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ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY

Karcinóm prsníka je v súčasnosti najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien, u mužov ide o 
extrémne vzácne ochorenie. U žien zhubný nádor prsníka predstavoval 17,7% zo všetkých malígnych 
ochorení v štatisticky dostupnom a uzavretom roku 2009, čo predstavovalo 2773 novo-diagnostikovaných 
ochorení, z toho v Trenčianskom kraji 306 žien. U mužov zhubný nádor prsníka predstavoval 0,2% zo 
všetkých malígnych ochorení v štatisticky dostupnom a uzavretom roku 2009, čo predstavovalo 27 novo-
diagnostikovaných ochorení, z toho v Trenčianskom kraji 2 muži.

Podľa doporučenia EUSOMA (European Society of Mastology) by malo byť minimálne 70%, optimálne až 
90% (ideálne 100%) zhubných lézií v prsnej žľaze overených predoperačnou biopsiou. Cielený odber tkaniva 
posúva diagnostický proces z jednoduchého zobrazovania do roviny definitívnej histologickej diagnózy 
čím sa snažíme dosiahnuť významnú redukciu počtu otvorených biopsií a obmedzenie zbytočných 
chirurgických výkonov na prsnej žľaze.

Biopsia lézií prsnej žľazy

K overeniu predpokladanej diagnózy používame perkutánne bioptické metódy, t.j. invazívne vyšetrovacie 
metódy so získaním vzorky z podozrivej, ložiskovej lézie v prsníku. Sú to výkony pomerne rýchle (najmä 
pod sonografickou kontrolou), dostupné, opakovateľné a v rukách skúseného rádiológa veľmi prínosné.

Správna a adekvátna indikácia týchto intervenčných výkonov prispieva k úspešnej diagnostike karcinómu 
prsníka najmä pri stále menších a nepalpovateľných léziách.

Diagnostika malých karcinómov prsníka

Rozvoj intervenčných metód v našej mamografickej praxi nám umožňuje púšťať sa do diagnostikovania 
a potvrdenia karcinómu v mliečnej žľaze u čoraz väčšieho počtu pacientok s karcinómom o priemere do 
5mm a menších. Táto výzva kladená na nás rádio-mamológov prináša zo sebou ťažkú úlohu s jej výhodami 
ale aj úskaliami, ktorým musíme čeliť.

Fakultná nemocnica  Trenčín

Bôžik M., Bôžiková M.

Diagnostika karcinómu prsníka a jej úskalia
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Vzhľadom na to, že sa jedná o malé karcinómy s minimálnym nálezom na mamografii, pri sonografickom 
vyšetrení alebo sa jedná o karcinómy zobrazené len magnetickou rezonanciou, musí mať rádiológ 
dostatok skúseností a zručnosť pri biopsii týchto drobných ložísk, pretože môže vzhľadom na veľkosť lézií 
minúť cieľ a výsledok je falošne negatívny. Samozrejme sa čoraz častejšie stretávame s ložiskami, ktoré 
sú ťažšie prístupné ku biopsii, jedná sa hlavne o ložiská prepektorálne orientované blízko hrudnej steny, 
nasadajúce a invazívne rastúce do hrudnej steny, ložiská v blízkosti axilly a veľkých ciev. V tom prípade sa 
lekár rozhoduje medzi možnosťou použitia core cut biopsie a iatrogénneho poranenia, v prípade ak si na 
zákrok netrúfne z vyššie uvedených dôvodov má možnosť použiť tenkoihlovú biopsiu.

A) Prístrojové vybavenie

Neustále dochádza k postupnému rozvoju prístrojovej techniky a modernizácii mamologických pracovísk 
s nákupom moderných mamografov s lepším, kontrastnejším a presnejším zobrazením štruktúry, 
obsahujúcich zariadenia na vyšetrenie pomocou tomosyntézy a samozrejme aj zariadenia na vykonávanie 
bioptických vyšetrení pod stereotaktickou kontrolou. Dôležité je vedieť, že samotná mamografia má nízku 
senzitivitu pri denznej, neprehľadnej, mliečnej žľaze.

Dôležité sú aj nové sonografické prístroje s vynikajúcimi možnosťami zobrazenia prsnej žľazy, jednotlivých 
ložiskových zmien, odfiltrovania okolitých, rušivých momentov a modernými funkciami uľahčujúcimi 
prácu rádiológa počas diagnostiky a biopsie prsníkových lézií. Netreba však zabúdať na nízku senzitivitu 
sonografie pri involučnom teréne prsníkov s väčším objemom žľazy.

Takisto sa zvyšuje počet pracovísk magnetickej rezonancie, ktoré si zakúpili prsníkovú cievku a venujú sa 
okrem iného aj MR vyšetreniu prsníkov. Veľkou výhodou je aj to, keď vlastnia špeciálne inštrumentárium 
na  vykonávanie intervenčných metód pod MR kontrolou (core cut biopsie prípadne tiež vákuové biopsie). 
Pre magnetickú rezonanciu taktiež platí vysoká senzitivita sprevádzaná nízkou špecificitou jednotlivých, 
sýtiacich sa ložísk.

B) Personálne vybavenie

Rádiológ

Najdôležitejšia je erudícia vyšetrujúceho lekára, jeho schopnosti, skúsenosti, počty mamografických a 
sonografických vyšetrení, počty bioptických vyšetrení s následnou spätnou väzbou operačných nálezov 
a histologických vyšetrení, sledovaním pacientok v rámci pooperačných, kontrolných vyšetrení a v 
neposlednej rade aj sústavného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie mamodiagnostikov.

Nesmierne dôležitá je aj jeho úloha pri poučení pacientky pred samotným, bioptickým výkonom, s 
ozrejmením priebehu výkonu, nutnosti biopsie, komplikáciami po výkone a ich riešením. Dôležité je tiež 
vedieť či sa nelieči prípravkami zabraňujúcimi koagulácii (v tabletkovej alebo injekčnej forme).

Rádiologický technik

Je pravou rukou rádiológa najmä pri príprave mamografu a kalibrácii pred biopsiou, správne nastavuje 
prsník do odberového okienka, asistuje počas biopsie a uchovávania vzoriek vo fixačnom materiáli, 

ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY
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kontroluje správnosť označenia odberových médií zasielaných na histologické vyšetrenie. Po výkone 
sleduje pacientku pre prípadne nežiaduce sprievodné prejavy.

Zdravotnícky asistent/sestra - je „styčnou“ osobou pri prvej komunikácii pacientky s mamografickým 
pracoviskom, aktívne spolupracuje pri biopsii a odbere vzoriek pod sonografickou kontrolou, pripravuje 
nátery na sklíčka a kontroluje správnosť označenia odberových médií zasielaných na histologické 
vyšetrenie. Po výkone sleduje pacientku pre prípadne nežiaduce sprievodné prejavy.

C) Spolupráca pacienta

Veľmi dôležité je to, aby pacientka, ktorá prišla na vyšetrenie bola správne poučená či už od vyšetrujúceho 
rádiológa, ktorý indikoval biopsiu prsníka alebo od odosielajúceho odborného lekára (gynekológa, 
prsníkového chirurga, onkológa).

Pacientka nesmie byť na lačno, mala by byť v dobrom psychickom rozpoložení, ku ktorému prispieva aj 
atmosféra na mamologickom pracovisku a prístup jednotlivých pracovníkov. Snažíme sa čo najviac potlačiť 
prejavy strachu a úzkosti vyšetrovanej ženy. Po vyšetrení musí dodržiavať inštrukcie, ktoré jej poskytne 
vyšetrujúci personál.

D) Technika odberu a následné spracovanie odobratých vzoriek

Na odber vzoriek používame štandardné inštrumentárium (punkčné ihly, bioptické delo s jednorazovými 
ihlami), zo vzoriek punkčnej aspiračnej biopsie spravíme nátery na sklíčko, ktoré následne fixujeme v 
metanole. Vzorky z core cut biopsie ukladáme do 10% formaldehydu a posúvame na histologické vyšetrenie. 
Veľmi dôležité je ďalšie spracovanie vzoriek kvalifikovaným zdravotníckym laborantom s vyhodnotením 
skúseným patológom.

Záver

Pomocou vhodne zvolenej kombinácie zobrazovacej a intervenčnej  metódy sa snažíme znížiť počet 
chirurgických, diagnostických excízií a dospieť k správnemu diagnostickému záveru s možnosťou 
individuálneho plánovania liečby chirurgickej a onkologickej (neoadjuvantnej a adjuvantnej) najmä pri 
minimálnych karcinómoch prsníka, ktoré často krát vyžadujú individuálny, skúsený prístup mamografického 
tímu.

Definitívnu histológiu vzoriek a falošnú negativitu ovplyvňujú predovšetkým spolupráca pacientky pri 
odbere materiálu, technika odberu a spracovania vzoriek, erudícia lekára vykonávajúceho biopsiu spolu s 
mamografickým tímom, spracovanie vzoriek v patologickom laboratóriu a vyhodnotenie vzoriek skúseným 
patológom.

ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY
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Úvod

Väčšinu mužov nikdy ani nenapadne, že by sa ich mohla týkať taká diagnóza ako rakovina prsníka. Muži 
síce disponujú malým množstvom prsného tkaniva, ale v skutočnosti sú mužské prsia veľmi podobné tým, 
ktoré majú dievčatá pred pubertou.

U chlapcov v období puberty a dospievania môže dočasne nastať mierne zväčšenie prsnej žľazy, avšak po 
určitej dobe to by malo samé od seba prejsť a pokiaľ sa tak neudeje, treba hľadať príčinu v nerovnomernej 
hladine hormónov v tele. Problémom je, že muži prichádzajú za lekárom až v neskorom štádiu výskytu 
tohto ochorenia, lebo si nepripúšťajú, že by mohli trpieť rakovinou prsníka

Anatómia mužského a ženského prsníka

Mužský prsník obsahuje tuk, reziduálne krátke dukty a väzivo, lobulárne štruktúry sa netvoria. Bradavka u 
muža je typicky malá, prsník sa počas života vyvíja a mení. V detstve nie je v podstate žiadny rozdiel medzi 
mužským a ženským prsníkom, dievčenské prsníky sa začínajú formovať až v puberte. 

Zväčšenie prsníka u mužov a jeho základná diagnostika

Medzi pacientami v mamologickej ambulancii sa nie často objavia muži. Zväčšenie prsníkov je príznak 
nejakého ochorenia. Väčšinou sa jedná o nerovnomerné, alebo aj rovnomerné zväčšenie prsníka, prípadne 
hmatná hrčka v prsníku.

Základnou vyšetrovacou modalitou u mladých chlapcov a mužov je ultrasonografia, u starších mužov 
a najmä podľa klinického stavu začíname diagnostiku mamografiou, podľa rozhodnutia mamológa 
unilaterálnou, prípadne bilaterálnou, niekedy sa doplní mamografia po sonografickom vyšetrení aj v 
prípade mladšieho pacienta.

Najčastejšou príčinou zväčšeného prsníka je gynekomastia, ale vyskytuje sa aj celá rada ďalších ochorení 

Fakultná nemocnica  Trenčín

Bôžiková M., Bôžik M.

Ochorenie prsníka nie je ochorenie výlučne žien
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vrátane rakoviny prsníka. Rozoznávame aj nepravú formu gynekomastie - pseudogynekomastia, pri ktorej 
sa u pacienta jedná o zväčšenie prsnej žľazy z dôvodu zmnoženia tukového tkaniva,  väčšinou obojstranne.

Gynekomastia

V dôsledku hormonálnej nerovnováhy v organizme muža môže prísť k chorobnému zväčšeniu prsnej žľazy 
a teda aj prsníka a tento stav sa odborne nazýva gynekomastia. Príčina gynekomastie môže byť rôzna - 
vplyv niektorých druhov liekov, nadprodukcia hormónu prolaktínu, jedná sa o benígne, čiže nezhubné, 
ochorenie postihujúce prsia u mužov. Mnoho mužov ho považuje len za kozmetický problém, ale nie je 
tomu tak. Môže objaviť u mužov v hociktorom období života

U novorodencov je táto zmena fyziologická v dôsledku transplacentárneho prechodu estrogénu z tela 
matky do obehu dieťa a väčšinou v krátkom čase odznie. V predpubertálnom a pubertálnom veku sa takisto 
môže objaviť v dôsledku hormonálnych zmien prechodná gynekomastia často asymetrická, súvisiaca 
pravdepodobne s premenou androgénov na estrogény v periférnych tkanivách.

Konštitučná gynekomastia je často prítomná napríklad u obéznych chlapcoch, alebo pri niektorých 
syndrómoch, napríklad Klinefelterov syndróm, pri ktorom sa jedná o genetické ochorenie, pri ktorom má 
muž jeden chromozóm Y a tri a viac chromozómov X.

U dospievajúcich chlapcov a mladých mužov sa pri vyšetrení treba cielene opýtať na užívanie výživových 
doplnkov alebo androgénov, v súvislosti s cvičením, čo je dnes pomerne častou príčinou vzniku 
gynekomastie v tomto vekovom období.  Gynekomastia môže mať príčinu aj v nerovnováhe hormónov 
v tele, ktorá môže nastať z rôznych príčin, napríklad pri adenóme hypofýzy, čo je nezhubný nádor v časti 
mozgu, ktorá riadi produkciu hormónov.

Klinické vyšetrenie gynekomastie

Klinicky sa gynekomastia pozoruje ako zväčšenie prsníka a bradavky. Prsník býva na dotyk citlivý. Palpačne 
je prsná žľaza v typickom prípade voľne pohyblivá, centrálne uložená. Delenie gynekomastie je rôzne, 
väčšinou rozlišujeme gynekomastiu primárnu, sekundárnu a idiopatickú (zväčšenie prsníkov z neznámej 
príčiny).

Primárna fyziologická gynekomastia

Prechodne zväčšenie prsníka spôsobené vysokými hladinami materských hormónov je časté pri 
novorodencoch. Môže byť prítomná aj sekrécie z bradaviek. V priebehu niekoľkých týždňov, maximálne 4 
mesiacov veku dieťaťa sa vytratí.

Predpubertálna gynekomastia je pomerne vzácna a príčina je väčšinou neznáma. Doporučuje sa komplexné 
hormonálne vyšetrenie. V puberte väčšinou sama regreduje a zmizne v priebehu niekoľkých mesiacov, 
alebo rokov. V prípade progresie sa doporučuje chirurgický zákrok.

ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY
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Tretím a najčastejším vznikom gynekomastie je vek medzi 50 a 70 rokov. Nález väčšinou progreduje v 
priebehu 12 mesiacov. Pri jednostrannej gynekomastii však v tomto prípade treba vždy myslieť aj možnosť 
karcinómu. Definitívnu diagnózu potvrdí biopsia.

Sekundárna gynekomastia

Sprevádza ju množstvo abnormalít a chorôb, veľkú skupinu tvoria syndrómy pri poruchách pohlavných 
chromozómov, najznámejší Klinefelterov syndróm, kde inteligencia u neliečených pacientov býva ľahko 
znížená. Gynekomastia sa objavuje po 15 roku života, fúzy sa objavujú neskôr a sú riedke a takisto aj 
axilárne a pubické ochlpenie. Dokázalo sa, že títo pacienti majú zvýšené riziko vzniku karcinómu prsníka.

Množstvo nádorov je možnou príčinou vzniku gynekomastie, patria sem nádory semenníkov, hypofýzy, 
nadobličiek a dýchacích ciest. Často sa objavuje aj pri ochoreniach pečene a u dialyzovaných pacientov. Je 
problémom odlíšiť, či je vznik gynekomastie dôsledkom liečby, alebo samotnou chorobou.

Ložiskové zhrubnutie žľazy – nodulárna gynekomastia:

Akútne štádium ložiskového zhrubnutia žľazy, bolestivé s hmatným ložiskom väčšinou za bradavkou, môže 
spontánne ustúpiť.

Chronické väzivové zhrubnutie žľazy – dendritická gynekomastia:

Chronické štádium po asi roku pretrvávajúcej gynekomastie, jedná sa o nezvratný stav, v niektorých 
prípadoch riešený operačne.

Difúzne zhrubnutie žľazy:

Podobá sa ženskému typu prsníka, vyskytuje sa najmä u mužov s vysokou hodnotou estrogénov (napr. 
pacienti liečení na rakovinu prostaty).

Nezhubné nádory

Benígne nádory sú relatívne vzácne. Môžeme sa stretnúť napríklad s cystami, abscesom,  výtokom z 
bradaviek, adenómom žľazy, lipómom a myofibroblastómom. Zaujímavou je tiež zápal povrchových žíl 
prsníka – Mondorove ochorenie je spojené s bolestivým pohmatom a pruhovitým vťahovaním kože.

Karcinóm prsníka

Rakovina prsníka u mužov je veľmi vzácna, predstavuje menej ako 1% všetkých diagnostikovaných 
karcinómov prsníka. Na pohmat tuhá spodná časť bradavky, respektíve oblasť blízko bradavky, ktorá 
nespôsobuje bolesť, môže byť nebezpečnejšia. Ak je útvar akoby zrastený s kožou bradavky, čiže nie je 
voľný, treba spozornieť.

Ďalším varovným znamením je, ak sa zatvrdnutie nachádza len pod či pri jednej bradavke, nie pod oboma, 
prípadne je bradavka aj vpáčená. Všímať si treba aj prípadný výtok z bradavky, zmenu jej tvaru či vriedky 
v jej okolí.

ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY
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Kritický vek pre rakovinu prsníka u mužov je stredný a najmä vyšší vek, nemenej dôležitá je aj genetická 
predispozícia. S hrčkou pod jednou bradavkou fixovanou na kožu je potrebné určite zájsť k lekárovi.

Na diagnostiku sa podobne ako u žien používa ultrazvukové vyšetrenie a samozrejme aj mamografia. 
Pre overenie výskytu zhubného ochorenia prsníka musí nasledovať biopsia, odobratie vzoriek tkaniva na 
rozbor.  Podobne ako u žien hrá dôležitú úlohu čas, čím skôr sa prípadný zhubný nádor diagnostikuje a 
odstráni aj s okolitým tkanivom, tým optimistickejšia je prognóza. Hrozí totiž jeho prerastenie do prsného 
svalu.

O ďalšej liečbe - chemoterapii či ožarovaní sa rozhoduje podľa konkrétneho prípadu a histologického 
vyšetrenie spolu s imunohistochemickým vyšetrením. Všetky kroky vedúce ku diagnostike a liečbe rakoviny 
prsníka u mužov sa riadia rovnakými postupmi ako pri rakovine prsníka u žien.

Iné zhubné novotvary vyskytujúce sa v prsníku

Nie sú veľmi časté v prsníkoch, najčastejšie sa jedná o metastázy karcinómu pľúc, prostaty, lymfómu a 
leukémie, zriedkavejšie môžu ložiskové metastázy pochádzať z iného nádorového ložiska. V neposlednej 
rade sa môže jednať o vzácny typ liposarkómu prsnej žľazy.

Záver

Z hľadiska psychologického, gynekomastia signalizuje vážny problém, najmä v období dospievania. V 
adolescencii môže znamenať pre postihnutých chlapcov príčinu sociálnej maladaptácie, vzniká porucha 
sebahodnotenia, deformuje sa prístup ku kolektívnemu spolužitiu.

Rovnako vážnym problémom je rakovina prsníka u mužov, tak ako u žien. Muži sa často dostavia k lekárovi 
s ochorením v pokročilom štádiu, väčšinou z dôvodu podcenenia problému, nedostatočnej vedomosti o 
možnosti tejto formy ochorenia a samozrejme aj z pocitu ostychu zveriť sa s daným problémom lekárovi.

V nemalej miere k ochoreniu prsníka u mužov prispieva samotný životný štýl, stres, nevhodná životospráva 
a mnohé vonkajšie aj vnútorné faktory podmieňujúce vznik rakoviny prsníka rovnako u mužov ako aj u 
žien.

Edukáciou, sústavným vzdelávaním a informovanosťou širokej verejnosti môžeme prispieť k tomu, aby sa 
problém s ochorením prsníkov nepodceňoval, neprehliadal a nebagatelizoval a každý pacient prišiel na 
diagnostiku včas a mohol byť úspešne liečený.
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Cíl 

18F-FDG PET/CT (pozitronová emisní tomografie/výpočetní tomografie) se již stalo běžnou součástí 
vyšetřovacího algoritmu u onkologických pacientů, a to i v rámci plánování zevní radioterapie. Cílem naší 
páce je poukázat na přínos vyšetření PET/CT před plánovanou léčbou onkologických pacientů. Zaměřili 
jsme se na proporce vyšetřených pacientů stran pohlaví, věku a také indikací v rámci jednotlivých diagnóz. 
Sledovali jsme i výskyt dalších nálezů, které měly dopad na následný terapeutický postup. 

Metodika

Retrospektivně byla analyzována skupina onkologických pacientů odeslaných k 18F-FDG PET/CT vyšetření 
v rámci plánování zevní radioterapie tumorózního či metastatického ložiska za období od září 2017 do 
prosince 2021. 

Výsledky 

Sledovanou skupinu tvořilo 286 pacientů (81 % mužů a 19 % žen), medián věku 65, nejmladšímu pacientovi 
bylo 18 let, nejstaršímu 88 let. Mezi diagnózami dominovaly karcinomy ORL oblasti (33 %), převažoval 
karcinom krční mandle. Vyšetření PET/CT odhalilo u 45 % pacientů sekundární nález (neočekávaný), ať už 
to byly metastatické lymfatické uzliny, vzdálené metastázy nebo duplicitní maligní onemocnění. 

Závěr

Vyšetření PET/CT přináší důležitou informaci k optimalizaci léčby, nejen stran stagingu a restagingu 
primárního onemocnění, ale také diagnostikou jiných závažných stavů, které mohou mít dopad na další 
management léčby pacienta.  Výsledek vyšetření PET/CT může rozhodnout, zda u pacienta bude provedena 
radioterapie jen plánovaného cílového objemu nebo zda bude léčba rozšířená o radioterapii dalšího 
ložiska,  rozšířena o chemoterapii či biologickou léčbu nebo zda dojde ke změně na léčbu paliativní. 

Plánovací PET/CT před radioterapií onkologických pacientů

Dombková H., Račková V., Havel M., Širůček P. 

Fakultní nemocnice Ostrava 
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Na zakladatele radiologie v českých zemích bylo v Ostravě pamatováno při pojmenování ulic v okolí Krajské 
(původně Epidemické ) nemocnice Ostrava, která byla vybudována v roce 1912 v Ostravě -Zábřehu.  

Jedličkova ulice - Prof. Rudolf Jedlička pořídil první rentgen v českých zemích již v roce 1896 - tedy již rok 
po první prezentaci možností RTG záření K.W Roentgenem.

Syllabova ulice - dnes hlavní příjezdová ulice k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, která je v prostorách 
původní nemocnice - Prof. Ladislav Syllaba byl zakladatelem moderní interní medicíny a využíval RTG 
dokumentaci jako referenční k metodám poklepu a poslechu.

Ostrava si tedy průkopníků rentgenologie považuje!

Klíčová slova: radiologie, rtg 

Jednohubka z historie české rentgenologie

Eliáš P., Czerný D.

Fakultní nemocnice Ostrava 
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Klíčová slova:  Dual Energy CT, plicní embolie, Covid 19, výpočetní tomografie, respirační onemocnění

V posledním desetiletí došlo k výraznému nárustů mortality vlivem respiračních onemocnění, proto 
je včasná a přesná diagnostika klíčová. Hlavní zobrazovací modalitou se v průběhu let, napříč různými 
metodami, stala výpočetní tomografie. Nástup technologie Dual Energy CT nabízí inovativní postupy i ve 
vyšetřování hrudních onemocnění a respiračních poruch (pliní embolie, covidová pneumonie, aj.), která 
je založena na použití dvou energií (Dual Energy CT) rentgenového záření s využitím jedné nebo dvou 
rentgenek (Mono Sorce/Dual Sorce CT) pro skenování celého hrudníku. V této kazuistice poukazujeme 
na využití Dual Energy CT angiografie, pomocí které lze demonstrovat plicní perfuzi a hodnotit perfuzní 
defekty v případech plicní embolie. Tato technologie byla využita u pacientky s dlouho trvající dušností s 
podezřením na plicní embolii. Plicní embolie nebyla dle CT prokázána, ovšem v Dual Energy obraze byl 
patrný rozsáhlý výpadek plicní perfuze, který odpovídal rozsáhlým konsolidacím v plicním parenchymu. 
Distribuce změn odpovídala postižení plic při bilaterální Covid 19 pneumonii. Díky této technologii byla 
pacientce s dlouhotrvající dušností a negativním antigením testem vysloveno podezření na onemocnění 
Covid 19, které bylo později potvrzeno přesnější metodou PCR. Tato kazuistika potvrzuje velkou výtěžnost 
této technologie v diagnostice a využití v běžné klinické praxi.

Dual energy ct plic v diagnostice plicní embolie 
a Covid-19 pneumonie

Gondeková E., Smutná M., Pomaki M., Vojtek V.

Fakultní nemocnice Ostrava 
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Klíčová slova: magentická rezonance, roztroušená sklerosa mozkomíšní, MAGNIMS 2021, McDonald 
2017, kontrastní látka

V našem sdělení se věnujeme problematice MR vyšetření u pacientů s roztroušenou sklerózou (SM) z 
pohledu radiologického asistenta i nově doporučených postupů základního vyšetření mozku a míchy. 

V loňském roce dočlo k další revizi protokolů pro vyšetření, která zaručuje optimální přínos s minimalizací 
požadovaných sekvencí, zároveň v případě primovyšetření zajišťuje možnost diferenciální diagnostiky a 
vyloučení jiných patologií.

Nové postupy dle MAGNIMS a McDonald jsou nezbytně nutným minimem pro provedení primodiagnostiky 
nebo kontrolního vyšetření pacientů s roztroušenou sklerosou. 

Guidelines zaručují kvalitní optimalizované vyšetření vhodné k posouzení naplnění kriterií nemoci nebo 
jejího postupu. Zároveň představují poměrně krátké vyšetření, které slibuje vyšší pacientskou compliance 
a snažší průběh vyšetření, samozřejmě se zvýši work-flow pracoviště, což je jistě žádoucí benefit.

V další části prezentace detailně rozebíráme doporučený postup vyšetření pacientů s SM, jak  v případě 
prvovyšetření – záchytu SM, tak v případě kontrol neboli sledování v čase.

Věnujeme se i protokolu pro pacienta s rizikem vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u 
pacientů léčených imunoterapií - tzv. protokol farmakovigilance. I tento protokol byl upraven pro nutnost 
ochrany pacienta před opakovaným podáváním kontrastní látky do tři měsíce po dobu léčby.

Rozebíráme možnosti a optimalizaci současných zobrazovacích technik, dále se věnujeme problematice 
postkontrastního vyšetření. 

Zvlášt upozorňujeme na indikační kritéria podání kontrastní látky u pacientů s SM.

Závěrem je prezentován protokol pro dětské pacienty i pro těhotné a kojící, kde jsou kontroly často nutné 
a riziko relapsu nemoci je vyšší.

Fakultní nemocnice Ostrava 

Hanzlíková P., Bugaj J., Pomaki M.

Současné trendy v MR zobrazení u SM 2021 
MAGNIMS–CMSC–NAIMS a Mcdonald 2017
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MR vyšetření endometriózy prakticky

Hanzlíková P., Bugaj J., Pomaki M,  Kümmel J.

Fakultní nemocnice Ostrava 

V naší prezentaci se věnujeme tomuto závažnému onemocnění, které postihuje až 10% mladých žen. 
Jedná se o ženy v produktivním věku i ve věku, kdy plánují založení rodiny, což jim jejich nemoc zpravidla 
znemožní.

Ve Fakultní nemocnici Ostrava funguje již dlouhodbě multidisciplinární tým složený z gynekologa, 
břišního chirurga, urologa a radiologa, který se této problematice cíleně věnuje.

Cílem zobrazovacích metod, ať už ultrazvuku nebo magnetické rezonance (MR) je zobrazit nejen místa 
čerstvého zakrvácení do tkání malé pánve, ale i posouzení starých procesů - zejména jizvení.

Předoperační MR vyšetření je na našem pracovišti standardem a rutinním prostředkem k plánování 
vlastního výkonu. Pomocí pečlivého plánování výkonu dosahuje tým složený z chirurgů významně 
lepších výsledků v operativě, o čemž svědčí i dosažená a udržená těhotenství následovaná porodem 
zdravého dítěte.

MR vyšetření se skládá z aktivní přípravy pacientky (klyzma, lačnost, naplnění pochvy a konečníku 
pomocí ultrazvukového gelu s neustálou podporou pacientky i její motivace k dalším výkonům). Vlastní 
vyšetření je prováděno po podání spasmolytika, dále během vyšetření podáváme kontrastní látku.

MR vyšetření je prováděno na oblast malé pánve a zároveň celé dutiny břišní k detekci možného 
postižení břišní dutiny i bránic. Toto jsou častá místa diseminace procesu, která mohou vést k ohrožení 
pacientky - např. spontánním pneumotoraxem při postižení bránice.

Vzhledem k častým komplikacím způsobeným jizvením v chronické fázi procesu je nutné provádět 
postkontrastní vyšetření nejen ihned po aplikaci kontrastní látky, ale i s odstupem, což je v prezentaci 
zdůrazněno, pozdní fáze jizvení je kruciální sekvencí vlastního hodnocení.

Součástí prezentace je i přístup k základnímu hodnocení této nemoci a její skórování pomocí nejnovější 
klaisfikace # ENZIAN.

Klíčová slova:  endometrióza, magnetická rezonance, příprava k vyšetření, kontrastní látka, # ENZIAN
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Klíčová slova: celotělové ozáření, leukemie, lineární urychlovač

Celotělové ozařování (TBI - total Body lrradiation) je velkoobjemová ozařovací technika a zároveň základní 
přípravný proces pro transplantaci kostní dřeně u nemocného s akutní lymfoblastickou leukémií. Cílem 
TBI je maximální eliminace krvetvorby pacienta. Ve FN Motol se aplikuje lineárním urychlovačem pomocí 
kyvadlové terapie. Celková předepsaná dávka je obvykle 12 Gy. Ozařování probíhá ve třech dnech 2x denně 
s časovým odstupem mezi frakcemi minimálně 6 hodin. 

Příprava se dříve prováděla na RTG simulátoru, nyní jsme přešli na přípravu přímo na urychlovači, kdy 
jsou plíce snímkovány na kazetu pro přímou digitalizaci. Na základě těchto snímku se vyrobí plicní bloky, 
které zajišťují, aby dávka na plíce obdržela dávku přibližně do 9 Gy. Během přípravy se vyrábí individuální 
vakuová matrace umístěná ve speciálním lužku, určeném pouze pro TBI. 

Pacient je ozařován v supinační a pronační poloze. V každé z poloh je uskutečněn 1 kyv trvající přibližně 
15-20 minut dle velikosti pacienta. Přesnost dodané dávky se kontroluje pomocí in vivo dozimetrie. 

Ve FN Motol se zaměřujeme na celotělové ozařování dětských pacientLJ ve spolupráci s Klinikou dětské 
onkologie a hematoonkologie. Tato technika byla zahájena v roce 1998, nedlouho po otevření provozu 
nových ozařoven ve FN Motol. K červnu 2022 jsme od začátku provozu takto ozářili 21 pacientu. 

Celotělové ozařování - TBI

Horák M.

Fakultní nemocnice Motol 
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Snahou každej vzdelávacej inštitúcie zriadenej so zameraním pre zdravotnícke povolania malo by byť 
poskytnutie kvalitného vzdelávania prepojením teórie s praxou a prispôsobenie výučby súčasným 
potrebám, normám a požiadavkám EÚ. 

V príspevku sa zaoberáme aktuálnymi aspektmi vzdelávania rádiologických technikov na Fakulte 
zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (FZO PU) v Prešove z hľadiska podstaty inovácií, či 
moderných prístupov k edukácií. Virtuálna realita a zmiešaná realita sú dva simulačné modely, ktoré 
momentálne posúvajú medicínske vzdelávanie. V spolupráci spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko  
s katedrou medicínsko-technických odborov FZO PU v Prešove vznikol prototyp prístroja magnetickej 
rezonancie s virtuálnou realitou. Pokračovaním spolupráce sa vytvorila aj nová príležitosť pre odbornú 
prax študentov, budúcich rádiologických technikov, v podobe práce s unikátnym simulátorom CT 
prístroja. Študenti prostredníctvom výučby v týchto simulačných laboratóriach majú možnosť získať 
potrebnú prax a zručnosti pre svoje budúce povolanie priamo v školskom prostredí a nemocnice takto 
získavajú kvalifikovaných odborníkov.

Klíčová slova: rádiologický technik, virtuálna realita, simulátor CT a MR prístroja, vzdelávanie

Aktuálne aspekty vzdelávania rádiologických technikov na fakulte Zdravotníckych 
odborov Prešovskej univerzity v Prešove

Horňáková A., Chmelík M., Jurašeková K.

Prešovská univerzita v Prešove 
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Klíčová slova:  radioterapie, děti, ozařování

Radioterapie je jednou ze základních součástí komplexní terapie dětských malignit, která se neustále rozvíjí. 
U dětí podléhá indikace, plánování a vlastní aplikace přísnějším pravidlům než léčba dospělých, a to pro vyšší 
riziko pozdních následků, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu dalšího života dítěte. Charakter dětských 
malignit je zcela odlišný od zhoubných nádorů dospělého věku. Charakter postradiačních komplikací je 
obdobný reakcím u dospělého jedince, významný rozdíl spočívá v riziku postižení vyvíjejících se tkání, 
závažného ovlivnění tělesného růstu, intelektuálního a pohlavního vývoje dítěte. Obecně je poškození 
tkání a orgánů dětského věku snazší a závažnější než u dospělých. Indikace, vhodný termín zahájení léčby, 
zakreslení cílových objemů, výsledné a toleranční dávky jsou vždy určeny aktuálními léčebnými protokoly, 
jejichž plné znění je přiloženo v žádance k RT či ve společné databázi KRO. V průběhu RT jsou prováděny 
pravidelné kontroly polohy pacienta pomocí ConeBeam CT,MV nebo KV snímků. Využití ConeBeam CT by 
vždy mělo mít své opodstatnění, důvodem je ochrana dětských pacientů před nadbytečnou radiační zátěží. 
Po ukončení RT jsou pacienti předáni do péče dětských onkologů, kontrolní vyšetření radioterapeutem je 
vhodné za 6 týdnů po RT, poté 1-2x ročně. 

Novinky v ozařování dětí

Hůlková V.

Masarykův onkologický ústav Brno 
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Klíčová slova: mamológia, prsník, prevencia, zobrazovacie metódy

Diagnostické zobrazovacie metódy využívané v mamológii sú v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, pretože 
mnoho žien celosvetovo trpí ochorením prsníka, ide najmä o karcinóm, ktorý predstavuje najčastejšie 
diagnostikované onkologické ochorenie u žien. Pri tomto ochorení je veľmi dôležitá prevencia a včasná 
diagnostika. Cieľom nášho príspevku bola analýza zdravotníckej dokumentácie vybraných pacientiek s 
následným zhotovením kazuistík a porovnanie diagnostických postupov. Z našich výsledkov vyplýva, že 
ultrasonografia je najvyužívanejšou neinvazívnou zobrazovacou metódou, ktorá je súčasťou diagnostiky 
ochorení prsníkov, je efektívnym doplnkom a niekedy i rovnocennou náhradou k mamografii, slúži na 
upresnenie patologických zmien v prsníku u pacientiek v každom veku. Ďalším zistením bolo, že core 
cut biopsia vykonaná u všetkých skúmaných pacientiek významne prispela k stanoveniu definitívnej 
diagnózy ochorenia prsníka. Ako druhú najpoužívanejšiu metódu v skúmaných kazuistikách, ale ako 
prvotné vyšetrenie indikované lekárom, môžeme považovať mamografiu, keďže bola realizovaná u 4 z 5 
pacientiek. Mamografia má však svoju významnú úlohu a nenahraditeľné miesto v skríningovom vyšetrení 
asymptomatických žien a pri vyhľadávaní mikrokalcifikátov, ktoré sa nedajú s istotou zistiť na USG. Zistili sme 
tiež, že magnetická rezonancia bola indikovaná najmenej,  a to len trom pacientkam, s malígnym ochorením 
prsníka, z dôvodu spresnenia rozsahu už diagnostikovaného ochorenia. Je taktiež dôležité poznamenať, že 
samovyšetrenie prsníkov a pravidelne mamografické a ultasonografické vyšetrenia, výrazne prispievajú 
k včasnej diagnostike ochorení prsníka, čo môžeme vidieť aj v skúmaných prípadoch, kedy jednotlivým 
pacientkam po samovyšetrení prsníkov alebo preventívnom vyšetrení bolo diagnostikované ochorenie 
prsníka. 

Diagnostické zobrazovacie metódy v mamológii

Horňáková A., Jurašeková K.

Prešovská univerzita v Prešove 
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Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů, v rozvinutých zemích je předstihován 
jen nádory kůže. Je charakterizován abnormálním nekoordinovaným růstem epiteliálních prostatických 
buněk se ztrátou jejich původní funkce. Prostata je nepárový svalově žláznatý orgán uložený mezi symfýzou 
a přední stěnou konečníku pod močovým měchýřem. Je široká asi 4 cm a vysoká 3 cm. Velikost prostaty se 
s věkem mění, u dětí je malá, ve vyšším věku může dosáhnout velikosti slepičího vejce. Funkcí prostaty je 
produkce sekretu, který je součástí ejakulátu a umožňuje pohyb spermií.

Karcinom prostaty je lokalizovaný v prostatě, avšak může se šířit (metastázovat) do dalších částí těla. Mezi 
faktory ukazující rozsah a prognózu onemocnění patří velikost nádoru, hodnota PSA a tzv. Gleasonovo 
skóre. Časný karcinom prostaty obvykle roste velmi pomalu.

PSA hodnota: PSA je bílkovina produkovaná buňkami prostaty. Hodnotu PSA měříme v krvi. Normální 
hladina je od 0 do 4 ng/ml. Hodnota PSA 4-10 ng/ml je považována za lehce zvýšenou, hodnoty mezi 10 a 
20 ng/ml jsou považovány za středně zvýšené a nad 20 za velmi zvýšené. 

Gleasonovo skóre: Po odběru vzorků z nádoru prostaty se stanovuje stupeň diferenciace buněk nádoru 
ve srovnání s buňkami normální prostaty. Podle stupně diferenciace je přiřazena hodnota od 1 (velmi 
vysoce diferencované) do 5 (velmi nízce diferencované). Gleasonovo skóre je dáno součtem hodnot dvou 
nejčastěji zastoupených populací buněk (hodnota GS je tedy 2-10).Léčebné možnosti u karcinomu prostaty 
zahrnují radioterapii, chirurgickou léčbu (prostatektomie – odstranění celé prostaty), hormonální léčbu 
a chemoterapii. Tyto léčebné modality mohou být  použity samostatně nebo se vzájemně kombinovat. 
Radioterapie neboli léčba zářením může být zevní nebo vnitřní (brachyterapie), případně se kombinují obě 
metody. Způsob ozáření je volen podle řady parametrů (rozsahu postižení prostaty či semenných váčků, 
velikosti a uložení prostaty, přidružených nemocnění, apod.).

Brachyterapie spočívá v zavedení zdrojů záření přímo do prostaty. Díky tomu je možné aplikovat vysokou 
dávku záření potřebnou pro zničení nádoru s maximálním šetřením okolních zdravých tkání.

U permanentní neboli LDR (low dose rate) brachyterapie jsou radioaktivní zrna jódu umístěna trvale do 
prostaty, a časem se stanou neaktivními. Radioaktivní jód 125 vyzařuje měkké záření, které je absorbováno 
ve tkáni prostaty. Intenzita záření klesá s dobou od aplikace. Použití LDR brachyterapie je individuální. Při 
vstupním vyšetření lékař provede ultrazvukové vyšetření sondou zavedenou do konečníku (transrektální 
ultrazvuk), pomocí kterého zjišťujeme velikost prostaty, její uložení, klinické stádium a anatomické poměry 
okolních struktur.

LDR brachyterapie je jednorázový výkon prováděný v celkové anestézii. Den před aplikací je pacient 
hospitalizován na našem oddělení. Několik týdnů před výkonem však musíme provést přípravu 

Permanentní brachyterapie prostaty

Klečková N., Jančová K., Marcinčák B., Homola L., Kotásek R., Filáková I.

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
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radioaktivní jód

ozařovacího plánu (tzv. preplanning, tzn. provedení transrektálního (přes konečník) ultrazvuku, pomocí 
kterého získáme trojrozměrnou rekonstrukci prostaty a rozhodneme dle velikosti a umístění prostaty, zda 
je pro pacienta léčba vhodná. Pokud ano, toto vyšetření slouží i pro přesné naplánování počtu a rozmístění 
radioaktivních zrn v prostatě. Vlastní výkon je prováděn v celkové anestézii. Před výkonem je také nutné 
zavedení permanentního močového katetru. Podle připraveného plánu budou dle transrektálního 
ultrazvuku přes hráz (perineum - oblast mezi konečníkem a šourkem) do prostaty zaváděny duté jehly s 
otevřeným koncem a posléze přes ně jodová zrna. Jehly budou odstraněny a zrna ponechána v prostatě. 
Kontrola umístění zrn bude provedena pomocí rentgenu. Celý výkon trvá cca 2-3 hodiny a poté je pacient 
převezen  zpět na onkologické oddělení. Další den je pacientovi odstraněna cévka z močového měchýře a 
při bezproblémovém močení je pacient propuštěn domů

Hladina ozáření vycházející z  těla pacienta je jen o něco málo vyšší než radioaktivita okolí, proto riziko 
ozáření osob v okolí  pacienta je velmi nízké. Přesto doporučujeme po dobu 8 týdnů omezit tělesný kontakt 
s ostatními blízkými nejvýše na několik minut za den. Těhotné ženy a děti  by měly po tuto dobu udržovat 
od pacienta bezpečný odstup zhruba 2 metrů. Není vhodné např. držet děti na kolenou. Pacient obdrží 
kartičku s uvedeným datem zákroku, kterou je nutné nosit vždy při sobě. V případě operačních zákroků 
musí ošetřujícího lékaře uvědomit o provedené implantaci radioaktivních zrn. V případě nenadálého úmrtí 
(do dvou let od aplikace)  není možný pohřeb žehem, ale uložení těla do země.

Přibližně za jeden měsíc po implantaci bude provedeno kontrolní CT vyšetření, které slouží ke zjištění 
polohy zrn v prostatě. 
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Výstavba Ústavu radiační terapie při ÚVN Praha byla zahájena v červnu 2020. Stavba byla dokončena v 
červenci 2021, přičemž klinický provoz byl zahájen v říjnu daného roku. Do května 2022 bylo ozářeno 197 
pacientů ve všech trackovacích režimech, které ozařovač nabízí.

CyberKnife® je lineární urychlovač produkující záření gamma o energii 6 MV. Principiálně se tento ozařovač 
využívá ke stereotaktickému ozáření, jehož princip spočívá v dodání vysoké dávky záření v malém počtu 
frakcí. Pro dosažení maximální přesnosti zacílení ozařované oblasti se využívá periodického snímkování 
pacienta pomocí dvou RTG. V porovnání s konvenčními urychlovači využívá CyberKnife® nekoplanárních 
směrů k ozáření, takže je možné volit ozařovací úhly tak, aby docházelo k šetření zdravé tkáně v okolí 
tumoru a zároveň v tumoru došlo k vytvoření vysokého gradientu předepsané dávky.

Trackovací metody pro verifikaci polohy těla pacienta na ozařovně jsou: 6D Skull (sledování lebečních kostí) 
– u ložisek v hlavě; Fiducials (sledování zavedených rtg kontastních markerů do ložiska) – prostaty, plíce, 
měkké tkáně v pánvi a dutině břišní; X-Sight Spine (sledování páteře) – obratle, statická ložiska v blízkosti 
páteře; Lung Tracking a Synchrony (sledování pohyblivého ložiska v plíci a polohy hrudníku) – primárně u 
pohyblivých ložisek v oblasti plic. Jakékoliv odchylky pacienta od původní polohy z plánovacího CT, které 
je při ozáření výchozí, CyberKnife® zohledňuje a koriguje svůj pohyb vůči těmto odchylkám.

Z pacientské statistiky vyplývá, že více jak polovina léčených byla odzářena s využitím trackovací metody 
6D Skull. Mezi nejčastější nádory hlavy, které jsme na URT zářili, patří meningeomy, glioblastomy a různé 
typy metastáz. V březnu 2022 jsme začali zářit národy plic. Předtím, než dochází ke konturaci zářených 
struktur a plánování léčebné dávkové distribuce, je provedena u pacienta simulace. Během simulace je 
ověřována viditelnost ložiska na RTG snímcích, a tím pádem určení způsobu trackování ložiska a velikosti 
bezpečnostních lemů na ložisku (X-Sight Lung Tracking – ložisko viditelné, nebo X-Sight Spine Tracking – 
ložisko není vidět).

V práci jsou předloženy tři kazuistiky. V první je popsána 65letá žena, která byla v roce 2020 léčená s Ca 
prsu. V roce 2022 bylo na magnetické rezonanci objeveno 12 metastatických ložisk v mozku. K ozáření jsme 
využili 6D Skull tracking s největším počtem ozařovacích polí, a to 335. Na kontrolním MR po třech měsících 
od ukončení ozařovaní není devět ložisek již detekovatelných a velikost třech vetších regredovala cca o 50 
%. Druhá kazuistika se věnuje 63leté ženě, která se v roce 2012 léčila pro karcinom prsu. V roce 2021 bylo 
na MR detekováno metastatické ložisko do skeletu Th11. K ozáření jsme využili X-Sight Spine tracking. 
Pacientka je není bez známek toxicity po SBRT. Třetí kazuistika popisuje 72letého muže s karcinomem pravé 
plíce, kterému byl zaveden fiducial. K ozáření jsme využili trackovací metodu Synchrony.  Nyní čekáme na 
výsledek kontrolního MR.

CyberKnife ®  
První zkušenosti s provozem v ÚVN – VoFN Praha

Kleinová K., Ďurišinová S.

Ústřední vojenská nemocnice 



ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY

23

Klíčová slova:  CyberKnife, radioterapie, tracking, toxicita

Po prvním půlroce provozu na Ústavu radiační terapie při ÚVN vychází z pacientské statistiky, že klinická 
praxe je nastavena kvalitně. Jako důkaz lze použít informace z pacientské statistiky a pacientských kontrol, 
z nichž vyplývá, že pacienti netrpí akutními ani časně pozdními poozařovacími komplikacemi a dochází ke 
kurativnímu efektu léčby.
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Pacienti s nádorovým onemocněním podstupující léčbu zářením často trpí různými doprovodnými 
komplikacemi. Radiační dermatitidy jsou velmi častou reakcí na radioterapii. Vhodné použití klinicky 
ověřených produktů a doporučení, umožňuje zajistit ochranu pokožky pacienta, ale taktéž je využít i při 
léčbě již vzniklých komplikací. Důležitým aspektem pro prevenci radiační dermatitidy je edukace v péči 
o ozařovanou pokožku během léčby, která je zaměřena na zachování integrity, redukci bolesti a má být 
prevencí před možností vzniku infekčních komplikací. Důležitá je rychlá reakce a znalosti ošetřujícího 
personálu, v péči o tyto defekty, který by měl být v těchto záležitostech proškolen. Sledování pacienta by 
nemělo končit s ukončením léčby, ale monitorací i v dalších týdnech.  

Na lůžkovém oddělení nemocnice Agel Nový Jičín se setkáváme s pacienty podstupující záření, ale ve 
velmi malém počtu, jelikož většina podstupuje léčbu ambulantní, ale v případě, že by mělo důsledkem 
masivních postradiačních reakcí na pokožce, dojít k přerušení léčby, jsme schopni využít naše vědomosti z 
oblasti ošetřování chronických ran a defektů za použití materiálů na vlhké hojení. 

Klíčová slova:  radiační dermatitidy, ošetřování vlhkým hojením

Problematika péče o pokožku během radioterapie 
Jak to děláme u nás 

Kociánová I.

Nemocnice Agel Nový Jičín a.s.
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Ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK) můžeme řadit k onemocněním se stále rostoucím výskytem. 
Je jedním ze systémových projevů aterosklerózy, kdy lumen tepen dolních končetin je postupně zužován.

Rizikovou skupinu tvoří diabetici druhého typu, u nichž ICHDK progreduje do tzv. diabetické nohy, kdy 
dochází ke vzniku defektů s rizikem amputace. 

Angiografie, je nástřik a zobrazení tepny a jejího řečiště pomocí kontrastní látky.

Angioplastika (PTA), je zákrok na cévním systému, který zlepší průtok krve cévami a zlepší tak funkci oblasti, 
která je touto cévou živena.

Publikační dílo "poster" je věnován pacientům v cévní ambulanci radiodiagnostického ústavu FN Ostrava. 
Pacient se praktickými obrázky informuje o přínosu intervenční angiografie při onemocnění ICHDK.

Klíčová slova: Ischemická choroba dolních končetin, angiografie, angioplastika

Angiografie, angioplastika a zavedení stentu do tepny u ischemické choroby 
dolních končetin

Kusinová P., Capulič I., Šamajová M., Procházka V. 

Fakultní nemocnice Ostrava
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ICHDK je rovněž onemocnění velmi rychle progredující do kritické končetinové ischemie, pokud není 
věnována dostatečná pozornost jak symptomům, tak i rizikovým faktorům. Statistika opět udává, že k 
tomuto jevu dochází u 25% pacientů postižených ICHDK. Velmi rizikovou skupinu tvoří diabetici druhého 
typu, jelikož u nich ICHDK progreduje do tzv. diabetické nohy, kdy je tkáň rozsáhle poškozena.

Z důvodů selhávání současných léčebných metod  u cca 25% pacientů s kritickou končetinovou ischemií, 
byl vytvořen nový postup, využívající transplantace kmenových buněk odebraných přímo od pacienta.  
Jedná se tedy o autologní transplantaci koncentrátu kostní dřeně.

Autologní transplantace kmenových buněk z kostní dřeně je léčebná strategie, která využívá diferenciačního 
potenciálu dospělých kmenových buněk a jejich schopnosti vytvářet nové cévy skrze proces angiogeneze 
tj. neovaskularizace.

Tento poster je věnován nejen pacientům v ambulanci neuroradiologie a angiologie radiodiagnostického 
ústavu FN Ostrava.

Pacient s kritickou končetinovou ischemii se díky "posteru" dozví smysl  a podstatu léčby pomocí 
kmenových buněk.

Klíčová slova: ICHDK, diabetická noha, autologní transplantace kmenových buněk.

Kmenové buňky v léčbě diabetické nohy

Kusinová P., MUDr. Procházka V., Bc. Capulič I.

Fakultní nemocnice Ostrava
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Cílem prezentace je představit využití kombinace dvou systémů – systém Sentinel a systém Catalyst (SIGRT 
Surface Image Guided Radiation Therapy) při ozařování pacientek s karcinomem prsu ozařovací technikou 
DIBH (Deep Inspiration Breath Hold).

S touto ozařovací technikou se na našem pracovišti začalo již v červnu 2019. V období 06 / 2019 – 04 / 2022 
byla použita celkem u 459 pacientek. Nejprve se léčba s DIBH indikovala pouze u levostranných nádorů 
prsu, následně byl zjištěn přínos i pro nádory v oblasti pravého prsu. 

 V rámci sběru našich dat v období 1. 7. 2021 – 30. 4. 2022 bylo 255 pacientek s karcinomem mammy, z toho 
bylo indikováno 122 pacientek k ozáření technikou hlubokého nádechu. Aplikace byla ale provedena u 102 
pacientek. Věkový průměr ozářených pacientek byl 49 let (nejstarší pacientka ročník 1945, nejmladší 1993). 
Poměr ozařovaných levo-pravostranných prsou je 60:40. 

Díky technice DIBH jsme dle našich dat byli schopni snížit dávky na průměrnou hodnotu u kritických 
orgánů: ca. levá strana – srdce Dmean 1,7 Gy (o 2,3 Gy méně než je stanovena možná max. dávka), ca. pravá 
strana - srdce Dmean 0,9 Gy (o 3,1 Gy), RT prsu, hrudní stěny bez lymfatik: Dmean 7,6 Gy na ipsilaterální plíci 
(o 3,4 Gy), RT prs/hrudní stěna + lymfatika: Dmean 12,4 Gy na ipsilaterální plíci (o 5,6 Gy). 

 86 % ozařovaných pacientek bylo léčeno pomocí 3D konformní radioterapie a zbylých 14% léčeno IMRT/ 
VMAT technikou. 

DIBH - Deep Inspiration Breath Hold

Navrátilová M., Šebelová Z., Stejskal J.

Fakultní nemocnice Bulovka
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Systém vzdělávání radiologických asistentů v České republice je v současné době nastaven takto:

- odborná způsobilost – je získána tříletým studiem Bc. oboru Radiologická asistence, ukončené státní 
závěrečnou zkouškou,

- specializovaná způsobilost – specializační studium, ukončené atestační zkouškou. 

Od 1. 9. 2019 nabízí Univerzita Palackého v Olomouci navazující magisterské program Zobrazovací 
technologie v radiodiagnostice. V prezenčním i kombinovaném studiu je nabízeno získání podmínek pro 
získání specializované způsobilosti, které je však podmíněné dostatečnou praxí a případné získání licence 
k výkonu povolání radiologického asistenta ve státech EU.

Teoretická výuka je zaměřena na:

- odborné předměty 

    - zobrazovací technologie, zobrazovací technika, radiologická fyzika, radiobiologie, kontrastní látky, 
radioekologie, radiační ochrana,

- obecné předměty

     - pediatrie, geriatrie, kardiologie, urgentní medicína, ošetřovatelství,

- management a ekonomika

     - management, řízení lidských zdrojů, ekonomika zdravotnictví, management rizik, zdravotnická 
dokumentace, management kvality,

- další předměty

     - výzkum v radiologii, IT, psychologie, psychohygiena, didaktika klinické praxe, statistika, edukace, etika, 
komunikace,

     - seminář k DP, projekt k DP,

- cizí jazyky

     - latina, angličtina.

Praktická výuka na:

- cvičení v zobrazovacích metodách,

Profil absolventa magisterského studia Zobrazovací technologie v 
radiodiagnostice, pro radiologické asistenty očima absolventa

Nedbal P.

Fakultní nemocnice Plzeň
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- odbornou praxi v zobrazovacích metodách

- manažerskou praxi

- prázdninovou praxi v zobrazovacích metodách.

Státní závěrečná zkouška je tvořena:

- obhajobou diplomové práce,

- odbornými zkouškami:

     - analogová a digitální skiagrafie,

     - mamární diagnostika,

     - zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie,

     - zobrazování magnetickou rezonancí,

     - zobrazování výpočetní tomografií. 

Poté je absolvent uplatnitelný pro provádění vysoce specializovaných výkonů v radiodiagnostice, pro 
výkon práce na manažerské pozici, pro zapojení do vědy a výzkumu, k dalšímu studiu (PH.D.).
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Nezastupiteľné miesto v liečbe onkologických ochorení zastáva v kombinácii s chemoterapeutickou 
a chirurgickou liečbou aj rádioterapia. Radiačná onkológia sa čoraz viac dostáva do popredia z dôvodu 
narastajúcej incidencii nádorových ochorení. V onkológii je toto odvetvie považované za perspektívny 
odbor a to aj z ekonomického hľadiska. Pod pojmom rádioterapia rozumieme predovšetkým liečbu 
malignít pomocou ionizujúceho žiarenia, pričom v závislosti od polohy zdroja rozlišujeme rádioterapiu 
externú a brachyterapiu. V prípade externej rádioterapie môžeme považovať lineárne urýchľovače za jeden 
z najpoužívanejších spôsobov dodania potrebnej dávky žiarenia do cieľového objemu pri čo najväčšom 
možnom šetrení zdravých, okolitých štruktúr. Relatívnou novinkou medzi lineárnymi urýchľovačmi je 
Halcyon, predstavený spoločnosťou Varian v roku 2017 ako nový pokročilý systém, ktorého cieľom bolo 
rýchlo a efektívne ožiariť veľké percento pacientov s najčastejšie sa vyskytujúcimi diagnózami s prístrojom, 
ktorý je minimálne náročný čo sa týka priestoru a zabezpečenia radiačnej ochrany. 

Halcyon je monoenergický urýchľovač ktorý disponuje Dual Layer MLC a na liečbu využíva 2 techniky 
ožarovania a to VMAT a IMRT. Vzhľadom môže pripomínať CT, nakoľko sa jedná o O-ring architektúru bez 
svetelného poľa, clon či klinov. Jedným z najväčších rozdielov oproti klasickým C-ramenovým urýchľovačom 
je nutnosť vykonania kontroly nastavenia pacienta pred každou frakciou a to buď 2D MV verifikáciou alebo 
3D kvCBCT. Nakoľko je systém pre 3D kvCBCT v hlavici vždy pripravený na použitie, jeho zhotovenie trvá 
pomerne krátko a vzhľadom na presnosť ožarovania pri používaní 3D verifikácie má táto zobrazovacia 
možnosť vysoké percento využitia.

V prednáške sme si najprv priblížime urýchľovač Halcyon, menovite jeho zloženie, komponenty, využiteľnosť 
a fungovanie. Pojednávali sme o uplatnení urýchľovača Halcyon v rádioterapeutickej praxi, špecificky jeho 
využitie pri terapeutických úkonoch vykonávaných v nemocnici AGEL Komárno. Následne sme adresovali 
terapeutický workflow, od prijatia pacienta až po terapeutickú liečbu a taktiež špecifiká práce s lineárnym 
urýchľovačom Halcyon ako takým. 

Klíčová slova:  Rádioterapia, Lineárny urýchlovač, Halcyon

Uplatnenie lineárneho urýchľovača Halcyon v Rádioterapii

Ortutová K.

Nemocnica Agel Komárno
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Kolik z vás se denně setkává s lidmi různého věku? Kolik z vás o něčem hovořilo s někým odlišného věku, 
třeba o něčem důležitém, a na konci rozhovoru jste věděli, že při odchodu ten druhý vůbec netušil, co jste 
mu vlastně říkali?

Každý den se s tím setkáváme v práci, v rodině. Abychom pochopili lépe jeden druhého, je dobré o 
generacích vědět něco víc.

Každá generace je něčím formovaná, je v něčem jiná než ta předešlá. Generace X, Y, Z, Alfa, Baby boomers 
jsou názvy generací podle ročníku narození i podle jejich charakteristického chování. Toto rozčlenění nám 
pomáhá pochopit rozdíly napříč generacemi a poukazuje na jejich odlišný pohled na svět. Tyto rozdíly 
jsou - jako ještě nikdy za celou historii lidstva -  způsobené obrovským rozvojem technologií a neustálými 
změnami v posledních letech. 

Nejdůležitějšími trendy, které formují generace, je styl výchovy a vztah k technologiím. 

Technologie je nová tehdy, když si pamatujete, co bylo předtím. Kdysi nedávno to bylo jednoduché, ale 
dnes? Co je nové pro mě, je pro mé děti už pravěk, vzdálená histore. Abychom tedy lépe porozuměli generaci 
svých dětí, vnoučat, a nebo naopak rodičů a prarodičů, je dobré pokusit se nahlédnout do jejich myšlení. 
Uvědomit si, čím je která generace typická, co je její předností a jaké jsou jejich nedostatky. Abychom se 
uměli domluvit, abychom si lépe rozuměli. 

Jiný věk, jiný svět

Scheuerová J.

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
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Spinální svalová atrofie (SMA) je vzácné vrozené onemocnění, k jehož léčbě se v současnosti používá 
léčebný přípravek Spinráza. Aplikace léku se provádí intrathékálně cestou lumbální punkce. Pro usnadnění 
aplikace u některých pacientů je vhodné využít navigaci pomocí skiaskopie nebo výpočetní tomografie. 

Ve FN Ostrava od roku 2019 využíváme navigaci pomocí CT, kdy z počátku byly využívány standartní 
intervenční protokoly pro oblast páteře či břicha CT přístroje Somatom Force Siemens. Jelikož se jedná 
o mladé pacienty a aplikace léku jsou opakované, bylo zapotřebí dávku záření snížit. Cílem bylo vytvořit 
LowDose intervenční protokol a porovnat celkovou dávku IZ s doposud používanými protokoly. 

LowDose protokol byl nastaven a poprvé použit v průběhu června 2021. Na konci října 2021 bylo provedeno 
zhodnocení dávkových parametrů všech protokolů. Výsledkem tohoto porovnání bylo zjištěno, že použitím 
LowDose protokolu oproti standartním intervenčním protokolům, došlo k značnému snížení dávky IZ, a 
to u CTDIvol o 91 % u DLP o 95 %. Průměrné hodnoty tohoto protokolu byly CTDIvol 0,84 mGy a DLP 
31 mGy*cm, při zachování požadované obrazové kvality intervenčním radiologem u většiny provedených 
aplikací. Na základě těchto dat je LowDose protokol metodou první volby při navigaci aplikace Spinrázy u 
vybraných pacientů.

Aplikace Spinrázy pod CT kontrolou v LowDose režimu

Smutná M., Gondeková E., Jonszta T., Pomaki M. 

Fakultní nemocnice Ostrava 
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Vo svojom posteri informujem o inováciách na Onkologickej klinike Fakultnej nemocnice Trenčín v oblasti 
externej rádioterapie. Od histórie prístrojov inštalovaných a používaných v prvých rokoch pôsobenia 
kliniky, cez možnosti externej rádioterapie v nedávnej minulosti, som prešla na predstavenie súčasného 
prístrojového parku a súčasných možností liečby žiarením. Externú rádioterapiu používame na liečbu 
nádorových aj nenádorových ochorení. Prístrojová technika prešla v priebehu rokov významnými 
inováciami a zmenami, čím sa podstatne zmenili a upravili aj techniky liečby žiarením nielen v konečnej 
fáze ožarovania pacientov, ale aj v systéme prípravy a výpočtu ožarovacích plánov. Ožarovacie techniky 
sa zmenili z klasických trojpoľových, či štvorpoľových na techniky IMRT (rádioterapia s modulovanou 
intenzitou žiarenia) s využitím mnoholamelového kolimátoru. Ku kontrole správnosti polohy pacienta stále 
častejšie využívame zobrazovacie modality, tzn. IGRT (rádioterapia riadená obrazom). Najčastejšie sú to 
2D kilovoltážne rádiografické snímky, pri kontrole zobrazenia mäkkých častí využívame tzv. CBCT (cone 
beam computed tomography), čiže možnosť 3D kontroly a úpravy polohy pacienta na základe porovnania 
CBCT s plánovacím CT. Tieto možnosti nám ponúkajú nové lineárne urýchľovače, ktoré boli inštalované 
na našom oddelení v rokoch 2019-2020, prístroje TrueBeam s energiami fotónov X 6MV, 10MV a 15MV, s 
energiami elektrónov 6 MeV - 15 MeV, s kolimátorom MLC120 a VitalBeam s energiami X 6MV a 10 MV, od 
firmy Varian. Posledným zakúpeným a nainštalovaným prístrojom bolo plánovacie CT od firmy Siemens. 
Takmer všetky plánovania liečby žiarením robíme na tomto CT prístroji. Okrem neho čiastočne využívame 
aj RTG simulátor, napr. pri plánovaní ožarovania kože. V súčasnosti čakáme na inštaláciu RTG ožarovacieho 
prístroja pre liečbu nenádorových ochorení, ktorá je plánovaná na leto 2022. Výmenou ožarovacích 
prístrojov sme umožnili podávanie liečby väčšiemu počtu pacientov s presnejším cielením zväzku žiarenia 
a jeho kontroly pri liečbe žiarením.

Obnova rádioterapeutického pracoviska Onkologickej kliniky

Strápková J.

Fakultná nemocnica Trenčín 
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SIGRT (Surface Image Guided Radiation Therapy) je systém, který umožňuje sledování povrchu těla pacienta 
jak před zahájením ozáření, tak v jeho průběhu. Je to jedna z modalit radioterapie řízené obrazem. Oproti 
běžně využívaným zobrazovacím metodám jako je např. CBCT (Cone Beam Computed Tomography), 
2D kilovoltažní snímek, nebo 2D megavoltážní snímek, tato metoda nevyužívá ionizující záření a tím tak 
snižuje dávku záření pro pacienta. Systém pracuje ve viditelné části elektromagnetického spektra.

Systém lze použít jak k nastavení a polohování pacienta, tak ke sledování pohybu, včetně dýchacích. 
Proto je vhodný i k tzv. Raspratory Gatingu, kdy sledujeme dýchací pohyby a záření spouštíme jen v určité 
fázi dýchacího cyklu. Ke spolupráci s pacientem je možné využít speciální brýle, ve kterých vidí sloupec 
a vyznačenou hranici do které se musí nadechnout. Obraz povrchu je srovnán s referenčním obrazem, 
kterým je typicky kontura těla z plánovacího CT. 

SIGRT- sledování povrchu těla pacienta

Šimoničová L., Procházka T.

Masarykův onkologický ústav Brno



ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY

35

Klíčová slova: pečeň, žlčník, ochorenia, zobrazovacie metódy, diagnostika.

Ochorenia pečene a žlčníka sú v dnešnej dobe veľmi rozšírenými ochoreniami na Slovensku a vo svete. 
Diagnostika ochorení pečene a žlčníka je častokrát kľúčová pre správnu liečbu. V dnešnej dobe máme 
rôzne moderné zobrazovacie metódy, ktoré nám uľahčujú život a pomáhajú nám pri tejto diagnostike. 
V príspevku sme sa zamerali na diagnostiku týchto ochorení pomocou zobrazovacích metód, spracovali 
sme niekoľko kazuistík, ktoré sme porovnali a následne vyhodnotili. Na základe našich výsledkov sme 
zistili, že základné diagnostické zobrazovacie metódy, ako sú USG, CT a MRI, majú svoje dôležité miesto v 
diagnostike ochorení pečene a žlčníka. Ultrasonografia je vo väčšine prípadoch indikovaná, ako prvotné 
vyšetrenie, ale zvyčajne sa taktiež dopĺňa v závislosti od nálezu, alebo typu ochorenia o ďalšie vyšetrenia 
(MRI, CT), čo sme zistili v skúmaných kazuistikách. Taktiež sme zistili, že nie je možné vždy s presnosťou 
identifikovať nálezy základnými vyšetrovacími metódami, preto je potrebné niekedy doplniť iné 
vyšetrenia na spresnenie nálezu, napr. CT fibrogastroskopiské vyšetrenie. Týmto zistením sme poukázali na 
nevyhnutnosť multidisciplinárneho prístupu pri stanovení diagnóz pacientov v hepatológii. 

Diagnostické zobrazovacie metódy pri ochoreniach pečene a žlčníka

Horňáková A., Tatran M. 

Prešovská univerzita v Prešove
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Sdělení mapuje jednotlivé součásti managementu kvality v radiodagnostice. V první části je definován 
legislativní rámec nakládání se zdroji ionizujícího záření v České republice, na jehož základě musí mít každé 
pracoviště nakládající se zdroji ionizujícího záření vypracovaný systém povinné dokumentace a zkoušek 
dlohodobé stability a provozní stálosti,  zajišťujících mimo jiné bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího 
záření v rámci expozičních siuací při provádění lékařského ozáření. Druhou částí je popis metodických 
doporučení, které tvoří předlohu standardizovaných postupů lékařského ozáření na jednotlivých 
pracovištích v radiodiagnostice. Jde tedy o popis postupů pro stanovení dobré klinické praxe v radiologii 
a jejího dodržování. Další částí je popis kontrolních nástrojů managementu kvality a to zejména interních 
a externích klinických auditů. 

Velmi často využívaným manažerským nástrojem k zajištění kontinuálního zlepšování bývá tzv. Demingův 
cyklus.Ten spočívá v opakovaném provádění čtyř základních činností: Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej. 

Plánuj - Tento krok také můžeme popsat jako: „Řekni, co děláš a napiš, co říkáš.“ 

Jinými slovy je potřeba popsat pracovní postup; čili ve zdravotnictví vytvořit standard, např. ošetřovatelské 
péče nebo,  Místní radiologický standard. 

Tato místní norma musí odpovídat všem dostupným podmínkám a legislativním normám. Místní standardy 
taktéž musí být naprosto v souladu s Národními standardy.

místní standardy musí respektovat nejenom místní podmínky, musí být v souladu s národními standardy, 
ale musí především garantovat postupy dle správné klinické praxe.

Dělej - Tento krok je krokem prováděcím, lze jej vyložit jako: "Dělej, co máš napsáno.“ 

Zde je velice důležité, aby všichni pracovníci postupovali v souladu s místními standardy, které byly pro 
prováděnou činnost sestaveny. Jen tak jsme schopni dostávat stále stejnou výstupní kvalitu našeho 
produktu, např. stálá kvalita diagnostického zobrazení.

Kontroluj - Kontrola je  důležitá pro zjištění správnosti nastavených postupů.

Rozeznáváme dva typy kontrolní činnosti, a to interní a externí audit. 

V  rámci interních auditů kontroluje organizace samu sebe a správnost nastavení pracovních postupů. 
Auditorský tým je nejčastěji sestaven z pracovníků organizace, ve které audit probíhá. Nejlépe tento typ 
auditu zhodnotí nastavení místních standardů na konkrétní podmínky v organizaci. 

Druhým typem kontrolní činnosti je audit externí. Nejčastěji probíhá podle vlastního právního předpisu. 
Auditorský tým je sestaven z  pracovníků přesně definovaných profesí, které jsou legislativou dané pro 

Kvalita v radiologii

Tichý T.

Univerzita Palackého Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc
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auditovanou činnost. Tyto audity jsou zaměřeny nejčastěji na kontrolu souladu místních standardů 
s  národními při respektování místních podmínek. Externí audity také nejlépe posoudí, zda organizace 
postupuje v souladu s dobrou klinickou praxí.

Jednej - Tímto krokem se celý cyklus uzavírá. Přichází jako reakce na proběhlý interní či externí audit. Pracuje 
s jeho nálezy a doporučeními. Přijímá nápravná opatření.Velmi často na základě nálezů externího auditu 
bývají upravovány i prováděcí předpisy a místní standardy

V závěru sdělení přináší soubor doporučení pro zvládnutí všech výše popsaných částí managementu 
kvality na radiologických pracovištích, které vzešly z autorem provedeného výzkumu. 
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ECMO (extrakorporální mimotělní oxygenace) u dětí a novorozenců je život zachraňující metoda pro 
dětské pacienty, s respiračním nebo oběhovým selhání. Je to dočasná metoda nahrazující funkci plic nebo 
srdce. ECMO bylo poprvé použito na dětském pacientovi v roce 1972 a o 4 roky později bylo vyzkoušeno 
úspěšně poprvé na novorozenci. U této metody mají největší šance na přežití novorozenci cca 73% a dětská 
populace okolo 59%. Přežití také závisí na příčině vedoucí k ventilačnímu nebo oběhovému selhání. Bez 
ECMO podpory by mortalita v obou skupinách dosahovala téměř sto procent. Tato metoda má také svá 
jasná indikační kritéria a nelze ji využít u všech dětských pacientů, pro novorozence jsou tato indikační 
kritéria odlišná (např. váha, gestační věk).  Ve VFN  se s touto metodou začalo v řijnu roku 2010 a během 
10 let 2010-2021 bylo využito této metody u 83 pacientů a díky ní přežilo cca 60 dětí. Specifikem VFN 
v Praze je specializovaný ECMO tým (dětský lékař intezivista, perfuzionista, kardiochirug, dětská sestra, 
instrumentářky), který dokáže dítě napojit kdekoliv mimo VFN a poté je transportovat (letecky, sanitka) 
zpět, kde je mu poskytována následná  vysoce specializovaná dětská intezivní péče. V tomto je postavení 
dětského ECMO teamu v ČR jedinečné. Na rentgenových snímcích, které se provádějí u těchto pacientů, 
můžeme dobře zhodnotit polohu kanyl při zavedení (VA, VV), v průběhu léčby a případně zjistit stav plicní 
tkáně při respiračním selhání.  

Klíčová slova: ECMO, mimotělní oxygenace, novorozenec, dětský pacient, respirační selhání,  
oběhové selhání.

ECMO u dětí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Válková A.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha
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CTA dolních končetin je v současnosti jednou z nejčastěji prováděných diagnostických CT angiografií. 
Na kvalitě provedení závisí úspěšnost jak vlastní diagnostiky, tak i následné správné volby terapie. Pro 
získání optimální arteriální náplně dolních končetin je potřeba kromě nastavení parametrů skenování a 
aplikace kontrastní látky také spuštění vlastního skenu v přesně daném časovém okně tak, aby nedošlo 
k předběhnutí či odtečení kontrastní náplně ve vyšetřované oblasti. V počátcích éry CT zobrazování se 
časování (zpoždění) skenů spojených s aplikací kontrastní látky nastavovalo odhadem, vzhledem k 
rozdílné neznámé hemodynamice pacientů nebylo snadné nastavit spuštění skenu v momentu optimální 
náplně zobrazovaného objektu. S vývojem CT přístrojů došlo i k vytvoření postupů přesnějšího spuštění 
skenování, a to buď monitorací průtoku kontrastní látky vyšetřovaným objemem a následným spuštěním 
skenu při dosažení potřebné úrovně opacifikace, anebo stanovení zpoždění skenu na základě analýzy 
průtoku malého množství kontrastní látky oblastí zájmu. Pro kvalitní zobrazení cévního zásobení dolních 
končetin je důležité kromě správného načasování spuštění skenu také správné umístění monitorovacího 
skenu a správné nastavení vlastních parametrů skenování, kam spadá volba správné kolimace a pitch 
faktoru tak, aby rychlost posunu stolu s pacientem při skenování nebyla vyšší než rychlost toku krve s 
aplikovanou kontrastní látkou v dolních končetinách. Nastavení parametrů skenu se odvíjí od typu CT 
přístroje,šířky detektorů, rychlosti rotace, popřípadě počtu zobrazovacích jednotek v systému. Správné 
nastavení zpoždění, pozice monitoringu i skenovacích parametrů je pro kvalitní provedení CTA dolních 
končetin stěžejní.

Klíčová slova:  CTA, bolus monitoring, bolus timing

Kdo si počká... aneb jak docílit ideální náplně při CTA DK

Vedlich D.

IKEM Praha 
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Uzávěr tepny je vážná zdravotní komplikace, která bez adekvátní terapie ohrožuje životaschopnost 
končetiny. Co se týče léčby, je možné v dnešní době volit mezi endovaskulárnimi technikami, chirurgickou 
revaskularizací nebo antikoalugační terapií.Klinický stav pacientů, fyzikální vyšetření a diagnostika pomocí 
zobrazovacích metód mají velký význam pro volbu další léčby.

Tato přednáška je zaměřena na možnosti endovaskulární rekanalizace tepenných uzávěrů za použití 
farmakologických i mechanických endovaskulárních způsobů léčby. Farmakologickou endovaskulární 
léčbu představuje aplikace trombolytika do tepenného uzávěru za pomocí speciálních perforovaných 
trombolytických katetrů. Mechanická endovaskulární rekanalizace je zastoupená systémem Rotarex a 
Jetstream. Obě metódy úspěšně používáme na Oddělení intervenční radiologie Nemocnice Agel Třinec-
Podlesí. Přednáška srovnává tyto metódy, ukazuje indikace a kontraindikace, poukazuje na výhody a 
nevýhody těchto metód a informuje o komplikacích, které mohou vzniknout při jejich použití. 

Cílem přednášky je ukázat, že farmakologická i mechanická endovaskulární rekanalizace uzávěrů tepen 
dolních končetin je bezpečnou a efektivní metodou terapie  končetinové ischemie. Představuje pro 
pacienta menší zátěž než chirurgické formy terapie a umožňuje cílené ošetření příčiny končetinové 
ischemie. Pokud jsou adekvátně dodržována indikační kritéria, jsou tyto metody zatíženy nízkým rizikem 
závažných komplikací.

Klíčová slova: kontinuální trombolýza, Rotarex, Jetstream

Jak zprůchodnit tepnu aneb jak to děláme u nás

Wierzgoń B.

Nemocnice Agel Třinec-Podlesí 
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