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Klinická část

CAPTOPRIL při radionuklidové diagnostice renovaskulární
hypertenze.

Šabata L., Brož J., ONM České Budějovice

PATOFYZIOLOGICKÉ A FARMAKOLOGICKÉ POZNÁMKY.
RenovaskulArni hypertenze (RYH) je hypertenze způsobená fun-

kčně významnou stenózou renální arterie či její větve. Zatímco
stenóza renální arterie se vyskytuje asi u 10% hypertoniků, výs-
kyt RVH je udáván kolem 4-5% všech hypertoniků. Nelze tedy jen
z nálezu stenózy a. renalis u hypertonika uzavírat diagnózu RVH.
RVH vzniká tehdy, když v ledvině se stenózou arterie dochází
v důsledku hypoperfuze ke zvýšené sekreci reninu a tím i zvýšení
hladiny Angiotenzinu I, který je působením Angiotenzin - Conver-
ting - Enzymu (ACE) přeměněn na Angiotenzin II (AT-II). Vedle
celkových účinků (které v konečném důsledku vedou k hypertenzi)
způsobí AT-II v ledvině se stenózou vasokonstrikci, především vas
efferens glomerulů. Tento kompenzační mechanismus udrží relativně
zachovanou filtrační funkci nefronu díky vyššímu filtračnímu tla-
ku. Snížení průtoku plasmy v důsledku stenózy se projeví hlavně
zvýšenou reabsorbcí vody a sodíku v tubulech, tedy i zpomalením
parenchymového transportu látek vylučovaných tubuly (např. hippu-
ran či MAG3).

inhibitory ACE - mezi ně patří CAPTOPRIL (firemní preparáty
CAPOTEN, TENZIOMIN) a ENALAPRIL, (pro stručnost v dalším jen cap-
topril).

Zabraňují přeměně AT-I na AT-II. Po p.o. podání je maximum
účinku za 60-90 minut, po sublinguálním podání údajné již za 2
minuty- Po jídle se resorbce snižuje (tuhá strava). Poločas ele-
minace z plasmy je kratší než 3 hodiny.

Účinek captoprilu u RVH : V ledvině se stenotickou arterií
dochází ke zrušení vasokonstrikce vas efferens glomerulů, tím
klesá filtrační tlak a glomerulární filtrace (GFK) postižené led-
viny, průtok plasmy se podstatně nemění, avšak snížení filtrace
vede k dalšímu zpomaleni tubulárního transportu látek jako jsou
hippuran a MAG3. v kontralaterální ledvině může kompensatorně do-
jít ke zvýšení GFR, celková GFR se tedy nemusí měnit. Z celkových
účinků je důležitý pokles TK, který je tím výraznější, čím vyšší
je předchozí aktivace renin-angiotenzinového systému. K té dochá-
zi také při signifikantní sodíkové depleci (diuretika !). V tomto
případe jsou jak TK tak i funkce obou ledvin závislé na AT-II
a po podání captoprilu dojde vedle poklesu TK i k oboustrannému
snížení GFR i v nepřítomnosti RVH.

U jiných druhů hypertenze při zachované sodíkové rovnováze
k výše uvedeným změnám v ledvinách nedochází. Zde je tedy místo
pro radionuklidové metody, které jsou schopny podle použitého ra-
diofarmaka zachytit captoprilem vyvolané snížení GFR (Tc-DTPA) či
prodloužení tubulárniho transportu (hippuran, HAG3), což je spe-
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Na našem odděleni provádíme vyšetření vleže, s detektorem
pod vyšetřovacím stolem, 99m-Tc-DTPA aplikujeme v dávce 2
MBg/kg. Analogové snímky z kamery snímáme po 2 minutách a celková
doba vyšetření je 25 minut. Záznam do počítače probíhá takto: 60
obrazů po 1 sekundě, poté obrazy po 20 sekundách. Perfusni křivky
z ROI ledvin (normované na 1 pixel) a aorty používáme jen jako
pomocný ukazatel. Z funkčních křivek, vytvořených z ROI ledvin po
odečtení pozadí mezi ledvinami, odečítáme T-max a T-l/2. Křivky
též hodnotíme vizuelně. Z integrálu křivek od 1,3 do 2,3 minuty
vypočteme pro obě ledviny relativní podíl (RP) v % z celkové GFR.
Pokud jsou křivky symetrické, RP horši ledviny nad 45%, T-max do
5 minut a rozdíl T-max mezi levou a pravou stranou do 1 minuty,
pak považujeme vyšetření za negativní (ve smyslu RVH). Jinak opa-
kujeme bez podání captoprilu.

HODNOCENÍ
Srovnáváme příslušný ukazatel funkce téže ledviny při vyšet-

ření s captoprilem proti vyšetření bez captoprilu. Jako specific-
ké pro jednostrannou stenózu renální arterie s RVH se považuje
u Qgja-Tc-DTPA; Pokles qlomerulárnl filtrace ledviny (buď absolut-
ní vypočtená dle Gatese nebo HP v I) - hraniční hodnotu udávají
pouze ojedinělí autoři na 5%, většinou není v literatuře uvedena.
Dle našich zkušenosti je hranice mezi 10-15% původní hodnoty. Při
těžké stenóze se křivka blíží až ke clearanční, s výrazným vasku-
lárním vrcholem. RP či GFR pak není možno spolehlivě stanovit.
Dále se zpomaluje parenchymový transport (posun T-max a prodlou-
ženi T-l/2). Zde musíme posoudit na analogových snímcích zda je
retence v parenchymu (u RVH), či v dutém systému ( nespecifické).
Výhoda DTPA : snazší poznání segmentárni stenózy.
Nevýhoda DTPA : u RVH s těžší poruchou funkce ledviny se stenózou
(filtrace pod 20 ml/min) často již nelze po captoprilu další
zhoršení křivky a funkce prokázat.
Hipuran či MAG3; Prodlouženi parenchymovéňo transportu v ledvině,
popřípadě až "obštrukční" křivka u těžké stenózy (odlišeni od
nespecifické retence v dutém systému je nutné provést na analogo-
vých snímcích)• Většina autorů hodnotí prodloužení transportu jen
kvalitativně , pouze Kletter (1988) uvádí jako kvantitavní ukaza-
tel změnu T-max o více než 2,0 minuty. Dále Oei (1990) uvádí jako
pozitivní rozdíl mezi T-max levé a pravé strany větší než 1 minu-
ta (i při vyšetření bez captoprilu) . Hodnota T-l/2 exkrece je
nespolehlivá.
Výhoda hippuranu či MAG3: u části RVH se špatnou funkcí ledviny
se stenózou bylo možno dle literatury prokázat charakteristické
změny po captoprilu, zatímco s 99m-Tc-DTPA nebyly změny patrné.
Perfusni fáze; Většina autorů nezjistila přinos perfusni fáze pro
hodnoceni RVH. Domníváme se však, že nález relativně lepší perfu-
se, než odpovídá zjištěné filtraci dané ledviny při vyšetření
s caproprilem, je vhodný pomocný ukazatel přítomnosti RVH.
Z technických důvodů jsme sice nebyli schopni provést hodnocení
perfusni fáze u našich pacientů s RVH, avšak pozorovali jsme na
prvých dvou dvacetisekundových snímcích z počítače u ledviny se
stenózou vyšší aktivitu při vyšetření s captoprilem než bez něj.
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NAŠE VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Provedli jsme dynamickou scintigrafii ledvin (99m-Tc-DTPA)

s podáním captoprilu u 100 pacientů odeslaných na izotopové vy-
šetření ledvin s diagnózou hypertenze. U 49 pacientů jsme vyšet-
ření opakovali bez captoprilu, ostatní jsme rovnou hodnotili jako
negativní, případně se na opakování pacient nedostavil.
Výsledky:

4x jasně pozitivní jednostranný nález (clearančni křivka či
těžké sníženi akumulace radiofarmaka s výrazným zpomale-
ním parenchymového transportu na straně stenózy po cap-
toprilu) .
U všech byla angiograficky prokázána stenóza a. renalis
na straně pozitivního nálezu při normální arterii na dru-
hé straně a provedena perkutánni transluminální angiop-
lastika (PTA). Následné kontrolní vyšetřeni (s captopri-
lem) vždy prokázalo výrazné zlepšení funkce i perfuse
ledviny. Zatímco TK se normalizoval ve 3 případech (2x
bez léčby, lx při nízké dávce antihypertenziv), v jednom
případě TK se snižil jen mírně (v tomto případě přitom
došlo ke zvětšení objemu funkčního parenchymu po PTA
u původně menší ledviny se stenózou).

5x sporně pozitivní jednostranný nález : 4x pokles relativ-
ního podílu na funkci o 13-16%, lx pouze posun T-max
a T-l/2. Ve 2 případech angiograficky prokázána oboust-
ranná stenóza a. renalis maximálně o 50%, ostatní neměli
angiografii provedenu.

2x negativní nález při angiograficky prokázané stenóze ne
více než o 75% - lx šlo o oboustrannou stenózu, lx o jed-
nostrannou stenózu, kde však byla již svraštělá ledvina
s podílem 23% na celkové funkci a s těžce patologickou
křivkou, která se po captoprilu nezměnila.

U ostatních pacientů hodnocených jako negativní byla AG pro-
vedena pouze 2x - rovněž s negativním nálezem. Z hlediska možné
mylné interpretace chceme upozornit na změny po captoprilu, které
jsou obdobné jako při jednostranné stenóze, avšak vyskytly se
u našich pacientů oboustranně (symetricky). V jednom případě po
captoprilu byl průběh křivek oboustranně clearančni (při normál-
ních křivkách bez captoprilu) - AG oboustranné s normálním nále-
zem na a. renalis. V případě tohoto obézního pacienta s podezře-
ním na poruchu nadledvinek, byl zrejmé v době vyšetření celkové
aktivován renin-angiotenzinový systém, což při captoprilu způso-
bilo pokles GFR v obou ledvinách. V dalších 4 případech došlo
oboustranně k výraznému zpomalení parenchymového transportu
s opožděným T-max a zpomaleným poklesem aktivity v parenchymu při
vyšetření s captoprilem, u všech bylo provázeno výrazným poklesem
TK (o 40-50 torrů systolického TK). Tyto případy jsme hodnotili
jako nespecifickou zménu při hypotenzi vyvolané captoprilem (an-
giografie nebyla provedena u nikoho z nich).

ZAVER
Dynamická scintigrafie ledvin s captoprilem je vhodná metoda

pro vyšetření pacientů s možnou renovaskulární hypertenzí při
jednostranné stenóze a. renalis. Vyšetření má dostatečnou senzi-
tivitu a i s ohledem na nízký výskyt RVH v hypertonické populaci
přijatelnou specifitu pokud vycházíme z faktu, že v současné době
jediným spolehlivým průkazem RVH je zlepšeni či normalizace TK po



provedeném zákroku na renální arterii (PTA či rekonstrukce). Me-
toda neni určena pro zjištěni jakékoli stenózy renálnich arterii,
pouze pro jednostrannou stenózu podmiňující RVH. Vyšetřeni
s Tc-DTPA je spolehlivé jen dokud neni značně poškozena funkce
ledvin (filtrace ledviny pod 20 ml/min). U oboustranné stenózy je
jeho význam sporný, u transplantovaných ledvin nemá význam. Při
dlouhotrvající stenóze jeho citlivost klesá.

Námi navržený postup (první je vyšetření s captoprilem) res-
pektuje běžnou klinickou praxi s ohledem na ekonomické a časové
faktory. Vzhledem k tomu, že pacienti s hypertenzi jsou stejně
odesíláni na "izotopové vyšetřeni ledvin", jsou dodatečné náklady
(captopril a u cca 50% pacientů opakované vyšetřeni) přijatelné,
pokud se tak včas zachytí většina pacientů s RVH. Nelze ji však
jistě považovat za screeningovou metodu pro každého pacienta
s hypertenzí, proto je nutný výběr. Za indikaci k tomuto vyšetře-
ní lze považovat:

1) náhle vzniklou hypertenzi či náhlé zhoršení hypertenze
původně dobře kontrolované

2) jakákoliv hypertenze refrakterni na léčbu
3) juvenilni hypertenze - bližši indikace dle pediatra
4) ostatní hypertenze pokud je negativní rodinná anamnéza

nebo je slyšitelný břišní šelest.
5) kontrola RVH po zákroku na renální arterii (PTA): posou-

zení úspěšnosti zákroku co do funkce ledviny a v dalším
průběhu včasné zjištěni restenózy či stenózy na druhé
straně (tuto indikaci považujeme za obligatórni brzy po
PTA, v dalším průběhu při opětném zvýšení TK).

V širšim smyslu je indikací i vyloučení obecné renální příčiny
hypertenze.
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Metody radioizotopového vyšetřeni krvácení do GIT
J. Musil, ONM České Budějovice

teí

Je všeobecně známo, že diagnostika krvácení do gastrointes-
tinálního traktu z hlediska jeho lokalizace představuje často ob-
tížně řešitelný problém. Je sice známa celá řada metod, v konk-
rétních případech je však jejich použitelnost z nejrůznějších dů-
vodů mnohdy značně omezena. Radioizotopové metody jsou charakte-
ristické svou vysokou citlivostí a neinvazivnosti. Mezi kliniky
jsou však poměrně málo známé a z tohoto důvodu jsou i přes svou
dostupnost poměrně málo využívané. Následné pojednáni budiž bráno
pouze jako stručný teoretický přehled radioizotopových metod pro
tuto diagnostiku.

Při diagnostice krvácení do GIT používáme několik základních
radioizotopových metod :

1. Kvalitativní průkaz krvácení : Metoda používá erytrocyty
značené 51Cr, značení se provádí in vitro. Při značení se používá
10 ml pacientovy nesrážlivé krve, po přidáni 4 MBg c^Cr v podobě
dvojchromanu sodného, probíhá inkubace za pokojové teploty po do-
bu 60 minut, kolem 45 minuty se přidává 0,5 ml Celaskonu k reduk-
ci nenavázaného chrómu. Po reinjekci suspenze je prováděn komp-
letní sběr stolice po dobu 1 týdne. Touto metodou lze prokázat
již kolem 0,1 ml krve ve stolici. Normální hodnoty jsou do 3 ml
krve za 24 hodin.

2. Vyšetření místa krvácení do GIT :
a/ použití 9 9 mTc značených erytrocytu: Podaná aktivita se

pohybuje v rozmezí 400-600 MBq. Nejčastéji se používá vazba
9 9 mTc na erytrocyty in vivo. Jedná se o metodu vazby pomocí před-
chozí aplikace neaktivního pyrofosfátu. Tuto metodu lze velmi vý-
hodně využít pro radioizotopový monitoring. Detekujeme tak krvá-
cení o rychlosti již od 0,12 ml krve za minutu. Jiné prameny po-
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pisuji nejnižší množství krve v GIT v rozmezí 5-70 ml.
b/ použiti 99mTc-S-koloidu: Tato metoda je ještě citli-

vější, lze ji detekovat krvácení o rychlosti kolem 0,05-0,1 ml
krve za minutu. Ale vzhledem k velmi rychlému vychytávání radio-
nuklidu v RES ji nelze použit pro radioizotopový monitoring. Po-
daná aktivita jako v případě a/.

c/ značený serumalbumin
d/ „g TC-DTPA
Poslední dvě uvedené metody jsou sice v literatuře uvádě-

ny, používány jsou však minimálně.
3. Vyšetření se zaměřením na Meckelův divertikl : nejedná se

přímo o průkaz krvácení s místem jeho lokalizace, ale o určení
možné příčiny krváceni. Meckelův divertikl představuje residuum
po embryonálním omfaloenterickém duktu a vyskytuje se asi ve 3%
populace. V jeho průběhu se může vyskytovat ektopická žaludeční
sliznice se sekrecí HC1 a na podkladě této ektopické sekrece mo-
hou vznikat abnormálně lokalizované ulcerace sliznice tenkého
střeva s následným krvácením. Název "vyšetření se zaměřením na
Meckelův divertikl" je vlastně terminologicky nesprávný, protože
se jedná ve skutečnosti o diagnostiku ektopické žaludeční slizni-
ce.

Při vyšetřeni je aplikován gg_Tc-pertechnát i.v., podaná
aktivita je kolem 3-7 MBq/kg a obecne se podává kolem 200 MBq.
Ektopická žaludečni sliznice pak jeví stejnou akumulační aktivitu
pro 9gmTc jako normální žaludeční sliznice.

Praktické využití uvedených metod :
Metoda využívající 51Cr-ery se v současné době prakticky ne-

používá, neprovádíme ji ani na našem oddělení. Tento fakt je dán
především všeobecným rozšířením citlivých biochemických metod,
a to jak klasické benzidinové zkoušky, tak především zavedením
derivátu guajakových pryskyřic, napr. v podobě známého Haemoccul-
tu. Možnost velmi přesného určeni množství krve v GIT nemá pro
klinika příliš velký význam.

Druhá skupina metod představuje stěžejní oblast ve vyšetřo-
vání krvácení do GIT. Ve většině případů se používá metoda
s gpmTc-značenými erytrocyty, metoda vazby in vivo. Vyšetření
tímto způsobem provádíme i na našem oddělení. Je založeno na
principu detekce značených erytrocytu mimo intravaskulární pros-
tor. Pacient přichází bez přípravy, je mu aplikován neaktivní py-
rofosfát i.v., následně po 15-30 minutách 400-600 MBq
gojj-Tc-per- technátu, rovněž i.v.. Snímky se provádějí se zaměře-
ním na abdominálni oblast vleže, v přední projekci. Kombinujeme
přitom metodu angioscintigrafie a dalších statických snímků
v různém časovém intervalu. Registrace časné fáze bezprostředně
po aplikaci 9 9 mTc je prováděna na počítači po dobu prvé minuty,
časová sekvence pro tyto časné snímky je 1-2 sekundy. Většinou
provádíme rovněž snímkování časné fáze na film, eventuelné pola-
roid. Expozice těchto časných snímků se pohybují v rozmezí 5-10
sekund. Následné snímky provádíme obvykle v minutových interva-
lech až do 10 minut po aplikaci, dále v 10 minutových interva-
lech, např. do 90 minut, eventuelně do 2 hodin. Poté je možné
provádět radioizotopový monitoring, např. 24 hodin, s intervaly
mezi snímky jednu i více hodin. Po 12 hodinách můžeme opět apli-
kovat 99mTc, většinou nižší aktivitu - kolem 200 MBq. Uvedený
postup nutno brát pouze jako návrh, časový odstup mezi pozdními
snímky je vhodné korigovat podle aktuálního stavu, tedy podle to-



ho, zda jsme diagnostikovali krváceni již v časné fázi či niko-
liv. Tento postup je často nazýván radioizotopový monitoring
(RM), je výhodný předevšim při častém intermitentním charakteru
krváceni do GIT. Časná fáze angioscintigrafie je významná nejen
pro možnost zachyceni stávajícího krvácení, ale rovněž pro mož-
nost zachyceni dalších patologických procesů charakteru tumorů,
varixů, aneurysmat, pseudoaneurysmat, divertiklů sigmatu. Tyto
afekce bývají často patrné pouze na časných snímcích, kdy se de-
monstruji jako útvary charakteru krevního poolu, v dalších fázích
(pokud však nejsou zdrojem intermitentního krvácení) se stávají
méně výraznými, eventuelně nediagnostikovateInými. Navíc je
v časné fázi poněkud přehlednější oblast levého a pravého hy-
pochondria, která na pozdních snímcích často představuje problém
v hodnocení celé studie.

Naopak při dosti častém intermitentním charakteru krvácení
do GIT se pozitivní nález ukáže např. až pó 6 hodinách "monitoro-
váni". Otázkou pak zůstává volba intervalu mezi statickými sním-
ky, která může být rozhodující pro přesnou lokalizaci místa krvá-
cení. Tento problém vzniká na podkladě přesunu patologické akti-
vity při peristaltické činnosti GIT a je zvláště významný při kr-
vácení z vyšších etáží GIT. Obecně tedy platí: pokud jsme dosud
zdroj krváceni neobjevili, je vhodné volit spíše kratší intervaly
mezi následnými snímky.

Právě popsaná metoda má však i několik nevýhod, které se
promítají do hodnocení. Je to především vyšší aktivita tělesného

• pozadí, která zhoršuje přehlednost snímků. Tento fenomén je dán
přítomnosti volného nenavázaného go^Tc. I když tato volná aktivi-

-i ta představuje pouze kolem 5-7% celkové aktivity, je s ní nutno
při hodnocení počítat. Při vyšetřování krvácení do GIT je často

\ diskutován normálni obraz abdominálni oblasti. Tento obraz je bo-
\ hužel značně variabilní a je dán překrýváním četných anatomických
\ struktur, které se nezobrazuji vždy identicky. Z toho pak mohou

plynout četné omyly při popisu nálezů, kdy ještě normální obraz
je zaměňován s krvácením do GIT. Normální obrazy při použití
9QinTc-ery lze rozdělit do několika skupin :

1. vaskulárni struktury : aorta a dolní dutá žíla jsou patr-
ný u všech pacientů, rovněž tak ilické řečiště. Dále bývá patrná
v. portae a splenická véna, a tento obraz může být zaměněn s kr-
vácením do příčného trakčníku, duodena nebo žaludku. Mimo těchto
struktur mohou být patrný i další cévní složky. Aortu a dolní du-
tou žílu rozeznáváme ve 100% případů, avšak ostatní cévy pouze
v 85%. Souhrnně lze říci, že cévní struktury prominují především
na časných snímcích, později ustupují. K jejich odlišení od krvá-
ceni do GIT slouží především to, že chybí jejich "lokální migra-
ce" během celé studie. Podobného charakteru jsou i abdominálni
orgánové krevní pooly. Zvláštního charakteru je vaskulárni mezen-
terický "blush", který je představován aktivním, nepřesně ohrani-

í čeným ložiskem, nejčastěji v levém podbřišku, ale i v jiných lo-
i kalizacích. Tento jev vytváří dojem patologického krevního poolu
ŕ| a je způsoben nejspíše arkádami malých útrobních cév. Je přítomen
r§ asi ve 45% případů a je označován jako "krvácivý artefakt".
í Skutečně závažný problém může způsobit sumace obrazu
i, útrobní vaskularizace a ledvin. I v tomto případě chybí "lokální
$j migrace" obrazu.
••a 2. Renálni a crenitálni vizualizace : na časných snímcích se
í- zaměřením na pánevní oblast se často zobrazuje zevní genitál,
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zvláště často testes u mužů. Intenzita zobrazení postupně ustupu-
je. Obraz nesmi být zaměněn s krvácením do recta.

Jedna nebo obě ledviny se zobrazují ve 20-50% případů.
Jejich zobrazení se zvýrazňuje spíše na pozdějších snímcích.
K jejich definitivní verifikaci může být nápomocen např. pozdní
snímek po předchozí aplikaci 99mTc-DTPA. Vývodné cesty močové se
při vyšetření 9 9 mTc-ery za normálních okolností nezobrazují. Nap-
roti tomu močový měchýr se zobrazuje ve více než 50% případů,
a to opět spíše na pozdějších snímcích. Jeho zobrazeni je způso-
beno především "volným" pertechnetátem.

3. Různé nálezy : mohou být i patologické, ne však krvácivé-
ho charakteru, např. mnohočetné implantační metastázy peritonea.

Na snímku za 24 hodin může být patrná difúsní útrobní
vizualizace. Jen na základě posledního jediného snímku nelze spo-
lehlivě určit diagnózu krvácení do GIT. Obraz na pozdním snímku
může být vytvořen slizniční sekrecí aktivity ze žaludku, kterou
způsobil opět "volný" pertechnetát. Žaludek nelze obvykle dife-
rencovat na časnějších snímcích, protože je překryt okolními
strukturami, především játry, eventuelně slezinou.

Falešné pozitivní nálezy způsobené "volným" pertechne-
tátem lze částečné odstranit použitím vazby oomfc na erytrocyty
metodou in vitro. Při běžněji používané metodě in vivo lze tento
fenomén částečně odstranit předchozím podáním Chloringenu. Tím je
zamezena akumulace volného Tc v žaludeční sliznici. Další možnost
představuje trvalé odsávání žaludečniho obsahu sondou během celé-
ho vyšetření.

Kromě metody s použitím 9gmTc-ery je poměrně často používán
k diagnostice krvácení do GIT QgmTc-S-koloid. Za stejných podmí-
nek se jednorázově i.v. aplikuje rovněž 400-600 MBq radiofarmaka
a následují rovněž časné a pozdější snímky v přední projekci vle-
že. Výhodou je poněkud vyšší citlivost vyšetření a absence volné-
ho Tc. Z tohoto důvodu je pak u snímků vyšší kontrast. Hlavní ne-
výhodou je však krátký poločas sirného koloidu v intravaskulárnim
prostoru (asi 3 minuty), po kterém následuje rychlý přesun do
RES. Z toho plyne nemožnost dlouhodobějšího radionuklidového mo-
nitorování. Pozdější snímky má význam provádět asi jen do 20 mi-
nut po aplikaci. Je tak možno diagnostikovat pouze krvácení v po-
měrně krátkém časovém intervalu. Opakované aplikace jsou vzhledem
k vysoké podané aktivitě reálné neuskutečnitelné. Z důvodů rychlé
akumulace radiofarmaka v RES jater a sleziny je oblast epigastria
a obou hypochondrií dosti nepřehledná.

99mTc-koloid lze použít i při vyšetření ruptúr jater či sle-
ziny. I zde můžeme použít registrace časné fáze, kde v místě rup-
túry je patrný extravazát a na pozdním snímku pak "studené" lo-
žisko.

Co se týče vyšetřeni se zaměřením na Meckelův divertikl.
provádíme ho na našem oddělení na lačno. Pacient nesmí být bloko-
ván Chlorigenem. Bezprostředně před vlastni aplikací 99m-Tc-per-
technetátu aplikujeme i.v. Belomet 1 ampuli (u velmi malých dětí
1/2 ampule). Ihned po aplikaci radiofarmaka je prováděna v přední
projekci časná dynamická studie do 1 minuty, následují statické
snímky v intervalu 5-10-15 minut až do 1 hodiny po aplikaci. Při
nejasném nálezu lze provádět pozdní snímky i v doplňujících boč-
ných projekcích. Aplikovaný Belomet je selektivní blokátor
H2-receptorů, slouží jako inhibitor sekrece g 9 mTc žaludeční i ek-
topické sliznice, jeho efekt po i.v. aplikaci přetrvává asi 1 ho-



dinu.
Za fyziologických podmínek se během 15 minut objevuje akti-

vita v žaludeční sliznici, po 15-30 minutách se objevuje aktivita
ve vývodných cestách močových, přičemž aktivita v žaludeční sliz-
nici přetrvává. U pacientů s ektopickou žaludeční sliznici lze
prokázat ložiskové zvýšení aktivity v lokalizaci Meckelova diver-
tiklu, a to v době, kdy se objevuje aktivita v žaludku. Tak lze
tuto ektopickou sliznici odlišit od ostatních patologických pro-
cesů, např. zánětlivého postižení střeva. Zánét má nejvyšší akti-
vitu především v časné fázi prokrvení, později tato slábne.

Uvedená metoda je vysoce specifická a citlivá, uváděná ci-
tlivost je kolem 85%, specifičnost kolem 95%.

Začlenění radioizotopových metod mezi další postupy k vyšet-
ření krváceni do GIT : Při krvácení do horní části GIT (tedy do
jícnu, žaludku, duodena po Treitz. ligamentum) jsou metodou volby
endoskopické postupy, které mohou sloužit zároveň jako terapeu-
tický výkon (jícnové varixy, ulcerace gastroduodena). Při masiv-
ním krvácení charakteru hematemesi někdy činí obtíže rozhodnout,
jedná-li se skutečné o henatsnesu nebo jde-li o krvácení z oblas-
ti dýchacích cest a plic (tedy hemoptysu eventuelně hemoptoe).
V tomto případě je metodou volby zavedení sondy (Sengstaken-
Blackemoor). Běžně používané kontrastní RTG vyšetření v této ob-
lasti připadá v úvahu až v době, kdy je krvácení bucf zcela nebo
zdánlivě zastaveno. Radionuklidové vyšetření horní části GIT je
principiálně možné, jeho praktická interpretace je však dosti
problematická vzhledem k sumaci obrazů dalších orgánů (játra
a slezina).

Střední části GIT, podobně jako oblast tračníku, je endosko-
picky buď zcela nevyšetritelná (tenké střevo), nebo je její vy-
šetření obtížně dostupné (tračník). Pokud je t.č. krváceni zasta-
veno, jsou metodami volby RTG diagnostické postupy, přednostně
enteroklýza a vyšetření dvojím kontrastem. Jesliže krváceni nadá-
le postupuje, jsou plně indikovány metody radioizotopové. Někte-
rými autory je preferováno použití g9lnTc-S-koloidu pro jeho větší
citlivost a přehlednost. Pokud je toto vyšetření negativní, je
možné téměř okamžitě provést RM při použití gg_Tc-ery. Tento způ-
sob je pak metodou volby u krvácení intermitentního charakteru.

RTG kontrastní angiografie, dříve uváděná jako metoda volby
při krvácení do dolní a střední části GIT, je nyní mnohde zatla-
čována na druhé místo právě radionuklidovými metodami . Její
předností je bezesporu větší přehlednost, vyšší kontrast obrazů
a lepší možnost interpretace. Je to však metoda invazivní, nesou-
cí s sebou větší riziko. Navíc prokazuje teprve masivnější krvá-
cení (od 0,5 ml za minutu) a samozřejmě pak nemusí zachytit krvá-
cení intermitentního charakteru. Proto je v současné době výhodné
provést nejprve radioizotopové vyšetření charakteru RM, následně
pak upřesnit selektivní AG. Pokud je tato negativní, má již před-
chozí scintigrafická pozitivita vést chirurga k radikálnímu řeše-
ní.

I když vyšetření krvácení do GIT pomocí g 9 mTc-ery je prová-
děno na našem oddělení již řadu let, pozitivnx nálezy představují
pouze asi kolem 20% vyšetřených. Chirurgicky verifikován byl pou-
ze jeden mladší pacient (sarcom ilea), ostatní byli léčeni kon-
zervativně, především z důvodu pokročilého věku. K bližšímu po-
souzení budiž tedy demostrací studie Harward Medical School and
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Beth Israel Hospital Boston, která byla publikována v Gastroente-
rology, ročník 1982/83 (viz přehled použité literatury). Studie
zahrnuje 39 pacientů, kteří byli vyšetřeni pro krvácení do GIT.
Z nich 17 (44%) mělo pozitivní scintigrafické vyšetření a 8 mělo
pozitivní výsledek až po 6 hodinách RM. Nález tedy svědčí pro kr-
vácení intermitentního charakteru . 11 pacientů ze 17 pozitivních
nálezů bylo dále verifikováno (AG, chirurgický zásah, kolonosko-
pie), z nich u 10 pacientů přesně odpovídala lokalizace krváceni
scintigrafickému nálezu. Jeden případ byl scintigraficky identi-
fikován jako krvácení do příčného tračníku, AG však ukazovala kr-
vácení do oblasti duodena. Je však pravdou, že tento pacient byl
vyšetřen po prvé až s delším odstupem po aplikaci radiofarmaka
(80 minut).

AG vyšetření bylo v uvedené studii provedeno u 7 pozitivních
scintigraficky vyšetřených pacientů, bylo pozitivní ve 4 přípa-
dech, ostatní AG negativní případy byly později vizuálně verifi-
kovány během chirurgického zásahu. Ze 22 scintigraficky negativ-
ních pacientů absolvovalo 8 AG vyšetření a ani u jednoho nebylo
prokázáno aktivní krvácení. Pouze u jednoho aktivně krvácejícího
pacienta bylo pozitivní kolonoskopické vyšetření.

Scintigrafická pozitivita se ukázala důležitou i pro další
prognózu, během studie ze skupiny pozitivních zemřelo 6 pacientů,
z druhé skupiny žádný.

SOUHRN : Radioizotopové vyšetření krváceni do GIT má za jis-
tých podmínek dominantní postavení při vyšetření střední části
GIT, tzn. oblasti tenkého střeva od Treitzova ligamenta až po
Bauhinskou chlopeň. Velmi výhodné je i pro vyšetření krvácení do
oblasti tračníku až po sigmoideum. Vzhledem k tomu, že se jedná
převážně o krvácení intermitentního charakteru, je vhodná metoda
radionuklidového monitoringu při použití ggmTc-ery. Tuto metodu
používáme i na našem odděleni. Námi používaná metoda využívá vaz-
by 99mTc na erytrocyty pacienta in vivo. Jedná se o metodu před-
chozí aplikace neaktivního pyrofosfátu jako nosiče cínatých iontů
k redukci g9jnTc. Nevýhodou této metody je přítomnost volného
99_Tc v podobě pertechnetátu, a proto může dojít k obtížnějšímu
hodnocení výsledků. Přítomnost volného ggmTc lze výrazné potlačit
použitím vazby na erytrocyty in vitro. Některé fenomény lze při
použití vazby in vivo odstranit předchozí blokádou slizniční aku-
mulace pomoci Chlorigenu. Na našem odděleni však nepoužíváme blo-
kování Chloringenem a ani metodu vazby in vitro.

Další nebezpečí při hodnocení představuje projekce často
velmi variabilních fyziologických struktur. Intenzita jejich zob-
razení během celé doby vyšetření může značné kolísat. Důležitým
znakem těchto struktur je však absence "lokální migrace" během
celého časového intervalu vyšetření. Naproti tomu patologická ak-
tivita v GIT jeví peristaltický, někdy velmi čilý transport. Je
tedy nutné posuzovat snímky v celém komplexu a nečinit závěry jen
z jediného obrazu.

Na závěr je tedy nutno podoknout, že vyšetření krváceni do
GIT radioizotopovými metodami je co do hodnocení nálezu záleži-
tostí dosti obtížnou, vyžadující poměrně značnou zkušenost. Při
respektování hlavních zásad je však velmi přínosná a vzhledem ke
své neivazivnosti je v současné době jednou z hlavních metod
k lokalizaci krváceni, především ve střední části GIT.
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Muž,48 let-rec.melénajanemizace

1. 5.min.:abnormální krevní pool pod bifurkací aorty.
2. za 9 hod.:patologická aktivita v caeku a vzestupném

tračníku.
3.a 4. za 22 hod.tperistaltický přesun aktivity do příčného

a méně i sestupného tračníku.
Závěr:středně masivní krvácení z oblasti termin.ilea.

Prokrvený patologický útvar pod bifurkací aorty.
,i -p A •.'„••' -\ . _•



ľp-ilní obrazy pri použití Tc-99m-ery/vazba in vivo/

Testes jsou patrná na časných snímcích.
.edviny a renální cévy.Masivně aktivita v močovém měchýři.Malé
aneurysma břišní aorty/šipka/.



Žena 55 let-progredující anemizace

3,5 hod. 6 hod. 24 hod

Obraz masivního krvácení do proximální části tenkého střeva.
Přesun patologické aktivity z kliček střevních do vzestupné-
ho tračníku.

Pacient 9 let

15.min. 53.min.
Vyšetření na Meckelův divertikl.Masivně aktivita v normál-
ní žaludeční sliznici.Patologické ložisko abnormální akti-
vity označené šipkou představuje ektopickou žaludeční sliz-
nici v Meckelově divertiklu.



Normální obrazy při použití Tc-99m-ery/vazba in vivo/

1.Šipkou označena v.mesenteries superior.
2.Mesenterický vaskulární "blush" se zde promítá do levého
mesoqastria.

4
||3.a 4.Obrazy za 5 a 10 min.po aplikaci.Sumace ledvin a útrobní vask

l a r Í 7 a r o Tn+on7i+a 7nhra7oní čino nn7rlĎŤi lnhnn \*~\ nr*A ^,^J„_U^:_.'
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Vezikoureterální reflux a jeho vyšetřování pomocí nepřímé
a přímé izotopové likční cystoradiografie

J. Doudová, ONM České Budějovice

VUR znamená regurgitaci moče z močového měchýře do močovodu,
pánviček, popřípadě až do renálniho parenchymu. Vyskytuje se při
anatomické nebo funkční poruše ureterovesikálního spojení. Jeho
význam je značný a byl prokázán vztah mezi VUR a infekcí jak dol-
ních, tak horních močových cest a ledvin. Může způsobovat zpoma-
lení růstu ledvin, jejich jizvení, vznik renalní hypertenze, něk-
dy až atrofii ledvin vyúsiující do renálniho selháni.

Dělení :
Primární-(kongenitální)-vrozeně dojde k poruše podélné svalo-

viny močovodu (Waldayerova pochva) intravesikálné, a tím ke zkrá- )
cení submukosního úseku a k poruše šikmého intramurálního průbě-
hu. K tomu může dojít na jedné či obou stranách. Často se objevu-
ji primární refluxy při ureterokéle, ektopii či zdvojení močovo-
du. J

Sekundární-(získané)-vznikájí se na podkladě patologických ji
změn na dolních močových cestách: •$

1. obštrukční uropatie intravesikální : nejčastěji sklerosa í|
hrdla močového měchýře, stenosy uretry, chlopně a striktury. VUR 4
na tomto podkladě může vzniknout jen při nedokonalém ureterovesi- |
kalním spojení. i

2. infekce močových cest : dochází k zánětlivému prosáknutí "•!
a infiltraci ústi močovodu a tím k poruše již nedokonalého urete-
rovesikálního spojení.

3. neurogenni měchýř : hlavně typ hyperkinetický vede
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V 15-50% k VUR.
4. VUR může vzniknout iatrogenně při operacích na tomto

spojeni.
Podle mezinárodní klasifikace se rozeznává 5 stupňů refluxu.

Stupeň refluxu je velmi důležitý a čim je reflux méně výrazný,
tím je pravděpodobnější, že spontánně vymizí.

VUR predisponuje k několika patologickým stavům, které mají
značný klinický a prognostický význam a vzájemně na sebe úzce na-
vazují. Jde hlavně o větší pravděpodobnost usídlení infekce v mo-
čových cestách, která je pak charakteristická svoji chronicitou
a velice špatnou reakci na krátkodobou ATB terapii. Na tomto jevu
se uplatňuje jednak trvale přítomné reziduum , které v podstatě
cestuje mezi měchýřem a močovodem (nepravé reziduum), jednak mož- .
nost usídleni infekce v ledvinách a tím možnost poškození paren- ,
chymu ledvin segmentárním jizvením a zvýšeným zpětným tlakem na
ledvinné kalichy. Ureterovesikální spojení brání právě přenosu
tohoto tlaku na horní močové cesty.

Klinické příznaky VUR jsou velice nespecifické a spíše odpoví-
dají příznakům IMC, které se dají prokázat u VUR v 85%. Jde
o teploty, dysurické obtíže, pomočovaní, u kojenců ještě nepros-
pívání, zvracení, anorexie. Někdy se vyskytují tzv. refluxové
teploty.

Rozhodujícím vyšetřením k průkazu VUR je RTG mikční cystora-
diografie. Další vyšetření, která umožňuji reflux prokázat je
nepřímá a přímá izotopová mikční cystoradiografie.

Podstatou nepřímé izotopové mikční cystoradiografie je
zachycení zvýšené aktivity nad ledvinami při močeni po ukončení
dynamické ..seintigrafie ledvin. Její výhodou je vlastní vyšetřeni
ledvin s následným vyšetřením refluxu a dále to, že není třeba
cévkovat močový měchýř. Nevýhodou je časová náročnost vyšetření,
přetrvávání aktivity v ledvinách a v některých případech nemož-
nost zachycení některých typů refluxu. Je nutný počítačový záz-
nam.

Diagnosticky je proto výhodnější přímá izotopová cystoradio-
grafie. Co se týče záchytnosti, je srovnatelná s rentgenovou
a oproti ní má též některé nesporné výhody. Především je to nižší
radiační zátěž, která umožňuje vyšetřeni opakovat bez nebezpečí
poškození gonád (vaječníků-45 uGy, varlata-30 uGy). Další výhodou
je možnost kontinuálního sledování změn aktivity v oblasti močo-
vého měchýře, močovodu a ledvin po dobu plnění močového měchýře
a po dobu mikce. Vytváří se tím podmínky pro zjištění přesného
objemu močového měchýře, při kterém se reflux objeví a pro zjiš-
tění přechodných refluxu, které se obvykle při RTG vyšetřeni ne-
zachytí. Mezi další výhody patří též možnost změření reziduálního
objemu v močovém měchýři po ukončení vyšetření, popřípadě je mož-
né vypočítat množství moče, které se dostává z močového měchýře
do horních cest močových. Velmi důležité je vyšetření retenčního
času, což je čas, který uplyne od ukončení mikce až do vymizení
aktivity z oblasti ledviny, kde je reflux. Byl nalezen významně
vyšší retenční čas nad 10 minut u funkčně poškozených ledvin. Ne-
výhodou této metody je nemožnost zhodnoceni anatomických poměrů
a stupeň refluxu. Obvykle se též nezachytí jemný reflux do dis-
tální části močovodu, který bývá překryt aktivitou z močového
měchýře. Toto vyšetření má tedy hlavně význam při sledování dyna-
miky nálezů, respektive jako kontrola výsledků konzervativní nebo
chirurgické léčby refluxu.
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u každého dítěte, které k nám přijde na vyšetření dynamic-
ké scintigrafie ledvin, provádíme vždy nepřímou izotopovou mikčni
cystoradiografii. Podmínkou je, aby mělo v anamnéze opakované IMC
a bylo schopné spolupracovat. Tři vyšetřeni máme pozitivní.
Ve spolupráci s dětskými urology a nefrology vyšetřujeme děti
i přímou izotopovou mikčni cystoradiografii. Vyšetřili jsme zatím
23 pacientů (ve věku 3-15 let), z toho u 5 dívek byl reflux pro-
kázán.

Provedeni vyšetření : Detektor gammakamery je umístěn pod vyšet-
řovacím stolem. Pacientovi ležícímu na zádech zavedeme cévku do
měchýře a vypráznime jej. Poté se cévkou aplikuje 20 ml fysiolo-
gického roztoku a izotop gg^Tc ve formě technecistanu sodného
o aktivitě 40 MBq. Pak se nechá kapat fysiologický roztok zahřátý
na tělesnou teplotu, jehož hydrostatický tlak je maximálně 50 cm
vodního sloupce. Plnění ustává, pokud se objeví nucení k mikci
nebo infuse přestane kapat. Pomocí kamery se sleduje aktivita nad
močovým měchýřem, močovody a ledvinami. Reflux se může objevit
již při plnění močového měchýře nebo po jeho naplnění (při nízkém
intravesikálním tlaku), tzv. pasivní reflux . Pak se cévka vytáh-
ne, sklopí se kolimátor, ditě se posadí a sleduje se aktivita při
mikci nad močovým měchýřem, močovody a ledvinami. Reflux při mik-
ci (při vysokém intravesikálnim tlaku) se nazývá aktivní reflux.

Dokumentace refluxu : Dynamický záznam do počítače ä 5-10 sekund,
eventuelně statický snímek z obrazovky kamery v době výskytu ref-
luxu.

VUR má poměrně benigní průběh, na druhé straně však může
vést k těžkému poškození pacienta hypertenzí a renálním selháním.
Proto je důležité přistupovat odpovědně k jeho vyšetřování.
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Metodická část

Kit pro přípravu injekce medronátu technecia - 99m
1 / J. Prokop, F. Budský, B. Angelis, ÚJV Řež

1. Úvod

V počátku rozvoje nukleární mediciny byly pro zobrazování
kgstnihp systému uživány anorganické sloučeniny radionuklidu
8 5Sr a 1 8F. Tyto radionuklidy zobrazují kostní systém proto, že
jsou schopny isotopové výměny s ionty běžně se nacházejícímii
v hydroxyapatitu, který je základní složkou kostního skeletu.

Počátkem 70-tých let popsala celá řada autorů možnost použít
k zobrazování kostního skeletu komplexy technecia-99m s různými
deriváty fosfonových a polyfosfátových kyselin a jejich solí
(1,2,3,4). Na rozdíl od radionuklidu 8 5Sr a 1 8F je zobrazování
kostního skeletu pomocí fosfonových a fosfátových komplexů 9 9 mTc
způsobeno jak chemickou sorpcí na hydroxyapatitu, tak také jejich
hromaděním ve větší míře tam, kde je zvýšený metabolismus vápní-
ku. Prokázána byla i vazba na čerstvý kolagen a alkalickou fosfa-
tázu. Z uvedených důvodů mohou být tyto sloučeniny použity
i k lokalizaci jiných kalcifikačních procesů.

Československá nukleární medicína užívala k zobrazení kost-
ního skeletu koncem 70-tých a počátkem 80-tých let ve velké míře
komplex 9 9 mTc s pyrofosfátem disodným připravovaným přímo na kli-
nických pracovištích způsobem magistraliter (5). Tento způsob byl
v průběhu 80-tých let nahrazen především dovozem kitů ze zahrani-
čí a částečně od r. 1989 domácí výrobou kitu 0IA60S v ÚJV Řež.
Haly zájem o domácí kit DIAGOS je především způsoben tím, že
v zahraničních kitech je základní substancí disodná sůl kyseliny
methylendifosfonové (kys. medronová - MDP), zatímco v kitu DIAGOS
je základní substancí disodná sůl kyseliny
l-hydroxy-l,l-ethandifosfonové (kys.etidronová EHDP). V článku
bude popsána příprava disodné soli kyseliny medrongyé a kitu pro
přípravu injekce medronátu 9 9 mTc (obchodní název: 9 9 mTc-MDP),
který bude vyráběn a distribuován Ústavem jaderného výzkumu
v Řeži.

2. Příprava disodné soli kyseliny aethylendifosfonové

Pro přípravu byla použita dvoustupňová syntéza. V prvém
stupni byl připraven triisopropylester kyseliny fosforite, reakcí
chloridu fosforitého a isopropylalkoholu v prostředí hexanu a py-
ridinu podle rovnice:
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Pyridin
PC1 3 + 3 (CH3)2CHOH P (OC 3H 7) 3 + 3 Pyridin.HC1

Hexan

Dále je uveden přiklad konkrétního provedení:
Do trojhrdlé baňky obsahu 2 000 ml opatřené zpětným chladičem,
teploměrem, míchdlem a děličkou bylo přidáno 2,4 mol (144,3 g)
isopropylalkoholu, 2,4 mol (189,8 g) pyridinu a 960 ml hexanu.
Poté byl připraven roztok 0,8 mol (108,8 g) chloridu fosforitého
ve 320 ml hexanu a tento roztok byl za intenzivního míchání
a chlazeni vodou přikapáván k výše uvedené směsi takovou rychlos-
tí, aby teplota reakční směsi nepřevýšila 42°C. Po přidání veške-
rého roztoku chloridu fosforitého do reakční směsi, byla směs
míchána ještě dalších 30 minut. V reakní směsi vznikla objemná
bílá sraženina pyridinium hydrochloridu, která byla oddělena fil-
traci na fřitě a důlkladně promyta hexanem. Ze spojených čirých
filtrátů byl oddestilován hexan a zbytek byl destilován ve vakuu
olejové vývěvy. Při tlaku 260 Pa byla jímána frakce, která desti-
lovala v rozmezí 42 až 48°C. Získáno bylo 115 g triisopropyleste-
ru kyseliny fosforite.

Ve druhém stupni byla využita reakce dibrommethanu s trii-
sopropylesterem kyseliny fosforite při teplotě 150 až 160°C. Při
této reakci vznikal isopropylbromid (b.v. 60°C), který byl konti-
nuálně odstraňován z reakční směsi destilací a v reakční směsi
destilací a v reakční směsi zbýval tetraisopropylester kyseliny
methylendifosfonové. Tento ester byl přímo v reakční směsi podro-
ben tepelnému rozkladu za vzniku propenu, který se jako plyn vy-
dělil ze směsi a kyseliny methylendifosfonové (6). Sled reakcí je
patrný z následujících rovnic:

195°C
CH3CH = CH 2(PO 3H 2) 2

150°C PO ( O C 3 H 7 ) 2

C H B r + CH
P°

C3H7Br + CH2

Dále je uveden příklad konkrétního provedení:
Do dvouhrdlé reakční baňky o objemu 500 ml bylo přidáno 720 mmol
(150 g) triisopropylestru kyseliny fosforite a 300 mmol (52,2 g)
dibrommethanu. Jedním hrdlem byl do směsi zaveden teploměr s roz-
sáhem do 250°C a druhé hrdlo bylo opatřeno destilační kolonou
vyhřívanou vodou z termostatu na 70 C. Baňka s reakční směsí byla
pozvolna vyhřívána v lázni se silikonovým olejem tak, aby za 6
hodin teplota směsi dosáhla hodnoty v rozmezí 150 až 160ĎC. Z re-
akční směsi se přitom vyděloval isopropylbromid a teplota byla na
uvedené hodnotě udržována dalších 6 hodin až iopropylbromid přes-
tal destilovat. Potom byla reakční směs pozvolna zahřívána až na
teplotu 190°C, kdy došlo k náhlému poklesu teploty směsi o 30°C
doprovázenému živým vývojem propenu. Reakční směs byla znovu vyh-
řátá až na 195°C a při této teplotě ponechána po dobu 15 minut
dokud neunikl veškerý propen. Po ochlazení byla reakční směs roz-
puštěna v 800 ml vroucí kyseliny octové a poté byl roztok zahuš-
těn na objem 250 ml. Z tohoto roztoku ochlazením vykrystalovala
surová kyselina methylendifosfonová s bodem tání 192°C. Krystaly
byly odsáty na frite a zbytky kyseliny octové byly odstraněny su-
šením ve vakuu nad hydroxidem draselným. Disodná sůl byla připra-
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vena titrací dvěma ekvivalenty hydroxidu sodného, roztok byl po-
vařen s karborafinem a disodná sůl byla vysrážena přebytkem met-
hanolu. Krystaly byly odděleny filtrací na fřitě, promyty metha-
nolem a vysušeny ve vakuu. Získáno bylo 38 g methylendifosfonátu
disodného.

3. Příprava kitu (99m Tc) - MDP

Kit pro přípravu injekce medronátu technecia-99m, který má
obchodní název "Kit 9 9 mTc - MDP", je lyofilizovaná směs steril-
ních apyrogennich sloučenin ve skleněné lahvičce obsahu 10 ml,
uzavřené v atmosféře argonu pryžovou zátkou, upevněnou kovovou
objímkou. Lahvička obsahuje: 7,5 g methylendifosfonátu disodného,
0,38 mg chloridu cínatého a 0,5 až 1,0 mg chloridu sodného. In-
jekční roztok medronátu technecia-99m se připravuje na klinickém
pracovišti tak, že do lahvičky se za sterilních pocmínek přidá
2 až 10 ml sterilního roztoku (99mTc)-technecistanu sodného o ak-
tivitě v rozmezí 0 až 5000 MBq, konkrétní hodnotu aktivity určuje
aplikující lékař. Poté se obsah lahvičky priomíchá až do rozpuš-
tění lyofilizátu a po 15 minutách stání při teplotě 20 až 25°C je
možné roztok aplikovat.

Dále je uveden příklad výroby šarže o počtu 270 lahviček:
Nejprve se připraví roztok 2,25 g methylendifosfonátu disodného
ve 250 ml vody pro injekci a roztok 0,14 g dihydrátu chloridu cí-
natého ve 40 ml vody pro injekci. Použitá injekční voda musí být
zbavena vzdušného kyslíku probublánim argonem. Rovněž při roz-
pouštěni se oba roztoky probublávaji argonem. Po rozpuštění se
oba roztoky spoji a acidita výsledného roztoku se upraví hydroxi-
dem sodným o koncentraci c(NaOH) =0,1 mol/l na hodnotu pH = 6,0
± 0,2. Připravený roztok se podrobí sterilní filtraci pomocí fil-
tru o pororitě 0,22 um za sterilních podmínek v boxu s laminárním
prouděním sterilního vzduchu. Roztok se dávkuje po 1 ml do lahvi-
ček o objemu 10 ml a každá lahvička se ihned po naplnění zmrazí
na -40 až -50°C v chladící lázni plněné ethalonem. Po naplněni
všech 270 lahviček se šarže podrobí lyofilizaci po dobu 18 až 20
hodin při teplotě -60°C a tlaku 4 až 6 Pa. Po skončení lyofiliza-
ce se lyofilizátor zaplní argonem, lahvičky se zapertluji a balí
do kartonů po pěti kusech.

4. Požadavky na kvalitu surovin

Kvalita použitých běžných chemikálií, hydroxidu sodného, ky-
seliny chlorovodíkové a vody pro injekci musí vyhovovat ČsL 4.
Dihydrát chloridu cinatého pak normě SÚKL - ZKM 66,1976.

Methylendifosfonát disodný je bílý nebo slabě zažloutlý
krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě a jeho infračervené
spektrum musí být shodné se spektrem ověřeného standardu. Měření
IČ spektra se provádí v tabletě bromidu draselného, která obsahu-
je 0,6 % zkoušené látky a spektrum se měří ve frekvenčním rozmezí
od 2 000 cm do 1 000 cm"1. Elementární analýza methylendifosfo-
nátu disodného (CH406P2Na2,m.h.219,9) musí vykázat obsah C =
5,46 ± 0,27 % a H = 1,83 ž 0,20 %.
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5. Zkoušeni kitu 99m Tc - MDP

Před distribucí kitu na klinické pracoviště je nutno každou
šarži podrobit zkoušení podle normy schválené SÚKL.

5.1. Zkouška na vzhled.
Vzhled se posuzuje vizuálně, lyofilizát v lahvičce musí být

bílý, budí v kompaktní formě nebo vločkovítý. Po přípravě injekč-
niho roztoku musí být roztok čirý a bezbarvý, jako mechanické ne-
čistoty lze připustit pouze ojedinělá vlákna. Hodnota pH injekč-
niho roztoku se musí pohybovat v mezích od 5,0 do 7,0.

5.2. Zkouška sterility.
Obsah lahvičky se rozpustí v 5 ml sterilního 0,9 % roztoku

chloridu sodného. Zkouška se provede podle čsL str. 115.

5.3. Stanoveni obsahu chloridu cinatého.
Stanovení se provádí jodometricky. Do lahvičky s lyofilizá-

tejn se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,01
mol/l, která byla zbavena rozpuštěného kyslíku probubláním dusí-
kem. Dále se přidá 1 kapka škrobového roztoku a titruje se odměr-
ným roztokem jódu o koncentraci c (1/2 I 2) = 0,005 mol/l. Husí
být nalezeno 70 až 110 % deklarovaného množství chloridu cinaté-
ho.

5.4. Stanovení obsahu methylendifosfonátu disodného.
Stanovení se provádí spektrofotometricky tak, že k roztoku

látky se přidá nadbytek definovaného množství iontu Cu , v roz-
toku se vytvoří komplex Cu - MDP a nadbytečný ion Cu , který ne-
ní vázán v komplexu se stanoví spektrofotometricky pomocí erioch-
romcyaninu a triethylbenzylamonium chloridu.

5.5. Stanoveni radiochemické čistoty.
Provádí se chromatograficky na papíře a na tenké vrstvě.

Nejprve se připraví injekční roztok přidáním 1 ml
roztoku "'Tc-technecistanu sodného o aktivitě 1 000 MBq k lahvič-
ce kitu a obsah lahvičky se promíchá až se lyofilizát rozpustí.
Poté se ponechá stát 15 minut při teplotě 20 až 25°C.

Chromatografie na tenké vrstvě se provádí se sorbentem sili-
kagel ITLC SG s mobilní fází 0,9 % roztokem chloridu sodného. 10
ul injekčního roztoku se nanese na start a ihned se vzestupně vy-
víjí mobilní fází do výšky 10 až 11 cm. Po vysušení na vzduchu se
změří rozdělení aktivity podél chromatogramu. V oblasti R^ = 0,9
až 1,0 nesmí být nalezeno více než 5 % celkové aktivity cnroma-
togramu.
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Porovnání radiační zátěže a radiačního rizika při některých
rentgenových a radioinuklidových vyšetřeních

V. Hušák, M. Suchý, B. Pauček, J. Ševc, L. Zezulka, H. Říčková

V klinické praxi se nemocní vyšetřují jak pomoci rentgenové-
ho zářeni tak i postupy založenými na aplikaci radiofaraak. Je
často kladena otázka, je-li radiační zátěž vyšší při radionukli-
dových vyšetřeních než při vyšetřeních v radiodiagnostice či je
tomu naopak.

Jednoznačnou odpověď na tuto otázku dovoluje pouze pojem
efektivního dávkového ekvivalentu.

H e = S T w T ftj, [ SV ]

w T - váhový součinitel

Hip - dávkový ekvivalent v orgánu či tkáni

Jeho zásadní výhodou je skutečnost, že namísto souboru dáv-
kových ekvivalentů v jednotlivých orgánech dostáváme jedinou hod-
notu, jež charakterizuje radiační zátěž organismu a dovoluje od-
hadnout riziko vzniku stochastických biologických účinků, tj. ná-
dorů a genetických změn. O metodice výpočtu efektivního dávkového
ekvivalentu při rentgenových a radionuklidových vyšetřeních je
pojednáno např. v knihách
(1, 6).

Na obr. 1 - 4 jsou porovnány efektivní dávkové ekvivalenty
při rentgenových a radionuklidových vyšetřeních močového ústroji,
plic, mozku, radiační zátěž při rentgenových vyšetřeních hrudní
páteře je porovnána se zátěži při scintigrafii kostí.

Jsou znázorněny hodnoty efektivního dávkového ekvivalentu
při rentgenových vyšetřeních udávané různými autory
(3,7,8,9,10,12). Značné rozdíly je možné vysvětlit rozdílnostmi
v použitých přístrojích, nastavených parametrech aj.

V případě radionuklidových vyšetření jsme vycházeli z pub-
likovaných údajů o efektivním dávkovém ekvivalentu pro jednotlivá
radiofarmaka (2,3,5,10,11) vztaženém na jednotkovou aplikovanou
aktivitu (mSv.MBq"1), který jsme násobili aktivitou aplikovanou
nemocným. Tuto aktivitu jsme stanovili jako průměr hodnot apliko-
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váných aktivit zjištěných rozsáhlou dotazníkovou akcí na 50 pra-
covištích nukleární medicíny v ČSFR (4).

Na obr. 5 je ve stejném měřítku znázorněna radiační zátěž
z některých typických radiodiagnostických a nukleárněmedicinských
vyšetření, jsou zahrnuta i ta vyšetření, jež se neuvažují na obr.
1 - 4. Je pozoruhodné, že efektivní dávkový ekvivalent při obou
druzích vyšetření se pohybuje přibližně v rozaezi 1 - 1 0 mSv (vý-
jimkou je renografie po aplikaci 1 3 1 i hippuranu, která se vyzna-
čuje velmi nízkou radiační zátěží a scintigrafie po aplikaci

O IT1 a 6 7Ga s poměrně vysokou radiační zátěží. Je třeba pozname-
nat, že efektivní dávkový ekvivalent z přírodního zářivého poza-
dí, který obdrží každý člověk, je přibližně 3 mSv za rok.

Poznámka: Toto sdělení bylo sestaveno na základě posteru na sjez-
du v Hradci Králové (15). Od r. 1988 se v literatuře objevily
další údaje o efektivní dávce (v r. 1991 bylo doporučeno ICRP
používat tento termín namísto delšího "efektivní dávkový ekvi-
lent") zejména při rtg. vyšetřeních (nejsou příliš rozdílné od
zde uvedených) a ojediněle při výpočetní tomografii, zpracování
těchto údajů si však vyžádá určitý čas. Text posteru (15) byl ak-
tualizován v některých citacích literatury a na obr. 6 bylo radi-
ační riziko úmrtí na rakovinu uvedeno podle nové publikace ICRP
z r. 1991 (14), je čtyřnásobně vyšší než jaké je v publikaci ICRP
z r. 1977. Předpokládáme, že během r. 1992 připravíme obdobný
přehled s nejnovějšími literátními údaji včetně radiační zátěže

; při výpočetní tomografii.

i- Radiační riziko při jednotlivých vyšetřeních může být posou-
f zeno podle obr. 6
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Informační část

Nové knihy v nukleární medicíně, radiologii, radiační hygiene
a příbuzných oborech
v. Hušák, KNN Olomouc

Nukleární medicína

Textbook of Radiopharmacy - Theory and Practice
Ch. B. Sampson, Ed., 384 s., r.v. 1990, cena váz. 130 dol., brož.
40 dol.
Nakladatelství: Gordon and Breach Science Publishers, c/o STBS,
Dept. S, P.O. Box 90, Reading RG1 8JL, UK.

MIRD: Radionuclide Daga and Decay Schemes
D. A. Weber et al., 447 s., r.v. 1989, cena 60 dol.
Nakladatelství: The Society of Nuclear Medicine, Book Order De-
partment, 136 Madison Avenue, New York, NY 10016, U.S.A.
- kniha je určena především zájemcům o výpočet dávek v nukleární
medicíně - pro každou energii záření obsahuje hodnoty
Gykg/Bgs. Možno však doporučit všem pracovištím s radioakt.
látkami, jsou zde poločasy, přeměnová schemata, energie všech
druhů emit, záření aj.

SPÉCT Single-Photon Emission Computed Tomography: A Primer
R. J. English, S. E. Brown, 236 s., r.v. 1990, cena 27,50 dol.
Nakladatelství: The Society of Nuclear Medicine, New York, U.S.A.
- jedná se o příručku přinášející užitečné pokyny pro kontrolu
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kvality při SPÉCT vyšetřeních - měla by být na všech pracoviš-
tích, kde mají SPÉCT

Imaunoscintigraphy - Facts and Fiction
Proč. Int. Symp., Gôttingen, 1989
D. L. Kam, D. Emrich eds., s., r.v. 1990, cena 108,50 dol.
Nakladatelství: Elsevier Science Publishers, P.O.Box 211, 1000 AE
Amsterdam, The Netherlands.
- referáty jsou členěny do tří částí: základy, klinické zkušenos-
ti , nenádorové aplikace

Immunoscintigraphy - Practical Aspects and Clinical Applications
A. C. Perkins, M. V. Pimm, 208 s., r.v. 1991, cena 71,95 dol.
Nakladatelství: John Wiley and Sons Ltd., Baffins Lane, Chiches-
ter, West Sussex, P019 1UD, England

Kompendium der Nuklearmedizin
H. Schicha, 351 s., r.v. 1991, cena DM 44,80
Nakladatelství: F.K.Schattauer Verlagsgesellschaft, Stuttgart
- stručné základy nukleární medicíny - velmi sympatická příručka

The Seventh. Int. Symposium on Radiopharmacology
Boston, 3-6 June 1991 (Program and Abstracts), 91 s.
- brožura obsahuje jen abstrakta referátů

Advances in Radipharmacology
'• Proč. of the Sixth Internát. Symp. on Radiopharmacology held Au-
1 gust 24th-26th, 1989 in Sydney, Australia
ÍS ed. by D. J. Maddalena et al., 314 s., r.v. 1990, cena 30 dol.
[ - adresa pro objednání: Advances in Radiopharmacology, c/o Mr. D.
I J. Maddalena, 14 Bird Place, Kirrawee, NSW, 2232, Australia.
i

Radiologie

flildgebende Verfahren in der Diagnostik des SchultergelenJcs
J. Jerosch, 290 s., r.v. 1991, cena DM 190,-
Nakladatelství: Georg Thieme Verlag, Postrach 104853, D-7000
Stuttgart
- přináší přehled o pokroku radiologie v oblastech s němec, jazy-
kem

Bildgebende Verfahren in der Diagnostik von Herzerkrankungen
P. Klose et al., 244 s., r.v. 1991, cena DM 198,-
Nakladatelstvi: Georg Thieme Verlag, Stuttgart
- moderní zobrazovací metody v diagnostice vrozených a získaných
onemocnění srdce včetně radionuklidových metod

Praxis der abdominellen Ultraschalldiagnostik
\'l Gladisch, Rainer, 352 s., r.v. 1991, cena DM 290,-
•íj Nakladatelství: F.K.Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, Lenzhalde
» 3, D-7000 Stuttgart 1, BRD

Imaging of Cardiovascular Disorders
•\ B. Sato et al., 300 s., r.v. 1991 (podzim), cena není zatím známa

Nakladatelství: Gower Medical Publishers, c/o Plymbridge Distri-
butors, Ltd., Estaver, Plymouth PL6 75Z, England
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Principles and Practice of Radiation Oncology
2/e C. A. Perez, L. W. Brady, Eds., 1447 s., r.v. 1991, cena neni
známa
Nakladatelství: J. B. Lippincot, c/o Plymbridge Distributors,
Ltd., Estover, Plymouth PL6 7PZ, England

Imaging Techniques of the CNS of the Neonates
J. Haddad et al., Eds., 300 s., r.v. 1991, cena DM 278,-
Makladatelstvi: Springer for Science, P. O. Box 503, 1970 AM IJ-
muiden, The Netherlands
- základy magn. rezonance, ultrazvuk, Dopier, SPECT, PET aj.
u novorozenců

Radiační hygiena a radiobiologie

Notes on Ionizing Radiation: Biological effects, quantitties, do-
se Units and regulations
60 s., r.v. 1991, cena 15 liber
Nakladatelství: H and H Scientific Consultants Ltd., P. O. Box
MT27, Leeds LS17 8QP, U.K.
- tato stručné psaná brožura zahrnuje již nové veličiny a koncep-
ce radiační ochrany z nové ICRP Publikace No. 60 z r.1991

statistics of Hunan Exposure to Ionizing Radiation
Proc. of a Workshop held in Oxford, 1990, 344 s., r.v. 1991, cena
60 liber
Nakladatelství: Nuclear Technology Publishing, P.O. Box No.7, As-
hford, Kent England
- je zde množství referátů o radonu, radiační zátěži pracovníků a
obyv. z jader, elektráren, v lékařství, epidemiol. odhady rizi-
ka aj.

Safe Handling of Tritiím - Review of Data and Experience
Technical Report Series No. 324. 130 s., r.v. 1991, cena 420 AS.
Nakladatelství: IAEA, Division of Publications, P. o. Box 100
A-1400 Vienna, Austria
- vynikající kompendium o 3H včetně dozimetrie, monitorování, zá-
sady práce v lékařství aj.

Radiation Injury to the Nervous System
P. H. Gutin et al., 482 s., r.v. 1991, cena 162,50 dol.
Nakladatelství: Raven Press, 1185 avenue of the Americas, New
York, NY 10036, U.S.A.
- rozebírá se odezva normálních tkání na záření, experimentální 5
výsledky studia tolerance CNS na záření, klinické zkušenosti v |
rádioterapii aj. é

• i ;

I
Ostatní obory "

High Dose Dosisetry for Radiation Processing f
Proceedings of a Symp. 1990, 513 s., r.v. 1991, cena 1380 AS :
Nakladatelství: IAEA, Division of Publications, P.O. Box 100,
A-1400 Vienna, Austria
- o jednáni symposia je podrobná zpráva v časopise Jaderná ener-
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gie 37, 1991, č. 7, s. 273 od přímého účastníka symposia ing.
Janovského z UJV Řež

Radiation Dosimetry Instrumentation and Methods
G. Shani, 400 s., r.v. 1991, cena 65 lib.
Nakladatelství: Wolfe Publishing Ltd., Brook House, 2 - 1 6 Tor-
rington Place, London WC1E 7LT, England

Physik und Strahlenkunde fur Krankepflegeberufe
4. Auflage, 160 s., r.v. 1991, cena DM 24,80
Nakladatelství: Urban und Schwarzenberg, Postfach 20 24 40, Land-
wehrstr. 61, D-8000 Miinchen 2, BRD
- brožura vybavená množstvím názorných obrázků obsahuje základy

fyziky pro SZP, např. se vysvětluje i MR, je již zahrnut nový
předpis o ochraně před zářením platný v NSR od r. 1991

Bradford Hill's Principles of Medical Statistics
B. Hill, I. D. Hill, Twelfth Edition, r.v. 1991, cena 13,95 lib.
Nakladatelství: Edward Arnold, Dunham Green, Sevenoaks, Kent TN
132YA, UK.

Recenze
zum Winkel, K.: Nuklearmedizin (Nukleárni medicina). Berlin

- Heidelberg, Springer - Verlag 1990, 429 s., 146 obr., 54 tab.,
cena DM 58,-

Kniha vychází již ve druhém vydání, první je z r. 1975, au-
torem je známý průkopník nukleární medicíny v SRN, spoluautory
jsou prof. Georgi a prof. Knapp. Skladba knihy je odrazem skuteč-
nosti, že nukleární medicina se opírá zčásti o základní disciplí- \
ny převzaté z nelékařských oborů - fyziky, jaderné techniky, do-
zimetrie zářeni aj. Jsou vyloženy základní poznatky o stavbě hmo-
ty, zákonitostech radioaktivních přeměn, principy detektorů ioni-
zujícího záření, scintigrafických přístrojů, dále základy radio-
farmakologie, radiační hygieny, není opomenuta organizace praco-
višť nukleární medicíny, velmi stručná jsou popsány i další vy-
šetřovací postupy využívající ionizujícího záření - radiodiagnos-
tika, VT, sonografie, zobrazování magnetickou rezonanci. Na třech
stránkách je zachycena historie nukleární medicíny. Další kápito- ,
ly jsou již klinického charakteru: CNS, pohybový aparát, endok-
rinní žlázy, slzné cesty, srdce, angiologie, dýchací ústrojí,
krev, gastrointestinální trakt, ledviny a močové cesty, záněty,
onkológie, terapie. O členění těchto kapitol je možné si udělat
představu z následujícího popisu kapitoly o vyšetřování močového ŕ
ústrojí: fyziologie, farmakologie, funkční scintigrafie, statická g
scintigrafie, průtok krve ledvinami aj. Dodatek obsahuje přehled sf
fyzikálních a dozimetrických veličin a jednotek a tabulku fyzi- ;
kálnichc charakteristik radionuklidů. Text je doprovázen mnoha i
příklady výsledků vyšetření, snímků ze scintilačních kamer, set- :j
káme se i s VT a rtg. snímky. Celkově působí kniha velmi sympa-
tickým dojmem, rozsahem a způsobem zpracování náleží někde do
středu mezi zcela jednoduché texty a rozsáhlá kompendia.

24



Freeman, L. H. (Ed.): Nuclear Medicine Annual 1990 (Ročenka
nukleární medicíny). New York, Raven Press 1990, 256 s., 110
obr., 15 tab., cena 118 dol.

Tak jako i v minulých letech, nakladatelství Raven Press vy-
dalo ročenku zachycující pokrok v některých oblastech použití
otevřených radioaktivních látek v lékařství. V úvodní práci po-
jednává Fogelman o úloze scintigrafie kosti a fotonové absorpcio-
metrie v diagnostice osteoporózy. U nemocných s AIDS se uplatňují
metody nukleární medicíny při zánětlivých komplikacích a v diag-
nostice CNS (Kramer a Sanger). V další práci Biersack a spol.
vysvětlují princip měření regionálního průtoku krve mozkem meto-
dou SPÉCT po aplikaci 9 9 mTc HMPAO a jeho použití v diagnostice
cerebrovaskulárních onemocnění, epilepsie, demence, migrény,
psychiatrických onemocnění, mozkových nádorů aj. Hór a spol. pos-
kytuji přehled o současném stavu scintigrafie myokardu a její ro-
li jako neinvazivního postupu pro posuzování a monitorování paci-
entů, u nichž musí být provedena perkutání transluminální koro-
nárni angioplastika. Lamki diskutuje problémy spojené s radioimu-
noscintigrafii rakoviny, jmenovitě těžkosti související s antige-
nem, protilátkou, značením a zobrazováním. Detekční jednotky ma-
lých rozměrů vybavené zejména polovodičovými detektory (např.
CdTe) jsou schopné zjistit menši a hlouběji uložené nádory, je-
jichž průkaz běžnými radiologickými metodami selhává (Woolfenden
a Barber). Hack a Spencer se zabývají úlohou radiofarmak v diag-
nostice osteomyelitidy, Summerville aj. jsou autory podrobného
přehledu o měření glomerulárni filtrace, Sty a Wells pojednávají
o radionuklidové cystografii. Tato publikace vyznačující se aktu-
álností a vysokou odbornou úrovní by neměla chybět v knihovnách
všech oddělení nukleární medicíny.

Goldenberg, D. H. (Ed.): Cancer Imaging with Radiolabeled
Antibodies (Zobrazování rakoviny se značnými protilátkami). Bos-
ton - Dordrecht, Kluwer Academie Publishers 1990, 467 s., 132
obr., 63 tabl., cena 160 dol.

Na knize se podílelo 60 autorů převážně z USA, dále z Anglie
a Itálie, celkem 22 pojednáni je rozděleno 5 tematických okruhů.
Prvý okruh obsahuje pojednání o historii (dále jen RAID) rakoviny
(nejstarší práce s touto tematikou byla otištěna již v r. 1948)
a pozoruhodnou kapitolu o fyzikálích a biologických základech RA-
ID (vyvozuje se, že při optimální kombinaci mnoha faktorů mohou
být zachyceny povrchové leze o průměru mezi 0,5 a 1 cm). Pro
preklinické testování monoklonálních protilátek jsou nutné vhodné
experimentální modelové systémy (prvá kapitola druhého okruhu).
Je specifikována užitečnost zvířecích modelů pro porozumění
mechanismu lokalizace protilátek v nádorech a pro výběr látek, í
které mají být zkoušeny v klinické praxi. Nejsou dosud dostatečně |
prostudovány fyziologické bariéry, které ztěžují přístup znače- ;j
ných protilátek do zájmové oblasti. Tématem třetího okruhu je ra- ';;
diochemie - vynakládá se úsilí o zvýšení koncentrace značených Jjf
protilátek v nádorech včleněním vazby (např. esterové skupiny) ^
mezi kovový chelát a protilátku. V pracech klinického charakteru 'g
(čtvrtý okruh) se pojednává o požadavcích na RAID v klinické pra- ii
xi, o diagnostice kolorektální rakoviny pomocí protilátek znače- í
ných l i : LIn, endokrinních nádorů atd. Poslední okruh je věnován
novým přístupům: lymfoscintigrafii pomocí protilátek, novému int-
raiperativnimu přístupu k detekci nádorů - chirurgii řízené pomo-
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cí RAID (používá se polovodičový detektor CdTe) aj. Tato výtečná
kniha vychází ve známé edici "Cancer Treatment and Research" vy-
dávané nakladatelstvím Kluwer.

Adresa nakladatelství: Kluwer Academie Publishers Group,
P.O. Box 989, 3300 Dordrecht, The Netherlands.

English, R. J. Brown, S. E.: SPECT Single-Photon Emission
Computed Tomography: A Primer (SPECT Jednofotonová emisní výpo-
četní tomografie: základy). New York, The Society of Nuclear Me-
dicine 1990, 236 s., 107 obr., 4 tab., cena 27,50 dol.

Kniha sestává z 10 kapitol, rozdělených do dvou částí. Prvá
kapitola je úvodem, ve druhé se pojednáva o rekonstrukci obrazu,
ve třetí o požadavcích na kontrolu kvality, v dalších kapitolách
0 akvizičních parametrech, technikách zpracování obrazu a klinic-
kých aplikacích. Témata kapitol druhé části: hodnocení přístrojů
pro emisní VT, SPECT mozku, perfuze myokardu, vyšetření jater
a kostí. V dodatku nalezneme seznam postupů pro kontrolu kvality,
které se mají délat denně (kontrola homogenity - obraz plošného
zdroje s 5 mil. impulsů korigovaný a nekorigovaný, vizuální ins-
pece přip. poškození kolimátorů), týdně (obraz s plošným zdrojem
s 30 mil. impulsů, kontrola středu rotace aj.), měsíčně (kontrola
velikosti pixelu, kontrola polohové rozlišovací schopnosti vnitř-
ní a celého detekčního systému), čtvrtlentě (obraz válcového fan-
tomu SPECT aj.). Dále je v dodatku tabulka typického nastavení
parametrů přístroje při různých vyšetřeních, matematické základy
rekonstrukce obrazu, dvourozměrné Fourierova transformace a ko-
rekce na zeslabení. V předmluvě je uvedeno, že příručka je určena
především pro SZP (nuclear medicine technologists), tomu odpovídá
1 přístupnost výkladu, zaměření na praktické aspekty optimálního
prováděni SPECT vyšetření. Za každou kapitolou je zajímavý test
k ověřeni získaných znalostí se správnými odpověďmi v závěru kni-
hy. Jedná se o příručku, jež by měla být na všech pracovištích,
která jsou vybavena aparaturou SPECT nebo plánují její zakoupení.

Adresa pro objednáni: The Society of Nuclear Medicine, Book
Order Department, 136 Madison Avenue, New York, NY 10016-6784,
U.S.A.

Nias, A. H. W.: An Introduction to Radiobiology (úvod do ra-
diobiologie). Chichester - New York, John Wiley and Sons 1990,
346 s., 190 obr., 41 tab., cena 17,50.

Text knihy je rozdělen do 20 kapitol: historie a definice,
buňky a tkáně, kinetika proliferace, ionizující zářeni, subcelu-
lární radiobiologie, radiační poškozeni buněk, reparace, základy
radiobiologie, husté ionizující záření, kyslíkový efekt, radio-
senzibilizátory a radioprotektory, normální a maligní buňky, ra-
diační patologie, celotělove ozáření, kinetika proliferace po
ozáření, frakcionovaná rádioterapie, diagnostická radiologie, zá-
řeni v životním prostředí, ochrana před zářením. Uvedený titul
plně knihu charakterizuje - jedná se o základy tohoto oboru vylo-
žené přístupným způsobem bez matematických vztahů s použitím pěk-
ných obrázků a grafů. Každá kapitola je zakončena stručným shrnu-
tím sestávajícím z několika malých odstavců umístěných v rámečku.
Pro radiology jsou zajímavé stručné kapitoly o frakcionované rá-
dioterapii a ozařování při nízkých dávkových příkonech. Kapitola
o diagnostické radiologii obsahuje tabulku dávek v kostní dřeni
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a gonádách při rentgenových vyšetřeních, jelikož údaje o efektiv-
ním dávkovém ekvivalentu jsou převzaty jen ze dvou prací, nejsou
přiliě reprenentativní. Poměrně rozsáhlá je kapitola o environ-
mentálnim záření. Naopak, kapitola o radiační ochrané se zdá být
příliš stručná. Kniha má spíše kompilační charakter, napr. téměř
všechny použité ilustrace jsou převzaty z literatury, může velmi
dobře posloužit jako zdroj informací o další literatuře a jako
příručka pro pracovníky, jež se začínají orientovat v této prob-
lematice .

Adresa nakladatelství: John Wiley and Sons Limited, Baffins
Lane, Chichester, West Sussex, P019 1UD England.

Mezinárodní symposium o faktorové analýze obrazových sekvencí
v nukleární medicine, Bratislava 6. 9. 1991

M. Šámal, Ústav nukleární mediciny l.LF UK Praha 2

V rámci satelitních post-kongresových symposií vídeňského
kongresu Evropské asociace nukleární mediciny 1991 uspořádala
Slovenská společnost nukleární mediciny ve.spolupráci s ČSNM,
Universitou Komenského v Bratislavě, Universitou Karlovou v Praze
a dalšími organizacemi mezinárodni symposium o faktorové analýze
obrazových sekvencí v nukleární medicíně. Organizačně bylo sympo-
sium výborně připraveno kolektivem oddělení nukleární mediciny
Národního onkologického ústavu v Bratislavě pod vedením
Doc.MUDr.I.Makaiové,CSc. Odborný program symposia jsme připravili
společně ve spolupráci s vybranými evropskými a severoamerickými
pracovišti nukleární mediciny, která se problematikou faktorové
analýzy dlouhodobě zabývají. Výsledkem bylo užitečné setkání, je-
hož účastníci získali dobrý přehled o současném stavu vývoje
a aplikaci metody.

Dopolední část symposia byla věnována přehledným referátům.
A.S.Houston (Royal Naval Hospital Haslar, Gosport, V.Británie)
přednesl teoretické základy faktorové analýzy a charakterizoval
různé postupy při hledání fyziologických faktorů (tj. obrazů i
a křivek fyziologických dynamických struktur v distribučním pro- i
storu radiofarmaka). K.S.Nijran (Charing Cross Hospital, Londýn, '
V.Británie) uvedl porovnání výsledků dekonvoluční analýzy a růz-
ných typů faktorové analýzy při hodnocení dynamické studie led- J
vin. Dobrou shodu výsledků nalezl pro tranzitní časy celé ledví- |
ny, méně dobrou pro hodnoty glomerulárni filtrace, zatímco pro |í
tranzitní časy ledvinového parenchymu zjistil velmi nízké korela- J.
ce. Použitá verze dekonvoluční analýzy ovšem sama o sobě poskyto- f
vála nespolehlivé výsledky a představovala značně problematický !
standard. Sděleni proto nevyznělo příliš přesvědčivě: ukázalo «
však potřebu a současně metodickou náročnost podobně koncipova-
ných prací. Dosavadní zkušenosti ze spolupráce s klinickými pra-
covišti jsem využil ve svém sdělení o principech klinických apli-
kaci faktorové analýzy, ve kterém jsem se pokusil upozornit na
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hlavní úskalí interpretace faktorů a riziko nejvýznamnějších ar-
tefaktů. V závěrečné dopoledni přednášce shrnul A.Todd-Pokropek
(University College London, V.Británie) možnosti použití faktoro-
vé analýzy při hodnocení sérií obrazů registrovaných v různých
úsecích energetického spektra s cílem diferencovat prostorové
rozložení fotonů různých energií. Podobně jako při klasické apli-
kaci metody v dynamické scintigrafii, kde namísto energie fotonů
vystupuje čas, jde o to co nejlépe odhadnout rozloženi navzájem
se překrývajících částí odlišných energetických spekter.

V odpolední části odeznělo deset přednášek dokumentujících
současnou šíři aplikací faktorové analýzy v nukleární medicine.
F.Frouin (Institut Gustave-Roussy, Villejuif, Francie) shrnula
teoretické předpoklady a demonstrovala praktické možnosti kvanti-
fikace výsledků faktorové analýzy v kombinaci s klasickými kom-
partmentovými modely. L.Cinotti (Centre d'Exploration et de Re-
cherche Médicales par Emission de Positons, Lyon, Francie) s po-
mocí faktorové analýzy dynamických pozitronových tomogramů dife-
rencoval čtyři fáze prvního průtoku vody H2(15)O srdcem a ukázal
možnosti rozlišení kinetik různých pozitronových zářičů v metabo-
lických studiích. Z.Szabó (Johns Hopkins Medical Institutions,
Baltimore, USA) faktorovou analýzou hodnotil distribuci histami-
nových receptoru Hl v mozku při zobrazení pozitronovou tomografii
(11)C-pyrilaminem. Metodu použil také při studiu variability cel-
kového mozkového metabolismu (18)F-deoxyglukózy. Kvantitativní
využití metody při hodnocení srdečních vad a myokardiální perfuse
demonstroval L.Philippe (Centre Hospitalier Regional et Universi-

; taire de Tours, Francie). Ukázal i na možnost lokalizace center
patologické aktivity u komorové tachykardie. Přednášky J.Kubínyi-
ho (Klinika nukleární medicíny, Ostrava-Poruba) a J.Kasalického

; (IKEM, Praha) o použití metody v nukleární kardiológii zaujaly
í úctyhodnými počty zpracovaných vyšetření (250, resp. 433), ukáz-
• kami detekce poruch pohyblivosti zadní stěny levé srdeční komory
; a pečlivým porovnáním s výsledky fázové analýzy. Obě studie shod-

ně potvrdily větší citlivost faktorové analýzy při menši schop-
nosti rozlišit typ poruchy. J.Urbánek (FNsP II, Praha) na vybra-
ných případech ukázal příspěvek faktorové analýzy k diferenciální
diagnostice obstrukčních nefropatii a uropatií. A.L.Marte1 (Royal
Hallamshire Hospital, Sheffield, V.Británie) dokazovala na simu-
lovaném dynamickém vyšetření ledvin účinnost filtrace dat postupy
odvozenými od faktorové analýzy. V posledních dvou vystoupeních
se J.Mas (CHU Jean Minjoz, Besancon, Francie) a O.Gagnon (Mont-
real Heart Institute, Kanada) podrobně zabývali použitím metody
při potlačeni rozptylu u SPÉCT a PET a problematikou tzv. holo-
spektrálního zobrazování (při kterém se zaznamenává energie foto-
nů registrovaných v širokém pásmu energetického spektra a výběr

.. dat pro výsledné zobrazení se provádí dodatečně výpočtem).

Symposium ukázalo, že faktorová analýza je užitečným nástro-
jem experimentálního a klinického výzkumu v nukleární medicine,
který umožňuje výhodné transformace dat a přímou návaznost kvan-

', titativních kompartmentových analýz. Byly rozpracovány nové pos-
"i tupý pro korekci rozptylu a popsány originálni aplikce při hodno-

cení výsledků pozitronové tomografie. Využití metody v klinické
praxi je ovšem stále velmi omezené. Na rozdíl od nedávné minulos-
ti lze však dnes s moderní výpočetní technikou výpočty faktorové
analýzy provádět během několika desítek sekund. Tím odpadá jedna
z hlavních překážek klinického ověření metody a tak se patrně br-
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zy ukáže, zda nakonec faktorová analýza do klinické praxe přece
jen pronikne nebo zda trvale zůstane sice zajímavou a výhodnou,
avšak pouze výzkumnou procedurou analýzy dat.

Informace o dvanácté mezinárodní konferenci IPHI
(Information Processing in Medical Imaging) 1991

M. Šámal, Ústav nukleárni medicíny l.LF UK Praha 2

Začátkem července 1991 se během dvou týdnů uskutečnilo něko-
lik mezinárodních odborných akci s tématikou výpočetního zpraco-
vání obrazové informace v lékařských zobrazovacích metodách.
V chronologickém pořadí to byly EuroPACS'91 (Picture Archiving
and Communication Systems), zabývající se problematikou informač-
ních systémů pro archivaci a přenos obrazů ve zdravotnických za-
řízeních (Berlin 2.-3.7.1991), CAR'91 (Computer Assisted Radiolo-
gy) projednávající široký okruh otázek generování, zpracování,
přenosu a zobrazení digitálních obrazů v radiologii (Berlín
3.-6.7.1991), pracovní schůze o rekonstrukci trojrozměrných obra-
zů v nukleární medicíně a radiologii v belgickém Corsendonku
(3.-5.7.1991) a konečně tradiční, v pořadí již dvanáctá konferen-
ce IPMI, uspořádaná letos v městečku Wye nedaleko Canterbury
v jihoanglickém hrabstvi Kent (7.-12.7.1991).

Konference IPMI (do poloviny sedmdesátých let nazývané Informa-
tion Processing in Scintigraphy) se konají jednou za dva roky
střídavě v Evropě a v USA. Jsou setkáním fyziků, matematiků, sta-
tistiků a lékařů, zabývajících se problematikou záznamu, zpraco-
vání, přenosu, zobrazení a vyhodnoceni obrazové informace v lé-
kařské diagnostice s pomocí výpočetní techniky (z českých fyziků
přednášel na konferenci ve druhé polovině sedmdesátých let vý-
sledky práce své skupiny RNDr.I.Runczik,DrSc., který byl po urči-
tou dobu také členem vědeckého výboru IPHI). Výběr témat teore-
tických a experimentálních prací je prováděn formou konkursu
a určován především perspektivou praktických aplikaci. Možnost
zúčastnit se konference má pouze malý počet aktivních účastníků
a velmi omezený počet účastníků "pasivních", z nichž většina je
spoluautory přijatých sdělení. Důvodem těchto omezení je velký
důraz kladený na diskusi a velmi kritické projednávání příspěvků,
které bý na širším fóru nebylo možné. Závěry konference jsou po-
važovány za určitý ukazatel budoucího vývoje výpočetního zpraco-
váni diagnostické obrazové informace a jako takové se zájmem sle-
dovány nejen áirši odbornou veřejnosti, ale také výrobci diagnos-
tické zobrazovací techniky. O prognostickém potenciálu konference
svědči mimo jiné fakt, že tématické okruhy projednávané na ostat-
nich výše uvedených červencových setkáních tvořily původně odbor-
nou náplň konference IPMI, po určité době však přesáhly její rá-
rnec a vyčlenily se jako samostatné součásti oboru.

Před čtyřmi lety jsem měl možnost se zúčastnit desáté konfe-
rence IPMI v nizozemském Utrechtu (1/2). Přijetím příspěvku (3)
a možností účasti na letošním jednáni jsem získal příležitost po-
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rovnat zaměření problematiky a posoudit její vývoj za celé uply-
nulé období. Základním dojmem z konference je definitivní přechod
od dvojrozměrného k trojrozměrnému zobrazování, kterému byla vě-
nována naprostá většina referátů a podstatná část diskuse. K nej-
více diskutovaným otázkám patřily možnosti využití předběžných
znalosti o zobrazovaném objektu při trojrozměrné rekonstrukci
(hovoří se dokonce o "bayesovské" rekonstrukci, využívající při
výpočtu funkčních obrazů SPÉCT a PET např. "apriorní" anatomické
informace z CT a tomografie magnetickou rezonancí - MRI) a kombi-
novaná zobrazení, ve kterých se do obrazů podrobně znázorňujících
anatomické struktury promítají funkční obrazy PET a SPÉCT s malou
prostorovou rozlišovací schopnosti. Tak lze zobrazované funkční
děje (prokrvení, metabolické pochody, receptorové reakce) velmi
přesně lokalizovat, obrazové operace, prováděné dříve ve dvou di-
menzích (různé druhy filtraci, rozpoznávání hran, objektů, komp-
rese dat, segmentace obrazu, apod.) byly přeneseny do trojrozměr-
ného prostoru. To přináší (kromě větši výpočetní náročnosti) také
řadu dodatečných teoretických a metodických problémů, přičemž
některé z již existujících nebylý zatím vyřešený ani u dvojroz-
měrných aplikací (korekce na zeslabení, rozptyl, apod.).

Jednáni bylo rozděleno do devíti sekcí: tvorba a rekonstruk-
ce obrazu, použití apriorní informace při tomografické rekonst-
rukci, multimodální registrace, segmentace obrazu (ve dvou sek-
cích), anatomické modely a variabilita struktur, faktorová analý-
za, expertní a učící se systémy, a konečně kvalita obrazu, zobra-
zení a interakce s obsluhou. Celkem bylo uvedeno 39 přednášek
a 25 nástěnkových sdělení (z toho 48% z USA, 35% z V.Británie,
Francie a Holandska, atd., jediným příspěvkem z německy mluvících
zemí byla práce švýcarských autorů hostujících na americkém radi-
ologickém pracovišti v Bostonu).

Na první pohled se nám dnes (v době, kdy v lékařské praxi
zcela převažuje klasické zobrazováni rentgenem na film) mohou
zdát diskusní témata projednávaná na konferenci akademická a pra-
xi poněkud vzdálená. Podíváme-li se však do některého ze starších
sborníků IPMI, snadno se přesvědčíme o tom, jak velký podíl kdysi
teoretických úvah nalezl v současnosti více nebo méně významné
praktické uplatnění. Jsem přesvědčen, že tomu bude podobně s vý-
sledky dvanácté konference IPMI.
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Technická část

ESOP - prograi pro zpracování dynamické scintigrafie jícnu
Bělohlávek, ONM Ústřední vojenská nemocnice Praha 6

Dynamická scintigrafie jicnu (DSJ) je metoda užívaná k diag-
nostice funkčních poruch motility jícnu a k registraci případného
gastroesofageálního refluxu (GER). Přes určitý počáteční nezájem
kliniků orientovaných na fibroskopii si DSJ postupně nachází své
místo v diagnostickém řetězci. Metoda dle světového písemnictví i
vlastních zkušeností vyniká neinvazivností, vysokou citlivostí,
minimální radiační zátěží, snadností provedeni a nízkými náklady.

Vyšetřeni provádíme na našem pracovišti vleže na zádech me-
todou jediného polknutí 10 ml Yody s příměsí 50 MBq 9 9 mTc-S ko-
loidu nebo 99mTc-EHIDA, popř. 99mTc-DTPA. Nemocný toto sousto na-
ráz na povel polkne a je požádán, aby dále nepolykal. Současné se
spouští snímání v pravé přední šikmé projekci 20° rychlostí dva
snímky za 1 s (celkem 64 snímků) do matic 64 x 64 x word. Po na-
snímání této sekvence se bezprostředně přechází na snímání rych-
lostí jeden snímek za 5 s (celkem 64 snímků) do matic 64 x 64 x
word. V okamžiku zahájení snímání této sekvence se nemocný vyzve
k usilovnému zakašláni (provokace GER) a poté se mu povoluje po-
lykání "nasucho" dle libosti. Celé vyšetřeni trvá 5 min 52 s a
provádíme jej s kolimátorem pro všeobecné použití (LEGP). Zdů-
vodněni zvoleného způsobu vyšetření a rovněž tak podrobný přehled
literatury je uveden v /I/.

Pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení DSJ lze s výhodou
použít tzv. kondenzovaný obraz /2/. Jedná se o diagram vytvořený
tak, že se sečte po řádcích každá (N-tá) obrazová matice studie a
vektor jejího součtu se přiřadí do N-tého sloupce výsledného kon-
denzovaného obrazu. Pro studii nasnímanou do matic 64 x 64 platí:

K -NY ~ ¥
kde KNy je obsah pixelu v kondenzovaném obraze o souřadnicích
[N,Y] a SXy« je obsah pixelu o souřadnicích [X,Y] v N-tém obraze
dynamické studie.

Tímto způsobem se získá přehledný diagram rozložení radio-
aktivity v jícnu v čase. Protože na našem pracovišti snímáme za
sebou dvě sekvence po 64 obrazech do matic 64 x 64, provádíme vý-
počet dvou kondenzovaných obrazů a ty pak zobrazujeme vedle sebe
tak, že výsledný obraz má dimenzi 128 x 64.

Podle našich zkušeností jsou u naprosté většiny vyšetřova-
ných anatomické poměry v oblasti terminálního jícnu a žaludku ne-
příznivé pro popsané kondenzování obrazů. Žaludek se od ústí jíc-
nu více nebo méně vyklenuje směrem nahoru. Na kondenzovaném obra-
ze tak dochází k superpozici části terminálního jícnu a části ža-
ludku, což ve svém důsledku vede k chybám při hodnocení. Pro eli-
minaci těchto chyb užíváme vlastní metodu separovaného kondenzo-
vání jícnu a žaludku.
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Kondenzování pak probíhá ve čtyřech segmentech tak, jak je
znázorněno na obr. 1. V prvním segmentu se kondenzuje po celých
řádcích od dolní hranice kondenzace po dolní hranici jícnu. Druhý
a třetí segment je ohraničen zespodu dolní hranici jícnu a shora
horní hranici žaludku. Ve druhém segmentu se kondenzuje žaludek
od rozhraní jícen/žaludek až k pravému okraji snímků. Ve třetím
segmentu se kondenzuje jícen od levého okraje snímků po rozhraní
jícen/žaludek. Ve čtvrtém segmentu se kondenzuje mezi levou a
pravou hranicí jícnu od horní hranice žaludku až po horni hranici
kondenzace. Jednotlivé segmenty se do kondenzovaného obrazu při-
řazuji postupně odzdola.

Protože při separované kondenzaci se podsouvá oblast žaludku
pod oblast jícnu, dochází ke zvětšení svislého rozměru kondenzo-
vaného obrazu o tolik, o kolik je horní hranice žaludku nad dolni
hranici jícnu. Aby se tomu zabránilo a bylo možno využívat dato-
vých struktur o konstantní dimenzi 64 x 64, je o uvedený rozdíl R
zmenšen vertikální rozsah kondenzování. Znamená to, že horni R H

nebo dolní Rp okraje snímků studie nebudou v kondenzovaném obraze
zaznamenány. Proporce R H nebo Rg je nastavitelná.

Pro zpracování DSJ na systému GAMMA-11 uvedenou metodou byl
vyvinut program ESOP (esophagus = jícen). Vlastní program je
z důvodů omezené operační paměti rozdělen do 5 samostatných krat-
ších úseků, které jsou na sebe zřetězeny. Data si programy pře-
dávají prostřednictvím SAVE AREA 1 - 3 a dvou textových souborů.

První program ESOP1 umožňuje zadat způsob a rozsah kondenzo-
vání, program ESOP2 kondenzování provede. Program ESOP3 dovoluje
zadat parametry hodnocení, program ESOP^ provede kvantitativní
hodnocení a program ESOP5 sestaví výstupní protokol.

Program ESOP je schopen zpracovat pouze dynamickou studii o
dvou grupách. V každé grupě, nasnimané libovolnou rychlosti, musí
být 64 snímků v maticích dimenze 64 x 64 x word. Samozřejmě se
předpokládá, že během snímání nemocný mezméní polohu.

Program ESOP je řešen tak, aby byl spustitelný v režimu fo-
reground/background. Nároky na operační pamět tedy nepřevyšuji
28 kB. Časově náročné kondenzování 128 snímků trvá méně než 1 mi-
nutu, což je v běžné praxi plné dostačující. Systém "oken" spolu
s joystickem umožňuje rychlé a komfortní ovládání programu.

Kromě výpočtu kondenzovaných obrazů program umožňuje kvanti-
tativní vyhodnocení průběhu polykáni. Stanovuje se transportní
čís čela bolu jícnem, reakční doba kardie, délka trváni GER a
orientačně čas poklesu aktivity v jícnu na 50 %, 25 % a 10 %,
jenž svědči o jeho samočisticí schopnosti. Automaticky se generu-
je protokol o vyšetření se zapsanými výsledky a volné editovatel-
ným textem závěru.

Program je odladěn ve dvou verzích. Jednak pro konfiguraci s
displejem VSV02, barevnou tiskárnou a obrazovkou ve formě konso-
le, jednak pro konfiguraci s displejem VSV01 a černobílou tiskár-
nou ve formě konsole. Na rozdíl od programu JARCH/JANA, který byl
představen uživatelům GAMMA-11 v Olomouci v r. 1989, a byl určen
spíše pro vývojové účely, je program ESOP vhodný i pro rutinní
praxi, o čemž svědči naše zkušenosti s více než 100 pacienty.

Literatura
1. Bělohlávek, o.: Nové možnosti objektivizace nukleárně medicín-
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Obr. 1i Separované kondenzování jícnu B žnludku.

Projekce orgáin\ zobrazených no sumrtrním odraze do

kondenzovaného obrezu.

t • I jícen

illilll) žaludek
oblast kondenzování jícnu

oblost kondenzování žaludku

I I nekondenzovaná oblast

SUMA'RNÍ OBRAZ KONDENZOVANÝ OBRAZ



2. Svedberg, J. B.: The bolus transport diagram: A functional
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Prograi pro hodnocení statické scintigrafie ledvin 99mTc DMSA
O.Lang, J.Šilinger, D.Říhová, ONM ZÚNZ UP Příbram

V souvislosti s nákupem nového vyhodnocovacího zařízení
Micro Delta dodávaným s nevyhovujícím softwarem jsme se rozhodli
opatřit si software vlastní. Jako první jsme vytvořili program
pro hodnocení statické sciritigrafie ledvin.

Cílem bylo vytvořit program, který by
a - umožnil zisk maximální informace,
b - se jednoduše ovládal uživatelem,
c - ukládal vybrané parametry do souboru,
d - umožňoval tisk vhodného protokolu,
e .̂ -iTSbyl časově příliš náročný,
f - dával spolehlivé výsledky,

ad a)
Program umožňuje zisk údajů morfologických i funkčních.

Z morfologických jsou to údaje o velikosti, tvaru a uložení led-
vin, z funkčně morfologických pak údaje o rozložení aktivity
v ledvinách a konečně z funkčních hodnoty podílu aplikované akti-
vity kumulované ledvinným parenchymem. Všechny tyto parametry
jsou pak obsaženy v textu závěrečného protokolu.

Získání uvedených údajů je podmíněno užitím vhodného radio-
farmaka a správnou akvizicí.

K zobrazení renálního parenchymu se nám jeví nejvhodnější
9 9 mTc DMSA. Je kumulována v buňkách proximálních tubulů, do nichž
se dostává cca z 65% z peritubulárních kapilár a cca z 35% z glo-
merulárniho filtrátu. To vysvětluje dobrou korelaci velikosti up-
taku DMSA jak s efektivním průtokem plazmy určeným " I j hippura-
nem (r = 0.98), tak s kreatininovou clearancí (r = 0.97 - 0.99).

Ke zjištění morfologických a funkčně morfologických údajů
provádíme akvizici ve čtyřech pohledech (přední, zadní, oba boč-
ní) spolu s označením vybraných míst na těle pacienta pomocí mar-
keru s 5 7Co.

Velikost je vyjadřovaná velikostí plochy ledviny v zadním
pohledu v cm2, tvar je hodnocen kvalitativně hodnotitelem, ulože-
ní je vyjádřeno jednak vztahem horního pólu ledviny k žebernímu
oblouku v cm, jednak vzdáleností dorsální plochy ledviny od po-
vrchu zad pacienta rovněž v cm. Rozloženi aktivity je hodnoceno
kvalitativně hodnotitelem.

K parametrům nezjistitelným bez vyhodnocovacího zařízení
patří výpočet podílu aplikované aktivity akumulovaného v ledvi-
nách jako odraz jejich funkce.

K jeho výpočtu potřebujeme znát aplikovanou četnost. Ŕešíme
to akvizicí stříkačky před a po aplikaci a místa aplikace (pro
případ částečně paravenosního podání) za stejných podmínek, jako
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provádíme akvizici obrazů ledvin.
Zabývali jsme se nutnosti korekce na mrtvou dobu kamery při

akvizici plné stříkačky, při niž jsou načítány poměrné vysoké
četnosti. Na základě měření však dosahovaná četnost nepřesahuje
lineární část závislosti četnosti teoretické a změřené, takže ko-
rekce na mrtvou dobu není nutná.

Závažným problémem při výpočtu absolutního uptaku DMSA led-
vinami je zjištění skutečné četnosti v nich obsažené, to znamená
především odečtení pozadí, korekci na hloubku uložení a korekci
na rozpad.

Pozadí ledvin je nehomogenní, jako nejvýhodnější se tedy je-
ví interpolativni odečtení pozadí od obvodu ROI ledviny. Tento
způsob je však vzhledem k časové náročnosti výpočtu neúnosný,
jedno odečtení pozadí trvá tři minuty. Zvolili jsme tedy kompro-
misní způsob, který se nám jeví vzhledem k naši cílům optimální.
ROI pozadí volíme pás šíře 3 pixlů soustředný s okrajem ROI led-
viny a vzdálený od něho 3 pixly za účelem vyloučení rozptýleného
záření v bezprostřední blízkosti ROI ledviny, které nadhodnocuje
aktivitu pozadí. Z ROI pozadí vypočte program průměrnou četnost
v 1 pixlu a tu pak odečte od ROI ledviny.

Další problém představuje korekce naměřené četnosti na
hloubku uložení. Z několika metod popisovaných v literatuře jsme
vybrali jako optimální metodu výpočtu pomocí geometrického průmě-
ru četností změřených v předním a zadním pohledu bez korekce na
samoabsorbci v ledvině. Konkrétně to řešíme tak, že četnosti led-
viny v předním a zadním pohledu korigované na pozadí a rozpad ko-
rigujeme ještě na hloubku uložení pomocí zeslabovacího koeficien-
tu tkáně pro 9 9 mTc a tlouštky těla pacienta ve výši uložení led-
vin, kterou určíme jako průměr tlouštky těla změřené v obou boč-
ních pohledech.

ad b)
Ovládáni programu jsme se snažili co nejvíce zjednodušit

především prostřednictvím nápovědy a informace o právě probíhají-
cích krocích, které jsou zobrazovány v levém horním kvadrantu ob-
razovky. Ukončení každého kroku je oznamováno zvukovým signálem.

Při spuštění programu ze základního menu Micro Delty zvolí
uživatel jméno hodnotitele podle nabídky na obrazovce. To se pak
tiskne v závěrečném protokolu všech studií hodnocených v jednom
sezeni. Program mu pak nabídne seznam studii na disku, z něhož si
uživatel vybere požadovanou studii. Podle nabídky rovněž volí,
zda bude hodnotit ledviny obě či jen pravou nebo levou (pro pří-
pad nefrectomie nebo agenese).

Při značení okrajů těla a ROI ledvin program kontroluje, zda
nebyla označena nesprávná strana či ledvina.

Značeni ROI ledvin se provádí automaticky uvnitř ručně ozna-
čeného boxu na principu izočetnostních křivek. Je možná korekce
izočetnostni úrovně pomoci tlačítek, jejichž názvy a funkce jsou
zobrazeny v pravém horním kvadrantu obrazovky.Po odsouhlasení ROI
ledviny se program ptá hodnotitele textem v pravé střední části
obrazovky, zda chce ROI značit ručně. To je zpravidla nutné při
špatné funkci ledvin a nízkém uptaku, kdy je malý rozdíl mezi ak-
tivitou v ledvině a aktivitou pozadí. Potom se provede automatic-
ké označení ROI pozadí opět s možností ručního značení.

ad c)
Vypočtené hodnoty uptaku DMSA lze uložit do některého ze

souborů definovaných uživatelem a nabízených na obrazovce, např.
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normálový, diabetici, hypertonici apod. Uloženi má za následek
aktualizaci základních parametrů rozložení ve vybraném souboru
(průměr, směrodatná odchylka). Současně je možné si na přání tyto
parametry na obrazovce prohlížet.

ad d)
Po ukončeni hodnocení se na obrazovce objeví text formuláře

závěrečného protokolu, do něhož hodnotitel vpisuje pomocí kursoru
a klávesnice do příslušných kolonek hodnotící text včetně závěru.
U příslušných kolonek si může vybrat z nabídky často užívaných
formulací nebo psát text vlastní. Kromě toho má možnost současné-
ho zobrazeni obrazů všech čtyř pohledů ledvin s možnosti plynulé
regulace jasu a kontrastu. Po vyhodnocení všech studií se na tis-
kárně vytisknou formuláře protokolů formátu A5 vhodných k odeslá-
ní klinikovi.

ad e)
Časová náročnost celého hodnocení se nám jeví únosná. Zabírá

po seznámení s během programu a při normálním nálezu 5 - 6 minut.
ad f)
Spolehlivost hodnocení programem jsme určovali pomocí inter-

a intra-observer variability na souboru 30 studií. Zjištěné roz-
dily jsou statisticky nevýznamné.

Vzhledem ke krátkosti užívání programu na oddělení nemůžeme
provést solidnější zhodnocení klinického významu výpočtu uptaku
DMSA na základě vlastních zkušeností. Předběžné výsledky jsou
však v dobré shodě s literaturou a naznačuji, že větší význam bu-
de mít zřejmě v opakovaném sledování téhož pacienta vzhledem
k velkému rozptylu hodnot v normálovém souboru.

Další podrobnosti jsou k dispozici u autorů.
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Jaké jsou dnes počítače pro nukleární medicínu ?
H. Surová, Ústav nukleární medicíny Praha

Několik kolegů přede mnou vyslovilo názor, že by bylo dobré
sepsat stručné informace o tom, které počítače pro nukleární
medicínu jsou nyní na trhu. Pokusila jsem se tedy shrnout, co
bylo vidět na výstavišti ve Vídni.
Jako podklady jsem použila reklamní materiály jednotlivých firem
a "Nuclear Medicine Computers - A Product Comparison Chart" z
května 1991 vydané Reilly Publishing Company.
Všechny firmy dodávají programy pro hodnocení základních typů
vyšetření (vyšetření srdce, plic, ledvin, T1201 planárně i
tomograficky, možnost celotélového vyšetření, u Spéct studií
eliptickou rotaci kamery). Posouzení, který program je výhodnější
než jiný přísluší spíše lékařům. Pro získání dalších informací
jsou uvedeny kontaktní adresy.

ADAC Z

označeni: PEGASYS,
procesor: Sun-Spark2, operační systém: Unix, operační pamět:
stand. 16MB, max 64MB, délka slova: 32bit, obrazová pamět: stand.
16MB, max 32MB, floating point hardware: ano, array procesor: ano
pamětová média: hard disk stand. 327MB, max 760MB, floppy 1.44MB,
mg. páska možná, optický disk možný
interface ke kameře: 1 kamera stand., možno až 4 kamery, 12 bitů
rozlišení, max. frekvence 500kHz, max. matice 1024x256
display: 16"high resolution color monitor, 4096 barev, 1152x900
bodů, myš
proqramovac i i a zvkv: C, Image Processing Macro Language V
možno napojit na sit: Ethernet, software TCP IP
speciální vlastnosti: simultáni snímání ze 2 kamer, multitasking.
Dodávají napojení do sítí, databáze a možnost generováni závěrů ;
vyšetření. i
Po nasnímání možnost korekce na pohyb (ručně). :$
Simultáni zobrazení dvou studií v různých barvách přes sebe. \i
adresa: ADAC Laboratories B.V., Gildetron 35/41, P.O.Box 28, 3900 t{
AA Veenendaal, The Netherlands, tel: (0)838541212 ÄI
Elscints I

i
označeni: APEX-SP1
procesor: Intel 386/387, operační systém: RMX-86, operační pamět:
9MB, délka slova: 32bit, obrazová pamět: je částí operační paměti
(až 8MB), floating point hardware: ano, array procesor: možno
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(zatim užíván jen pro real time korekce během snímání)
parnétová média: hard disk 143HB neformátováno, s druhým diskem
max 286 neformátováno, floppy 1.2MB, mg. páska možno, optický
disk možno
interface ke kamere; počet kamer 2, 9 bitů rozlišení, max.
frekvence 1000 kHz
display; 256 úrovní barvy, počet bodů 708x584, trackball
programovací iazvkv; Fortran, PLM, Clip
možno napojit na sít; Ethernet, software Intel INA 691
speciální vlastnosti: 64 kB cache memory, 25 programovatelných
funkčních klíčů
současně může až 7 úloh, možno snímat až 4 izotopy/okna současně
adresa: Elscint Medical Technologz Ges.mbH, Halbgasse 3-5 Top 8,
A-1070 Wien, Austria, tel: 222 7614

Ga.xn.xn.st ]p

označeni: MB 9201
procesor: MC68000, operační paměť:: 1MB programové paměti, 2MB
paměti pro snímání,
paměiová média: hard disk 40 MB stand., max 80MB, floppy 880kB,
interface ke kamere: počet kamer 2
display: 32 úrovni barvy, počet bodů 640x512, myš
programovací iazvkv: C
speciální vlastnosti: dodávají systém komplexních programů
vytvořených na pracovišti v Ostravě - Porube
adresa: Konviktská 10, 110 00 Praha 1, tel: 228176

GE s

označení: STAR 3200
procesor: Intel 80386, operační systém: RMX, operační paměť:: 2MB,
délka slova: 32 bit, obrazová paměť:: 2MB, floating point
hardware: ano, array procesor: možno
paměťová média: hard disk 167MB neformátováno, floppy 1.44MB
formátováno, mg. páska možno, optický disk možno
interface ke kameře: 2 kamery, rozlišení 12 bit, max průchodnost
3.5 mikrosec, max matice 512x512
display: BW, barevný možno, počet úrovní šedi (barvy) 256, počet
bodů 512x512, trackball
programovací iazvkv: stand. Mentor, možno Pascal
možno napojit na sir: Ethernet, software Starlink, Ethernet

označeni: STAR 4000
procesor: Intel 80486, operační systém: RMX, operační paměť:: 4MB,
délka slova: 32 bit, obrazová paměť:: 8MB, floating point
hardware: ano, array procesor: možno
paměťová média: hard disk 350MB neformátováno, floppy 1.44MB
formátováno, mg. páska možno, optický disk možno
interface ke kameře: 2 kamery, rozlišení 12 bit, max. průchodnost
1.2 mikrosec, max matice 512x512
display: BW, barevný možno, počet úrovní šedi (barvy) 256, počet
bodů 512x512, trackball
programovací jazyky: stand. Mentor, možno Pascal
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možno napojit na sít; Ethernet, software Starlink, Ethernet
speciální vlastnosti: Dodáváno ve 2 verzích: Starcam 3200/4000
-> počítač slouží i jako konzole a Star 3200/4000 -> samostatná
konzole s 2 vstupy pro připojení na libovolnou analogovou kameru.
Při korekci na atenuaci u Spéct studii umožňuje volit obrys těla
pacienta pro každý řez individuálně. To je vhodné především pro
vyšetřeni mozku, kdy se odstraní artefakt "překorigování" na
vrcholu hlavy, kde je již obrys podstatné menší než ve středu
hlavy.
adresa: General Electric CGR, Issz-les-Moulineaux, France, telex:
270900

označeni: ODYSSEY
procesor: Stardent 1500, operační systém: Unix, operační parnét;
stand. 32MB, max 64MB, délka slova: 32bit, obrazová parnět: 8MB,
floating point hardware: ne, array procesor: ano
paměťová média:stand, hard disk 380MB, možno přidat 380MB nebo
760MB, mg. páska ne, optický disk možno
interface ke kamere: 2 kamery, max. matice 512x512
display: RGB, 24-bit color, počet úrovní 256, počet bodů
1024x1280, myš a 8 dial controls
programovací iazvkv: stand. C, možno Fortran
možno napoiit na sít: Ethernet, software TPC/IP FTP, NFS
speciální vlastnosti: RISC-Architecture, umožňuje paralelní

i processing, má "built-in" vektorový procesor, max výkon každého
paralelního procesoru 32MIPS/32FLOPS

i Do konce roku slibují možnost napojení na libovolnou kameru,
: v současné době jen na kamery PRISM nebo napojením do sítě se
: systémem PCS (tj. Gamma-11 se systémem TSX).
h adresa: Heromed,Ing. Michal Srb, U vinohradské nemocnice 3, 13000
i Praha 3, tel: 738317

siemens z

S MicroDELTou a MaxDELTou je možno se seznámit na různých ONM.
Další systém je:
označeni: ICON AP
procesor: ICON AP, operační systém: Macintosh, operační pamét;
stand. 32MB, max. 38MB, délka slova: 32bit, obrazová parnět: 9MB,
floating point hardware: ano, array procesor: ano
pamétová média: hard disk 160MB stand, max 6.12GB, floppy 1.4MB,
mg. páska ne, optický disk možno
Interface ke kameře: i kamery, diferenciální linearita +/- 1%,
max. matice 1024x1024
display: RGB, 16" nebo 19", 256 úrovni barev,počet bodů 1024x808

% (16") 1152X882 (19"), myš
% programovací iazvkv: Pascal 5|
'f možno napojit na sít: Ethernet, software LANworks "%
ív speciální vlastnosti: speciální obrazová cache memory, RISC *
-:: technologie
k.-, adresa: Hartman, Weber, Fleischmangasse 9, A-1040 Vienna,
:= Austria, tel: 222 5876141
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označeni: SOPHY NXT, procesor; Motorola 68040, operační systém:
FORTHMACS, operační parnét: stand. 8MB, max 34MB, délka slova: 32
bit, obrazová parnét; 2MB, floating point hardware: ano, array
procesor: ne Flash-Logic parallel processor
pamétová média: hard disk 190MB stand, max 350MB, floppy 1.2MB
formátováno (3 1/2"), mg. páska ne, optický disk možno
interface ke kameře: max 6, rozlišeni 12 bit, max. frekvence 1.3
MHz, max. matice 512x512, 512x2048 pro celotělové vyšetření
display: 256 úrovní barvy, počet bodů 704x512, trackball
programovací iazvkv: FORTH
možno nanoiit na sit: Ethernet, softvare TCP/IP -|
speciální vlastnosti: dodává se v 5 modelech: P (processing), A X
(acquisition), PA, PA2, A2
adresa: ACEC, Ing. Zdeněk Veity, Vladislavova 13, 110 00 Praha 1,
te l : 204814

Toshiba:

označení: GMS-550U/SA
procesor: Toshiba TOSBAC Super \il, operační systém: MYCOS/DOS,
operační pamět: 1MB, délka slova: 16 bit, obrazová paměť.: 8MB
(image and graphic), floating point hardware: ne, array procesor:
ano
pamětová média: hard disk 165MB stand, max 270MB, floppy 1.25MB,
mg. páska možno, optický disk možno
interface ke kameře: 2 kamery, rozlišení 12 bit, max matice
1024X1024
display: 256 úrovní, počet bodů 1280x1024 (BW monitor), 640x512
(barevný monitor), trackball
programovací iazvkv: Fortran, GPL
možno napojit na sit: možnost neuvádějí :
speciální vlastnosti: následujících 5 úloh může běžet skutečně
simultáně: snímání z digitální kamery, snímání z analogové i
kamery, ukládáni, processing a CPU-CPU přenos :
adresa: Toshiba Medical Systems Europe BV, Schieweg 1, 2627 AN
Delft, The Netherlands, tel: 610121

ISTiaG3L.ea.3T M A C s j

označeni: NucLEAR Mac ,l:J
procesor: Apple Macintosh, operační systém: Macintosh, délka p$
slova: 32 bit, floating point hardware: ano, )'|
interface ke kameře: max 250 000/sec, do 125 000/sec ztráta max ?«$
3%, linearita +/- 3%, max. matice 1024x1024 C<
programovací iazvky: C M
možno napojit na sít: Ethernet 3
speciální vlastnosti: firmu založil dr. J. Lear, který pracuje na v
oddělení N.M. University of Colorado a systém udélal podle svých
potřeb na oddělení. Je možno si zakoupit jen interface a software '
od firmy Lear a nainstalovat je na štandartní počítač Macintosh,
jehož vybaveni (disky, display) odpovídají potřebám (a kapse)
uživatele.
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Přes modem se může napojit na počítač v nemocnici, takže během
konference dr. Lear mohl konzultovat výsledky vyšetření na svém
odděleni.
adresa: dr. J. Lear, Scientific Imaging, 6032 S. Brook Valley
Way, Littleton, CO, 80 121, USA, tel: (303) 7700055, fax:
(303) 2708817

z (Nuclear and Medical Electronics)

DOS, operační parnět:
bit, floating point

označeni: NMS (Nuclear Medicine System)
procesor: IBM AT/386, operační systém:'
stand. 1MB, max 4MB, délka slova: 32
hardware: ano, array procesor: ne
pamětová~média: hard disk 20 až 160MB, floppy 1.4MB, mg. páska
ne, optický disk možno
interface ke kamere: inteligentní subsystém s Motorolou 68000,
rozlišeni 12 bit, 3iisec konversní čas, dif. nelinarita max 0.5%,
max 250 Kcounts/sec, max. matice 256x256, celotělová vyšetření
1024x256
display: 256 úrovni barev (VGA Hi-Res), 800x600 bodů, myš
programovací lazvky: C, NMLI (spec. jazyk vyvinutý pro psaní
klinických protokolů)
speciální vlastnosti: "firma" byla "založena" na technické
universitě ve Varšavě. Maji 6-lete zkušenosti s "polskou Gammou",
systémem podobným Gammě-11 na počítači SM4, který vyvinuli.Nový
systém NMS zatím prodali na několik pracovišť v Polsku. Možno
koupit jen hardware na snímání a software a nainstalovat na
vlastním PC s VGA grafikou.
adresa: dr.Szabatin, dr.Brzeski, Warsaw University of Technology,
Institute of Radioelectronics, Nowowiejska 15/19, 00 665 Warsaw,
Poland, tel: 253929

iťí

i
40



Oznámení
Ve dnech 29. 9. - 1. 10. 1992 se budou konať v Olomouci

celostátní XXIX. Dny nukleární medicíny. Pokud jste v průběhu
listopadu a prosince 1991 nedostali 1. informaci o této
konferenci, napište si o ni na adresu:

Sekretariát XXIX. DNM
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice
775 20 Olomouc

Předběžná přihláška musí být odeslána na tuto adresu nejpozději
do 31. ledna 1992.

Informace
V období od vydání Bulletinu č. 2 proběhla řada významných

i lokálních akcí v oboru nukleární medicíny. Především proběhl
v prvém týdnu měsíce září Evropský kongres nukleární medicíny
ve Vídni a Mezinárodní sympozium o faktorové analýze obrazových
sekvencí v nukleární medicíně v Bratislavě. O obou akcích najdete
informace v tomto i příštím čísle Bulletinu.

Dále proběhl seminář firmy Pharmacia ve dnech 23. a 24. září
v Plzni a seminář o nemocničních informačních systémech a seminář
uživatelů MikroDelty ve dnech 12. a 13. listopadu rovněž v Plzni.
Posledně jmenovaný seminář vedl k ustanovení pracovní skupiny
uživatelů MikroDelta.

Za zmínku jistě stojí i Regionální pracovní dny RSA v Já-
chymově ve dnech 20. a 21. 11. a Celostátní seminář o scree-
ningu vrozených vývojových vad pomoci AFP v Klatovech ve dnech
3. a 4. prosince. Informace o těchto akcích budou vydány
v příštím čísle Bulletinu.

*****************************************************************
Slovo závorem

Redakční rada děkuje všem čtenářům našeho Bulletinu za
projevený zájem, předavším děkujeme všem autorům, kteří přispěli
svými články k jeho pestrosti.

Způsob vydávání Bulletinu se zatím nemění, i toto číslo Vám
zasíláme zdarma.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
v novém roce.

Suchý, Topolčan, Kotěšovec

42


