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Dynamická scintigrafie ledvin
Jde o funkční radionuklidové vyšetření, které je pomocníkem v diagnostice
poruch ledvin a při sledování efektu terapie vybraných ledvinných onemocnění.
Nejdůležitější indikace
dynamické scintigrafie ledvin
• diagnostika obstrukčních uropatií u dětí i dospělých, včetně
zhodnocení odpovědi na aplikaci diuretika, kdy porucha funkce
předchází morfologickým změnám, jimž lze včasnou diagnózou
a správnou léčbou zabránit
• diagnostika pozánětlivých změn,
detekce patologie v relativní
funkční výkonnosti obou ledvin,
detekce perfuzních patologií ledvin
• diagnostika anomálií velikosti
a tvaru ledvin (např. podkovovitá
ledvina, asymetrická velikost ledvin, chybějící ledvina)
• diagnostika polohových anomálií
(např. dystopie ledvin, patologické rotace ledvin), včetně jejich závislosti na pohybu (ren migrans)
• před plánovanou nefrectomií posouzení funkční zdatnosti zbývající ledviny
• posouzení efektu terapie, především po výkonech řešících
obstrukce (plastiky, stenty), dále
pak po výkonech upravujících polohy ledvin (nefropexe)
• zhodnocení funkce transplantované ledviny
Výsledky z vyšetření dynamické
scintigrafie ledvin
• výpočet globální funkce ledvin,
liší se dle užitého radiofarmaka;
v případě užití MAG 3 se jedná
o ERPF, v případě užití DTPA se
jedná o GFR
• posouzení perfuzních poměrů
obou ledvin
• zjištění relativní funkční zdatnosti obou ledvin
• zhodnocení funkce obou ledvin,
v případě patologického funkční-

ho nálezu odlišení typu poruchy,
zejména odlišení neobstrukčního
a obstrukčního typu funkční patologie, včetně možnosti odlišení
subrenálního typu obstrukce
• součástí vyšetření je i zjištění
odpovědi ledvin na aplikaci diuretika a posouzení dynamiky
funkčních parametrů ledvin před
a po aplikaci diuretika
• detekce anomálií velikosti, tvaru
a polohy ledvin
Výsledný protokol dynamické
scintigrafie ledvin pomocí
MAG 3
(skupina obrázků č. 1)
Výhody
• jde o funkční vyšetření, zpravidla
umožní časnou detekci případné
patologie
• jde o vyšetření neinvazivní, pacienta nezatěžující
• radiační zátěž je minimální, nelimitující provedení vyšetření ani
u dětí
• neexistují specifické kontraindikace, podávaná radiofarmaka nevyvolávají alergické reakce
• není nutná příprava pacienta
Na obrázcích jsou pro ilustraci příklady různých funkčních nálezů
z dynamické scintigrafie ledvin, kdy
žlutá křivka odpovídá funkčnímu
nálezu levé ledviny a zelená funkčnímu nálezu ledviny pravé. Funkční
křivka zobrazuje dynamiku průchodu radiofarmaka ledvinami na ose y
(vzestupná část a vrchol křivky odpovídá vstupu radiofarmaka do ledviny
a jeho vychytávání ledvinným parenchymem, klesající část pak jeho
vylučování ledvinami), v čase na ose
x. Před 20. minutou probíhajícího
vyšetření je aplikováno diuretikum –
vyznačeno kolmicí na osu x.
(skupina obrázků č. 2)

Výsledný protokol dynamické scintigrafie ledvin pomocí MAG 3 (skupina 1)
Poločas clearance = 17 min. Globální funkce = 10,20 ml/a = 9,9 ml/s/1,73 mˆ2
Diuretikum

Perfuze
0.–59. sec.

Funkce
70.–140. sec.

Levá ledvina:
Funkce
= 5,56 ml/s = 55 %
Čas maxima = 3 min.
T1/2 (nativ) = 4 min.
T1/2 (diuret) = 7 min.

Exkrece časná
4.–7. min.

Exkrece pozdní
29.–30. min.

Pravá ledvina:
Funkce
= 4,64 ml/s = 45 %
Čas maxima = 3 min.
T1/2 (nativ) = 4 min.
T1/2 (diuret) = 10 min.

Nefrogramy
‹ levá ledvina
‹ pravá ledvina

›
›

funkční nálezy z dynamické scintigrafie ledvin (skupina 2)
Diuretikum
Diuretikum
Diuretikum

Obr. 1 – normální tvar funkčních
křivek.

Diuretikum

Obr. 3 – normální křivka vpravo, vlevo
funkční patologie neobstrukčního
charakteru, funkční křivka je
prodloužená, ale k jejímu poklesu
dochází již před aplikací diuretika.

Obr. 2a – pacient s nálezem
oboustranné funkční patologie
obstrukčního charakteru
s fyziologickou odpovědí ledvin
na aplikaci diuretika, pro pokles
funkčních křivek nutná aplikace
diuretika.

Obr. 2b – týž pacient po operačním
výkonu na levé ledvině s normalizací
funkční křivky, naproti tomu vpravo
bez terapeutického zásahu došlo
k dalšímu zhoršení funkčního nálezu,
vymizela odpověď pravé ledviny
na aplikaci diuretika, funkční křivka
neklesá ani po jeho podání.

Diuretikum

Obr. 4 – vpravo křivka afunkčního
charakteru, probíhající během celého
vyšetření na nulových hodnotách,
vlevo fyziologický tvar funkční křivky,
odpovídající funkčně solitární ledvině.

prim. MUDr. Aleš Chodacki
MUDr. Jiří Švec
oddělení nukleární medicíny
Nemocnice Chomutov, o.z.
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ské studii i další autor: 50% přijímaných pacientů (MASSINI, 2008).
Situace v Masarykově nemocnici
a v Krajské zdravotní, a.s. byla pilotně
mapována v letech 2008–2009 u dobrovolně se účastnících oddělení. Z grafů 1 a 2 je jednoznačně patrné, že riziko
malnutrice se s věkem zvyšuje.
Nejvíce patrné to zpravidla bývá díky
skladbě nemocných na odděleních interního typu, což dokumentuje příkladově i graf č. 3.

ležitých parenchymatózních orgánů či
v operačním poli.
U nemocných nad 70 let je popisovaná
vazba výrazně markantnější, o čemž
nás přesvědčuje i graf č. 5.
Senior je rizikem hypohydratace ohrožen více než dospělé osoby mladého
věku, toto riziko narůstá rychlým tempem v závislosti od délky tekutinové
restrikce.
Jako jeden z prvků nástrojů efektivního
řízení zdravotní péče v KZ, a.s. se v sou-
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Graf č. 20 – zastoupení malnutrice u seniorů nad 70 let
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Graf č. 5 – pocit
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Dehydratace je jedním z dalších rizikových aspektů. Stav hydratace byl
pilotně sledován v Masarykově nemocnici v roce 2010 u plánovaných výkonů v celkové anestézii. Z grafu č. 4
jednoznačně vyplývá přímá souvislost
hydratačního diskomfortu s délkou intervalu restrikce příjmu tekutin.
Samozřejmě nejde jen o subjektivní
pocit žízně, ale ta je v tomto případě
ekvivalentem hypohydratace se všemi
důsledky, zejména pak v oběhové instabilitě a narušené perfuzi, ať již dů-
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Nárůst malnutrice ve věku nad 70
let oproti věku mladšímu byl prokázán v roce 2008 (cca z 10 % na 19 %)
a v roce 2009 v rámci interních oddělení z 13 % na 33 %. Věk nad 70 let je
tedy 2–3x rizikovější, než u mladších
nemocných z pohledu výskytu malnutrice.

33%

4

Graf č. 4do –
pocit žízně dle délky restrikce
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Se stárnutím populace přibývá
i v ústavních zdravotnických zařízeních
pacientů ve vyšším věku, tedy geriatrických nemocných. Za geriatrického
pacienta by bylo možno z kalendářního hlediska označit automaticky
každého seniora, tedy člověka od určitého věku, který je konsensuálně považován za hranici časného stáří (dnes
obvykle 65 let) nebo vlastního stáří
(75 či 80 let). Vhodnější však je chápat
jako geriatrického pacienta především
takového seniora, který vykazuje specifické zdravotní či zdravotně-sociální
potřeby a který vykazuje v souvislosti
se svým zdravotním a funkčním stavem zvýšené riziko.
Zvýšené riziko nepochybně představují stavy malnutrice a dehydratace,
s nimiž se velmi blízce pojí a to nejen
v nemocničním prostředí i záležitosti
dekubitů a pádů a v neposlední řadě
pak i infekčních a jiných pooperačních
komplikací.
Z publikovaných epidemiologických
dat vyplývá, že 41 % pacientů nad
86 let (STRATON, 2006), přijímaných
k akutnímu ošetření, je v malnutrici. Podobné zjištění je možno nalézt
i v dalším sdělení z Velké Británie –
44 % hospitalizovaných (LAMB, 2009),
k nejinakým výsledkům dospěl v ital-
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31%
13%
v MNUL – 2008

0%

pocit žízně +

30

pocit žízně -

do 70 let s malnutricí
do 70 let bez malnutrice

20

nad 12 hodin

13%

31%

10

pocit žízně +

0

23%

21%

do 6 hodin
31%

6 - 12 hodin

pocit žízně nad 12 hodin

5

0

Proteinurie
Proteinurie je přítomnost bílkoviny v moči. Svědčí o onemocnění močového
ústrojí či jiných orgánů, protože za normálních okolností je v moči přítomno
minimální množství bílkovin (max. do 150 mg/d). Proteinurie může být původu
prerenálního, renálního nebo mohou bílkoviny pocházet z močových cest. Někdy se proteinurie objevuje u mladých a zdravých jedinců vstoje a při námaze,
v klidu mizí.
Pokud se při screeningovém vyšetření odhalí proteinurie, je třeba zvažovat také tzv. fyziologickou proteinurii
a funkční proteinurii (způsobenou
např. námahou, chladem nebo horečkou).
Fyziologická proteinurie
Zdravý dospělý člověk vyloučí močí
při běžné fyzické aktivitě obvykle asi
40–60 mg bílkovin, maximálně 150 mg
za 24 hodin. Asi 40 % těchto bílkovin představují plazmatické bílkoviny
a zbývajících 60 % připadá na bílkoviny z ledvin a z vývodných cest močových.

tedy nejspíše glomerulárního původu.
Hemodynamickou příčinu má zřejmě
také tzv. ortostatická proteinurie, která se vyskytuje u asi 2–5 % mladých, jinak zdravých jedinců, častěji mužů a je
charakterizována malou proteinurií
(zpravidla menší než 1 g/24 h) vstoje
a nezvýšenou proteinurií vleže. Je-li
zvýšena i proteinurie v nočním vzorku

globulinů u některých monoklonálních
gamapatií, myoglobinu u rhabdomyolýzy, hemoglobinu u akutní hemolýzy,
lyzozymu u některých typů leukémie
či β2-mikroglobulinu u některých malignit (zejména hematologických), také
tkáňových katabolitů, event. proteinů akutní fáze (prerenální proteinurie
často doprovází začátek některých
akutních zánětlivých a nekrotizujících
onemocnění).
Renální proteinurie
Renální proteinurii rozdělujeme podle
postižené části nefronu na glomerulární, tubulární a smíšenou.

zadržovány. Při těžším poškození glomerulární membrána ztrácí schopnost
rozlišovat při filtraci bílkoviny podle
velikosti, do moči pronikají kromě
bílkovin o střední velikosti i proteiny
o Mr nad 100 000 jako je např. IgG.
Hovoříme o neselektivní glomerulární
proteinurii. Při glomerulární proteinurii
většinou denní ztráty bílkovin přesahují 2 g.
Tubulární proteinurie je podmíněná
sníženou tubulární resorpcí normálně profiltrovaných bílkovin. Je charakterizována zvýšeným vylučováním
nízkomolekulárních bílkovin (mikro-

lární proteinurii nebývají velké, obvykle 0,3–1,5 g/24 hodin.
Smíšená proteinurie je kombinací
neselektivní glomerulární proteinurie
a tubulární proteinurie. Je projevem
zániku většiny nefronů (terminální stádium selhání ledvin).
Postrenální proteinurie
Postrenální proteinurie vzniká při
krvácení, nádorech a zánětech vývodných cest močových, kdy dochází
k přímému průniku plazmy do moči.
Spolehlivě se identifikuje průkazem
plazmatických
makromolekulárních

Za normálních okolností zabraňuje
glomerulární membrána exkreci látek
s molekulovou hmotností Mr > 60 000.
Propouští volně nízkomolekulární
plazmatické bílkoviny, které jsou v proximálních tubulech reabsorbovány
a katabolizovány.
Klasifikace proteinurií (Engliš, 2007)
• funkční
• prerenální
• renální
–– glomerulární proteinurie
• selektivní
• neselektivní
–– tubulární proteinurie
–– smíšená proteinurie

Biochemický analyzátor Cobas Integra 800

• postrenální

(tj. z doby, kdy pacient ležel), je nutno
vyloučit organické onemocnění ledvin.

Funkční proteinurie
Je přechodná proteinurie, která se
může vyskytnout u osob se zdravými
ledvinami, např. při těžší práci nebo
cvičení, při emočním stresu. Mechanismus této glomerulární proteinurie
je pravděpodobně hemodynamický, je

Prerenální proteinurie
Je vyvolána zvýšenou plazmatickou
koncentrací zejména nízkomolekulárních, snadno filtrovatelných proteinů, jejichž filtrace překročí resorpční
kapacitu proximálního tubulu, např.
vylučováním lehkých řetězců imuno-
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Glomerulární proteinurie je projevem
zvýšené propustnosti glomerulární stěny pro bílkoviny. Při selektivní
glomerulární proteinurii jsou ve zvýšené míře do moče vylučovány bílkoviny o středně velkých molekulách
s Mr mezi 70 000–100 000 (albumin
a transferin), zatímco bílkoviny s vysokou molekulovou hmotností jsou

Automatický analyzátor Interlab G26 používaný k elektroforetické separaci
proteinů v séru a moči
proteinů), které jsou za fyziologických
podmínek v tubulech resorbovány
(β2-mikroglobulin, α1-mikroglobulin).
Velmi častou příčinou je poškození
tubulů některými nefrotoxicky působícími léky (cytostatika, některá
antibiotika, řada analgetik a protizánětlivých látek) nebo těžkými kovy
(Hg, Pb, Cd). Ztráty proteinů při tubu-

bílkovin o vysoké molekulové hmotnosti (α2-makroglobulin, IgM), které
ani při neselektivní proteinurii nepronikají stěnou glomerulární kapiláry.
Metody vyšetření proteinurie
Vyšetření močových bílkovin stále zůstává jedním ze základních vyšetření
v nefrologii.

Nezastupitelné místo má jak v časné
diagnostice nemocí ledvin, tak v monitoraci jejich aktivity, odpovědi na léčbu
a odhadu rizika vývoje selhání ledvin
i kardiovaskulárního rizika.
Orientační vyšetření moči na bílkovinu testovacím proužkem
Pro screening mohou být použita orientační vyšetření proteinurie
nebo albuminurie pomocí testovacích proužků. Vzhledem k nízké senzitivitě, nízké specifičnosti a nízké
negativní predikční hodnotě se rutinní
screeningové vyšetřování proteinurie
testovacími proužky přestává v běžné
populaci doporučovat.
Při orientačním vyšetření proteinurie
testovacími proužky detekujeme bílkovinu v moči pouze, je-li její koncentrace vyšší než 0,2 až 0,3 g/l. Výsledky
kvalitativního stanovení závisí nejen
na koncentraci proteinu, ale i na stupni zahuštění moči, změna z 4+ na 2+
tedy vůbec nemusí znamenat pokles
proteinurie, ale jen např. zvýšený příjem tekutin anebo polyurii; vyšetření
moči testovacím proužkem se proto
rozhodně nehodí k monitorování vývoje proteinurie.
Při vyšetření močovými proužky může
být falešně pozitivní výsledek při dehydrataci, hematurii, extrémně alkalické moči s pH > 8, při kontaminaci
dezinfekčními roztoky, naopak falešně
negativní výsledek při vylučování jiných bílkovin než albumin, které omezeně reagují s testovacími proužky.
Kvalitativní vyšetření bílkoviny v moči
je doporučeno doplnit o zkoušku 20%
kyselinou sulfosalicylovou, která reaguje stejně se všemi vylučovanými
proteiny.
Vyšetření celkové bílkoviny/albuminu
v moči
Při detekci i monitorování proteinurie je doporučováno její vyšetření
ve vzorku (nejlépe první ranní, pokud
není dostupná i jiné) nesbírané moči.
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Kvantitativní proteinurie je v tomto případě vyjadřována jako poměr
protein/kreatinin v moči. Noční nebo
24hodinový sběr se nedoporučuje.
Protože nejčastějšími příčinami chronického onemocnění ledvin u dospělých jsou diabetes mellitus, hypertenze
a chronické glomerulonefritidy, které
jsou spojeny s někdy jen mírně zvýšenou exkrecí albuminu, je vhodnější
stanovovat místo koncentrace celkové
bílkoviny albumin a výsledek vyjadřovat jako poměr albumin/kreatinin
v moči.
Důraz kladený na použití poměru
celková bílkovina nebo albumin/kreatinin v moči má několik důvodů, zejména nepohodlnost sběru moči pro
pacienta a nepřesnost sběru moči.
Hodnota poměru albumin/kreatinin
má nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu.
Rutinní metody stanovení celkové
bílkoviny v moči
Za nejspecifičtější metodu pro stanovení celkové proteinurie se pokládá
biuretová metoda, která měří všechny močové proteiny a glykoproteiny
se srovnatelnou senzitivitou. Zásadní
nevýhodou této metody je její nízká
citlivost pro koncentrace běžně nacházené v moči a s tím spojená nízká přesnost měření. K automatizaci je nutné
použít metody stanovující nefelometricky nebo turbidimetricky protein precipitovaný kyselinou trichloroctovou
nebo benzethoniumchloridem, nebo
alternativně spektrofotometrické metody založené na barevných reakcích,
zejména pak metodu s pyrogallolovou červení. Tyto metody detekují se
srovnatelnou citlivostí albumin a imunoglobulin G, ale mají nízkou citlivost
pro stanovení některých močových
glykoproteinů, např. Tamm-Horsfallova
proteinu, a zejména volných lehkých
řetězců imunoglobulinů.

Vyšetření mikroalbuminurie
Fyziologicky se denně vyloučí močí
nejvýše 30 mg albuminu. Mikroalbuminurie je definována jako exkrece
albuminu v rozsahu od 30 mg do 300
mg/den. Stanovení mikroalbuminurie
má význam zejména u diabetiků a hypertoniků, neboť je časným příznakem
diabetické a hypertenzní nefropatie.
Průkaz mikroalbuminurie bývá důvodem ke zintenzivnění léčby, čímž lze
zpomalit nebo dokonce zastavit progresi onemocnění ledvin.
Mikroalbuminurii lze semikvantitativně detekovat speciálními testovacími proužky, které mají diagnostickou
senzitivitu cca 30 – 40 mg/l albuminu.
Kvantitativně je měřena obvykle imunonefelometricky nebo imunoturbidimetricky.
Vyšetření dalších proteinů
v moči
Kvantitativní analýza
Pro hodnocení složení proteinurie je
třeba vyšetřit i exkreci dalších proteinů
v moči: α1-mikroglobulin, β2-mikroglobulin, IgG, event. transferin a cystatin C.
Zatímco α1-mikroglobulin je možné
vyšetřovat imunoturbidimetricky nebo
imunonefelometricky, IgG, transferin
a β2-mikroglobulin v moči vzhledem
k nízkým koncentracím pouze imunonefelometricky.
V moči jsou α1-mikroglobulin, IgG,
transferin i β2-mikroglobulin stabilní minimálně 1 týden při teplotě
2–8 °C, není doporučeno vzorky mrazit – po následném rozmražení klesá koncentrace IgG v moči až o 30 %.
Stanovení β2-mikroglobulinu v moči
se nedoporučuje, neboť je nestabilní
v kyselém prostředí.
Kvalitativní analýza
Kvalitativní pohled na proteinurii poskytují elektroseparační techniky,
většinou založené na principu elektroforézy, event. v kombinaci s mo-

noklonálními protilátkami. Poskytují
informaci o přítomnosti některých vylučovaných proteinů – albuminu,
transferinu, IgG, α1-mikroglobulinu,
hemoglobinu. Kvalitativní stanovení
nezohledňuje míru koncentrace moče;
hraniční nálezy mohou být u některých
nemocných s koncentrovanou močí
falešně pozitivní, naopak s velmi zředěnou močí falešně negativní. Hodnocení selektivity je velmi orientační,
zejména u hraničních nálezů.
Je možné provádět elektroforézu moče
v nativní nezahuštěné moči (rozdělení
bílkovin podle jejich náboje) po barvení genciánovou violetí, elektroforézu
močových proteinů v polyakrylamidovém gelu s přídavkem laurylsíranu sodného (rozdělení bílkovin podle jejich
molekulové hmotnosti), v agarózovém
gelu s přídavkem sodium dodecylsulfátu, event. na alkalicky pufrovaném agarózovém gelu v kombinaci
s monoklonálními protilátkami proti
vybraným proteinům – α1-mikroglobulinu, β2-mikroglobulinu, albuminu, α2-makroglobulinu, IgG, těžkým řetězcům
imunoglobulinů a lehkým řetězcům
imunoglobulinů (volným i vázaným).
Stabilita moče pro vyšetření elektroforézy je minimálně 1 týden při teplotě
2–8 °C, není doporučeno vzorky mrazit.
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