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1. JAK TO VŠECHNO VZNIKLO…
První koncept pozitronové emisní tomografie využívající nejrozšířenějšího
radiofarmaka FDG (fluorodeoxyglukózy) byl publikován v roce 1973 na Pensylvánské univerzitě, kde se zprvu
zaměřili na možnosti využití této metody v diagnostice onemocnění CNS. Během 80. let se potvrdil význam FDG-PET
ve vyšetřování neuropsychiatrických
onemocnění, v 90. letech se začal projevovat zásadní význam v onkologické
diagnostice, trvající doposud.
První hybridní PET/CT skener byl
v roce 1998 vyvinut D. Towsendem
v Bethesdě, v roce 2001 bylo hybridní PET/CT připraveno ke komerčnímu
využití a během několika let došlo
k mohutnému rozvoji této technologie.
V České republice byla první PET kamera (tehdy ještě bez CT) instalována
v roce 1999 v Praze v Nemocnici Na Homolce, v roce 2003 byl zahájen provoz
prvního hybridního PET/CT přístroje.
V současné době je v České republice
deset PET center: Praha NNH (2 kamery), VFN, PTC, Plzeň, Hradec Králové,
Olomouc, Brno (2 kamery), Nový Jičín,
Ústí nad Labem a Zlín, povolení k pořízení má dále Ostrava, Jihlava a České
Budějovice.

2. JAK SE LIŠÍ PET CENTRUM
OD KLASICKÉHO ODDĚLENÍ
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Byť je pozitronová emisní tomografie
jednou ze zobrazovacích metod nukleární medicíny, instalace hybridního
skeneru PET/CT představuje poměrně
velký zásah do provozu i vybavení již
zavedeného oddělení. Zdravotnická
technika je mnohem náročnější na výpočetní techniku i vyhodnocovací software, který je schopen vytvářet mimo
jiné i tzv. fúzované obrazy. V důsledku
výrazně vyšší radiační zátěže personálu jsou nezbytné stavební úpravy
prostor a je nutné dovybavit oddělení celou řadou stínicích pomůcek
pro uchovávání, přepravu a aplikaci
radiofarmak. V neposlední řadě jsou
kladeny i speciální požadavky na personální zabezpečení oddělení (lékaři
nukleární medicíny + radiolog, radiologičtí asistenti, fyzici) či nutnost vyškolení stávajících zaměstnanců v PET
diagnostice.

3. PROČ PET
Princip metody umožňuje zachytit
funkční metabolické změny, které
předcházejí změnám strukturálním,
a lze tedy mnohdy odhalit onemocnění
či progresi choroby dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod.
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V nádorové diagnostice se využívá metoda odlišnosti v metabolizmu zdravé
a nádorové buňky, ve které je metabolizmus obecně zvýšen a dochází
k nahromadění radiofarmaka. Tím se
naskýtá možnost zobrazení nádorové
tkáně, resp. odlišení tumoru a zdravé
tkáně.
Jedinečný význam má PET v diagnostice ložiskového postižení kostní dřeně
a také v odlišení recidivy nádorů v terénu pooperačních nebo iradiačních
změn, kdy standardní zobrazovací metody obvykle selhávají.
Další nespornou výhodou je velký rozsah snímání (standardně od očnic pod
třísla) umožňující určit správný rozsah
onemocnění před zahájením léčby
(staging). Na základě tohoto vyšetření
dochází ke změně léčebného postupu
až ve 25 % případů. Tím se sníží zátěž
pacienta náročnou onkologickou léčbou, která by nemusela vést ke zlepšení stavu pacienta, ale naopak by
mohla zhoršit kvalitu jeho života. V konečném důsledku se pak sníží náklady
za neefektivní léčbu.
Velmi přínosnou a hojně využívanou
metodou v urologické diagnostice
karcinomu prostaty je PET/CT s fluorocholinem (18F-FCh). Díky zobrazení
metabolické aktivity metoda významně převyšuje diagnostickou výtěžnost
standardních zobrazovacích metod.
Jednoznačný přínos má mimo jiné vyšetření v diagnostice metastatického
postižení kostní dřeně při karcinomu
prostaty, které není často detekovatelné na běžně prováděné scintigrafii
skeletu ani na CT vyšetření. Na těchto
metodách je postižení skeletu patrné
až ve stadiu morfologických změn. Velký význam má metoda PET (a to i obecně) v detekci postižení nezvětšených
lymfatických uzlin, které nemohou být
na standardních zobrazovacích metodách hodnoceny jako pozitivní. Díky
tomu je možné včasné zahájení cílené
léčby nebo přechod na jiný typ léčby

Oddělení ústecké nukleární medicíny se pyšní moderním prostředím

Laboratoř pro přípravu radiofarmak v chomutovské nemocnici
(např. u hormonálně rezistentních tumorů).

4. JAKÁ SE POUŽÍVAJÍ
RADIOFARMAKA
Pro PET lze využít škálu radionuklidů
a jimi značených radiofarmak. S ohledem na jejich biologické vlastnosti lze
zkoumat nejrůznější funkční pochody
v lidském těle.
Nejvíce se pro klinické účely používá radionuklid 18F a s ním značená

2-[18F]-fluoro-2-deoxy-glukóza (FDG).
FDG vstupuje difuzí do buněk, kde
je fosforylována na FDG-6-fosfát, ale
již nedochází k její defosforylaci jako
u glukózy. FDG tedy není dále metabolizována a dochází k jejímu nahromadění v buňkách. Zvýšení akumulace
FDG je způsobeno jednak zvýšením
počtu glukózových transportérů (především
inzulín-nondependentních)
a jednak sníženou koncentrací glukózo-6-fosfatázy.
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PET (pozitronová emisní tomografie)

SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography v ústecké Masarykově nemocnici v areálu V Podhájí
Po aplikaci radiofarmaka do žíly dochází během akumulační fáze, která
trvá podle typu vyšetření 30–90 minut,
k postupnému zvyšování koncentrace
FDG v nádoru a naopak ke snižování
koncentrace FDG v krvi. Tím dochází
ke zlepšování kontrastu nádoru vůči
pozadí a ke zvyšování detektability patologických ložisek.
Jelikož nádorové buňky vykazují zvýšený metabolizmus glukózy, jehož důsledkem je zvýšená akumulace FDG,
je nejčastější využití FDG-PET (90 %)
v onkologické diagnostice. Zvýšený
metabolizmus glukózy vykazují také
zánětlivé elementy a proto se FDG využívá i u zánětlivých onemocnění.
Molekulu FDG jako první syntetizoval
prof. Karel Pacák v Praze v roce 1968,
tehdy se stabilním 19F, dnes je značena 18F. Koncem 90. let se FDG-PET
začala dostávat z výzkumného pole
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do klinické praxe. V roce 1996 byla FDG
nominována na „molekulu století“.
Velice přínosným radiofarmakem je
fluorocholin (18F-FCh), který odráží výstavbu buněčných membrán v nádorech. Akumulace FCh je dána tumorem
indukovanou upregulací cholin-kinázy,
která vede k inkorporaci a nahromadění cholinu ve formě fosfatidylcholinu
(lecitin) v buněčné membráně. Vyšetření je indikováno zejména u karcinomu prostaty.
Dalšími radiofarmaky, používanými
v PET diagnostice jsou:
• natrium fluorid (18F-NaF) jako ukazatel zvýšené kostní přestavby (vyšetření je na stejném principu jako
scintigrafie skeletu s methylendifosfonátem 99mTc-MDP, ale s vyšší
citlivostí),
• fluorothymidin (18F-FLT) jako ukazatel mitotické aktivity nádorů,

• fluorodopa (18F-FDOPA) pro diagnostiku neuroendokrinních nádorů,
• novým radiofarmakem je fluoromisonidasol (18F-FMISO) jako indikátor hypoxie – toto radiofarmakum
bude možno v budoucnu použít
zejména v onkologii, kde může predikovat léčebnou odpověď a celkovou prognózu (použito již u různých
typů nádorů – GBM, resp. high-grade gliomy, ORL nádory, cervikální
ca, high-grade sarkomy měkkých
tkání, ca plic NSCLC) a dále se
zaměřením vyšších dávek záření
do hypoxických oblastí,
• dalšími
nově
registrovanými
a již používanými radiofarmaky
jsou 18F-flutemetamol (Vizamyl)
a 18F-florbetaben k diagnostice
Alzheimerovy choroby (detekce
β-amyloidu).

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

5. K ČEMU JE PET VYUŽÍVÁNA
NEJČASTĚJI
Metoda se uplatňuje v diagnostice
zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii,
ale nejčastěji je využívána v onkologii
– u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, nebo s již potvrzeným
nádorovým onemocněním. V tomto
případě se vyšetření provádí před zahájením léčby, jako kontrola po provedené léčbě a cíleně pro plánování
radioterapie, kde umožňuje upřesnění
ozařovaného objemu (např. odlišení
atelektázy u nádorů plic).
Vzhledem k tomu, že se jedná o vyšetření spojené s ozářením pacienta
ionizujícím zářením, je nutné zvážit
indikaci k vyšetření tak, jak vyplývá ze
zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon).

postižení – to se týká zejména posouzení maligní infiltrace lymfatických uzlin (N staging) a při krátkém odstupu
od léčby (méně než 1-2 týdny od chemoterapie, méně než 3 měsíce od radioterapie).

8. JAKÉ JSOU VÝHODY
HYBRIDNÍHO PŘÍSTROJE PET/CT
V hybridním PET/CT systému je nainstalován PET skener společně s plnohodnotným
diagnostickým
CT
skenerem. Snímání je prováděno

zajištěna již samotným hardwarovým
uspořádáním, kdy jsou oba soubory
obrazů (CT i PET) získány při jednom
uložení pacienta na stejném vyšetřovacím stole. Na hodnoticí konzoli je
možné prohlížet PET a CT vyšetření odděleně a současně prohlížet tzv. fúzované obrazy, na kterých jsou překryty
obrazy z obou vyšetření. Pomocí speciálního softwaru lze tyto obrazy podle potřeby upravovat a též libovolně
měnit procentuální podíl obou vyšetření, tedy anatomické a metabolické

6. JE POTŘEBA SPECIÁLNÍ
PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED
VYŠETŘENÍM?
Jak vyplývá z výše uvedeného, vyšetření je třeba provést s maximální
kvalitou. Je tedy nutné, aby pacient
dodržel požadovanou přípravu před
vyšetřením. Některé požadavky jsou
společné pro obě vyšetření (PET i CT),
např. lačnění a dostatečná hydratace,
některé jsou specifické (normoglykémie – FDG -PET).

7. MÁ PET I NĚJAKÉ NEVÝHODY?
FDG-PET nemusí být vhodná k primární
diagnostice tumorů močového traktu
(přítomnost aktivní moči) a není vhodná u tumorů málo akumulujících FDG
(neuroendokrinní nádory, low-grade
sarkomy, low-grade lymfomy).
Negativní FDG-PET nevylučuje malignitu u drobněložiskového postižení
(rozsev na peritoneu, na pleuře, infiltrace kostní dřeně) z důvodu limitované prostorové rozlišovací schopnosti
PET systému, která je přibližně 5 mm!
Dále též v případě mikroskopického

Nejdůležitější součástí modernizace oddělení ústecké nukleární medicíny je
špičkové přístrojové vybavení
postupně oběma modalitami beze
změny polohy pacienta. Akvizice PET
dat neprobíhá kontinuálně, jak je to
běžné u spirálních CT, ale v určitých
pozicích označovaných jako „beds“,
kdy jsou data sbírána z objemu pa
cienta o délce axiálního zorného pole
(obvykle 15–20 cm) po dobu přibližně
3 minut.
Hloubka společného gantry je větší
než u samotného CT, proto nelze gantry
hybridního přístroje sklánět a snímání
je vždy prováděno ve stejném sklonu.
Jednou z velkých výhod hybridních
PET/CT skenerů je velmi snadná fúze
CT a PET obrazů. Ta je z velké části

informace ve všech rovinách. Tato skutečnost umožňuje podstatně spolehlivější hodnocení nálezů.
Metoda kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního
zobrazení (CT) – jedná se o tzv. hybridní zobrazení. CT část vyšetření
umožňuje určit přesnou anatomickou
lokalizaci patologicky zvýšené akumulace radiofarmaka, PET naopak
umožňuje objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje
výtěžnost obou metod. Současné provedení obou vyšetření zjednodušuje
mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný vyšetřovací proces.
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Nejběžnější onkologické indikace k PET/CT
1.

2.

variabilní akumulaci FDG u HCC
v závislosti na stupni diferenciace
nádoru)
• detekce metastáz maligních nádorů akumulujících FDG, kontrola
po léčbě
• kontrola efektu nechirurgických léčebných metod (RFA, TACE)

HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM
• staging HCC vyššího stupně malignity
• suspekce na recidivu/generalizaci
• při negativním nálezu při FDG-PET/
CT a vysoké suspekci doplnit vyšetření s FCh (viz níže)

GIST – GASTROINTESTINÁLNÍ
STROMÁLNÍ TUMOR
• staging a restaging (některé typy
málo akumulují FDG)
Generalizace ca prostaty do lymfatických uzlin mediastinálních, retroperitoneálních a paravertebrálních na PET/CT s fluorocholinem:
1. obraz CT, 2. fúzovaný obraz PET + CT

MALIGNÍ MELANOM
• staging individuálně podle klinického nálezu a vyšetření sentinelových lymfatických uzlin (LU)
• restaging a sledování efektu terapie
• susp. relaps – nejednoznačné nálezy při konvenčních zobrazovacích
metodách, kdy je výhodné využít
obvykle vysokou metabolickou aktivitu v metastázách melanomu

KARCINOM JÍCNU A ŽALUDKU
• staging
• restaging, suspekce na recidivu
• kontrola efektu léčby

KARCINOM PANKREATU
• dif. dg. nejasných ložisek v pankreatu v době bez klinických známek
zánětu (ložiskové záněty nelze
při elevaci CRP spolehlivě odlišit,
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naopak u cystických a acinózních
typů tumorů může být nález falešně negativní)
• odlišení maligních nádorů v terénu
chronické pankreatitidy při nejasném nálezu na standardních zobrazovacích metodách
• staging a restaging (i po chemoterapii)
• susp. recidiva nádoru (elevace
markerů), resp. odlišení recidivy
v terénu pooperačních změn

KARCINOM ŽLUČNÍKU
A ŽLUČOVÝCH CEST

• sledování efektu léčby, pokud nádor akumuluje FDG
• susp. recidiva, resp. průkaz viability v reziduální mase při nejednoznačném nálezu na konvenčních
zobrazovacích metodách

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
• iniciální staging
• restaging, monitorování efektu chemoterapie a radioterapie
• elevace hladiny nádorových markerů (zejména jejich dynamický
nárůst)
• suspektní lokální recidiva, resp.
odlišení presakrální fibrózy od recidivy nádoru

• staging

• vyšetření před a po léčbě jaterních
metastáz – resekce, RFA, chemoembolizace

• susp. recidiva v terénu pooperačních změn

NÁDORY PLIC

NÁDORY JATER
• dif. dg. nejasného/suspektního ložiska v játrech (nutné vzít v úvahu

• dif. dg. solitárních plicních uzlů
– maligní vs. benigní (nutné vzít
v úvahu zvýšenou metabolickou aktivitu v zánětlivých lézích

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

vyšetření s použitím 18F-FDG
– v antrakotických uzlech, aktivních
TBC ložiscích, u sarkoidózy apod.)
• staging a restaging primárního nádoru (bronchioloalveolární a neuroendokrinní typy nádorů, např.
malobuněčný karcinom nemusí mít
zvýšenou akumulaci FDG)
• odlišení atelektázy od viabilní nádorové tkáně (např. v rámci plánování radioterapie)

• plánování radioterapie
• kontrola efektu léčby
• odlišení fibrózní tkáně v reziduálním infiltrátu (např. po radioterapii)
od viabilního nádoru
• suspekce na lokální recidivu nádoru

PRIMÁRNÍ NÁDOR NEZNÁMÉ
LOKALIZACE

• sledování efektu léčby (nutné vzít
v úvahu komplikace léčby jako postradiační pneumonitidu, mykotický zánět, reaktivní zánětlivé změny
po talkáži a podobně, které mohou
zvýšeně vychytávat FDG)

• vysoká klinická suspekce na přítomnost nádorového ložiska v těle
při nejednoznačných nálezech
konvenčních zobrazovacích metod
a klinických příznacích
• hledání primárního nádoru při zjištěné metastáze

• plánování radioterapie

KARCINOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

• susp. recidiva po operaci

• susp. recidiva diferencovaného
karcinomu štítné žlázy při negativním výsledku 131I-scintigrafie nebo
99mTc-MIBI scintigrafie a současně zvýšené hodnotě TG (thyreoglobulinu)
• restaging medulárního karcinomu
štítné žlázy při elevaci iCT (imunoreaktivní kalcitonin)
• staging anaplastického karcinomu
štítné žlázy

• dif. dg. útvarů v nadledvinách (metastázy x benigní adenomy)

NÁDORY ORL OBLASTI
• staging (určení infiltrovaných LU,
podezření na vzdálené metastázy,
detekce event. synchronních a metachronních nádorů)
• hledání primárního nádoru při zjištěné metastáze krční LU

1.

2.

Osteoplastické ložisko v obratlovém
těle L5 vpravo, mediálně lem zvýšené
akumulace FCH s počínajícími osteosklerotickými změnami na CT:
1. obraz CT
2. fúzovaný obraz PET + CT
(zaléčená metastáza s relapsem
v přilehlé kostní dřeni u pacienta
s ca prostaty)

KARCINOM MAMMY

Ovladovna skeneru PET/CT v ústecké Masarykově nemocnici v areálu V Podhájí
– radiologičtí asistenti mají pomocí kamerového systému celé pracoviště pod
kontrolou

• staging a restaging
• kontrola efektu terapie u metastazujících nádorů
• dlouhodobé sledování u rizikových
nemocných
• suspekce na relaps při elevaci nádorových markerů
• gynekologické nádory
• staging a restaging
• kontrola efektu terapie u metastazujících nádorů
• suspekce na relaps při elevaci nádorových markerů
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Nejběžnější onkologické indikace k PET/CT
MALIGNÍ LYMFOMY (HODGKINŮV
A NON-HODGKINŮV LYMFOM)
• iniciální staging – u agresivnějších
typů (Hodgkinova choroba, velkobuněčný difuzní lymfom, Burkittův
lymfom atd.)
• u ostatních typů je v případě kontroly po léčbě nutné provést iniciální PET/CT vyšetření k posouzení
akumulace FDG
• predikce účinnosti chemoterapie
po 2. cyklu
• restaging po ukončené léčbě
• odlišení fibrotické tkáně v reziduální mase od viabilního nádoru
po ukončení léčby
• podezření na transformaci lymfomu na agresivnější
Prim. MUDr. Aleš Chodacki na chomutovském pracovišti

NÁDORY LEDVIN
• staging při lokálně pokročilém nálezu (nádory ledvin obecně nemusí
zvýšeně akumulovat FDG)
• kontrola efektu léčby, pokud nádor
akumuluje FDG
• susp. lokální recidiva nádoru nebo
generalizace

MNOHOČETNÝ MYELOM,
PLAZMOCYTOM

• sarkomy kostí a měkkých tkání

• staging a restaging

• staging a restaging (low-grade sarkomy mají obvykle nízkou akumulaci FDG)

NÁDORY DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

• suspekce na recidivu při nejasných
nálezech na konvenčních zobrazovacích metodách

• maligní lymfomy
• sarkomy kostí (osteosarkom, Ewingův sarkom) a měkkých tkání
• staging, kontrola terapeutického
efektu a restaging

NÁDORY MOČOVÝCH CEST
• staging při lokálně pokročilém nálezu
• suspekce na recidivu mimo močové cesty

NÁDORY TESTES
• kontrola efektu léčby gonadálních
nádorů a případný staging extragonadálních nádorů
• u seminomů je standardně doporučované PET/CT vyšetření rezi
duálních mas
• u neseminomů suspekce na relaps
v případě elevace markerů (negativita PET nevylučuje perzistentní
nádor, resp. teratom nemusí vykazovat zvýšenou akumulaci FDG)
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Čekárna PET centra v ústecké Masarykově nemocnici v areálu V Podhájí
– polohovací lůžko

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

vyšetření s použitím 18F-FDG
NÁDORY MOZKU
• posouzení stupně malignity mozkových nádorů v případě nejednoznačného nálezu na MR (ve smyslu
low-grade vs. high-grade)
• průkaz
upgradingu
low-grade gliomů

1.

2.

původně

• kontrola po léčbě a odlišení postradiační nekrózy od viabilních reziduí nebo recidiv maligních nádorů
(metastázy, nádory vyššího stupně
malignity)

DALŠÍ INDIKACE K PET/CT
VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM 18F-FDG
• horečka neznámé etiologie (FUO)
• záněty – detekce zánětlivého fokusu (laboratorní známky zánětu,
bakteriální endokarditis, infekce
kloubních náhrad), komplikace
TEP, spondylodiscitida, vaskulitidy
(včetně kontroly aktivity onemocnění při léčbě), abscesy, aktivní
retroperitoneální fibróza, zánětlivé
komplikace bypassů a aortálních
náhrad, dg. zánětlivého aneurysmatu aorty apod.
• neurologie – lokalizace epileptického fokusu před operací, některé
demence (nejčastěji Alzheimerova
choroba)

Generalizace ca prostaty do lymfatických uzlin mediastinálních a paravertebrálních na PET/CT s fluorocholinem: 1. obraz CT, 2. fúzovaný obraz PET + CT
• staging high-risk ca prostaty před
radioterapií
• u HCC při negativním nálezu na vyšetření s FDG (staging dobře diferencovaného HCC, specifikace
jaterních uzlů v cirhotickém terénu)
v případě plánované chirurgické
léčby nebo transplantace

INDIKACE K PET VYŠETŘENÍ
S POUŽITÍM 18F-FLT
(FLUOROTHYMIDINU)
• stanovení stupně buněčné proliferace, resp. agresivity maligních
nádorů před léčbou

• dg. recidivy mozkových nádo
rů po léčbě v případě nejedno
značných nálezů na MR a FDG-PET
• vždy nutná kombinace s CT nebo
MR (CT při tomto vyšetření není
diagnostické) a ideálně i s FDG

INDIKACE K PET/CT VYŠETŘENÍ
S POUŽITÍM 18F-NAF (NATRIUM
FLUORIDU)
• dg. kostních metastáz (detekce
osteoblastických změn), u vybraných pacientů s vysokým rizikem
metastatického postižení skeletu
(zejména ca prostaty a ca mammy)

• kardiologie – posouzení viability
myokardu, před plánovanými kardiochirurgickými zákroky

INDIKACE K PET/CT VYŠETŘENÍ
S POUŽITÍM 18F-FCH
(FLUOROCHOLINU)
• u ca prostaty (zejména dobře diferencované tumory) – dg. recidivy
u pacientů se středním a vysokým
rizikem, zejména při dynamickém
nárůstu hodnoty PSA v krvi
• při vysokém klinickém podezření
na karcinom prostaty s vícečetnými
negativními biopsiemi

SPECT/CT v chomutovské nemocnici
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SPECT/CT
Jednofotonová
emisní
výpočetní
tomografie SPECT (Single-Photon
Emission Computed Tomography)
je diagnostická zobrazovací metoda
používaná v nukleární medicíně. Slouží
k detekci rozložení radiofarmaka
v těle pacienta pomocí scintilačních
kamer a k následné rekonstrukci
trojrozměrného obrazu (na rozdíl
od planární scintigrafie, jejímž
výstupem jsou pouze dvojrozměrné
obrazy). Metoda umožňuje zobrazení
funkce orgánu či metabolické aktivity
části těla (stejně jako PET), a to podle
typu zvoleného radiofarmaka.
Moderní tzv. hybridní přístroje
mají zabudovanou SPECT kameru
a
low-dose/nediagnostické
CT
v jednom přístroji. Post-akviziční
fúze CT části vyšetření s obrazy ze
SPECT kamery umožňuje upřesnění
anatomické lokalizace scintigrafických
nálezů, zvyšuje specificitu SPECT
a diagnostickou výtěžnost vyšetření.
Low-dose CT je dostatečné pro detekci
výraznějších strukturálních abnormalit,
ale nízká dávka záření a absence i.v.
kontrastní látky neumožňuje přesnou

diagnostiku drobných patologií. CT je
rovněž využíváno ke korekci artefaktů
vzniklých rozptylem záření a jeho
absorpcí v těle pacienta. SPECT/CT
tedy umožňuje sledovat anatomickou
i funkční strukturu tkáně.
Indikace k provedení SPECT/CT by
vždy měla být stanovena po konzultaci
odesílajícího lékaře a lékaře nukleární
medicíny, který rozhodne, zda je
metoda přínosnější pro danou
klinickou otázku, než provedení
vyšetření na planární nebo SPECT
kameře.
Vyšetření není vhodné pro těhotné
ženy, eventuální výtěžnost v porovnání
s rizikem vyplývajícím pro plod by
měla být konzultována s odborníkem
v nukleární medicíně (NM). Pokud je
nutné provést vyšetření kojícím ženám,
musí tyto po určitou dobu po vyšetření
přerušit kojení a omezit blízký kontakt
s dítětem (dle doporučení lékaře NM
podle typu použitého radiofarmaka).
Pro přesnou fúzi obrazů je nutné,
aby byl pacient schopen v klidu ležet
v průběhu celého vyšetření, obvykle
30–40 minut.

SPECT/CT – kamera v chomutovské nemocnici
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Riziko z přídatné radiační dávky
obdržené z low-dose CT je minimální,
jelikož dávka dosahuje pouze 20 %
(i méně) v porovnání se standardním
diagnostickým CT.
Spektrum klinických použití SPECT/CT:
• zobrazení některých nádorů – neuroendokrinní tumory a thyreoideální karcinom
• detekce sentinelové uzliny
• kostní sken v onkologické a ortopedické diagnostice
• hyperparathyreóza a benigní thyreoideální onemocnění
• detekce zánětů
• před radioembolizací jaterních
tumorů – SIRT (stanovení intrahepatální distribuce radiofarmaka,
stanovení extrahepatálních abdominálních zkratů – prevence závažných vedlejších účinků na GIT)
prim. MUDr. Aleš Chodacki
PET centrum – Nukleární medicína
Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

UPOZORNĚNÍ PRO INDIKUJÍCÍ
LÉKAŘE
• PET/CT vyšetření by mělo být provedeno minimálně s 1–2týdenním odstupem od chemoterapie
(lépe 4 týdny) a s 3měsíčním odstupem od radioterapie, pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti. Čím delší jsou časové odstupy, tím větší je
spolehlivost PET.
• Jód obsažený v kontrastní látce znemožní provedení scintigrafie štítné žlázy či léčbu pomocí radiojódu v příštích 2 měsících.
• Je nutné, aby pacient spolupracoval a byl schopen během vyšetření setrvat v naprostém klidu.
• Vyšetření dětí dle schopnosti spolupracovat,
možné od cca 4 let věku, možnost celkové anestezie.

POUČENÍ PRO PACIENTA

!

• Pacient musí mít zapnutý telefon, aby ho bylo
možno kontaktovat v případě provozních problémů.

• Pacient se dostaví na vyšetření včas a po dodržení požadované přípravy před vyšetřením: 6 hodin
před vyšetřením nejíst, dostatečná hydratace (nápoje bez cukru, bez mléka).
• Diabetici ráno neužijí inzulín ani antidiabetika, jídlo a inzulín si vezmou s sebou.
• Po aplikaci radiofarmaka pacient čeká 15–90 minut (v závislosti na typu výkonu), poté následuje
snímání přístrojem. Doba pobytu na pracovišti je
cca 1–2 hodiny, výjimečně déle (opět v závislosti
na typu výkonu). Vzhledem k velmi krátkému poločasu rozpadu PET radiofarmak jsou vysoké nároky
na logistiku celého vyšetřovacího procesu.

• V případě objednání na vyšetření s podáním kontrastní látky i.v. je nutné vysadit perorální antidiabetika typu biguanidů 48 hodin před vyšetřením.
Naopak antiepileptická léčba nesmí být přerušena.
• U hospitalizovaného pacienta s infuzní terapií
by měla být přerušena parenterální výživa min.
4 hodiny před vyšetřením, je vhodné pokračovat
v hydrataci pacienta krystalickými roztoky, avšak
bez glukózy a inzulínu.

KONTRAINDIKACE VYŠETŘENÍ
• Relativní kontraindikace PET/CT vyšetření:
–– těhotenství
• Absolutní kontraindikace podání kontrastní látky:
–– potvrzená předchozí alergická reakce na jodovou kontrastní látku, alergie na jód
• Relativní kontraindikace podání kontrastní látky:
–– polyvalentní alergie, těžká porucha funkce
ledvin a jater, srdeční selhání, thyreotoxikóza,
feochromocytom, mnohočetný myelom, paraproteinémie, myasthenia gravis, těhotenství
a kojení

Recepce v ústecké Masarykově nemocnici v areálu
V Podhájí

Redakce Statimu děkuje prim. MUDr. Aleši Chodackému za spolupráci
při vzniku této odborné přílohy.
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PET CENTRUM – NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a. s. – MASARYKOVY
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY NEMOCNICE
CHOMUTOV, o. z.

Nachází se v areálu V Podhájí 21, v 403 31 Ústí nad Labem
(naproti Zimnímu stadionu).
Poskytuje služby v oblasti PET/CT, konvenční nukleární
medicíny a terapii otevřenými zářiči.
GPS: 50.6766386N, 14.0114828E

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185,
430 12 Chomutov
GPS: 50.4551744N, 13.4112939E

KONTAKTY NA PRACOVIŠTĚ:
MUDr. Aleš Chodacki
+420 477 112 953
ales.chodacki@kzcr.eu
Vrchní sestra:
Eva Šimková
+420 477 112 951
eva.simkova@kzcr.eu
Vedoucí radiologický asistent: Lenka Svatková, Dis.
477 112 961
lenka.svatkova@kzcr.eu
Objednání na vyšetření:
+420 477 112 961
Objednání na terapii:
+420 477 112 951
Primář:

Informace na webových stránkách:
www.kzcr.eu/zdravotnicka-pracoviste/oddeleninuklearni-mediciny.aspx?id=1f756779-9c58-4c07-93c6369f4a629db1&group=nuklearni-medicina
Na webových stránkách najdete žádanku na PET/CT
vyšetření, pro pracoviště Masarykovy nemocnice
je žádanka přístupná v NIS FE (Požadavky – ONM PET).



1. Oddělení nukleární medicíny I:
budova E, vchod č. 2, 4. patro,
skládá se z části diagnostické
a terapeutické.
2. Oddělení nukleární medicíny II:
budova B, vchod č. 4, přízemí,
na tomto diagnostickém oddělení nově
disponujeme hybridním systémem
SPECT/CT.

KONTAKTY NA PRACOVIŠTĚ:
MUDr. Aleš Chodacki
+420 474 447 631
+420 474 447 627
ales.chodacki@kzcr.eu
Vrchní sestra:
Jana Mixová
+420 474 447 628
jana.mixova@kzcr.eu
Objednání na vyšetření:
		
+420 474 447 712
Objednání na terapii: 	
		
+420 474 447 628
Primář:

V řízené dokumentaci najdete:
• KZ03_FO1370 UL ONM Žádanka na PET/CT vyšetření
• KZ03_IM0186 UL ONM Poučení pacienta před PET/CT
vyšetřením
• KZ03_FO1451 UL ONM Anamnestický dotazník
k vyšetření PET/CT
• KZ03_PS0931 UL ONM Písemný souhlas s poskytnutím
zdravotního výkonu PET/CT
• KZ03_PS0930 UL ONM Písemný souhlas s poskytnutím
zdravotního výkonu nitrožilní podání kontrastní látky

Informace na webových stránkách:
www.kzcr.eu/zdravotnicka-pracoviste/
oddeleni-nuklearni-mediciny.
aspx?id=fb7e88fa-0a92-484c-9fe460f738de14ec&group=nuklearni-medicina

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:

• NuclineTM Cardio-C gamakamera

•
•
•
•

• MB 9200 planární gamakamera

PET/CT skener Biograph mCT
Hybridní systém SPECT/CT Optima NM/CT 640
Systém SPECT Discovery NM 630
Planární gamakamera MB 9200
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PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ:
ONM I (budova E, vchod č. 2, 4. patro)
• Mediso NuclineTM SPIRIT gamakamera
• Mediso Nucline X-Ring/4R gamakamera

ONM ll (budova B, vchod č. 4, přízemí)
• Hybridní systém SPECT/CT Optima
NM/CT 640

