
Diagnostika v nukleárnej medicíne 
 
Nukleárna medicína je klinický odbor zaoberajúci sa in vivo a in vitro diagnostikou a 

liečbou otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi. Pokiaľ sa rádionuklidy aplikujú do ľudského 
organizmu musia byť upravené do formy značkovaného liečiva (rádiofarmaka), ktorého 
vlastnosti musia vyhovovať podmienkam Liekopisu (Farmakopea). Na Klinike nukleárnej 
medicíny SZU, ktorá je zahrnutá do rámca Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a zároveň tiež Kliniky nukleárnej medicíny LFUK sa vykonávajú takmer všetky 
významné zobrazovacie metódy nukleárnej medicíny. Do tejto výučby je taktiež zahrnutý 
Ústav laboratórnej medicíny SZU s Oddelením imunodiagnostiky, kde sa vykonáva väčšina 
in vitro vyšetrení metódami rádiosaturačnej analýzy na zistenie hladiny rôznych významných 
ľudských markerov vo veľmi nízkych hodnotách (napr. nádorových a iných).  

Dynamické a statické zobrazovacie metódy nukleárnej medicíny (dynamická gama-
grafia (scintigrafia), planárna statická scintigrafia, vrátane celotelového a tomografického 
zobrazenia - ECT: emisná počítačová tomografia , a to buď SPECT : jednofotonová emisná 
počítačová tomografia samostatne alebo spojená s CT, alebo PET/CT pozitrónová emisná 
tomografia spojená s CT snímaním (hybridné snímanie).  

Najnovšou metódou zobrazenia je PET/CT - pozitrónová emisná tomografia s detekciou 
pozitrónových žiaričov biogenných prvkov , pričom detektor PET je spojený s CT snímaním, 
čo predstavuje spoločné hodnotenie s možnosťou lepšieho lokalizovania. V súčas- nosti sa 
nešpecifická diagnostika nádorov vykonáva najmä pomocou 18FDG – fluorodeoxyglukózy, ale 
budúcnosť nás vedie k využitiu ďalšich rádiofarmák, napr. 11C-metionin , 18F-cholin apod. , ale 
aj zobrazeniu neuroendokrinných nádorov pomocou 68Ga-DOTATOC.  

V súčasnosti sa vyšetrenie PET vykonáva najčastejšie pomocou 18FDG, a to na 
zobrazenie viabilného nádoru na princípe zvýšeného hromadenia glukózy za účelom určenia 
veľkosti nádoru , zobrazenie zbytku po liečbe, učinku liečby a oddiferencovanie zápalového 
procesu od nádoru, ale každá informácia je nešpecifická voči pôvodu nádorového tkaniva. 
Dnes sú aj špecifickejšie spôsoby zobrazovania nádorového tkaniva neuroendokrinného 
pôvodu, a to jódom značkovaným metajodobenzylguanidínom (123J-MIBG ) u nádorov 
s chromafinnými vesiklami a zobrazenie nádorov na receptorovom princípe (111In-
oktreotidom), napr. karcinoid. V minulosti na klinike bola tiež rozpracovaná metóda zobrazenia 
nádorov imunoscintigrafiou pomocou značkovaných monoklonálnych protilátok. Okrem týchto 
metód zobrazenia nádorov sa najčastejšie využívajú s 99mTc-technéciom značkované 
rádiofarmaká na zobrazenie rôznych patologických procesov , a to najmä gamagrafické 
zobrazenie procesov v skelete s 99mTc - metylendifosfonátom (MDP), myokardu s 99mTc- 
izonitrilmi „MIBI“, perfúzie pľúc s 99mTc- makroagregovaným ľudským sérumalbumínom 
(MAA), 99mTc-hexametylaminooxymom (HMPAO) na vyšetrenie rCBF, 99mTc-HMPAO a 
99mTc-LeucoScan na zobrazenie zápalového procesu, pečene a sleziny s 99m Tc-koloidom, 
slezina sa zobrazuje aj pomocou s 99mTc-značkovanými denaturovanými erytrocytami, 
hemangiom pečene s vitálnymi erytrocytami, taktiež prechod 99mTc-koloidom pažerákom, na 
zobrazenie funkcie hepatobiliárneho systému sa používajú s 99mTc značkované deriváty 
kyseliny iminooctovej IDA, na dynamické vyšetrenie obličiek sa využíva 99mTc-
dietyltriaminopentaoctová kyselina (DTPA) aj s výpočtom GF, občas 131J-hippuran, alebo 
99mTc- merkaptoacetyltriglycín (MAG3), na statické zobrazenie 99mTc-dimerkaptosukcinát 
(DMSA).  



Zobrazovacimi metódami (gamagrafia, scintigrafia) sa zobrazujú orgány a patologické 
procesy na funkčno-morfologickej úrovni a sú zamerané na 
Endokrinológiu : 

- akumulačný test rádiojodu v štítnej žľaze 
- štítna žľaza - zobrazenie s 131J - jodidom, 99mTc - technéciom vrátane peroperačnej 

diagnostiky, 99mTc - V- DMSA u medulárnych karcinómov štítnej žľazy, 
- diagnostika hyperfukčných adenómov paratyreoidey (kombinácia zobrazenia 99mTc 

"MIBI" s  99mTc - technéciom), 
- zobrazenie neuroendokrinných nádorov (pomocou s 123J - metajodobenzylquanidinom 

(MIBG) a 111In-oktreotidom) 
Kardiopulmonálne ochorenia 

-  vyšetrenie funkcie srdca (ventrikulografia s 99mTc – DTPA, 99mTc-technéciom, 99mTc - 
erytrocytami,  

- perfúzna gamagrafia myokardu záťažová a pokojová (tomografické zobraze- 
- nie) s 99mTc-„MIBI“ (izonitrilmi) 
- zobrazenie viability myokardu s 201Tl-chloridom, možnosť PET/ 18FDG,   
- zobrazenie pľúcnych funkcií (perfúzna gamagrafia s 99mTc-MAA a ventilačná  
- scintigrafia s 81mKr-kryptónom),   

Diagnostika ochorení GITu 
- slinných žliaz (99mTc-technecium)  
- funkcie pažeráka ( 99mTc-koloid) 
- pečene a sleziny 99mTc-koloidmi (vrátane hemangiomov pečene s Er 99mTc),  
- hepatobiliárneho systému (deriváty 99mTc-IDA) 
- gamagrafické zobrazenie miesta krvácania v GITe (99mTc-erytrocyty, 99mTc- 
- technecium) 

Funkcie obličiek : 
- dynamická scintigrafia (s 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3),  
- 

99mTc - statická scintigrafia s 99mTc-DMSA) 
Osteoartikulárneho systému a klbov 

- gamagrafie skeletu, trojfázová gamagrafia skeletu – 99mTc-MDP,  
- zápaly kĺbov – 99mTc-technecium 

Diagnostika ochorení CNS  
- gamagrafická diagnostika vnútrolebečných expanzívnych mozgových procesov,  
- SPECT perfúzie mozgu (regionálny prietok krvi mozgom - rCBF),  
- PET mozgového tkaniva, vrátane nádorov mozgu,  
- receptorová diagnostika (SPECT) mozgu v diagnostike Parkinsonovej choroby 

Diagnostika sentinelových lymfatických uzlín značkovanými koloidmi 
- 

99mTc – SentiScint - gamagrafia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka , 
gynekologických karcinómoch alebo malígnom melanóme 

Diagnostika zápalových procesov 
- 

99mTc- LeucoScan  
- 

99mTc- HMPAO značkovaných leukocytov 
„Pozitívne“ gamagrafické zobrazenie nádoru: 

- na nešpecifickej úrovni : pozitronová emisná tomografia (PET) s 
- 

18FDG(fluorodeoxyglukózou)  
- s 99m Tc - technéciom značkované izonitrily-“MIBI“,  
- neuroendokrinné nádory na metabolickej úrovni ( 123J-MIBG) 
- receptorová diagnostika nádorov s (111In-oktreotidom) 


