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Abstrakt 

 

Cílem disertační práce je stanovit diagnostickou přesnost několika metod scintigrafické 

detekce příštítných tělísek (PT) a návrh optimálního algoritmu vyšetření pro maximálně 

úspěšnou lokalizaci hyperfunkčních PT. Soubor pacientů byl rozdělen do 3 skupin 

s jednotlivými typy hyperparatyreózy (HPT): skupina I.  primární PHPT se 253 pacienty, 

skupina II. normokalcemická primární PHPT se 75 pacienty a skupina III. sekundární SHPT s 

61 pacienty. U všech pacientů bylo provedeno vyšetření protokolem A: v jeden den 

dvoufázové SPECT/CT vyšetření s 99mTc-MIBI (technecium 2-methoxy-isobutyl-isonitril) 

současně zobrazující štítnou žlázu i s PT, v jiný den SPECT štítné žlázy s použitím  
99mTc-NaTcO4 (technecistan sodný) pro subtrakční metodu s 3D subtrakční analýzou. U 44 

pacientů ze skupiny I. s negativním nebo nejasným výsledkem protokolu A byl proveden také  

protokol B: PET/CT vyšetření s 18F-FCH (fluorocholin). Výsledky operace a histologie 

posloužily jako „zlatý standard“ pro hodnocení přesnosti scintigrafických nálezů.  

Ve skupině I. mělo 209/253 pacientů pozitivní nález na scintigrafii pomocí protokolu A a 44 

pacientů s neurčitým nebo negativním nálezem bylo vyšetřeno protokolem B. Všech 253 

pacientů bylo operováno. Ve skupině I. byly stanoveny výsledky diagnostické přesnosti: 

sensitivita, specificita, pozitivně prediktivní hodnota a negativně prediktivní hodnota u všech 

3 vyšetřovacích protokolů (protokol A, protokol B, kombinace obou metod A a B). Ve 

skupině II. s NPHPT mělo pozitivní nález v protokolu A 26 nemocných, z nichž 12 bylo 

operováno. Kompletní shoda operační a scintigrafických výsledků byla nalezena u 10/12 

pacientů (83 %). Ve skupině III. mělo pozitivní scintigrafický nález pomocí protokolu A 

40/61 (65,5 %), nepřesvědčivý výsledek 7/61 (11,5 %) a negativní nález 14/61 pacientů  

(23 %).  

Navržený protokol A v řadě případů prokázal dostačující diagnostickou přesnost lokalizace 

hyperfunkčních PT nejen u pacientů s PHPT, ale i u nemocných s NPHT nebo SHPT. Na 

základě výsledků diagnostické přesnosti při kombinaci obou metod vznikl návrh optimálního 

scintigrafického vyšetření při současné maximalizaci přesnosti v určení patologických PT. 

Doporučeno je provést scintigrafické vyšetření protokolem A u všech pacientů, teprve při 

jeho negativitě nebo nejasném nálezu doplnit vyšetření protokolem B.  

 

 

Klíčová slova: Hyperparatyreóza, nukleární medicína SPECT/CT a PET/CT  
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Abstract 

 

The aim of this work is the assessment of the diagnostic accuracy in parathyroid glands (PG) 

detection by various scintigraphic methods and to propose the optimal examination procedure 

for successful localization of hyperfunctional PG. The patients were divided into 3 groups 

with individual types of hyperparathyroidism (HPT): group I. primary PHPT (253 patients), 

group II. normocalcemic NPHPT (75 patients) and group III. secondary SHPT (61 patients). 

For all the patients protocol A was performed: one day a two-phase SPECT/CT scan using  
99mTc-MIBI (technetium 2-methoxyisobutylisonitrile) depicted simultaneously thyroid gland 

and PG, and another day thyroid SPECT using 99mTc-NaTcO4 (pertechnetate) for 3D 

subtraction analysis. In case of 44 patients from group I with negative or unclear results of the 

protocol A also protocol B was performed: PET/CT using 18F-FCH (fluorocholine). The 

results of surgery and histology served as a „gold standard„ for the assessment of the accuracy 

of scintigraphic findings.  

In group I. 209/253 patients had a positive finding on scintigraphy using protocol A and 44 

patients with an unclear or negative finding of protocol A underwent protocol B examination. 

In total, 253 patients were operated. The results of the diagnostic accuracy: sensitivity, 

specificity, positive predictive value and negative predictive value were established for all 

protocols (protocol A, protocol B, combination of both methods A and B). In group II. 26 

patients with NPHPT had a positive finding by protocol A, 12 from them were indicated for 

surgery. A complete agreement of surgical and scintigraphic findings was found in 10/12 

patients (83 %). Positive scintigraphic finding using protocol A was found in 40/61 patients 

(65.5 %), unconvincing outcome in 7/61 patients (11.5 %) and negative finding in 14/61 

patients (23 %) in group III.   

The proposed basic protocol A demonstrated sufficient diagnostic accuracy for the 

hyperfunctional PG localization in many cases, not only for patients with PHPT, but also for 

patients with NPHT or SHPT. According to the results of the diagnostic accuracy in the 

combination of both methods, the proposal for the optimal scintigraphic examination while 

maximizing the accuracy in the localization of pathological PG was developed. It is adviced 

to start with scintigraphic examination using protocol A for all patients, only in case of 

negative or unclear finding investigation supplement with protocol B is recommended. 

 

 

 

Key words: Hyperparathyroidism, nuclear medicine, SPECT/CT, PET/CT 
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1 Úvod 

Hyperparatyreóza (HPT) je poměrně časté endokrinní onemocnění, nejčastěji se vyskytuje 

jako primární HPT (PHPT), která zaujímá třetí místo podle výskytu endokrinních chorob. 

Hlavním projevem choroby je nadměrná tvorba parathormonu (PTH) se současně se 

zvětšujícími se příštítnými tělísky (PT). Vyskytuje se v několika formách a to při 

patologických stavech mající příčinu v samotných PT, či sekundárně při poruchách 

kalciového metabolismu. Diagnóza se kromě anamnestických dat a laboratorních výsledků 

PTH a Ca, rovněž opírá o nálezy zobrazovacích technik, k základním vyšetřením se řadí 

sonografie a scintigrafie [1]. Na základě shrnutí laboratorních výsledků a nálezů 

zobrazovacích technik je indikována chirurgická nebo konzervativní terapie. V poslední době 

je v popředí zájmu tzv. normokalcemická PHPT (NPHPT), která je považována za 

předstadium PHPT, které se vyznačuje zvýšenou hladinou iPTH, ale ještě s normálními 

hodnotami Ca v séru [2-6]. V literatuře u této skupiny nemocných chybí informace o 

scintigrafické detekci jejich zvětšených PT. Proto je v této práci věnována pozornost i této 

skupině pacientů sledovaných v osteologické ordinaci. 

Metodiky scintigrafického zobrazení PT patří k základnímu vyšetření hyperfunkce PT. 

Specifické radiofarmakum jen pro zobrazení PT neexistuje. Při jejich detekci jsou používány 

různé protokoly s používáním různých radiofarmak a technik od planárního až po 

tomografické zobrazení [28, 30]. V poslední době scintigrafické vyšetření doznalo výrazného 

zlepšení a zpřesnění při jejich detekci, zejména použitím jednofotonové emisní počítačové 

tomografie buď samotné nebo v kombinaci s počítačovou tomografií (SPECT, SPECT/CT). 

Hodnocení obrazů se v praxi nejčastěji opírá o běžně užívanou dvoufázovou scintigrafii 

pomocí 99mTc-MIBI (technecium 2-methoxy-isobutyl-isonitril), která je založena na rozdílně 

kinetice radiofarmaka ve štítné žláze a v tkáních PT. Další využívanou technikou detekce PT 

je subtrakční metoda odečtu obrazů štítné žlázy pomocí 99mTc-NaTcO4 (technecistan sodný) 

nebo 123I od obrazů PT nejčastěji pomocí 99mTc-MIBI. Tato metoda, na rozdíl od planárního 

protokolu, získala při tomografickém vyšetření s využitím 3D matematické analýzy 

výrazného zpřesnění detekce patologických PT. S rozvojem pozitronové emisní tomografie 

(PET) se otevřel prostor i pro detekci hyperfunkčních PT pomocí PET/CT a pozitronových 

radiofarmak, nejčastěji pomocí 18F-FCH (fluorocholin) [7-9].  

 

2 Cíle práce 

 

Cílem disertační práce je stanovit diagnostickou přesnost metod scintigrafické detekce 

příštítných tělísek a návrh optimálního postupu pro maximalizaci přesnosti v určení 

patologických PT.  

 

Metody scintigrafické detekce PT:  

  

1) Protokol A: dvoufázové SPECT/CT s porovnáním časného a pozdního  
99mTc-MIBI/SPECT/CT a subtrakční SPECT s odečtem99mTc-NaTcO4/SPECT obrazů 

štítné žlázy od časného 99mTc-MIBI/SPECT pomocí 3D (voxel by voxel) subtrakční 

analýzy. 

2) Protokol B: PET/CT pomocí 18F-FCH. 

3) Kombinace protokolu A a B a zhodnocení významu postupu v této oblasti diagnostiky. 
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Tohoto cíle bude dosaženo:  

 

1) Ověřením výše uvedených protokolů se stanovením sensitivity a specificity vyšetření 

s pozitivní a negativní prediktivní hodnotou na skupinách pacientů, kteří jsou 

indikováni ke scintigrafickému vyšetření a následně operováni. 

2) Rozdělením pacientů podle klinických a laboratorních výsledků do třech skupin s 

jednotlivými typy HPT. 

3) Ověřením, zda pomocí výše popsaného protokolu A je možné spolehlivě detekovat 

zvětšená PT nejen u pacientů s PHPT, ale rovněž u pacientů s NPHPT a SHPT. 

4) Ověřením, zda pomocí protokolu B je možné zlepšit diagnostickou přesnost vyšetření.  

5) Porovnáním výsledků operace a s histologickou verifikací patologie PT. 

6) Na základě výsledků sensitivity a specificity jednotlivých protokolů navrhnout 

optimální vyšetřovací postup u pacientů s HPT k detekci patologických PT. 

 

3 Soubory pacientů a metodiky 

Do souboru byli zařazeni pacienti, kteří na základě klinického a laboratorního vyšetření byli 

indikováni ke scintigrafickému vyšetření lokalizace hyperproduktivní tkáně PT. Podle 

klinických a laboratorních výsledků byli rozděleni do 3 skupin s jednotlivými typy HPT.  

 

3.1 Skupina I.  

Do skupiny I. bylo vybráno 253 pacientů (31 mužů, 222 žen průměrný věk 62 let) s vysokými 

laboratorními hodnotami iPTH > 8 pmol/l a Ca > 2,6 mmol/l v séru s diagnózou PHPT. 

Všichni pacienti v této skupině byli operováni. Po chirurgickém odstranění hyperfunkčních 

PT byla provedena kontrola poklesu hodnot iPTH a Ca v séru.  

 

3.2 Skupina II.  

Do skupiny II. byli zařazeni pacienti sledovaní v osteologické poradně pro osteoporózu (OP), 

kteří byli suspektní z PHPT nebo z NPHPT, tzv. předstadia PHPT. Vyznačuje se zvýšenou 

hladinou iPTH, ale ještě s normální hodnotou Ca v séru. 

V tomto souboru bylo 75 pacientů (4 muži a 71 žen, průměrný věk 64 let). Podle 

denzitometrického vyšetření skeletu měli BMD ≤ 2,5 T skóre v bederní páteři, proximální 

části stehenní kosti nebo v distální třetině kosti vřetenní. Ze souboru byli vyřazeni pacienti 

s nízkými hodnotami vitamínu D ≤ 50 nmol/l. a rovněž pacienti s možnými dalšími příčinami 

sekundárního hyperparatyroidismu, zejména nemocní s renální insuficiencí s hodnotami 

glomerulární filtrace ≤ 40 ml/min/1,73 m2, chorobami jater, signifikantní hyperkalciúrií (Ca 

v moči ≥ 88 mmol/24 hod). Rovněž byli vyřazeni pacienti, kteří užívali thiazidová diuretika 

nebo lithium, dále pacienti s diagnostikovanými metabolickými kostními chorobami (např. 

Pagetova choroba). 

 

3.3 Skupina III.  

Do skupiny III. byli vybráni pacienti se SHPT. Do této skupiny byli zařazeni pacienti 

s chronickým onemocněním ledvin CKD (chronic kidney disease), s různým stupněm 

ledvinového postižení nebo již s ledvinným selháním RF (renal failure). 

U všech byl laboratorně zaznamenán vzestup hodnot iPTH. Do souboru bylo zařazeno 61 

pacientů (34 mužů, 27 žen, ve věku od 23 do 86 let, průměrný věk 55 let).  
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36 pacientů mělo diagnostikováno CKD v různém stupni, bez renálního selhání, 25 pacientů 

již bylo zařazeno do pravidelného dialyzačního léčení buď k peritoniální dialýze nebo 

hemodialýze.  

Všichni pacienti ze skupiny III. měli zvýšenou hodnotu iPTH a hodnoty kreatininu se 

pohybovaly od 90-1094 µmol/l, průměrně 302 µmol/l. V každé skupině bylo 5 pacientů 

s hyperkalcemií (Ca > 2,6 mmol/l ), ostatní měli hladiny Ca v normě. 

 

U všech pacientů ze všech tří skupin bylo provedeno scintigrafické vyšetření k lokalizaci 

hyperfunkčních PT protokolem A.  

U 44 pacientů (17 %) ze skupiny I. s negativním nebo nejasným nálezem vyšetření protokolu 

A, bylo provedeno vyšetření protokolem B.  

Ve skupině II. byla provedena u 39/69 pacientů scintigrafie skeletu k průkazu event. 

metabolických kostních změn.  

 

 

Scintigrafické metody  

 

3.4 Protokol A - Kombinace dvoufázového SPECT/CTpomocí 99mTc–MIBI a subtrakční 

SPECT metody s odečtem99mTc-NaTcO4/SPECT obrazů štítné žlázy od časného  
99mTc-MIBI/SPECT pomocí 3D (voxel by voxel) subtrakční analýzy 

 

Příprava pacienta 

 

1) 2-3 měsíce před vyšetřením bez aplikace jodové kontrastní látky (KL) při rtg vyšetření. 

2) Vysazení substituční terapie hormony štítné žlázy obvykle po dobu 3 týdnů před 

provedením scintigrafie štítné žlázy.  

3) U pacientů se SHPT se doporučuje vysadit aktivní vitamin D na minimálně 1 týden,  

při suplementaci nativním vitaminem D pak 4 týdny. Kalcimimetika by měla být přerušena 

nejméně 2 týdny před scintigrafickým zobrazením PT [7].  

 

 

Provedení 

 

Pacient je uložen na posuvné lůžko kamery s fixací hlavy s cílem zabránit jejímu 

nežádoucímu pohybu v průběhu akvizice. Následuje intravenózní aplikace 99mTc-MIBI 

s aktivitou podle hmotnosti pacienta (u standardního pacienta o 70 kg aktivita 700 MBq 
99mTc-MIBI). Za 5 minut po aplikaci radiofarmaka je spuštěna časná fáze SPECT/CT 

(nízkodávkové CT) na dvouhlavé gamakameře Infinia-Hawkeye (GE), s paralaleními 

kolimátory pro nízké energie s vysokým rozlišením (LEHR) se širokým polem zobrazení. V 

zorném poli kamery musí být zachycena celá oblast krku a mediastina, obvykle nastavená od 

příušních žláz po bránici (viz obr. 1). 

Akviziční parametry SPECT snímání: 120 projekcí po 3 stupních, čas na projekci 20 sec, 

matice 128x128. 

Parametry nízkodávkového CT: proud 2,5 mA, napětí 140 kV, tloušťka řezu 10 mm, řezy jsou 

rekonstruovány v matici 256x256, rychlost rotace rentgenky 2,5 rotace/min. 

Za 2-2,5 hodiny po aplikaci radiofarmaka následuje pozdní SPECT nebo SPECT/CT se 

stejnými předvolenými parametry akvizice jako u časné fáze a při stejném nastavení pacienta 

(viz obr. 2) 
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Pro odečet 99mTc-NaTcO4/SPECT obrazů štítné žlázy od časného 99mTc-MIBI/SPECT je jiný 

den provedena scintigrafie štítné žlázy, opět s provedením SPECT (viz obr. 3). Pacientovi je 

intravenózně aplikováno 200 MBq 99mTc-NaTcO4 (s úpravou aktivity podle hmotnosti 

pacienta). Za 15 minut po aplikaci je provedeno snímání štítné žlázy na dvouhlavé 

gamakameře Infinia-Hawkeye (GE) s LEHR kolimátory.  

Parametry SPECT snímání: 120 projekcí po 3 stupních, čas na projekci 20 sec, matice 

128x128.  

 

Toto vyšetření se neprovádí u pacientů po tyroidektomii, při zablokovaní štítné žlázy 

(Amiodaron, předchozí aplikace KL), při atrofii žlázy z důvodů dlouhodobé substituce 

vysokými dávkami hormonů.  

 
 

Obr. 1: Časné obrazy SPECT/CT pomocí 99mTc-MIBI 

Vlevo: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI za 5 minut po aplikaci (časná fáze MIBI) s nálezem ložiska zvýšené 

akumulace radiofarmaka promítající se do dolního pólu štítné žlázy. 

Vpravo: Vybrané řezy 99mTc-MIBI /SPECT/CT v koronální, transverzální a sagitální rovině k upřesnění 

lokalizace. 

 

 

 

Obr. 2: Pozdní SPECT pomocí 99mTc-MIBI 

Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI za 2 hodiny po aplikaci radiofarmaka (pozdní fáze MIBI) s nálezem ložiska 

zvýšené akumulace radiofarmaka promítající se do dolního pólu štítné žlázy, při vyplavení aktivity ze štítné 

žlázy. 
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Obr. 3: SPECT štítné žlázy pomocí 99mTc-NaTcO4 
99mTc-NaTcO4 SPECT štítné žlázy pro odečet obrazů s chyběním aktivity v dolním pólu pravého laloku štítné 

žlázy. 

 

 

 

3.5 Protokol B - Vyšetření PET/CT pomocí 18F-FCH  

 

Příprava 

 

Pacient je vyšetřován nalačno, vzhledem k CT vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky, 6 

hodin před vyšetřením může pít pouze tekutiny.  

 

Provedení 

 

Pacient je uložen na posuvné lůžko přístroje PET/CT Discovery GE cca za 20 minut po 

aplikaci radiofarmaka. Dávkování aktivity je upraveno podle hmotnosti pacienta při 

standardní dávce 100-150 MBq 18F-FCH. Nastavení plánovaného rozsahu skenování je od 

baze lební po bránici. Tato skenovaná oblast zahrnuje 3 postele s předvolenou akvizicí 7 

minut/postel pro oblast krku a horní partie hrudníku a 5 minut/postel pro dolní partie 

hrudníku. Vzhledem k třetinové aplikované aktivitě 18F-FCH (v porovnání s aktivitami při 

detekci Ca prostaty) vyžadují akvizice prodloužený čas [10]. 

Vyšetření začíná ihned po aplikaci jodové KL Iomeron 400 s dávkováním podle hmotnosti 

pacienta 10 ml/10 kg.  

 

Akviziční a rekonstrukční parametry PET: 70 cm transaxiální FOV, matice 256x256, 

rekonstrukce na pracovní stanci PET/CT GE Discovery 690 VUE Point FX (3 iterace, 32 

subsetů, 6,0 mm filtr, s korekcí Time of flight a Resolution Recovery).  

 

Akviziční a rekonstrukční parametry CT: helikální mód, napětí 120-140 kV, proud  

30-250 mA, rychlost rotace 0,7 sec, matice 512x512, rekonstrukce filtrovanou zpětnou 

projekcí. 

 

Data byla zrekonstruována na pracovní stanici kamery GE Discovery 690 PET/CT  

(viz obr. 4). 
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Obr. 4: PET/CT pomocí 18F-FCH 

Vybrané řezy PET/CT pomocí 18F-FCH s nálezem atypického ektopického adenomu v brzlíku na fúzovaných 

PET/CT obrazech v transverzálním, koronálním a sagitálním řezu. 

 

3.6 Vyšetření skeletu pomocí 99mTc-HDP 

Pro toto vyšetření není nutná žádná speciální připrava 

 

Provedení 

 

Celotělové scintigramy jsou provedeny za 2-3 hodiny po intravenózní aplikaci radiofarmaka. 

Pacientovi je intravenózně aplikováno 700 MBq HDP (hydroxymethylendifosfonát) 

s úpravou aktivity podle jeho hmotnosti. 

Snímání je prováděno na dvouhlavé kameře Infinia-Hawkeye (GE) opatřené LEHR 

kolimátory.  

Parametry celotělové akvizice: obrazy ANT a POST s rychlostí posunu lůžka 15-20 cm/min. 

Podle potřeby jsou obrazy doplněny SPECT vyšetřením vybrané oblasti skeletu s 

následujícími akvizičními parametry: 120 obrazů, 20 sec/frame, matrix 128x128.  
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Scintigramy jsou hodnoceny pouze vizuálně s nálezem zvýšeného kostního metabolismu v 

postižených oblastech skeletu (viz obr. 5). 

 

 

 
 

Obr. 5: Celotělová scintigrafie skeletu 

Scintigrafie skeletu se zvýšeným kostním metabolismem v oblasti kalvy, páteře, dále v sakro-iliakálním 

skloubení, v žebrech odpovídající metabolickému postižení skeletu. 

 

 

3.7 Vyhodnocení scintigrafických dat protokolu A  

 

Získaná data z vyšetření PT (časná a pozdní fáze) a štítné žlázy jsou zrekonstruována a 

vyhodnocena na pracovní stanici Xeleris (GE). 

Na časných obrazech je fyziologická distribuce 99mTc-MIBI ve štítné žláze, ve slinných 

žlázách, u mladých lidí v oblasti brzlíku, dále v srdci, v játrech, v kostní dřeni, někdy v hnědé 

tukové tkáni [7]. Obrazy z provedených vyšetření jsou hodnoceny vizuálně pomocí volume 

rendering metody s nálezem ložisek zvýšené akumulace MIBI odpovídající zvětšeným PT 

(viz obr. 1, 2 a 3).  

Vyšetření je doplněno semi-kvantitativním hodnocením pomocí 3D (voxel by voxel) 

subtrakční analýzy s odečtem SPECT obrazů 99mTc-NaTcO4 od obrazů časného  
99mTc-MIBI/SPECT. Tato analýza vyžaduje precizní registraci a řádnou normalizaci SPECT 

obrazů. Tomografické snímky jsou identickým způsobem zrekonstruovány a ořezány tak, aby 

obsahovaly jen oblasti štítné žlázy a slinných žláz se získáním kvalitní prostorové registrace 

(viz obr. 6). 
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Obr. 6: Subtrakce (voxel by voxel) SPECT obrazů 99mTc- NaTcO4 od obrazů časného 
99mTc-MIBI/SPECT 

Po prostorové registraci a normalizaci obrazů se odečtou obrazy 99mTc-MIBI (a-c) ve všech řezech 

(transverzální, koronální, sagitální) minus 99mTc-NaTcO4 (g-i) opět ve všech řezech. Obrazy (d-f) prezentují 

nález malé skupiny voxelů, které jsou viditelné jako residuum 99mTc-MIBI. 

 

 

3.8 Statistické hodnocení  

 

Pacienti skupiny I. 

 

Při porovnání chirurgických a scintigrafických nálezů byly operační výsledky považovány za 

„zlatý standard“. 

Následně byla stanovena sensitivita, specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota 

všech tří protokolů podle následujících vztahů:  

 

 

 

 

 
 

Pacienti skupiny II. 

 

Ze souboru pro statistické hodnocení ve skupině II. byli z celkového počtu 75 pacientů 

vyloučeni 3 pacienti, kteří neměli vyšetřen 25(OH) vitamín D a dalších 6 pacientů, u kterých 

byly stanoveny nízké hodnoty vitamínu D a hyperplasie PT po paratyroidektomii. 

Soubor byl popsán pomocí mediánu a 95 % intervalu spolehlivosti příslušného rozdělení.  

Dvě skupiny byly porovnány pomocí Mann-Whitney Rank Sum testu. 3 skupiny byly 

porovnány pomocí jednosměrné ANOVA Dannově metody. Ve všech případech se 

stanovenou signifikancí p < 0,05. 
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4 Výsledky 

4.1 Výsledky skupiny I. - pacientů s PHPT 

 

1) Jak je patrné z tab. 1 ve skupině s PHPT mělo 209 pacientů (183 žen a 26 mužů) pozitivní 

nález na scintigrafii při vyšetření protokolem A, 44 pacientů (39 žen a 5 mužů) mělo neurčitý 

nebo negativní nález. Následně u těchto 44 pacientů bylo provedeno doplňující vyšetření 

protokolem B.  

2) Všech 253 pacientů vyšetřených pomocí protokolu A (209 pacientů) nebo též pomocí 

doplňujícího vyšetření protokolu B (44 pacientů) bylo operováno. 

3) Při porovnání chirurgických nálezů (považovaných za „zlatý standard“) se scintigrafickými 

výsledky pomocí protokolu A bylo 391 správně negativních (60 %), 193 správně pozitivních 

(30 %), 54 nesprávně negativních (8 %) a 12 nesprávně pozitivních (2 %).  

4) Následně byly vypočteny parametry diagnostické přesnosti: sensitivita 78,1 %, specificita 

97 %, PPV 94,1 % a NPV 87,9 %.  

5) Při porovnání chirurgických nálezů s vyšetřením pomocí protokolu B bylo 67 správně 

negativních (57 %), 45 správně pozitivních (38 %), 2 nesprávně negativních (2 %), a 3 

nesprávně pozitivních (3 %).  

6) Poté byly vypočteny následující parametry diagnostické přesnosti: sensitivita 95,7 %, 

specificita 95,7 %, PPV 93,8 % a NPV 97,1 %.  

7) Při porovnání chirurgických nálezů s výsledky obou metod A a B bylo 388 správně 

negativních (60 %), 238 správně pozitivních (37 %), 9 nesprávně negativních (1 %), a 15 

nesprávně pozitivních (2 %).  

8) Opět byly vypočteny následující parametry diagnostické přesnosti: sensitivita 96,4 %, 

specificita 96,3 %, PPV 94,1 % a NPV 97,7 %.  

9) U 234//253 pacientů (92 %) byl histologicky prokázán nález jednoho adenomu, dva 

adenomy byly odstraněny u 6 pacientů. 

10) Patologické nálezy z hlediska histologie hyperfunkce PT a jejich lokalizace u 253 

pacientů s dg. PHPT jsou prezentovány v grafu. 1.  

Lokalizace adenomů byla následující: levé horní PT v 35 případech (15 %), levé dolní PT 

v 52 případech (22 %), pravé horní PT ve 25 případech (11 %), pravé dolní PT v 53 případech 

(23 %). Dále v této skupině bylo nalezeno 69 adenomů PT (29 %) v ektopické lokalizaci.  

Hyperplasie PT byla histologicky prokázána u 19//253 (8 %) pacientů, jak demonstruje  

graf. 1.  

11) Hyperplasie všech 4 PT byla nalezena u 10 pacientů, hyperplasie 2 PT  u 3 pacientů a 

jedno hyperplastické  PT u 6 pacientů, jak je patrné z grafu 2. 

12) Typická velikost u hyperplasie PT byla pod 10 mm, jen u 9 pacientů byla jejich velikost 

větší než 10 mm, ale u nikoho nepřekročila 20 mm.  

13) Průměrná velikost PT při scintigrafickém nálezu v protokolu A u správně pozitivních lézí 

byla 18 mm (7-70 mm). 

14 Pomocí protokolu A lze zobrazit PT o velikostí nad 5 mm s hmotností nad 100 mg. 

15) Metodou protokolu B je možné detekovat PT o velikosti 4 mm, s hmotností 50 mg.  

 

 

 

 

 

 
 



15 

 

Scintigrafie 

Protokol A 
Ženy Muži Celkem 

Pozitivní nález 183 26 209 

Neurčitý nebo 

negativní nález 
39 5 44 

Celkem 222 31 253 

 
Tab. 1: Výsledky scintigrafického vyšetření pomocí protokolu A u pacientů s PHPT 

 

 

 

 
 

 
Graf 1: Patologické nálezy hyperprodukujících PT u 253 pacientů s diagnostikovanou PHPT 
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Graf 2: Výskyt hyperplasie s různým počtem zvětšených PT u 19 pacientů s PHPT 

 

 

4.2 Výsledky skupiny II. - pacientů s osteoporózou s PHPT a NPHPT 

 

Všichni pacienti z této skupiny byli scintigraficky vyšetřeni protokolem A. 

1) Z celkového počtu 75 pacientů z osteologické ambulance se zvýšenou hodnotou iPTH bylo 

identifikováno 37 pacientů se zvýšenou hodnotou Ca v séru a 36 pacientů, kteří měli normální 

hladinu sérového Ca. Ze souboru pro statistické hodnocení byli vyloučeni 3 pacienti, kteří 

neměli vyšetřen 25(OH) vitamín D a dalších 6 pacientů, u kterých byly stanoveny nízké 

hodnoty vitamínu D a hyperplasie PT po paratyroidektomii. 

Charakteristiku finálního souboru pacientů pro statistickou analýzu ukazuje tab. 2. Pomocí 

statistických metod zpracovává závislost scintigrafické detekce PT na hodnotách Ca a PTH. 

Plasmatická hodnota Ca ve skupině pacientů se scintigraficky prokázanými zvětšenými PT je 

signifikantně vyšší (p < 0,05) než ve skupině se scintigraficky nezvětšenými PT. Rovněž 

hodnoty iPTH ve skupině se scintigraficky prokázanými zvětšenými PT je signifikantně vyšší 

(p < 0,05) než ve skupině se scintigraficky nezvětšenými PT. 

2) U 32 pacientů se zvýšenou hladinou iPTH a Ca byl scintigraficky pomocí protokolu A 

detekován adenom, 3 pacienti odmítli operaci. Paratyroidektomie byla provedena u 29 

pacientů a nález adenomu byl u všech histologicky potvrzen, jak ukazuje tab. 3. 

3) U 34 pacientů se zvýšenou hladinou iPTH, ale s normální hladinou Ca v séru, byl pozitivní 

scintigrafický nález u 26 pacientů, jak je patrné z tab. 2, 12 z nich bylo indikováno 

k paratyroidektomii a histologie u všech potvrdila nález adenomu, jak ukazuje tab. 4. Dalších 

14 pacientů nebylo indikováno k operaci.  
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4) U 8 pacientů se zvýšenou hladinou iPTH a normální hodnotou sérového Ca scintigrafie 

neprokázala hyperfunkční PT. U těchto pacientů sérová hladina iPTH byla signifikantně nižší 

v porovnání s pacienty se zvýšeným iPTH a Ca v séru, jak je prezentováno v tab. 2.  

5) U pacientů s PHPT byla kompletní shoda scintigrafických nálezu s výsledky 

paratyreoidektomie co se týče lokalizace a počtu lézí PT nalezena u 23/29 pacientů (79 %). 

U 5 pacientů byl rozdíl v počtu lézí, 3 PT byla scintigraficky nesprávně pozitivní a 2 

nesprávně negativní. PPV byla 87 %.  

6) U pacientů s NPHPT byla kompletní shoda scintigrafických nálezu s výsledky 

paratyroidektomie v určení lokalizace a počtu lézí PT nalezena u 10/12 pacientů (83%). 

Rozdílný počet pozitivních lézí měli 2 pacienti, ale všichni měli shodu alespoň v jednom 

pozitivním PT. Dvě PT byla scintigraficky nesprávně pozitivní. PPV 85 %.  

7) U 39/75 pacientů byla provedena scintigrafie skeletu k průkazu event. metabolických 

kostních změn. Z počtu 39 vyšetření scintigrafie skeletu, mělo 16/39 (41 %) pacientů známky 

metabolického postižení skeletu, u 3/39 (8 %) byly nalezeny fraktury a u 20/39 (51 %) byl 

nález normální nebo s průkazem degenerativních změn.   

 

4.3 Výsledky skupiny III. - pacientů se SHPT 

 

Všichni pacienti této skupiny byli vyšetření pomocí protokolu A  

1) Pozitivní scintigrafický nález byl u 40/61 pacientů (65,5 %), nepřesvědčivý výsledek byl u 

7/61 pacientů (11,5 %), negativní nález mělo 14/61 pacientů (23 %). 

 

 

 

 
Zvýšené 

PTH 

Scintigrafie 
Histologie PT u pacientů 

s pozitivní scintigrafií 
Zvětšená PT 

Nezvětšená 

PT 

Zvýšené Ca Normální Ca Zvýšené Ca 
Normální 

Ca 

Počet pacientů 

ženy/muži 
62/4 31/1 24/2 7/1 28/1 11/1 

Věk [roky] 
67,0 

42,4 – 80,0 

65,5 

43,1 – 76,9 

69,0 

39,2 – 80,0 

75,0 

49,0 – 85,0 

65,0 

42,4 – 76,1 

68,5 

41,1 – 73,0 

Ca [mmol/l] 
2,61 

2,34 – 3,13 

2,81a 

2,66 – 3,38 

2,51 

2,33 – 2,60 

2,50 

2,35 – 2,60 

2,81c 

2,66 – 3,42 

2,53 

2,29 – 2,60 

iPTH [pmol/l] 
12,1 

7,7 – 45,5 

16,2 

8,0 – 38,6 

11,3 

8,0 – 74,1 

9,9b 

7,0 – 11,9 

15,8 

8,0 – 41,1 

19,7 

9,4 – 90,1 

25(OH) vitamín D 

[nmol/l] 

67,2 

50,6 – 98,0 

61,2 

50,4 – 84,5 

68,3 

51,9 – 116,6 

67,6 

50,9 – 78,7 

64,4 

50,3 – 84,6 

73,6 

62,0 – 127,3 

 

Tab. 2: Charakteristika finálního souboru pacientů skupiny II. pro statistické hodnocení 

Soubor je popsán pomocí mediánu a 95 % intervalu spolehlivosti příslušného rozdělení. 
a: p<0,05 vs. pacienti s normální hodnotou Ca (One-way ANOVA on Ranks, Dunn's Method) 

b: p<0,05 vs. pacienti se zvýšenou hodnotou PTH a Ca (One-way ANOVA on Ranks, Dunn's Method) 
c: p<0,001 vs. pacienti s normální hodnotou Ca (Mann-Whitney Rank Sum test 
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Chirurgie 

Pravé 

horní PT 

Pravé 

dolní PT 

Levé 

horní PT 

Levé 

dolní PT 

Vícečetné 

PT 

Ektopické 

PT 
Celkem 

S
ci

n
ti

g
ra

fi
e 

Pravé 

horní PT 
1      1 

Pravé 

dolní PT 
 7   2  9 

Levé 

horní PT 
  8 1   9 

Levé dolní 

PT 
   6   6 

Vícečetné 

PT 
 2 1    3 

Ektopické 

PT 
     1 1 

Celkem 1 9 9 7 2 1 29 

 

Tab. 3: Porovnání scintigrafických a chirurgických nálezů u 29 pacientů ze skupiny II. 

s PHPT 

 

 

Chirurgie 

Pravé 

horní PT 

Pravé 

dolní PT 

Levé 

horní PT 

Levé 

dolní PT 

Vícečetné 

PT 

Ektopické 

PT 
Celkem 

S
ci

n
ti

g
ra

fi
e 

Pravé 

horní PT 
3      3 

Pravé 

dolní PT 
 3     3 

Levé 

horní PT 
       

Levé dolní 

PT 
   3   3 

Vícečetné 

PT 
 1 1    2 

Ektopické 

PT 
     1 1 

Celkem 3 4 1 3  1 12 

 
Tab. 4: Porovnání scintigrafických a chirurgických nálezů u 12 pacientů s NPHPT 

Korespondující nálezy v tab. 3 a 4 jsou v šedých buňkách. 

 

 
Ve skupině s CKD bylo 21 pacientů s pozitivním, 5 pacientů s neurčitým a 10 pacientů 

s negativním nálezem. Ve skupině pacientů s RF mělo 19 pacientů pozitivní, 2 pacienti 

neurčitý a 4 pacienti negativní scintigrafický nález.  
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2) Solitární léze (adenom nebo hyperplasie PT) byla detekována u 14 pacientů s CKD a u 8 

pacientů s RF, celkem u 22 pacientů. Vícečetná ložiska zvýšené akumulace radiofarmaka 

mělo 18 pacientů, a to 7 pacientů s CKD a 11 pacientů s RF. 

3) Ze 40 pacientů s pozitivním nálezem hyperfunkce PT podstoupilo 16 pacientů operaci (5 

nemocných s CKD a 11 pacientů s RF v dialyzačním programu). 

4) Histologické nálezy u operovaných pacientů potvrdily hyperplasii PT jako známku SHPT u 

7 nemocných, u 3 pacientů se solitárním ložiskem byl histologicky prokázán adenom PT. 

5) Nález multifokální hyperplasie s normální hodnotou Ca byl nalezen u 2 pacientů. 

6) Nález multifokální hyperplasie, ale se zvýšenou hodnotou Ca, byl zjištěn u 2 pacientů a 

uzavřen jako THPT. 

7) U 2 pacientů s hladinou Ca na horní hranici normy a s histologickými známkami adenomu 

byl nález uzavřen jako THPT.  

8) Několik pacientů operaci odmítlo nebo nemohli být operování pro vážné komplikace při 

jejich základním onemocnění. Tito nemocní byli léčeni konzervativně pomocí medikamentů, 

např. pomocí Cinacalceti hydrocloridum (Mimpara). 1 pacient zemřel.  

 

5 Diskuse 

V posledních letech se výrazně zlepšila péče o pacienty s HPT. Jistě k tomu přispěly i 

možnosti přesnější lokalizace hyperprodukující tkáně  PT pomocí zobrazovacích metod, které 

jsou vodítkem k výběru nejefektivnějšího a nejšetrnějšího operačního řešení 

Scintigrafie patří k základnímu standardnímu lokalizačnímu vyšetření PT. V České republice 

jsou využívány obrazové modality zejména SPECT/CT, které upřesnily vztah mediastinálních 

paratyroidních adenomů k průdušnici, jícnu, brzlíku a k páteři [11, 12].  

V současné době je 99mTc-MIBI považováno za radiofarmakum první volby pro zobrazení 

hyperfunkčních PT. Vzhledem k tomu, že specifické radiofarmakum jen pro zobrazení PT 

neexistuje, není v současnosti k dispozici ani jednotný protokol pro jejich zobrazení [7, 8,] a 

používají se různé metody.  

Jednou ze základních scintigrafických technik k průkazu hyperfunkčních PT je dvoufázová 

metoda (časné a pozdní obrazy pomocí 99mTc-MIBI) a to s provedením planárního nebo 

tomografického zobrazení. Při vyšetření pacientů touto metodou bylo pozorováno, že pomocí 

vymývání aktivity že štítné žlázy a přetrvávání aktivity v PT, lze určit patologii PT přibližně 

v 60 % případů. To je v souladu se studiemi i dalších autorů [13-15].  

Z tohoto důvodu byl vyšetřovací protokol A doplněn subtrakční technikou s použitím  
99mTc-NaTcO4, který je levný a stále k dispozici na pracovišti. 

Hodnocení obrazů subtrakční metody pomocí SPECT techniky bylo rozvinuto s využitím 3D 

matematické analýzy a přispělo tak k významnému zpřesnění lokalizace PT. Subtrakcí obou 

obrazů lze obejít nedostatečné prostorové rozlišení scintigrafie, které obecně neumožňuje 

oddělit v obraze PT od štítné žlázy. Rutinně prováděná planární subtrakce trpí všemi 

známými nedostatky planárního zobrazení, proto je výhodné provádět subtrakci 

tomografickou (ze SPECT vyšetření) i za cenu vyšší technické náročnosti. 

Subtrakci lze hodnotit subjektivně, tedy hledat vizuální rozdíly v oblastech typických pro 

lokalizaci PT. Pro podporu vizuálního hodnocení je možné subtrakci kvantifikovat. Nicméně 

díky nepřesnostem v registraci mohou vznikat i artefakty. Proto je třeba subtrakci hodnotit s 

přihlédnutím jak k vizuálnímu, tak i ke kvantitativnímu výsledku. Subtrakce je vhodným 

doplňkem standardního vyšetření zvyšující významně jeho citlivost. 

V literatuře je řada prací hodnotící přesnost v určení patologických PT. Autoři Nichols a spol. 

porovnávali obrazy subtrakční metody pomocí planárních obrazů provedených pomocí 

pinhole kolimátoru a vyšetření doplňovali SPECT vyšetřením pomocí 99mTc-MIBI. Nejlepší 

výsledky přesnosti v určení PT našli při hodnocení všech použitých technik dohromady se 
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sensitivitou 89 %, v porovnání separovaného hodnocení časných, pozdních a SPECT obrazů 

[16].  

Rozvoj tomografických a hybridních systémů obohatil scintigrafické vyšetření PT o další 

metody SPECT a SPECT/CT, které přispěly ke zlepšení diagnostické přesnosti v určení 

lokalizace patologických PT, jak je prezentováno v řadě prací [17-19].   

SPECT/CT pomocí 99mTc-MIBI přispěla k rozvoji mini-invazivních operačních výkonů na 

základě zlepšení předoperační lokalizace patologického PT a snížila tak frekvenci bilaterální 

krční operace s revizí všech čtyř PT [20-22].  

Obdobné zkušenosti při detekci PT získané v této práci lze najít v literatuře. SPECT/CT se 

významně uplatňuje při detekci ektopického PT, výsledky jsou lepší než při provedení pouze 

SPECT [65]. Khan a spol. uvádí, že sensitivita scintigrafie závisí na vaskularizaci adenomu 

[23], Taieb a spol. shrnuje výsledky z různých prací, že celková sensitivita scintigrafie PT se 

pohybuje v rozmezí 60-86 %. Upozorňuje, že sensitivita závisí na hmotnosti PT, dále na 

laboratorních hodnotách PTH a Ca. Uvádí, že SPECT zvyšuje sensitivitu v porovnání 

s planárními obrazy, zejména u dolních adenomů. Subtrakční metoda má vyšší sensitivivu o 

5-10 % než vyšetření dvoufázovou metodou. A rovněž subtrakční metoda lépe detekuje 

průkaz hyperplasie PT a multiglandulární postižení [24].  

Parametry diagnostické přesnosti byly stanoveny ve skupině pacientů I. s PHPT. Tato skupina 

byla největší a bylo v ní nejvíce pacientů indikováno k operaci. Výsledky této skupiny 

umožnily získat validní hodnoty sensitivity, specificity, prediktivní hodnoty pozitivního a 

negativního výsledku. Tyto parametry protokolu A jsou zcela srovnatelné s výsledky studií 

výše jmenovaných autorů [19, 24, 25]. Nejčastější rozdíly v porovnání chirurgických a 

scintigrafických výsledků se týkaly nesprávně pozitivních nálezů, a to při hodnocení počtu 

PT. Jistě podstatnou roli při tom hraje velikost PT, ale např. v jednom z případů byl 

scintigrafický nález hodnocen jako jedno zvětšené PT, ale operačně byly prokázány dvě 

menší PT. Podle zkušeností s vyšetřením pacientů se scintigrafie dopouští jisté nepřesnosti i 

v určení horních a dolních PT. Pokud jsou PT uložena více mediálně, nelze spolehlivě určit 

PT ani lateralizaci (dx/sin). Nesprávně negativní výsledky se týkaly malých lézí 

lokalizovaných v blízkosti štítné žlázy nebo v blízkosti páteře, protože MIBI se akumuluje i v 

kostní dřeni. Právě tyto negativní nebo nejasné nálezy na scintigrafii pomocí protokolu A a 

zároveň při zvýšených laboratorních hodnotách PTH a Ca vedly k využití další techniky  
18F-FCH PET/CT - protokol B [9, 26]. Nesprávně pozitivní nálezy byly i při vyšetření 

pomocí protokolu B. V jednom případě se jednalo o pacienta s cystickým adenomem, který 

byl pomocí protokolu B hodnocen jako dva adenomy. V druhém případě byly popsány dvě 

akumulující léze, ale ve skutečnosti jedna z lézí byla lymfatická uzlina. U dalšího pacienta 

byla jako pozitivní léze PT popsána tkáň štítné žlázy. Nesprávně negativní nálezy byly u 

dvou pacientů. V prvním případě se jednalo o ektopické PT s atypickým dlouhým tvarem. Ve 

skutečnosti se jednalo o dvě léze. Ve druhém případě s nálezem dvou PT byl jeden určen 

správně, ale druhé PT mělo pouze 4 mm, tedy na hranici rozlišovací schopností PET.  

Na základě dosavadních zkušeností je doplňující vyšetření pomocí 18F-FCH PET/CT 

protokolem B velmi přínosné. Jak ukazují výsledky hodnot sensitivity a specificity, při 

kombinaci obou metod vysoce převyšují hodnoty 90 % (sensitivita 96,4 %, specificita  

96,3 %, PPV 94,1 % a NPV 97,7 %). Navíc plnohodnotné CT dobře posoudí i přesnou 

lokalizaci PT. V CT obraze se jak adenom, tak hyperplasie zobrazují s vyšší denzitou než tkáň 

štítné žlázy nebo lymfatických uzlin. To rovněž napomáhá v hodnocení u některých pacientů, 

kde štítná žláza nebo lymfatické uzliny vykazují zvýšenou akumulací 18F-FCH. Avšak 

vzhledem k ceně vyšetření a ke kapacitním možnostem využití PET/CT kamery, není tato 

technika rutinně prováděna, a proto je doporučena právě při nejasných a negativních nálezech 

zjištěných pomocí protokolu A. Přínos ve zlepšení diagnostické přesnosti při použití PET/CT 
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techniky oproti ostatním metodám vyvažuje nevýhody časové náročnosti vyšetření a vyšší 

radiační zátěže pacienta. 

Ve skupině II. u pacientů s OP, kteří vykazovali zvýšené sérové hodnoty iPTH a normální 

hodnoty Ca v séru se podařilo prokázat hyperfunkční PT i při tzv. NPHPT. Ve studii 

SPECT/CT technika pomocí protokolu A měla vysokou PPV (85 % a 87 %) při detekci PT 

jak u pacientů s PHPT, tak u pacientů s NPHPT [27]. Výsledky jsou ve shodě s dalšími 

studiemi [28, 29]. Kombinace metabolické a morfologické tomografie (i při nízkodávkovém 

CT) poskytuje poměrně vysokou přesnost v určení PT (viz obr. 1) a s ohledem na strukturální 

anatomické detaily z CT vede k optimální chirurgické strategii [11, 14, 30]. Jak ukazují 

výsledky, u pacientů se zvýšeným iPTH (s poměrně širokým rozpětím hodnot) a s normálním 

Ca v séru u jedinců s OP, lze pomocí scintigrafického vyšetření PT protokolem A na základě 

průkazu zvětšených PT identifikovat i ty pacienty s nejčasnější formou asymptomatické 

PHPT. Operační nálezy těchto pacientů patologické nálezy PT potvrdily. Studie pacientů 

skupiny II. má rovněž své limity. Jedná se o observační studii s použitím po sobě jdoucích 

pacientů během určitého období. Data trpí předpojatosti při výběru pacientů, do skupiny byli 

zařazeni pacienti s OP a se zlomeninami kostí. U pacientů chybí preferovaná metoda měření 

ionizovaného vápníku. V této studii se jedná o relativně malý soubor pacientů, kde je tedy 

nutno počítat s jistým omezením závěrů. Nová multicentrická, prospektivní studie různých 

předoperačních zobrazovacích metod u pacientů s NPHPT by jistě přispěla pro přesnější a 

objektivní vyšetřování PT k nalezení optimálního řešení pro tuto skupinu pacientů. 

Někteří pacienti s PHPT ze skupiny II., kteří byli sledování v osteologické poradně s OP, měli 

provedenu i scintigrafii skeletu, a u menší poloviny vyšetřených pacientů (v 41 %), byly 

prokázány známky metabolického postižení skeletu. Tyto změny mají souvislost jak 

s biochemickými, tak s mikro a makroskopickými morfologickými kostními změnami [31, 

32]. Scintigrafie skeletu tak přispívá k objektivizaci metabolických kostních změn  

(viz obr. 5). 

Do skupiny III. byli zařazeni pacienti s SHPT na podkladě onemocnění ledvin. Většina 

pacientů se SHPT může být léčena pouze medikamentózně. Potřeba chirurgické léčby se 

zvyšuje s délkou trvání CKD a počtem let na dialyzační léčbě, kdy přesto nastupuje porucha 

metabolismu Ca a P a stoupá hladina PTH [33]. Úloha scintigrafického zobrazování před 

operací u pacientů se SHPT je popsána v literatuře [24]. Wimmer a spol. ve své práci 

prezentuje průkaz multifokálního postižení PT pomocí 99mTc-MIBI SPECT/CT nejen u 

SHPT, ale i THPT. V práci potvrzuje, že fúzované obrazy 99mTc-MIBI SPECT/CT lépe 

detekují patologii PT v porovnání s výsledky samostatně provedeného CT nebo MRI [30]. Ze 

souboru pacientů s SHPT bylo indikováno k operaci 16 pacientů. Řada pacientů nebyla 

operována v důsledku přípravy na transplantaci ledvin nebo z důvodů jiných závažných 

komplikací primárního nebo sekundárního onemocnění. Několik pacientů rovněž odmítlo 

operaci. Ve skupině operovaných pacientů byla histologicky potvrzena THPT u 5 případů, 

SHPT u 7 pacientů [34]. Histologické známky adenomu byly nalezeny u 5 pacientů. V 

případě zjištění adenomů, je nutné také vzít v úvahu možnost, že pacienti mohli mít i 

neléčenou PHPT, což vedlo k chronickým selháním ledvin. Při histologickém vyšetření v 

některých případech dokonce zkušený patolog má potíže v rozlišování adenomu a hyperplazie 

při zvětšených PT. Studie potvrdila skutečnost, že výskyt hyperplazie PT závisí na 

chronickém trvání onemocnění ledvin a poukazuje na širokou variabilitu velikosti a lokalizace 

PT. 

Scintigrafie napomáhá k detekci PT i u pacientů, kteří již v minulosti prodělali chirurgické 

odstranění PT [35, 36]. Právě u těchto pacientů, u kterých laboratorní hodnoty znovu 

signalizují zvýšený PTH, se rovněž velmi osvědčilo nejprve provedení protokolu A a při jeho 

negativitě nebo nejasném nálezu provedení protokolu B.  

 



22 

6  Závěry  

1) V současnosti není k dispozici jednotný protokol vyšetření hyperfunkčních PT, k jejich 

detekci se využívá kombinace zobrazovacích metod, kde klíčovou roli hrají techniky 

nukleární medicíny.   

2) V této práci byl na dostatečném souboru operovaných pacientů ověřen protokol 

využívající dvoufázové vyšetření SPECT/CT s porovnáním časné a pozdní fáze  
99mTc-MIBI vyšetření a subtrakce s odečtem obrazů štítné žlázy od časné fáze  
99mTc-MIBI pomocí 3D subtrakční analýzy. Tento protokol je podle sensitivity metody 

cca v 80 % úspěšný při detekci patologicky zvětšených PT jak u pacientů s PHPT, tak 

rovněž s NPHPT a SHPT.  

3) Dále byl na menším souboru pacientů, u kterých nebylo dosaženo úspěšné lokalizace PT 

pomocí zmiňovaného protokolu využívajícího 99mTc-MIBI, testován postup využívající 

zobrazení pomocí 18F-FCH technikou PET/CT. V tomto souboru samotném byla citlivost 

metody cca 95 %, výsledek je však limitován relativně malým počtem pacientů.  

4) Při porovnání výsledků sensitivity samotných protokolů SPECT/MIBI a PET/FCH a 

kombinace obou těchto metod bylo prokázáno jasné zvýšení NPV o 10 % u protokolu 

PET/FCH a u kombinace obou metod. Specificita u všech protokolů byla srovnatelná, 

dosahující 96-97 %. Z těchto výsledků vznikl návrh optimálního scintigrafického 

vyšetření u pacientů s diagnózou HPT. U všech pacientů je doporučeno začít 

scintigrafické vyšetření protokolem SPECT/MIBI, při jeho negativitě nebo nejasném 

nálezu provést doplňující vyšetření protokolem PET/FCH, který zvyšuje sensitivitu 

vyšetření o 15 %.  

5) Pomocí kombinace obou protokolů byla úspěšně zobrazena i malá PT do velikosti okolo 

5 mm nebo PT uložená v těsné blízkosti štítné žlázy nebo páteře.  

6) Tento postup se osvědčil nejen u pacientů vyšetřovaných bez předchozích operačních 

zákroků v oblasti krku či hrudníku, ale rovněž i u pacientů po paratyroidektomii.  

7) Soubor pacientů byl na základě klinických a laboratorních výsledků rozdělen do skupin 

jednotlivých forem HPT. Z hlediska výskytu HPT v našem souboru pacientů s PHPT a 

NPHPT významně převládaly ženy s nálezem jednoho zvětšeného PT, což odpovídá 

statistickým údajům v ČR a v Evropě. Ve skupině pacientů s SHPT byl poměr z hlediska 

pohlaví vyrovnanější, v souvislosti podle výskytu základního onemocnění, které vedlo ke 

SHPT.  

8) Výsledky srovnání scintigrafie s chirurgickými nálezy potvrdily význam scintigrafického 

zpřesnění lokalizace patologických PT, které výrazně ovlivňuje strategii chirurgické 

léčby s různými modifikacemi postupů od bilaterální standardní operace až po 

v současnosti preferované mini - invazivní výkony. 

9) Statistické hodnocení bylo provedeno na souboru pacientů sledovaných v osteologické 

poradně pro OP, kteří byli suspektní z PHPT nebo z NPHPT se dvěma hlavními závěry: 

Plasmatická hodnota Ca ve skupině pacientů se scintigraficky prokázanými zvětšenými 

PT je signifikantně vyšší (p < 0,05) než ve skupině se scintigraficky nezvětšenými PT. 

Rovněž hodnoty iPTH ve skupině se scintigraficky prokázanými zvětšenými PT je 

signifikantně vyšší (p < 0,05) než ve skupině se scintigraficky nezvětšenými PT. Soubor 

byl popsán pomocí mediánu a 95 % intervalu spolehlivosti příslušného rozdělení. Z toho 

se dá usuzovat, že metabolická aktivita hyperprodukujících příštítných tělísek je jedním 

z rozhodujících faktorů jejich zobrazení. Tato informace může být stěžejní pro 

rozhodování o diagnostickém algoritmu a nakonec i o chirurgickém řešení – čím vyšší je 

hladina Ca a iPTH, tím je vyšší šance k správné lokalizaci pomocí scintigrafického 

vyšetření a tím i úspěšného chirurgického řešení. 
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10) S rozvojem mini-invazivních chirurgických postupů stoupá počet pacientů indikovaných 

ke scintigrafii s cílem určení přesné identifikace a lokalizace patologických PT. Náš 

návrh optimálního vyšetřovacího postupu, spočívající v kombinaci metod SPECT a PET 

s různými radiofarmaky poskytuje nyní nejvyšší známou diagnostickou přesnost 

lokalizace hyperfunkčních příštítných tělísek. Přínos ve zlepšení diagnostické přesnosti 

oproti ostatním metodám vyvažuje i nevýhody časové náročnosti vyšetření a zvýšené 

radiační zátěže pacienta. Tento vyšetřovací postup může být využíván jako důležitý 

předpoklad úspěšné chirurgické léčby a významně tak přispívat ke kvalitní péči o 

pacienty v endokrinologické, osteologické a nefrologické praxi.  
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