná „Area cm2“.

9) V tomtéž řezu se definuje kvantitativně plocha freehand ROI 
vedené přesně kolem vnější hranice vlastní endoprotézy (jen céva). 
Zaznamená se hodnota zvaná „Area cm2“.

10) V tomtéž řezu se zaznamená jedna ze dvou povolených hodnot 
charakterizujících zevní ohraničení infiltrátu.

11) Nalezne se místo maximálního exudátu a řez se sklopí do roviny 
kolmé na dlouhou osu endoprotézy. Body 9)-12) se zopakují.

12) Nalezne se místo maximálního uptaku FDG a řez se sklopí do 
roviny kolmé na dlouhou osu endoprotézy. Body 9)-12) se zopakují.
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13) V Excelu se automaticky vypočte čistá plocha infiltrátu 
odečtením plochy cévy pro všechny 3 měřící body.

14) V Excelu se automaticky vypočte poměr uptake vůči referenční 
oblasti pro všechny 3 měřící body.

15) ROC analýza se použila na vyhodnocení s jakou senzitivitou a 
specificitou diagnostikuje infekci plocha infiltrátu po odečtení 
plochy cévy v každém ze tří měřících bodů. Totéž bylo provedeno 
pro vypočtený poměr uptake v každém ze tří měřících bodů. 

16) Kritéria nabývající 2 hodnot (přítomnost pseudoaneurysmatu a 
kvalita ohraničení infiltrátu) slouží přímo k výpočtu senzitivity a 
specificity.

17) Kritéria nabývající 3 hodnot (difúzní a fokální uptake) byla 
převedena na 2 binární kombinace (nepřítomen+mírný vs. 
intenzivní a nepřítomen vs. mírný+intenzivní). Tyto kombinace 
slouží k výpočtu senzitivity a specificity.

18) Analýzy uvedené v bodech 15)-17) mohou být prováděny proti 
všem dostupným zlatým standardům (makroskopický peroperační 
nález, mikroskopický nález, kultivace, genetika, klinika). Volí se po 
vzájemné dohodě a s ohledem na množství a kvalitu dostupných 
údajů.
19) Všechny analýzy byly prováděny jednak na souboru pacientů a 
jednak na souboru protéz (patient-based a lesion-based).

Metodika statistického zpracování: 

Všechna získaná data  PET a CT byla vyhodnocena lékařem 
radiologické specializace s tréninkem FDG-PET/CT, který nebyl 
seznámen s klinickým stavem vyšetřovaného ani výsledky 
provedených předchozích vyšetření. Zlatý standard byl vyhodnocen 
operujícím chirurgem dle kritérií Yeagera (pozitivní kultivace 
z materiálu protézy, hnisavá kolekce v okolí protézy, protéza 
prominuje ranou, je přítomna protézo-enterická píštěl, v případě 
uzavřené cévní protézy je tato obklopena tekutinou a buněčným 
detritem s průkazem leukocytů při barvení dle Grama). U 
nemocných, kteří nebudou reoperováni, bylo prováděno pravidelné 
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klinické hodnocení zdravotního stavu ošetřujícím chirurgem, po 
dobu nejméně 6 měsíců. 
Senzitivita (Se), specificita (Sp), citlivost (Ac), pozitivní a negativní 
prediktivní hodnoty (PPV, resp.NPV) jsou vyjádřením pro jednotlivé 
testované parametry nebo jejich kombinaci. Kontinuální 
kvantitativní proměnné jsou vyjádřeny za pomoci ROC analýzy a 
Mann-Whitneyova testu. Zpracování vícečetných parametrů je 
provedeno pomocí stepwise logistic regression. Projekt má charakter 
prospektivní studie. Částečné randomizace je dosaženo tím, že 
všichni vyšetření nemocní splňují obdobná, předem stanovená 
kritéria. Všichni pacienti zahrnutí do navrhovaného projektu jsou 
léčeni a diagnostikováni postupem lege artis ze zdravotní indikace. S
daty je manipulováno anonymě. Vyšetření bylo prováděno po 
předchozím podepsání informovaného souhlasu pacienta. Projekt byl 
schválen Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Výsledky.
Charakteristika souboru vyšetřených.

Sedmdesát šest pacientů, kterým bylo implantováno celkem 96 cévní
protéz, bylo vyšetřeno v rámci předkládané studie, zabývající se 
diagnostikou infekce cévní protézy pomocí FDG-PET/CT u 
nemocných s tzv. málo virulentní infekcí.

V souboru je 52 mužů, 24 žen, stáří při PET/CT: 41-83 let (medián 
= 63let), distribucí věku se statisticky významně neliší od 
normálního rozložení.

Vyšetření nemocní jsou se v ohledu přidružených onemocnění neliší 
od jiných skupin ischemiků.

Charakteristika souboru dle kritéria vyšetřených typů cévních 
rekonstrukcí je uvedeno v tabulce. Z uvedeného vyplývá obdobné 
zastoupení rekonstrukcí periferních a aorto-ilických, u kterých je 
klinický projev infekce odlišný. Zastoupení několika protéz v pozici 
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hrudní aorty dokresluje úplné spektrum anatomických lokalizací 
implantovaných protéz.

Tab 11.  Typ provedené cévní rekonstrukce u vyšetřených pacientů.

Typ provedené cévní rekonstrukce abs.počet

Složené rekonstrukce aorto-femoro-popliteální 4

Krurální bypass 10

Aortobifemorální bypass 21

Aortofemorální bypass jednostranný 9

Aorto-anonymální bypass 1

Ao-Ao náhrada s implantací visc.větví 1

Aorto-ilický bypass 1

Náhrada ascendetní aorty a oblouku 1

Axillo-femorální bypass 3

Femoro-femorální crossover bypass 1

Femoro-popliteální bypass 28

Femoro-profundální bypass 1

Iliko-femorální bypass 14

Náhrada ascendentní aorty a hemiarch 1

Nemocní absolvovali vyšetření s mediánem 6.9 měsíce od 
implantace cévní protézy (rozmezí 0.4 – 246 měsíců), resp. poslední 
operace provedené na této protéze, kdy byla operujícím chirurgem 
hodnocena jako vhojená. Odstup od operace se statisticky významně 
liší od normálního rozložení.  Čili nelze říci, že by pacient po 
operaci dospěl k PET/CT za nějakou typickou dobu s určitým 
rozptylem. 

Otázkou je, zda-li neexistuje závislost mezi odstupem PET/CT od 
operace a výsledkem GS (nevhojení či fatální FU). Tato myšlenka se 
nabízí, neboť časně po operaci lze očekávat větší počet infikovaných 
protéz než po dlouhém časovém odstupu. Mezi skupinou pozitivních 
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a negativních nálezů dle GS ovšem nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl v časovém intervalu mezi operací a PET 
vyšetřením:

Padesát pět cévních protéz bylo shledáno infikovanými, dle kritérií 
Yeagera (33). Infekce cévní protézy, takto definovaná, nebyla 
nalezena u 41 dalších cévních protéz. V této skupině byl nález ve 13 
případech potvrzen peroperačně, ve zbývajících 28 případech byl 
klinický nález hodnocen jako negativní u nemocných sledovaných 
ambulantně s mediánem 11.9 měsíce (6.2-35.4 měsíce).

Celková prevalence infekce cévní protézy (resp. fatální follow up) v 
našem souboru byla 57.3 % (CI95%: 46.8-67.2%) – 55/96 cévních 
protéz. Z 55 pozitivních nálezů VPI byla infekce potvrzena 
pozitivním mikrobiologickým vyšetřením s nálezem infekčního 
agens ve 35 případech, negativní kultivace v 17, a z různých důvodů 
nedostupný výsledek ve 3 případech. Celková senzitivita standardní 
mikrobiologické kultivace vzhledem ke zlatému standardu byla v 
našem souboru 67.3 % (CI95%: 52.8-79.3%). Ze skupiny 35 
pozitivních záchytů etiologického agens byl na PET/CT scanech 
shledán v 1 případě negativní nález – chybějící fokální FDG uptake 
na základě subjektivního hodnocení. V ostatních případech byl FDG 
uptake shledán nejméně nehomogenním (mírným) (n = 6)  nebo 
intenzivním (n = 28). 

Tabulka 13.: Charakteristika etiologického agens infekce cévní 
protézy.

mikrobiologie počet

mikrobiologie počet

Betahemolyt. streptokok 1 negativní 17

St.epidermidis 5
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Candida spp. 2 Bacteroides fragilis 2

Corynebacterium 2 Ps.aeruginosa 4

Enterobacter 2 St.agalactiae 1

Chlamydia 1 St.aureus 13

koag.neg.Stafylokok 1 MRSA 4

Vyhodnocení FDG obrazu ukázalo fokální intenzivní FDG uptake 
ve 46 případech, mírný (nehomogenní) v 18 případech a žádný ve 
32 případech hodnocených protéz. Pokud jsme při statistickém 
zpracování stanovili mírný FDG uptake jako negativní výsledek 
PET vyšetření, potom Se, Sp, Ac, PPV a NPV dosáhly 78.2 %, 92.7 
%, 84.4 %, 93.5 a 76.0 %, resp.. Pokud jsme však mírný FDG 
uptake stanovili jako pozitivní výsledek PET vyšetření, potom 
sledované statistické parametry Se, Sp, Ac, PPV a NPV dosahují 
podstatně lepších hodnot - 98.2 %, 75.6 %, 88.5 %, 84.4 % a 96.9 
%, resp.. Čili po vyloučení 1/5 nediagnostických fokálních nálezů 
máme téměř dokonalý test. Přítomný fokální intenzivní uptake
s velmi vysokou pravděpodobností svědčí pro přítomnost infekce. 
Jeho nepřítomnost však infekci nevylučuje. Nepřítomnost 
jakéhokoliv fokálního uptake s vysokou pravděpodobností vylučuje 
infekci. 
Pokud jsme v hodnocení kladli důraz na tzv. fokální uptake (fokální 
intenzivní nebo mírný uptake za podmínky difuzního uptake na 
úrovni cév), nevedlo toto k zásadnímu zlepšení výsledků ve srovnání
s výskytem jakkoli definovaného zvýšeného vychytávání FDG 
v okolí cévní protézy.

Mírný FDG uptake nalezen u 18 vyšetřených protéz (18.8 % všech 
protéz). Jedenáct z nich bylo peroperačně shledáno infikovanými 
(61 %), zatímco v 7 případech byl nález negativní (39 %). Tedy 
nález mírného FDG uptake u vyšetřované protézy sám o sobě může 
být hodnocen jako nediagnostický výsledek. Pokud bychom 
takovouto nediagnostickou skupinu výsledků, resp. pacientů z 
hodnocení vyřadili, získali bychom pro sledovanou metodu v 
hodnocení téměř dokonalých výsledků - Se, Sp, Ac, PPV a NPV 
dosahující 97.7 %, 91.2 %, 94.9 %, 93.5 % a 96.9 %, resp.. 
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Dalším z hodnocených parametrů byl nález pseudoaneurysmatu 
cévní anastomózy v CT obraze – a to v 17 případech, resp. nalezeno 
nebylo v 79 z hodnocených případů. Statistické zhodnocení tohoto 
nálezu jako prediktora VPI bylo - Se, Sp, Ac, PPV a NPV - 23.6 %, 
90.2 %, 52.1 %, 76.5 % a 46.8 %, resp.. Přítomnost 
pseudoaneurysmatu by tedy mohla svědčit pro infekci. Nepřítomnost 
pseudoaneurysmatu však vzhledem k VPI vůbec nic neříká.

Zhodnocení CT nálezu iritace okraje léze v okolí cévní protézy 
(nalezeno u 52 protéz, nenalezeno u 44 protéz) znamená Se, Sp, Ac, 
PPV a NPV dosahující 87.3 %, 90.2 %, 88.5 %, 92.3 % a 84.1 %, 
respektive. Přítomnost iritace v ohraničení svědčí pro infekci, 
nepřítomnost iritace pravděpodobnost infekce výrazně snižuje. 
Současná kombinace přítomnosti pseudoaneurysmatu a iritace 
okraje léze v okolí cévní protézy (ve 14 případech) znamená 
dosažení specificity 97.6 % pro nález přítomnosti VPI a PPV 92.9 
%, ačkoli ostatní vyhodnocené statistické parametry dosahují 
poměrně dosti nízkých hodnot – Se, Ac a NPV jsou 23.6 %, 55.2 % 
a 48.8 %, resp.. 

Graf 5.: Závislost mezi subjektivním hodnocením fokálního uptake 
a poměrem aktivity mezi maximem akumulace v oblasti cévy a 
průměrnou akumulací v referenční oblasti (aorta):



21

 Box-and-whisker 

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

trich_focal

ra
ti

o
_
u

p
ta

k
e

0 1 2

Hodnoty poměru aktivity se významně neliší mezi subjektivním 
hodnocením „Normální“ a „Mírný“ fokální uptake. Tyto se však 
významně liší od „Intenzivní“ fokální uptake.

Graf 6.: ROC analýza pro kvantitativní poměr mezi maximem 
akumulace v oblasti protézy a průměrnou akumulací v referenční 
oblasti (aorta). Za pozitivní zlatý standard slouží nevhojení při 
operaci nebo fatální follow-up.
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Nejlepšího poměru mezi sensitivitou (74.5 %) a specificitou (82.9 
%) bylo dosaženo, když poměr větší než > 1.7443 byl stanoven jako 
pozitivní test.(Graf 6.) Znamená to, že kvantitativní vyjádření míry
akumulace není lepší než subjektivní vyjádření  fokálního uptake. 
Provedeme-li ROC analýzu pro velikost příčné plochy maximálního 
infiltrátu po odečtení plochy vlastní cévy, kdy za pozitivní GS slouží 
nevhojení při operaci nebo fatální FU, dostaneme prakticky stejně 
kvalitní test jako je test poměru aktivit (s obrácenou kvalitou 
senzitivity a specificity). Znamená to tedy, že plocha infiltrátu není 
lepší než subjektivní vyjádření  fokálního uptake.
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Graf 7.: ROC analýza pro kvantitativní poměr mezi maximem 
akumulace v oblasti protézy a průměrnou akumulací v referenční 
oblasti (aorta). Za pozitivní zlatý standard slouží nevhojení při 
operaci nebo fatální follow-up. Bod nejvyšší citlivosti je zvýrazněn a 
značí UR=1.7443 (sensitivita = 75.5 % a specificita = 82.9 %).

Provedeme-li postupnou logistickou regresi pro různé proměnné, 
kdy za pozitivní zlatý standard slouží nevhojení při operaci nebo 
fatální follow up, obdržíme následující výsledky: 
Na predikci infekce se podílí významně pouze trichotomicky 
definovaný fokální uptake (0 – 1 – 2) a dichotomicky definované 
ohraničení infitrátu (S iritací - Hladké). Ostatní parametry 
(pseudoaneurysma přítomno-nepřítomno, difúzní uptake jako 
v cévách – mírně zvýšený - intenzivní) stejně jako spojité veličiny 
(poměr akumulace či plocha infiltrátu) jsou méně významné a již 
nepřidávají žádnou další významnou informaci. To jiným způsobem 
dokresluje výše uvedené analýzy. V praxi je pravděpodobnost 
infekce pro kombinace v tabulce uvedených možností možnosti 
následující (Tab.14).
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Tabulka 14: Pravděpodobnost výskytu VPI vzhledem k přítomnosti 
fokálního uptake a charakteru ohraničení léze.

Fokální 
uptake Ohraničení

Pravděpodobnost 
infekce n Skupina

Skupina 
%

Nepřítomen Hladké 4,5% 31 31 32,3%

Mírný Hladké 28,2% 9

23 24,0%
Nepřítomen S iritací 30,4% 1

Intenzivní Hladké 76,5% 4

Mírný S iritací 78,3% 9

Intenzivní S iritací 96,8% 42 42 43,8%

96 96 100,0%

Separátní vyhodnocení hladiny leukocytů (WBC) a hladiny C-
reaktivního proteinu (CRP) byly provedeny mezi skupinami protéz s 
pozitivním a negativním zlatým standardem. Nebyl nalezen 
signifikantní rozdíl mezi skupinami ( (p=0,4932) hladina leukocytů 
(Graf 8.), stejně jako hladina CRP (p=0.9614) (Graf 9.).

Graf 8.: Porovnání hladin leukocytů vůči GS, kdy za pozitivní GS 
slouží nevhojení při operaci nebo fatální follow up. 
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Graf 9.: Porovnání hladin CRP vůči GS, kdy za pozitivní GS slouží 
nevhojení při operaci nebo fatální follow up.
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Sekundárním cílem práce bylo stanovit obraz vhojování cévní 
protézy u nemocných s negativním nálezem, tedy stanovit intenzitu 
FDG vychytávání v okolí neinfikovaných protéz (korelace mezi 
časovým odstupem PET od operace a poměrem maximální aktivity 
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ve středu protézy proti průměrné aktivitě v aortě) v závislosti na 
času od provedené operace k PET/CT vyšetření. V tomto smyslu 
bylo hodnoceno 41 sledovaných protéz, avšak bez nálezu statisticky 
významné korelace v tomto parametru (p=0.239). (Graf 10.).

Graf 10.: Korelace mezi časovým odstupem PET od operace a 
poměrem maximální aktivity ve středu protézy proti průměrné 
aktivitě v aortě) v závislosti na času od provedené operace k 
PET/CT vyšetření
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Celková prevalence VPI v našem souboru byla 57.3% (55/96 
protéz). To znamená asi poloviční pravděpodobnost, že u 
vyšetřovaného pacienta bude shledán pozitivní nález. Je tedy patrná 
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nutnost nalezení dostatečně citlivé diagnostické modality pro 
subpopulaci tzv. nízce virulentních infekcí cévní protézy, abychom 
mohli předejít všem možným zdraví a život ohrožujícím 
komplikacím, ale I z hlediska ekonomického. Z diagnostického 
hlediska tento soubor nemocných reprezentuje velmi odlišný 
problem, ve srovnání s nemocnými tzv. Pokročilou infekcí cévní 
náhrady. Naše práce zaměřená na tuto subpopulaci nemocných 
přináší specifické výsledky. Potvrzení makroskopického nálezu 
infekce cévní protézy přichází z mikrobiologické laboratoře 67.3% 
(CI95%: 52,8-79,3%), což je výsledek odpovídající literárním údajům 
u nemocných s nízce virulentní VPI. 

Subjektivní vyhodnocení infenzivního vychytávání FDG v tkání je 
specifické pro VPI v 92.7% případů (Obr. 29). Tento nález je pouze 
podtržen velmi vysokou pozitivní prediktivní hodnotou 93.5 %. Na 
druhou stranu minimální četnost  1.8 % falešně negativních PET 
nálezů v případě scanů s žádným vychytáváním FDG v okolí 
protézy vylučuje VPI s velmi vysokou pravděpodobností, dosahující 
96.9 %. Asi u jedné pětiny vyšetřených protéz, hodnota FDG uptake 
je mírná, nehomogenní, a měla by tedy být shledána jako 
nediagnostická (Obr. 31)). Znamená to tedy, jak bylo řečeno výše, 
že po vyloučení této pětiny nediagnostických nálezů, nález 
fokálního FDG uptake ukazuje na VPI s velmi vysokou přesností.

Periprotetická kolekce tekutiny a přítomnost pseudoaneurysmatu 
patří k typickým CT nálezům podporujícím stanovení diagnózy VPI,
ale v našem souboru nepřináší žádnou podstatnou diagnostickou 
informaci. V literatuře nacházíme práce týkající se stanovení 
významu periprotetické kolekce k výskytu VPI. Kupř. Sundaram et 
al (31) nalezli kolekci u 20 z 39 pacientů v průběhu 1týdne až 30 
měsíců po operaci. Deset z vyšetřených nemocných nemělo žádné 
klinické známky infekce. Yamamoto et al. uvádí, že periprotetická 
kolekce tekutiny může být výsledek pooperačního seromu/edému 
jako důsledek jistého druhu alergické reakce na voperovaný cizí 
material (32). Je jisté, že existují podstatné rozdíly v četnosti tohoto 
nálezu mezi skupinami nemocných operovaných pro okluzivní nebo 
dilatační typ aterosklerotického postižení.
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CT obraz nepravidelného okraje infiltrátu/okolí implantované cévní
protézy zahrnuje výskyt jemných proužků radiálního průběhu 
vzhledem k okraji protézy a/nebo obrazu rozostřeného zevního 
okraje protézy. Přítomnost tohoto nálezu přináší nový kvalitativní 
znak do diagnostického procesu a samostatné zhodnocení 
diagnostické hodnoty tohoto znaku ukázalo vysokou diagnostickou 
spolehlivost dosahující v průměru 90%. Pokud tento znak 
nenacházíme, je pravděpodobnost VPI velmi nízká.

Zatímco nepravidelné ohraničení cévní protézy dobře koreluje s 
přítomností infikovaného aneurysmatu/pseudoaneurysmatu [148],
dosud jsme nenašli v literatuře žádnou informaci vztahující se k 
významnosti tohoto nálezu v případě implantované cévní protézy. 
Pokud nenalezneme nepravidelné ohraničení protézy/léze, je 
pravděpodobnost VPI velmi nízká. Současný nález 
pseudoaneurysmatu v anastomose a nepravidelného ohraničení 
protézy/léze predikuje VPI téměř s jistotou – specificitou 97,6%, ale 
senzitivita v tomto případě dosahuje neakceptovatelně nízké 
hodnoty.  

ROC analýza pro kvantitativní poměr mezi maximem akumulace 
v oblasti protézy a průměrnou akumulací v referenční oblasti (aorta) 
ukazuje změnu mezi sensitivitou (74.5 %) a specificitou (82.9 %) 
tehdy, když poměr větší než > 1.7443 byl stanoven jako pozitivní 
test. Znamená to, že kvantitativní vyjádření míry akumulace není 
lepší než subjektivní vyjádření  fokálního uptake.

Provedeme-li ROC analýzu pro velikost příčné plochy maximálního 
infiltrátu po odečtení plochy vlastní cévy, kdy za pozitivní GS slouží 
nevhojení při operaci nebo fatální FU, dostaneme prakticky stejně 
kvalitní test jako je test poměru aktivit (s obrácenou kvalitou 
senzitivity a specificity). Znamená to tedy, že plocha infiltrátu není 
lepším predikátorem VPI než subjektivní vyjádření  fokálního 
uptake.
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Postupná logistická regrese analyzovaných proměnných nepřinesla 
zásadní informaci, v porovnání s dříve zmíněnými PET/CT 
známkami VPI, když identifikovala pouze fokální FDG uptake and 
nepravidelnost v ohraničení protézy jako nezávislé signifikantní 
prediktory VPI. 

Další potenciální markery VPI včetně hematologických a 
biochemických markerů zánětu se ukázaly v populaci nemocných 
nízcevirulentní infekcí cévní protézy jako nediagnostické. Tento 
poznatek je významně odlišný od hodnot, kterých dosahují nemocní 
pokročilou infekcí cévní protézy, kteří vyžadují neodkladnou 
chirurgickou léčbu. Praktickým výstupem provedené postupné 
logistické regrese uvedených proměnných je tabulka 14. Pokud 
např. cévní protéza v PET/CT obraze má hladké okraje a 
nenalezneme známky fokálního zvýšení FDG uptake, je 
pravděpodobnost infekce menší než 5%. Na druhé straně pokud 
ohraničení léze je nepravidelné a nacházíme intenzivní fokální FDG 
uptake, pravděpodobnost VPI je větší než 96%. 

Závěr:

Za zásadní přínos práce považujeme následující zjištění :

1) Fokální uptake FDG v PET obraze a přítomnost iritace v okolí 
infiltrátu jsou zásadními diagnostickými příznaky. U žádných 
dalších hodnocených parametrů jsme nenašli významný 
diagnostický příspěvek. Tento závěr jinými slovy říká, že PET/CT je 
více než samostatná PET a CT.

2) Důležité je, že test dává spolehlivý výsledek s chybou <5% u více 
než 75% případů (tj. intenzivní uptake s iritací nebo naopak 
nepřítomný uptake bez iritace). 
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Důležité také je, že umíme spolehlivě identifikovat zbývající sotva 
¼ případů a u ní správně predikovat výsledek s pravděpodobností 
kolem 70-75%.

3) Kvantitativní parametry nedávají lepší výsledky než subjektivní 
hodnocení. Vypracovaná metodika vyhodnocení vyšetření u 
nemocných v této indikaci je v dostupně literatuře dosud ojedinělá a 
plně reprodukovatelná.
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