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ANOTACE 

Tématem bakalářské práce je úloha radiologického asistenta při dynamické a statické 

scintigrafii ledvin. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

 

Teoretická část je zaměřena na základní informace a pojmy z fyziky, anatomie ledvin, radiační 

ochrany a základy nukleární medicíny.  

 

Praktická část popisuje jednotlivá vyšetření a úlohu radiologického asistenta, který za správné 

provedení vyšetření zodpovídá.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Scintigrafie, nukleární medicína, radiofarmaka, ledviny, radiologický asistent  

TITLE 

Dynamic and static renal scintigraphy, role of radiology assistant 

ANNOTATION 

The topic of the bachelor thesis is the role of a radiological assistant in dynamic and static renal 

scintigraphy. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. 

 

The theoretical part is focused on basic information and concepts of physics, kidney anatomy, 

radiation protection and the basics of nuclear medicine. 

 

The practical part describes the individual examinations and the role of the radiological 

assistant, who is responsible for the correct performance of the examination. 
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file://///Users/marketajanurkova/Desktop/Markéta%20Jaňurková%20.docx%23_Toc40205646
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file://///Users/marketajanurkova/Desktop/Markéta%20Jaňurková%20.docx%23_Toc40205650
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ÚVOD 

Dynamická a statická scintigrafie ledvin je součástí základních zobrazovacích metod nukleární 

medicíny. Tyto zobrazovací metody jsou aktuální, moderní a díky sofistikovaným digitálním 

gamakamerám poskytují celou řadu cenných informací o funkci ledvin, které jsou z jiných 

metod nezjistitelné.  

Důležitou roli zde hraje taky SPECT, popřípadě hybridní SPECT/CT, které nám dodá další 

důležité informace k vyšetření ledvin.  

Pro lepší pochopení tématu bude v teoretické části popsána základní anatomie ledvin, úvod do 

nukleární medicíny, zmapování přístrojů pro již zmíněná vyšetření a  radiofarmaka, která se 

zde používají. V praktické části bude zmíněna příprava pacienta a u samotných vyšetření 

poukážu na případné rozdíly mezi dynamickou a statickou scintigrafií ledvin.   
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1 CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s podrobným popisem a postupem vyšetření při 

dynamické a statické scintigrafii ledvin v nukleární medicíně. Také většina odborné literatury 

je adresována lékařům a lékařským fakultám a mým cílem je, aby tato práce byla manuál pro 

radiologické asistenty. 

Dalším důležitým cílem je objasnění úlohy radiologického asistenta při tomto vyšetření                

a upozornit na radiační ochranu personálu a pacientů a popsat zvláštní psychologické aspekty, 

které se v průběhu vyšetření mohou vyskytnout (např. klaustrofobie nebo úzkost).  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Radiologický asistent 

„Za výkon povolání radiologického asistenta se považuje zejména provádění radiologických 

zobrazovacích i kvantitativních postupů, léčebné aplikace ionizujícího záření a specifické 

ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony.“ [1] 

2.1.1 Odborná způsobilost 

„Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta se získává absolvováním 

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

radiologických asistentů, 

b) tříletého studia v oboru diplomovaný radiologický asistent na vyšších zdravotnických 

školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 

2004/2005, nebo 

c) střední zdravotnické školy v oboru radiologický laborant, pokud bylo studium prvního 

ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997. 

Radiologický asistent, který získal odbornou způsobilost podle odrážky c), může vykonávat své 

povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání radiologického asistenta               

a získání specializované způsobilosti. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze                 

pod odborným dohledem.“ [1] 

2.1.2 Kategorizace radiačních pracovníků  

„Při zařazování radiačního pracovníka do kategorie A nebo B musí být zohledněno 

a) očekávané ozáření radiačního pracovníka za běžného provozu a 

b) potenciální ozáření radiačního pracovníka. 

Radiačním pracovníkem kategorie A je radiační pracovník, který by mohl obdržet 

a) efektivní dávku vyšší než 6mSv ročně, 

b) ekvivalentní dávku vyšší než 15mSv na oční čočku, nebo 

c) ekvivalentní dávku vyšší než 3/10 limitu ozáření pro kůži a končetiny. 

Radiačním pracovníkem kategorie B je radiační pracovník jiný než uvedený výše, je – li 

atomovým zákonem požadována jeho kategorizace.“ [10] 



18 

 

2.2 Fyzikální pojmy 

2.2.1 Atom 

Všechny látky jsou tvořeny z velmi malých hmotných částic – atomů, které nejsou pro lidské 

oko viditelné. Atom se dalšími chemickými postupy nedá dělit. Odborníci zjistili, že každý 

atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporně nabitého elektronového obalu. Atom jako 

celek je elektricky neutrální částice, a proto musí být počet nositelů kladného a záporného 

náboje stejný. [2] 

2.2.1.1 Stavba jádra atomu 

Atomové jádro se skládá z protonů, které nesou kladný náboj, a neutronů, které jsou bez náboje. 

Klidová hmotnost protonu a neutronu je přibližně stejná a pohybuje se kolem hodnoty  

1,67x10-27 kg. To odpovídá přibližně hmotnosti 1836 elektronů. Z toho vyplývá, že jádro atomu 

nese skoro veškerou hmotnost atomu. 

Každý prvek má rozdílný celkový počet protonů v jádře. Tento údaj nám popisuje protonové 

číslo, které se značí písmenem Z a zapisuje se pomocí dolního indexu před chemickou značkou 

prvku (např. 6C, 7N, 16S). 

Podobně se dá zjistit i počet neutronů v jádře, které nám popisuje neutronové číslo. Značí              

se písmenem N, ale u značky prvku se neuvádí. Neutronové číslo se může vypočítat odvozením 

z nukleonového čísla viz níže. 

Protony a neutrony jsou často označovány jejich souhrnným názvem nukleony                                  

(z lat. nucleus = jádro). Z toho vyplývá nukleonové číslo, které popisuje celkový počet protonů 

a neutronů v jádře. Značí se písmenem A, zapisuje se taktéž před chemickou značkou, ale oproti 

protonovému číslu se zapisuje v horním indexu (např. 12C, 32S). Nukleonové číslo lze vypočítat 

pomocí vzorce: A = Z + N. Ze vzorce se dá matematickými postupy odvodit jak protonové,    

tak i neutronové číslo.  

Všechny atomy téhož prvku, které se od sebe liší pouze neutronovým číslem N (neboli počtem 

neutronů), se nazývají izotopy. Pokud jsou izotopy radioaktivní, označují se jako radionuklidy. 

[2]  

2.2.1.2 Stavba elektronového obalu 

Obal atomu je tvořen elektrony, které nesou záporný náboj a vyrovnávají kladný náboj jádra, 

aby byl atom elektricky neutrální. Elektrony se nachází v tzv. orbitalech (místech 

pravděpodobného výskytu elektronů). [2] 
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Elektrony v orbitalech jsou umístěny do jednotlivých vrstev (slupek). Celkem jich                          

je v elektronovém obalu sedm. Označují se čísly 1 – 7 nebo písmeny K – Q. Elektrony nejdříve 

obsadí 1. vrstvu, která je nejblíže jádru, a až poté následující vrstvy. Jako valenční vrstvu 

označujeme tu, která je jako poslední obsazená elektrony (nejdále od jádra). [3] 

2.2.2 Radioaktivita 

Radioaktivita je samovolná přeměna jader (jaderná přeměna) nestabilního izotopu prvku na jiný 

prvek a přitom vysílat (emitovat) radioaktivní záření.  

Radioaktivitu můžeme rozdělit na přirozenou a umělou. Přirozená radioaktivita                                 

je charakteristická pro nestabilní nuklidy, které se nacházejí v přírodě. Naopak umělá 

radioaktivita je spontánní rozpad uměle připravených nuklidů, které v přírodě volně nenajdeme. 

Takové nuklidy se dají uměle vyrobit ostřelováním výchozího terčíkového jádra vhodnými 

částicemi (např. protony či neutrony). [2] 

Radioaktivní přeměna nestabilního nuklidu na stabilnější nuklid s nižší energií je doprovázena 

emitováním částice nebo vyzářením elektromagnetického záření. Díky tomu rozlišujeme různé 

typy přeměn. [4] 

Záření na své nejzákladnější úrovni není ničím jiným než pohybující se energií a může mít 

účinky na živé i neživé objekty. Pouhým okem je záření neviditelné a oproti viditelného světla 

má mnohem vyšší energii a kratší vlnové délky (v rozmezí přibližně 1 pm až 10 nm). Jednotkou 

energie používanou k popisu záření je elektronvolt (eV), který je definován jako množství 

energie získané jediným elektronem při průchodu jednosměrným elektrickým potenciálem. 

Příslušné formy záření nesoucí energii v tisících nebo milionech elektronvoltů se označují     

jako kilo elektronvolty (keV) nebo mega elektronvolty (MeV). [23] 

Záření se nachází ve formě elektromagnetických vln, jako jsou rentgenové paprsky,                 

nebo ve formě emitované částice z atomu. Díky tomu rozlišujeme různé typy přeměn. [23] 

2.2.2.1 Přeměna  

Při přeměně alfa je z jádra emitovaná alfa částice (jádro helia), která je složená ze 2 protonů        

a 2 neutronů. Přeměně podléhají přirozené radioaktivní prvky (těžké nuklidy), které mají dolet 

ve vzduchu 2 – 7 cm, ale ve tkáních mají krátký dolet, který se pohybuje v řádech mm. 

V periodické soustavě prvků se dceřiné jádro posune o 2 místa vlevo (tzn. protonové číslo           

se zmenší o 2) vlevo a nukleonové číslo je menší o 4. Záření alfa má krátký dosah v látce a lze 

odstínit listem papíru. [4] 
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2.2.2.2 Přeměna  

Při přeměně beta je zachován počet nukleonů v atomovém jádře (A = konst.). Počet protonů        

a neutronů se mění vzájemnou přeměnou. Z jádra jsou vysílány dvě částice. Záření beta                

je pronikavější než záření alfa a lze odstínit dřevem nebo tenkou vrstvou kovu. [4] 

2.2.2.2.1 Přeměna - 

Při přeměně - se z jádra emituje 1 elektron a antineutrino (energie uvolněná jádrem)                       

za současné přeměny 1n -> 1p. Nukleonové číslo se nezmění, ale protonové se zvětší o 1. Prvek 

se posune o 1 místo vpravo v periodické soustavě prvků. [4] 

2.2.2.2.2 Přeměna + 

Při přeměně + se z jádra emituje 1 pozitron a neutrino (energie uvolněná jádrem) za současné 

přeměny 1p ->1n. Nukleonové číslo se nezmění, ale protonové se zmenší o 1. Prvek se posune 

o 1 místo vlevo v periodické soustavě prvků. [4] 

2.2.2.2.3 Elektronový záchyt  

Při elektronovém záchytu je jádrem zachycen 1 elektron z vnitřní slupky (většinou K)                     

za současné přeměny 1p -> 1n. Proces je obdobou + přeměny. Prvek se posune o 1 místo vlevo 

v periodické soustavě prvků. [4] 

2.2.2.3 Přeměna  

Jaderné přeměny alfa a beta jsou doprovázeny uvolňováním energie ve formě 

elektromagnetického záření gama. Nejedná se o přeměnu 1 prvku v druhý jako u předešlých 

radioaktivních přeměn. Prvek zůstává stejný. Po výše uvedených přeměnách, které vedou                 

ke změně ve složení atomového jádra, může vzniknout jádro v excitovaném stavu,                      

které přechází do základního stavu tzv. deexcitací (mění se pouze energetický stav jádra).            

Při přeměně gama excitované jádro okamžitě přechází do základního stavu emisí fotonů záření 

gama. Vyzáří se nadbytečná energie. Záření gama je z výše uvedených nejpronikavější záření 

a lze odstínit vrstvou olova.  

Záření gama se odlišuje od rentgenového X záření způsobem (místem) vzniku (nikoli energií 

či druhem částice). Záření gama je elektromagnetické záření vznikající při procesech v jádře 

atomu. Rentgenové záření je elektromagnetické záření doprovázející elektronové přechody            

a interakce v obalu atomu. [4] 
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„Fotony ztrácejí energii při průchodu hmotným prostředím převážně třemi procesy: 

fotoelektrickým jevem, Comptonovým rozptylem a tvorbou elektron-pozitronového páru. 

V nukleární medicíně se, vzhledem k používané energii záření gama 50 – 550 keV, uplatňuje 

pouze fotoelektrický jev a Comptonův rozptyl. Tvorba elektron pozitronového páru může nastat 

pouze při energii fotonu větší než 1,02 Mev.“ [5, str. 18-19] 

2.2.2.3.1 Fotoelektrický jev 

Také znám jako fotoefekt je uvolnění elektronů z látky působením elektromagnetického záření. 

Dopadající foton se střetne s elektronem, který je v elektronovém obalu atomu, předá mu 

veškerou svou energii a přitom sám zanikne. Zpravidla bývá energie předaná elektronu 

dostatečná na to, aby se uvolnil ze své vazby v obalu a zbytek energie mu zbude jako kinetická 

energie. Elektrony uvolněné z obalu jsou poté označovány jako fotoelektrony. Prázdné místo 

následně zaplní elektron z vyšší valenční vrstvy. Fotoelektrický jev probíhá pouze na vázaném 

elektronu v obalu na slupkách K, L nebo M (jedná se o 3 nejbližší slupky jádra atomu). [6] 

 

  

  

 

 

 

 

2.2.2.3.2 Comptonův rozptyl 

Na rozdíl od fotoefektu, kdy se jednalo o jev na vázaném elektronu, se Comptonův rozptyl 

odehrává na volném nebo jen slabě vázaném elektronu. Foton předá elektronu část své energie 

a pokračuje v letu s větší vlnovou délkou a odchýlen o rozptylový úhel. Energie rozptýleného 

fotonu je závislá na úhlu rozptylu – čím větší, tím více energie ztratí. Nejvyšší energii získá 

elektron při rozptylu fotonu o 180°. [7] 

Obrázek 1 - Fotoelektrický jev (zdroj: autor)  

jádro 

e- foton 
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2.2.3 Aktivita  

Vyjadřuje rychlost radioaktivní přeměny tj. počet přeměněných jader za jednotku času. 

Jednotkou aktivity je becquerel (Bq) s rozměrem [s-1]. Aktivita klesá exponenciálně s časem. 

[5] 

„V nukleární medicíně se používají dekadické násobky Bq: 1kBq = 103 Bq, 1MBq = 106 Bq, 

1GBq = 109 Bq. Dřívější jednotka aktivity, která je (např. v USA) stále používaná, je curie (Ci). 

Převodní vztah: 1Ci = 37 GBq, resp. 1mCi = 37 MBq.“ [5, str. 19] 

2.2.4 Poločas rozpadu 

Jelikož se nedá určit, ve kterém okamžiku se dané jádro rozpadne, z toho důvodu se zavedla 

tato veličina. Poločas rozpadu nebo také známo jako poločas přeměny nám určuje dobu,              

za kterou se původní počet jader radioaktivního nuklidu sníží přesně na polovinu. Pro každý 

nuklid je definován jiný poločas rozpadu. Radioaktivní látka je označena za vymřelou, když 

proběhne deset poločasů rozpadu. Po uplynutí této doby je v látce méně než tisícina původních 

atomů. Veličina je zároveň nezávislá na vnějších faktorech (např. zvýšení teploty) a také 

nezáleží na množství radioaktivní látky, která byla přítomna na začátku rozpadu, protože dobu 

přeměny to nezmění. [2] 

2.2.5 Biologický poločas 

„Definuje se jako doba, za kterou klesne množství podané látky (farmaka) v organismu                    

na polovinu, a to všemi eliminačními procesy i metabolismem.“ [5, str. 19] 

2.2.6 Efektivní poločas 

„Doba, za kterou klesne celková aktivita podaného radiofarmaka v organismu na polovinu 

vlivem jak biologické eliminace, tak i poločasu rozpadu.“ [5, str. 19] 

  

Obrázek 2 - Comptonův rozptyl (zdroj: autor) 
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2.3 Radiační ochrana v nukleární medicíně 

2.3.1 Obecné zásady v radiační ochraně 

Radiační ochrana má dva hlavní cíle. Prvním je zcela vyloučit deterministické účinky 

ionizujícího záření a druhým je omezit pravděpodobnost vzniku stochastických účinků na míru 

přijatelnou pro jednotlivce a společnost. 

Deterministické účinky vznikají při ozáření živého organismu dávkami, které překročí           

tzv. prahovou dávku, která se mezi jednotlivými tkáněmi a orgány liší. Mají odlišnou citlivost 

vůči záření. Označuje se to jako radiosenzitivita. Platí, že vyšší citlivost (radiosenzitivitu) mají 

ty tkáně, kde probíhá rychlé buněčné dělení. Řadí se zde např. akutní nemoc z ozáření, akutní 

lokalizované poškození, katarakta, potlačení krvetvorby, sterilita aj. Závažnost onemocnění      

se zvyšuje s rostoucí dávkou. To platí i pro výskyt onemocnění, který se taktéž zvyšuje 

s rostoucí dávkou. Projev nemoci se u pacienta dá sledovat během několika dnů až týdnů. Záleží 

na velikosti dávky záření.   

Stochastické účinky se mohou objevit již po jednom ozáření. Na rozdíl od deterministických 

účinků tady není prahová dávka. Se zvyšující dávkou se zvyšuje pravděpodobnost výskytu 

onemocnění, ale intenzita účinků na dávce nezávisí. Mezi stochastické účinky se řadí genetické 

změny (možné poškození DNA) nebo indukci rakoviny.  

Radiační ochrana se řídí třemi základními principy, které všichni pracovníci se zdroji 

ionizujícího záření musí dodržovat a dbát na ně: 

- princip zdůvodnění – ozáření musí být zdůvodněno přínosem, který převýší související 

rizika, které mohou vzniknout, 

- princip optimalizace – je spojován s anglickou zkratkou ALARA (as low as reasonably 

achievable) neboli snaha o omezení či snížení dávky pro pracovníky a obyvatelé tak, 

aby dostali co nejmenší dávku, která bude ekonomicky přínosná, 

- princip nepřekročení limitů – každý pracovník se zdroji ionizujícího záření je povinen 

omezit dávku záření tak, aby nepřekračovala stanovené radiační limity. 

Ozáření se dělí na tři typy: 

- pracovní ozáření – kde spadá veškeré ozáření, které pracovník obdržel během výkonu 

své práce, 
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- lékařské ozáření – zahrnuje veškeré osoby, kterým bylo indikováno lékařem vyšetření 

nebo léčba zahrnující ozáření, 

- ozáření obyvatel – zde se řadí všechna ostatní ozáření. 

Pracovní ozáření a ozáření obyvatel podléhá radiačním limitům, jen lékařské ozáření jim 

nepodléhá. Pacientovo ozáření je řízeno principem zdůvodnění, kdy přínos konkrétního 

vyšetření vždy převažuje možná rizika. Tímto krokem žádný lékař není limitován v počtu 

vyšetření, která mu pomohou se stanovením diagnózy či dalších léčebných postupů. [8] 

2.3.2 Radiační limity  

„Limitem pro omezování ozáření se v radiační ochraně rozumí kvantitativní ukazatel,                

jehož překročení není ve stanovených případech přípustné. Limity se dělí do tří skupin.“             

[8, str. 47] 

„Obecné limity pro obyvatele 

Obecnými limity pro obyvatele z ozáření ze všech povolených nebo registrovaných činností za 

jeden kalendářní rok jsou 

a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního 

ozáření 1 mSv, 

b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv a 

c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na každý 1 cm2 kůže 50 mSv bez ohledu na velikost 

ozářené plochy. 

Limity pro radiačního pracovníka 

Limity pro radiačního pracovníka musí být použity pro omezení profesního ozáření a jsou 

a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního 

ozáření 20 mSv za kalendářní rok nebo hodnota schválena Úřadem podle § 63 odst. 4 

atomového zákona, nejvýše však 100 mSv za 5 po sobě jdoucích kalendářních let a 

současně 50 mSv za jeden kalendářní rok, 

b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 100 mSv za 5 po sobě jdoucích kalendářních let a 

současně 50 mSv v jednom kalendářním roce, 

c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na každý 1 cm2 kůže 500 mSv za kalendářní rok bez 

ohledu na velikost ozářené plochy a 
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d) pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel až po 

kotníky 500 mSv za jeden kalendářní rok. 

Limity pro žáka a studenta 

Limity pro žáka a studenta ve věku od 16 do 18 let, kteří jsou povinni v průběhu svého studia 

pracovat se zdrojem ionizujícího záření, jsou za jeden kalendářní rok 

a) pro součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního 

ozáření 6 mSv, 

b) pro ekvivalentní dávku v oční čočce 15 mSv, 

c) pro průměrnou ekvivalentní dávku na každý 1 cm2 kůže 150 mSv bez ohledu na ozářenou 

plochu a  

d) pro ekvivalentní dávku na ruce od prstů až po předloktí a na nohy od chodidel                   

až po kotníky 150 mSv.“ [9] 

Žáci a studenti, kteří nesplňují výše uvedené věkové rozmezí, a spadají do kategorie mladší 16 

let, podléhají obecným limitům pro obyvatele. Naopak ti, kteří dovršili hranice 18 let, už spadají 

do limitů pro radiační pracovníky. 

Může nastat situace, kdy radiační pracovník překročí dané limity ozáření. Znamená to, že 

pracovník musí být dočasně vyřazen z provozu, kde se pracuje se zdrojem ionizujícího záření. 

Následně musí podstoupit mimořádnou prohlídku u lékaře, kde se posoudí jeho zdravotní 

způsobilost k předešle vykonávané práci a stanoví se pro ni podmínky. [9] 

K radiačním limitům se nezapočítává ozáření z přírodního pozadí (např. ozáření z podloží nebo 

kosmické záření), havarijní ozáření a lékařské ozáření. [8] 

2.3.3 Systém monitorování 

2.3.3.1 Monitorování pracoviště 

Monitorování je součástí přejímací zkoušky. Při zahájení činnosti pracoviště se sleduje, zda 

někde vyšetřovna nepropouští neužitečné záření. Opakovaně se monitorování pracoviště 

provádí tam, kde proběhly nějaké úpravy pracoviště, které mohly narušit strukturu stavby (např. 

probourání okna). Dále se monitoruje příkon prostorového dávkového ekvivalentu na 

pracovišti, který se následně může použít pro vyhodnocení osobního monitorování. [18] 
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2.3.3.2 Monitorování osobní 

V převážné většině zařízení, kde se pracuje se zdrojem ionizujícího záření se pro osobní 

monitorování pracovníků používají osobní dozimetry, které se vyhodnocují jednou za měsíc. 

Osobní dozimetr je radiačními pracovníky nošen vždy na levé straně hrudi, kde je uloženo 

srdce, na svrchním oděvu. Pracovníci, kteří mají zvýšeně ozářené horní končetiny, mohou 

využít možnosti prstových dozimetrů (prstýnků), které se taktéž zasílají jednou měsíčně             

na vyhodnocení osobního dávkového ekvivalentu, který se přepočítává na efektivní dávku, 

která se uvádí v radiačních limitech pracovníků. [8] 

2.3.3.3 Monitorování výpustí 

Je důležité v nukleární medicíně, kdy odpady nejsou sváděny do veřejné kanalizace,                     

protože nemocnice mají pro toto oddělení vlastní kanalizaci radiačního odpadu,                          

který se monitoruje. Řídí se tzv. uvolňovací úrovní pro radionuklidy, která podle daných tabulek 

stanovuje objemová aktivita, kdy se odpad může vypustit do okolí (200 mSv/rok pro výpustí 

do ovzduší a 50 mSv/rok pro výpustí do vodotoku). Pokud tuto hodnotu odpad nesplňuje, 

přesouvá se do vymíracích místností, kde klesne objemová aktivita a až poté je odpad vypuštěn 

přes čistící stanici. [18] 

2.3.3.4 Monitorování okolí 

Monitorování se týká hlavně jaderných elektráren a jejich radioaktivního odpadu,                        

kde se monitoruje možný únik záření. [18] 

2.3.4 Radiační ochrana pracovníků 

Na všech pracovištích se zdrojem ionizujícího záření se využívá tří metod, které se efektivně 

uplatnily v radiační ochraně na snížení ozáření pracovníků na minimum: 

- ochrana časem – maximální snaha pracovníka, aby se zdržoval v blízkosti zdroje 

ionizujícího záření co nejkratší možnou dobu. Pomůže i dobré personální obsazení 

Obrázek 3 - Osobní a prstýnkový dozimetr (zdroj 1) 
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směny, kdy se pracovníci můžou střídat ve výkonu práce. V nukleární medicíně                 

je pacient sám zdrojem ionizujícího záření, tudíž zde pomůže, když se jeho vyšetření 

nebude muset opakovat a minimalizuje se kontakt personálu s pacientem, 

- ochrana vzdáleností – pronikavost RTG a gama záření klesá se čtvercem vzdálenosti 

neboli s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. V nukleární medicíně z toho vyplývá, 

že čím dále se nachází pracovník od zdroje záření (pacienta), tím menší dávku záření 

obdrží. Například zvětší-li se vzdálenost od zdroje na dvojnásobek, poklesne dávkový 

příkon na čtvrtinu,  

- ochrana stíněním – zde se nejčastěji používá olovo, které je vhodný stínící materiál, 

jelikož při dostatečném množství (vrstvě) sníží intenzitu svazku záření na minimum. 

Využívá se jako stínící materiál ve zdech vyšetřovny, aby záření neunikalo do okolních 

místností, dále na oddělení nukleární medicíny se radioaktivní látky transportují 

v olověných kontejnerech, injekční stříkačky obsahující radiofarmakum pro pacienta       

se umisťují do olověných krytů apod. Pokud ve vyšetřovně je přítomna osoba, která 

pomáhá s fixací pacienta (nejčastěji u dětí), musí mít na sobě ochrannou zástěru.            

Pro ochranu stíněním se také používají zástěny nebo ochranné brýle. [8] 

2.3.5 Uspořádání pracovišť 

„Pracoviště nukleární medicíny jsou v ČR zařazena do I., II. nebo III. kategorie podle 

předpokládaného charakteru prací a zpracovávaných aktivit radionuklidů. Oddělení nukleární 

medicíny jsou zpravidla pracovišti II. kategorie, pokud nakládají s tzv. jednoduchými zdroji 

(radionuklidové generátory 99Mo-99mTc, dále 67Ga, 111In, 90Y aj.) Pracoviště s lůžkovým 

oddělením, která provádí aplikace radionuklidu 131I o vysoké aktivitě pro léčbu onemocnění 

Obrázek 4 - Pokles dávky a dávkového příkonu (zdroj 2, str. 50) 
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štítné žlázy, se zařazují do III. kategorie. Pracoviště radioimunoanalytických metod (s použitím 

např. 125I, 14C, 3H o nízké aktivitě) se zpravidla zařazují do I. kategorie.“ [8, str. 47]  
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2.4 Nukleární medicína 

Nukleární medicína se popisuje jako moderní a stále se vyvíjející samostatný medicínský obor, 

který pro diagnostiku i terapii používá otevřené radioaktivní zářiče (radiofarmaka). Rozdíl   

mezi otevřeným a uzavřeným zářičem je jednoduchý. Uzavřený zářič je umístěný v pouzdře 

nebo v ochranném překryvu, který zabraňuje úniku radionuklidu při běžném používání                  

a opotřebování. Naopak otevřený zářič je takový, který nesplňuje podmínky uzavřeného zářiče 

a může být ve formě roztoku, suspenze, plynu, aerosolu apod.  

Pro diagnostiku se používají gama zářiče a pozitronové zářiče produkující anhilaci. Pro terapii 

se využívají beta a alfa zářiče, jejichž záření má podstatně kratší pronikavost ve tkáni. Dosah 

beta záření odpovídá několika mm a dosah alfa záření je pouze několik µm.  

Kvůli relativně krátkému poločasu rozpadu, který se liší mezi radioaktivními nuklidy,                   

se jednotlivým pacientům připravují radiofarmaka až na oddělení těsně před aplikací 

pacientovi. Ve vhodné konečné formě se látka metodou in vivo podává pacientovi přímo           

do těla. Nejčastěji se aplikuje i. v. do kubitální žíly. Metody vyšetření jsou charakterizovány 

jako neinvazivní a zároveň je u nich velmi malé riziko propuknutí alergické reakce. V nukleární 

medicíně zatím nejsou známy žádné absolutní kontraindikace, které by neumožnili pacientovi 

podstoupit vyšetření. [5] 

Po aplikaci látky pacientovi se radiofarmakum začne distribuovat v organismu podle jeho 

farmakokinetiky. Chemická stavba radiofarmaka udává, jakými procesy se bude dál 

distribuovat a kde se bude akumulovat. Pohyb látky v těle se na vyšetřovně detekuje pomocí 

scintilační kamery a tato metoda se označuje jako scintigrafie. [11] 

„Metody nukleární medicíny lze z obecného hlediska využít: 

1. K detekci patologických ložisek při celotělovém vyšetření: 

o ložiska zvýšeného nebo jinak odchylného metabolismu (např. kostní přestavba), 

o nádory a jejich metastázy, 

o průkaz a lokalizace zánětů, 

o průkaz ektopické tkáně. 

2. K zobrazení regionálních poruch perfúze – např. mozku, myokardu, plic a posouzení 

jejich významnosti, případně efektu léčby. 

3. K diagnostice poruch funkce orgánů (např. ledvin, myokardu). 
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4. K prokázání poruch toku, drenáže, motility (lymfatické cesty, dutý systém ledvin, jícen 

apod.).“ [14, str. 339-340] 

2.4.1 Radiofarmaka 

Radiofarmaka jsou jedinečné léčivé přípravky obsahující radioizotopy, které se používají 

v hlavních klinických oblastech pro diagnostiku nebo terapii. Vždy obsahují jeden nebo více 

radionuklidů, které jsou zdrojem ionizujícího záření. Zdrojem radioaktivního izotopu se liší      

od jiných léčiv.  

Radionuklidy se dělí na přírodní a umělé. Přírodních radioizotopů je známo přes 2000,               

ale žádný z nich se nepoužívá pro nukleární medicínu. Všechny využívané radiofarmaka v NM 

se vyrábějí uměle v jaderných reaktorech nebo cyklotronech. 

Všechny radiofarmaka se skládají ze dvou základních složek: 

- farmakum – zastává funkci nosiče, který nám distribuuje vázaný radionuklid do míst, 

které chceme vyšetřit nebo ovlivnit (např. vychytávání nebo vylučování), 

- radionuklid – radioaktivní látka vázaná na farmakum, která lze detekovat.  

Každý radionuklid je popisován svým poločasem rozpadu, typem zářiče a jakou emituje energii 

záření. Radiofarmakum vždy musí být netoxické, bezpečné, radioaktivní záření musí být 

jednoduše detekovatelné a absorbovaná dávka musí být co nejmenší. [11] 

 

2.4.1.1 Zdroje radionuklidů 

V dnešní době se uměle vyrobené radionuklidy získávají třemi způsoby. Mezi primární zdroje 

se řadí jaderné reaktory a cyklotrony. Sekundárním zdrojem jsou radionuklidové generátory, 

Obrázek 5 - Molekula radiofarmaka (zdroj 3, str. 13) 



31 

 

které jsou schopné vyrobit radionuklidy vhodné pro použití v NM, ale potřebují k tomu 

mateřský prvek vyrobený v primárním zdroji.  

V jaderných reaktorech probíhá řízená jaderná reakce štěpením uranu 235U pomocí pomalého 

neutronového svazku a následuje separace štěpných produktů. Mezi tři nejdůležitější části 

reaktoru patří palivové tyče, moderátor a regulační tyče. Palivové tyče obsahují štěpný materiál 

(uran). Ke snížení rychlosti neutronů je zde přítomen moderátor. Regulační tyče jsou 

z materiálu, který silně pohlcuje neutrony (např. bor, kadmium), a dokážou regulovat štěpnou 

reakci. Pro zastavení štěpné reakce se vsunou regulační a havarijní tyče mezi palivo. Jelikož 

reaktory mají možnost štěpit uran ve velkém množství, proto je výroba nuklidů tak výhodná      

a levná. Tímto způsobem se získává např. 99Mo, 131I aj. 

V cyklotronech jsou urychlovány kladně nabité částice jako protony, částice  nebo deuterony 

v magnetickém poli. Ozařované částice dosahují vysoké energie.  Pohybují se po dráze, která 

připomíná stále zvětšující se kružnici. Na konci dráhy je umístěn terčík s ozařovaným 

nuklidem. Při srážce částice s terčíkem dojde k přeměně neaktivního prvku v radionuklid. 

Tento způsob výroby je poměrně dražší než výroba v reaktorech. V cyklotronech se vyrábí 18F, 

11C, 15O, 13N nebo 111In. 

Radionuklidový generátor se řadí mezi sekundární zdroje radionuklidů. Pro svou poměrně 

malou velikost se využívají přímo na pracovištích NM. Generátory pracují s mateřským 

radionuklidem, který má dlouhý poločas rozpadu a mění se v dceřiný radionuklid s kratším 

poločasem rozpadu. Nejčastěji používaný radionuklidový generátor je molybden-techneciový. 

[8] 

„Základem nejběžněji používaného radionuklidového generátoru 99Mo-99mTc je kolonka            

ze skla obsahující oxid hlinitý (Al2O3) s adsorbovaným molybdenanem amonným. Při přeměně 

99Mo vzniká 99mTc jako technecistanový iont 99mTcO4
-, který se ze sloupce nosiče odloučí 

promytím generátoru sterilním fyziologickým roztokem. Tento postup se nazývá eluce. Aktivita 

99mTc dosahuje v generátoru maxima za 23 hodin od předchozí eluce, v této době je tedy výtěžek 

dceřiného radionuklidu maximální. Samozřejmě lze generátor eluovat i v odstupu 4 – 5 hodin, 

je však třeba počítat s menším výtěžkem 99mTc. Radionuklidové generátory představují               

pro nukleární medicínu velmi výhodný zdroj účinných krátkodobých radionuklidů. Jejich 

použití dovoluje podávat pacientům vyšší aktivity při minimální absorbované dávce (a současně 
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výborné kvalitě zobrazení). Doba použitelnosti generátoru závisí na jeho výchozí aktivitě, 

většinou se používá 1 – 2 týdny, potom musí být nahrazen novým generátorem.“ [8, str. 18] 

2.4.1.2 Rozdělení radiofarmak podle aplikační formy 

Radiofarmaka se mohou do organismu aplikovat různou cestou. V praxi se pro diagnostiku 

nejvíce používá parenterální podání, kdy se požadovaný objem a aktivita radiofarmaka natáhne 

do injekce ve formě pravého roztoku, koloidní disperze nebo suspenze. Aplikace se provádí 

intravenózně, subkutánně nebo intralumbálně. Záleží na požadovaném vyšetření. 

Nejpočetnějším zástupcem jsou radiofarmaka značené techneciem (99mTc). 

Další z možností je perorální podání, kdy se pacientům aplikuje vodný roztok, emulze            

nebo tuhá látka ve formě želatinové tobolky. Nejběžněji se používá jodid sodný (131I) nebo 

kobalt (57Co). 

Inhalační způsob aplikace radiofarmak se využívá při vyšetření plic, kdy mohou být ve formě 

radioaktivních plynů, kde je zástupcem krypton (81mKr). Méně často se používají aerosoly 

kapalné fáze z roztoku 99mTc-DTPA.  [8] 

2.4.1.3 Biologické chování radiofarmak 

Radiofarmaka se dají rozdělit do dvou kategorií podle toho, jak dlouho přetrvávají v námi 

vyšetřovaných orgánech nebo tkáních. Do první kategorie se řadí takové látky,                            

které se akumulují v detekovaných částech organismu. Spadá sem např. 99mTc-DMSA,             

Obrázek 6 - Schéma radionuklidového generátoru 

(zdroj 3, str. 38) 
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která se používá ke statické scintigrafii ledvin. Druhá kategorie obsahuje takové látky,              

které se za normálních podmínek neakumulují a je možno detekovat jejich šíření v organismu. 

Příkladem je 99mTc MAG 3, který se používá pro dynamickou scintigrafii ledvin a pomáhá nám 

vidět vylučování moče z ledvin.  

Každé radiofarmakum má definované své chování v cíleném orgánu. Podle indikace se zvolí 

správná látka a vyšetření, které může diagnózu potvrdit nebo vyvrátit. [8] 

2.4.2 Gamakamera 

Nejrozšířenějším zobrazovacím zařízením v nukleární medicíně je gamakamera (scintilační 

kamera), která je nezbytná pro scintigrafické vyšetření. Součástí otočného gantry                               

je jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT).  

Gamakamera pomocí dvou (málokdy třech) detektorů snímá fotony gama záření,                         

které se emitují z radiofarmaka, které bylo aplikováno pacientovi. Fotony se uvolňují                     

při přeměně radionuklidu na dceřiný produkt. Pohyb fotonů v organismu se nedá regulovat. 

Z toho vyplývá, že fotony vyletují z pacienta všemi směry a pouze malá část fotonů dopadá          

na zmíněné detektory. Zbylé vyletují do prostoru, které způsobují ozáření personálu.  

Základní součásti gamakamery tvoří vyšetřovací stůl, (otočné) gantry, systém detektorů                   

a vyhodnocovací zařízení. Detektory se skládají z kolimátoru, scintilačního krystalu                          

a  fotonásobičů. V detektorech dochází k přeměně fotonu na scintilační záblesk a následně            

na elektrický signál. Tento signál se používá k vytvoření obrazu distribuce radiofarmaka. [16] 

Obrázek 7 - Gamakamera (zdroj: autor) 
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2.4.2.1 Kolimátor 

Kolimátory jsou obvykle vyráběny z materiálu s vysokým atomovým číslem a schopností 

absorbovat záření. Mezi takové materiály se řadí wolfram, platina a olovo. Z ekonomických 

důvodů je využití olova o tloušťce několika cm nejvýhodnější. [22] 

Zařízení je připojené k přední straně krystalu gamakamery. Vzhledově připomíná plástve, které 

umožňují fotonům gama záření prostoupit skrze něj k scintilačnímu krystalu. Otvory 

v kolimátoru také absorbují fotony (např. rozptýlené nebo letící v nežádoucím úhlu), které by 

degradovaly obraz. [21] 

Ze všech fotonů emitovaných podaným radiofarmakem je více než 99% „zbytečných“ a nejsou 

gamakamerou zaznamenány. Méně než 1% se používá k vytvoření požadovaného obrazu. [19] 

Kolimátor vykonává i funkci ochranou. Obsahuje tlakové senzory, které zabraňují nárazu 

pacienta nebo jiných předmětů. Při jakémkoli kontaktu se senzorem se gamakamera zastaví a 

vyšetření se dočasně přeruší. Chrání se i samotný scintilační krystal, který se může snadno 

zničit. [21] 

Kolimátory se dělí podle uspořádání otvorů na: 

- paralelní – otvory jsou řazené rovnoběžně vedle sebe a přepážky jsou kolmé 

k pacientovi; výsledný obraz je reálný a odpovídá velikostí i tvarem zobrazovanému 

objektu, 

 

- konvergentní – používá se pro zobrazení malých objektů; výsledný obraz je zvětšený 

z důvodu sbíhavého uspořádání otvorů kolimátoru, 

Obrázek 8 - Paralelní kolimátor (zdroj 2, str. 29) 

Obrázek 9 - Konvergentní kolimátor (zdroj 4) 
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- divergentní – pro zobrazení velkých objektů, které by se nevešly do zorného pole; 

výsledný obraz je zmenšený, 

 

- pinhole – výsledný obraz je zvětšený a převrácený; má pouze jeden otvor. 

Dělení kolimátorů podle energie emitovaných fotonů: 

- kolimátor pro nízké energie - energie do 150 keV (99mTc nebo 121I); nízkoenergetické 

kolimátory se dále dělí podle rozlišení a citlivosti,  

- kolimátor pro střední energie - energie 150 až 300 keV (111In), 

- kolimátor pro vysoké energie -  energie nad 300 keV (131I). 

Obrázek 10 - Divergentní kolimátor (zdroj 4) 

Obrázek 11 - Kolimátor pinhole (zdroj 2, str. 29) 

Obrázek 12 - Kolimátory dle energií (zdroj 4) 
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Na každém oddělení NM je k dispozici více druhů kolimátorů, které se mění podle 

následujícího vyšetření. Pro lepší manipulaci jsou umístěné na pohyblivých vozících. Nejčastěji 

používaným typem kolimátoru je nízkoenergetický, paralelní a s vysokým rozlišením. Kvalitní 

výsledný obraz závisí na správné volbě kolimátoru (eliminace šumu, špatného kontrastu aj.). 

[19] 

2.4.2.2 Scintilační krystal 

Kolimátor je těsně konstruován k luminiscenčnímu scintilačnímu krystalu, který je z jodidu 

sodného aktivovaný thaliem – NaI(Tl). Svým tvarem opisuje obdélníkový tvar kolimátoru. 

Krystal je průhledný a přibližně 1 cm široký. Dochází zde k přeměně fotonu na světelné 

záblesky, které putují dál do fotonásobičů. Scintilační krystal je velice náchylný na poškození, 

a proto je ukrytý pevně v detektoru, kde je chráněný před světlem. Citlivý je také na vlhko              

a teplotní rozdíly. V praxi se vyšetřovny vybavují klimatizací, která pomáhá zabránit poškození 

detekční soustavy. [5] 

2.4.2.3 Fotonásobiče 

Fotonásobiče navazují na scintilační krystal. Desítky fotonásobičů pokrývají celou plochu 

krystalu. Uvnitř fotonásobiče se nachází fotokatoda, která přemění přicházející záblesky světla 

na elektrony. Ty následují na soustavu dynod, které vždy znásobí dopadající počet elektronů        

o polovinu. Na konci soustavy máme výsledný měřitelný elektrický signál. Fotonásobiče          

jsou taktéž velmi náchylné a jejich poškození bývá příčinou snížené kvality obrazu [5] 

Obrázek 13 - Vozík na přesun kolimátoru (zdroj: autor) 



37 

 

 

2.4.3 Scintigrafie 

Jedná se o název vyšetření, kde detekujeme gamakamerou distribuci radiofarmaka. Scintigrafie 

nese název podle světelných záblesků ve scintilačním krystalu (lat. scintilla – jiskra) a dělí            

se na planární scintigrafii a tomografii. 

Mezi planární scintigrafii se řadí: 

a) statická – prostý dvourozměrný scintigram vyšetřované oblasti po aplikaci 

radiofarmaka, kdy se čeká akumulace v daném orgánu či tkáni, 

b) dynamická – série dvourozměrných (statických) scintigramů vyšetřované oblasti, 

snímaných postupně v různých časech. [18] 

Úspěšná aplikace počítačových algoritmů na rentgenové zobrazování ve výpočetní tomografii 

(CT) vedla k její aplikaci na radionuklidové techniky jako je jednofotonová emisní počítačová 

tomografie (SPECT) a pozitronová emisní tomografie (PET). Přestože planární zobrazení 

většinou postačí lékaři pro stanovení závěru, tomografie nabízí několik výhod. Největší 

výhodou tomografie je zvětšení kontrastu v obraze, protože dokáže bez rušivých elementů 

zobrazit námi zvolenou vrstvu. Kromě toho SPECT a PET umožňují trojrozměrnou lokalizaci 

distribuce radiofarmaka s možnou kvantifikací. [16] 

Obrázek 14 - Schéma fotonásobiče (zdroj 3, str. 29) 
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Zásadní rozdíl mezi metodami SPECT a PET je v konstrukci přístroje a v detekci částic. SPECT 

bývá součástí gamakamer, které pracují s radionuklidy (např. 99mTc) emitující jednotlivé fotony 

k získání výsledného obrazu.  Naopak PET je zařízení s nepohyblivým gantry a nemá 

kolimátory. Vzhledem vypadá jako klasické CT. Detekuje anhilační fotony o energii 511 keV, 

kdy z místa anhilace letí dva vzniklé fotony od sebe pod úhlem 180° a jsou zachyceny                  

tzv. koincidenčními detektory. Tím je dáno, že místo vzniku leží přesně uprostřed na přímce 

mezi nimi. V této metodě se používají beta plus zářiče (např. 18F). PET je na oddělení NM 

nejsložitějším a nejdražším komponentem.  

Pokud přístroje mají možnost vyšetření pomocí CT, jedná se o hybridní přístroje SPECT/CT 

nebo PET/CT. Takové přístroje nám umožnují fúzi výsledných obrazů. [17] 

 

 

 

 

  

Obrázek 15 - PET/CT (zdroj 5) 
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2.5 Anatomie a fyziologie ledvin 

Během metabolismu v těle vznikají různé  látky (tzv. metabolity). Některé organismus 

zužitkuje a ze zbytku se stávají odpadní látky, které se musí dostat z těla pryč. Shromažďování 

odpadních látek je toxické a může způsobit až nebezpečnou otravu. Totéž platí i pro cizorodé 

látky nebo látky, které jsou sice pro tělo potřebné, ale jsou v nadbytečné míře. Veškeré tyto 

zplodiny jsou z těla vylučovány nejčastěji ledvinami ve formě moči, ale výjimkou je CO2, který 

je vydechován. V menším množství se vylučuje i skrze trávicí soustavu (stolice) nebo kůží (pot 

a maz). Z výše uvedených důvodů se vylučování řadí mezi významné fyziologické procesy.  

Na začátku procesu se všechny metabolity vyloučí do krve, která putuje dál do ledvin. 

V ledvinách vzniká moč, do které se postupně přesunou metabolity, které se musí vyloučit. 

Tento krok se nedá přeskočit, a proto jsou ledviny tak důležitým orgánem. Člověk má celkově 

dvě ledviny a pokud jedna z nich přestane fungovat, jak by měla, tak zbylá ledvina zastoupí        

do značné míry její činnost. Pokud vlivem zranění nebo těžké infekce se ledviny stanou 

nefunkční, je člověk odkázán na dialýzu, kterou musí navštěvovat třikrát týdně.  

Ledviny jsou součástí vylučovací soustavy, kam patří také močovody, močový měchýř                    

a močová trubice. Často se zdůrazňuje pouze funkce exkreční, ale tato soustava vykonává                 

i funkci osmoregulační. Jedná se o regulaci objevu vody, koncentraci iontů (solí) v těle                     

a k vyrovnání  acidobazické rovnováhy, která udržuje homeostázu. 

Soustava také vykazuje funkci endokrinní. Ledviny totiž vytváří a následně uvolňují do krve:  

- renin - zvyšuje krevní tlak nebo způsobuje vazokonstrikci, 

- erytropoetin - řídí erytropoézu, čili ovlivňuje tvorbu červených krvinek, 

- kalcitriol – derivát vitaminu D3, který má vliv na resorpci kalcia ve střevě. [13] 

2.5.1 Stavba ledviny 

Ledviny se řadí mezi párové orgány lidského těla, které jsou charakteristické pro svůj tvar. 

Připomínají obvodem i zploštěním tvar fazole. Jsou umístěné v retroperitoneálním prostoru po 

obou stranách páteře přibližně ve výšce obratlů Th12 - L2 a jsou obaleny tukovým polštářem, 

který je chrání před otřesy. Pravá ledvina je lokalizována níže a dotýká se spodní plochy jater, 

naopak levá ledvina je výše a dotýká se sleziny a konce slinivky břišní. Rozměry mohou být 

odlišné, ale zpravidla je ledvina 10 – 12 cm dlouhá, 5 – 6 cm široká a 3,5 – 4 cm silná. Její 

hmotnost se pohybuje okolo 120 – 170 g, ale často se setkáme i s vyšší hodnotou (z toho 

zaujímá asi 50 g hmotnosti krev). U mužů můžeme zpozorovat rozměrově větší ledviny než u 
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žen. Během života se velikost a hmotnost ledvin mění. Svého maxima docilují ve věku 28 – 30 

let. U seniorů po 65. roce věku se opět zmenšují. [13] 

Ledviny mají červenohnědou barvu. Svrchní vrstvu tvoří tenké vazivové pouzdro (lat. capsula 

fibrosa), která je hladká. Po naříznutí se dá snadno sloupnout. Ne podélném řezu ledviny lze 

pouhým okem rozlišit dvě základní tkáně:  

a) kůra ledviny (lat. cortex renalis) – světlejší, tvoří 5 – 8 mm vnějšího obvodu ledviny 

b) dřeň ledviny (lat. medulla renalis) – tmavší a žíhaná, tvoří vnitřní část ledviny, skládá 

se  z ledvinných pyramid, papil, kalichů a ledvinné pánvičky, která navazuje                        

na močovod. [12] 

 

Nad každou ledvinou v jejich tukovém pouzdře je uložen oddělený orgán zvaný nadledvina. 

Jedná se o významnou endokrinní žlázu produkující pro lidské tělo důležité hormony. 

Nejdůležitější z nich jsou kortizol, který reguluje metabolismus živin (bílkovin, sacharidů               

a tuků), a  aldosteron, který řídí zpětné vstřebávání sodíku Na+ a současně vylučování K+ 

v ledvinových kanálcích. [15] 

Obrázek 16 - Průřez ledvinou (zdroj 6, str. 60) 
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2.5.2 Nefron 

Základní stavební jednotkou ledvin je nefron. V jedné ledvině se nachází něco málo                      

přes 1 milion nefronů. Každý nefron se skládá z cévního a tubulárního systému.  

K cévnímu systému  se řadí Bowmanův váček o průměrné velikosti cca 0,2 mm. Nachází              

se v něm glomerulus, což je označení pro klubíčko kapilár mezi přívodnou a odvodnou 

tepénkou. Malpighiho tělísko je souhrnné označení pro Bowmanovo pouzdro a cévní klubíčko. 

Glomerulus dále pokračuje do systému tubulárního, který se člení postupně na proximální 

stočený kanálek (vinutý kanálek I. řádu), Henleovu kličku, distální stočený kanálek (vinutý 

kanálek II. řádu) a sběrací kanálek. [13] 

2.5.3 Tvorba moči 

Definitivní moč se vytváří během několika dějů. Úplně první nastává glomerulární filtrace. 

Z kapilár glomerulu se do proximálního kanálku filtruje krevní plazma bez bílkovin a vzniká 

glomerulární filtrát zvaný ultrafiltrát (primární moč). V proximálním tubulu dochází k první 

tubulární resorpci a 75 % GF se vstřebává zpět do těla. Resorpce pokračuje v Henleově kličce, 

kde  dalších 15 % GF se vstřebá. V distálním tubulu je resorpce řízená hormony (aldosteron, 

antidiuretický hormon, parathormon atd.) dle potřeb organizmu a tekutina je ochuzena                     

o 5 % GF. Sběrací kanálek je také pod kontrolou hormonu (ADH), nastávají poslední                         

Obrázek 17 - Nefron (zdroj 6, str. 61) 
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4 % resorpce GF a dochází zde k poslední úpravě konečné moče. Sběrací kanálky se sbíhají        

do pyramidových útvarů, které končí ledvinnými papilami. 

V průběhu dne se vytvoří 170 až 180 litrů primární moče, avšak pouze 1,5 litrů moče putuje 

jako definitivní moč přes ledviny skrze močové ústrojí do močového měchýře. Tento objem 

odpovídá necelému 1 % původního glomerulárního filtrátu. Z toho vyplývá, že většina vody         

a látek se zpětně vstřebává do těla.  [15] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Následující praktická část mé bakalářské práce obsahuje mnou získané poznatky a zkušenosti 

z praxe, kterou jsem vykonávala během studia třetího ročníku radiologického asistenta,               

ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady  v Praze.  

Výše zmíněné oddělení NM má k dispozici dvě scintilační gamakamery od firmy GE (General 

Electric Company) – hybridní SPECT/CT Optima NM/CT 640 a SPECT/CT Infinia Hawkey. 

3.1 Společná část vyšetření 

Obě vyšetření doprovází nutná administrativa a příprava pacienta, které je potřeba udělat ještě 

před začátkem samotného vyšetření. Tyto činnosti v rámci oddělení nedělá pouze jeden 

radiologický asistent, ale pokud nejsou žádná mimořádná opatření, poté každou činnost zastává 

jiná osoba z personálu, která je k tomu proškolená a má k tomu dostatečné vzdělání.                    

Pro dodržení radiační ochrany časem se zaměstnanci střídají na úseku kartotéky, aplikační 

místnosti a vyšetřovny s ovladovnou.  

 

 

 

3.1.1 Registrace pacienta 

Sám pacient nebo indikující lékař si telefonicky nebo písemně domluví přesný termín a čas 

vyšetření. Následně pacient přichází na oddělení nukleární medicíny ke kartotéce, kde se založí 

jeho vlastní složka pacienta. Jedná se o papírovou složku, která je nadepsaná informacemi 

zahrnující jméno a příjmení pacienta, datum narození, rodné číslo, kód a název pojišťovny, 

Obrázek 19 – Pohled do vyšetřovny 

(zdroj: autor) 

Obrázek 18 - Ovladovna (zdroj: autor) 
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adresu trvalého bydliště a v poslední řadě je zde zmíněno pohlaví. Pacienta také zapíšeme                      

do počítačového systému nemocnice. 

3.1.2 Dotazník 

Při registraci v kartotéce obdrží každý pacient edukační text a dotazník na svůj zdravotní stav. 

Edukační text, který je ke stažení i na webových stránkách fakultní nemocnice (ukázka                 

viz příloha A a B) obsahuje informace o následujícím vyšetření, kde se pacient dozvídá                    

o metodě, průběhu a radiační zátěži vyšetření. Následně pacient spolu s radiologickým 

asistentem vyplní dotazník s informacemi o zdravotním stavu vyšetřovaného pacienta                       

a nakonec svou výpověď vyšetřovaný potvrdí podpisem (viz příloha C). V případě nezletilých 

osob je potřeba podpis zákonného zástupce. Tato část je velice důležitá,                                        

protože se při ní snažíme zjistit informace, které nám pomůžou předejít možným nežádoucím 

účinkům (např. alergiím). V průběhu je pacientovi dán prostor pro možné dotazy a připomínky. 

Ve FNKV pacienti nepodepisují informovaný souhlas s vyšetřením. Používá se ústní forma 

souhlasu s vyšetřením. Pacienti podepisují pouze text schválený vedením nemocnice                   

(viz příloha F).  

3.1.3 Poučení pacienta 

Už při objednání termínu se pacientům zdůrazňuje, aby před příchodem na vyšetření dostatečně 

pili a donesli si tekutiny i s sebou na vyšetření. Minimální příjem tekutin před vyšetřením               

by měl být alespoň 0,5 l. Pacientům je vysvětleno, že se radiofarmakum vylučuje přes ledviny      

do močového měchýře a dostatečným příjmem tekutin po dobu celého dne urychlí                        

jeho vylučování z těla ven.  

Každý pacient musí být řádně a srozumitelně poučen o rizicích, které představuje pro své okolí. 

Po vyšetření by se měli vyvarovat kontaktu s dětmi a s těhotnými ženami, protože pacient               

je i po vyšetření stále částečným zářičem, dokud radiofarmakum nevyloučí z organismu.  

Kojícím ženám je doporučena před vyšetřením konzultace s lékařem ohledně laktace. Podané 

radiofarmakum se dostává do mateřského mléka a jeho radiace je nebezpečná pro kojence. 

Pacientkám se radí, aby si odstříkli dostatečné množství mléka do lahviček a uchovali                   

je v lednici. Žena by měla přerušit po vyšetření kojení a omezit styk s dítětem na minimum                

a nekojit přibližně 12 hodin. Následně by před začátkem kojení měla opět odstříknout pár 

mililitrů mléka a znehodnotit ho.  
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Může nastat i situace, kdy je žena v prvním trimestru gravidity, což je absolutní kontraindikace 

pro vyšetření ledvin a žena nemůže podstoupit vyšetření. 

Radiologický asistent se ujistí, zda pacient všemu rozumí, zodpoví případné otázky a usadí 

pacienta do čekárny. Pro scintigrafii ledvin není nutná žádná speciální příprava pacienta před 

vyšetřením. Stačí dostatečná hydratace před a po vyšetření. 

3.1.4 Příprava radiofarmaka 

Na oddělení NM je přítomen radiofarmaceut, který připravuje a natahuje do injekčních 

stříkaček dostatečné množství radioaktivní látky o požadované aktivitě. Pro dynamickou 

scintigrafii ledvin se používá 99mTc-MAG3 nebo 99mTc-DTPA a jeho aktivita pro pacienta          

se vypočítá vynásobením váhy pacienta v kilogramech a hodnotou 1,5 GBq (např. pacient            

o váze 70 kg bude mít aktivitu radiofarmaka přibližně 105 GBq). Pro statickou scintigrafii 

ledvin se používá 99mTc-DMSA a potřebnou aktivitu dostaneme z vynásobení váhy pacienta 

v kilogramech a hodnotou 2 GBq.  

Připravené radiofarmakum pro pacienta musí být označené štítkem obsahující jméno a příjmení 

pacienta, aktivitu látky, váhu pacienta a ročník narození pacienta. Tytéž informace jsou 

zaznamenány i do knihy připravovaných radiofarmak pro případnou zpětnou kontrolu. Hotová 

látka se přenáší v olověném krytu do aplikační místnosti. 

3.1.5 Aplikace radiofarmaka 

Pacient je z čekárny přivolán a personál se opět zeptá na jméno, příjmení a datum narození, aby 

nedošlo k záměně pacientů. V aplikační místnosti se aplikuje do kubitální žíly pouze 

radiofarmakum 99mTc-DMSA  pro statickou scintigrafii ledvin, protože vyšetření se provádí       

Obrázek 20 - Plocha pro přípravu radiofarmaka (zdroj: autor) 
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2 – 3 hodiny po i. v. aplikaci. Naopak radiofarmaka pro dynamickou scintigrafii se aplikují 

pacientovi až ve vyšetřovně, kdy je pacient uložen na stole a je připraven na zahájení vyšetření. 

Časy aplikace radiofarmaka se opět zaznamenávají do knihy v aplikační místnosti, pro zpětnou 

kontrolu a také na ostatní papíry, které  slouží jako dokumentace v kartě pacienta. 

 

  

Obrázek 21 - Radiofarmakum připravené k aplikaci 

(zdroj: autor) 

jméno pacienta 
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3.2 Dynamická scintigrafie ledvin 

3.2.1 Indikace  

Dynamická scintigrafie ledvin nám dává informaci o funkci ledvin a jejich odtokových 

poměrech. Umožňuje nám posoudit z části i tvar, velikost, polohu a hrubé změny 

v parenchymu. Můžeme porovnat podíl jedné ledviny na celkové funkci nebo posoudit stav 

transplantované ledviny.  

3.2.2 Použitá radiofarmaka 

Na výběr máme ze dvou možných radiofarmak: 

- 99mTc-MAG3 – o aktivitě 100 – 200 MBq (záleží na váze pacienta), je vylučováno 

tubulární sekrecí, jeho poločas rozpadu je 6 hodin a emituje záření gama o energii   140 

keV, 

- 99mTc-DTPA – o aktivitě 100 – 200 MBq (záleží na váze pacienta), je vylučováno 

glomerulární filtrací, jeho poločas rozpadu je 6 hodin a emituje záření gama o energii 

140 keV. 

Účinnost extrakce MAG3 je 2,5krát vyšší než účinnost DTPA, což vede k lepší kvalitě obrazu 

při nižší absorbované radiační dávce. [24] 

Obrázek 22 - Radiofarmakum 99mTc-MAG3 

(zdroj: autor) 
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3.2.3 Průběh vyšetření 

Pacient je před samotným vyšetřením vyzván, aby si došel na toaletu. Poté si odloží své osobní 

věci v kabince. Dle potřeb si svlékne oblečení, aby byla možná aplikace radiofarmaka                    

do periferní žíly. Kalhoty si může ponechat, jen si je stáhne ke kolenům, aby nám výsledný 

obraz nezkreslily případné kovové knoflíky nebo opasky.  

Radiologický asistent ukládá připraveného pacienta na vyšetřovací stůl na záda. Kolena                 

se podloží vhodnou pomůckou (např. polštářkem), aby bederní páteř přilnula k podložce. Ruce 

si natáhne pacient za hlavu. Detektory dvouhlavé gamakamery se centrují na oblast ledvin. 

Použije se nízkoenergetický paralelní kolimátor s vysokým rozlišením. V případě 

transplantované ledviny se centrují na oblast pánve. 

Před zahájením vyšetření je potřeba se zeptat pacienta, zda je vše v pořádku a jestli náhodou 

netrpí úzkostí nebo není klaustrofobik, aby vydržel nehnutě ležet po celou dobu snímání. Po 

aplikaci radiofarmaka je ihned spuštěna dynamická scintigrafie ledvin ze zadní projekce, která 

trvá přibližně 30 minut. 

Obrázky se snímají v první minutě scintigrafie po 1 sekundě. Poté pokračuje snímání obrázků 

po 10 sekundách.  

Jestliže je stáza moče v pánvičce ledviny, je možné v polovině vyšetření (nejčastěji                 

v 18. minutě) podat i. v. diuretikum. O podání diuretika vždy rozhoduje lékař dle konkrétního 

pacienta. Používá se Furosemid 1mg/kg, avšak maximální množství je 40mg. Ve výsledku            

se zvýší tvorba moče a tudíž i tlak moče v renální pánvičce. Pokud není přítomna anatomická 

obstrukce pánvičky či ureteru dochází k rychlému odtoku moče. Jestliže odtok moče z pánvičky 

nenastane nebo je pomalý, nález svědčí o anatomické obstrukci a měl by být řešen. 

Po celou dobu vyšetření a kontaktu s pacientem musí radiologický asistent dbát na svou radiační 

ochranu a zbytečně se nezdržovat v přítomnosti pacienta. 



49 

 

3.2.4 Normální nález 

Na obrázku 23 vidíme pravidelnou akumulaci radiofarmaka 99mTc-MAG3 v ledvinách                     

a následný odtok močovody do močového měchýře. Číselné hodnoty nám porovnávají funkci 

levé a pravé ledviny. [25] 

Obrázek 23 - Normální nález u 54-letého muže (zdroj: 7)  

Obrázek 24 - Normální nález u 15-letého chlapce (zdroj: 8, str. 34) 
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Na obrázku 24 vidíme výsledek dynamické scintigrafie ledvin s 99mTc-MAG3 u 15-letého 

chlapce s opakovanými infekcemi močových cest v anamnéze. Normální nález bilat., jen lehce 

nepravidelný odtok moče z pánvičky. [25] 

3.2.5 Patologický nález 

 
Obrázek 25 - Hydronefróza levé ledviny (zdroj: 7) 

Dynamická scintigrafie ledvin 99mTc-MAG3, kde se prokázala hydronefróza levé ledviny 

(rozšíření ledviny v místě kalichů a pánvičky). Na obrázku vidíme stagnaci moče v dilatované 

pánvičce, která nereaguje na diuretikum. [25] 
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Na obrázku 26 vidíme podle porovnání ledvin značnou hypofunkci levé ledviny.                     

Naopak na obrázku 27 vidíme solitární levou ledvinu. Jde o vrozenou vadu močového ústrojí, 

kdy v tomto případě chybí pravá ledvina. Také vidíme stagnaci moče v dilatované pánvičce 

s rychlou reakcí na diuretikum. [25]  

Obrázek 26 - Hypofunkční levá ledvina (zdroj: 7) 

Obrázek 27 - Solitární levá ledvina (zdroj: 7) 
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3.3 Statická scintigrafie ledvin 

3.3.1 Indikace 

Indikaci k provedení statické scintigrafie ledvin je průkaz akutní pyelonefritidy (tzn. bakteriální 

hnisavý závět ledvin) a jizvy po akutní pyelonefritidě. Také k prokázání vrozených vývojových 

vad ledvin (např. ageneze ledviny nebo hypoplazie ledviny) nebo posouzení tvaru, velikosti, 

polohy a makrostruktury ledvin.  

3.3.2 Použitá radiofarmaka 

Pro statickou scintigrafii ledvin se používá pouze jedno radiofarmakum: 

-  99mTc-DMSA  - o aktivitě 120 – 240 MBq (záleží na váze pacienta), z krve se dostává 

do tubulárních buněk, kde zůstává farmakum vázáno tubulární fixací a není vylučováno, 

jeho poločas rozpadu je 6 hodin a emituje záření gama o energii 140 keV. 

Přibližně 60% injikovaného DMSA je absorbováno ledvinami, ale je třeba si uvědomit,                

že 10–15% je vylučováno. Pokud močový měchýř není před zobrazením vyprázdněn                       

a je zahrnut v zorném poli, bude jasně vizualizován. Avšak v případech, kdy je poškozena 

funkce ledvin, může dojít ke zvýšenému vylučování DMSA s vizualizací močového měchýře. 

[24] 

3.3.3 Průběh vyšetření 

Vyšetření se provádí zpravidla 2 – 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. Pacient je před samotným 

vyšetřením vyzván, aby si došel na toaletu. Následně si v kabince odkládá své osobní věci. 

Oblečení si ponechá, pouze si vyhrne triko a stáhne kalhoty níže, aby nic kovového nepřekáželo 

ve vyšetřované oblasti. Kolena taktéž podložíme např. polštářkem, podobně jako u dynamické 

scintigrafie, aby bederní páteř přilehla na podložku. Ruce si pacient natáhne za hlavu, abychom 

popřípadě vykryli místo vpichu. Detektory dvouhlavé gamakamery centrujeme na oblast 

ledvin. Použije se nízkoenergetický paralelní kolimátor s vysokým rozlišením. 

Před zahájením vyšetření se zeptáme pacienta, zda je vše v pořádku a zda náhodou netrpí 

úzkostí, nebo není klaustrofobik, aby dokázal pár minut nehybně ležet. 

Po spuštění statické scintigrafie detektory snímají pacienta z přední a zadní projekce. Přední 

projekce je tady nutná k přesnému výpočtu poměru funkce ledvin. Oproti dynamické 

scintigrafii je tady poměr vypočítán přesněji pomocí odečtení přední a zadní projekce ledviny, 

protože nemusíme počítat s rozdílnou hloubkou uložení ledvin. Vyšetření se často doplňuje            

o SPECT/CT, kdy výsledný obraz získáme fúzí obrazů SPECT a CT. 
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Přítomnost akutní pyelonefritidy nebo jizvy po pyelonefritidě se projeví na scintigramu jako 

ložisko snížené akumulace. 

Po celou dobu vyšetření a kontaktu s pacientem musí radiologický asistent dbát na svou radiační 

ochranu a zbytečně se nezdržovat v přítomnosti pacienta. 

3.3.4 Normální nález 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, kde byl doplněn SPECT. 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA v přední projekci (vlevo) a zadní projekci (vpravo). 

Obrázek 29 - Statická scintigrafie a SPECT u normálního nálezu 

(zdroj: 7) 

Obrázek 28 - Statická scintigrafie u normálního nálezu (zdroj: 7) 



54 

 

3.3.5 Patologický nález 

Na obrázku 30 je výsledek statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA v přední projekci 

(vlevo) a zadní projekci (vpravo), který prokázal u pacienta ren triplex. Obrázek 31 ukazuje 

doplněný SPECT u stejného pacienta. [25] 

 

Obrázek 30 - Ren triplex (zdroj: 7) 

Obrázek 31 - SPECT ren triplex (zdroj: 7) 
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Na obrázku 32 vidíme statickou scintigrafii ledvin s 99mTc-DMSA v přední projekci (vlevo)    

a zadní projekci (vpravo). Vyšetření prokázalo dystopii levé ledviny neboli neobvyklé umístění 

ledviny. Obrázek 33 ukazuje SPECT ledvin u stejného pacienta. [25] 

 

Obrázek 33 - Dystopie levé ledviny (zdroj: 7) 

Obrázek 32 - SPECT dystopie levé ledviny (zdroj: 7) 
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Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA zobrazila jizvu na levé ledvině po střelném poranění 

u 17-letého chlapce. Obrázek 34 zobrazuje přední projekci (vlevo) a zadní projekci (vpravo). 

Naopak obrázek 35 zobrazuje SPECT ledvin stejného pacienta pouze z přední projekce. [25] 

 

  

Obrázek 35 - Jizva na levé ledvině (zdroj: 7) 

Obrázek 34 - SPECT jizvy na levé ledvině (zdroj: 7) 
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Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední projekce (vlevo) a zadní projekce 

(vpravo) prokázala akutní pyelonefritidu u 17-leté dívky. Jedná se o bakteriální infekci,            

která se projevuje bolestí v bederní oblasti a horečkami. [25] 

 

Obrázek 37 - SPECT akutní pyelonefritidy (zdroj: 7) 

  

Obrázek 36 - Akutní pyelonefritida (zdroj: 7) 
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4 DISKUZE 

Nukleární medicína patří mezi stále se vyvíjející obory. Samotný obor Radiologický asistent          

si prošel změnou legislativy. Studium se přesunulo ze středních a vyšších odborných škol              

na bakalářské studium na vysokých školách. Na radiologické asistenty jsou ve školách kladeny 

každý rok vyšší nároky. V praxi se setkávají s novější a výkonnější technikou, která poskytuje 

lékařům kvalitnější výsledky, ale také je složitější na ovládání. Zaměstnanci v nemocnicích         

se učí a přizpůsobují novým poznatkům a přístrojům, se kterými se nemuseli během studia 

vůbec setkat. 

Scintigrafie ledvin patří k nejčastějším výkonům na odděleních nukleární medicíny. Věk 

pacientů se různí. Přichází pacienti z řad dětí až po dospělé jedince a seniory různého věku. 

Práce radiologického asistenta neobnáší pouze ovládání techniky, ale zahrnuje z větší části 

práci s lidmi. Kladen je důraz na komunikaci mezi pacientem a personálem. U dětí může 

nemocniční prostředí vyvolat strach a radiologický asistent by měl umět na danou situaci 

reagovat. Naopak u starších pacientů se může objevit problém se sluchem nebo zrakem,                 

na který také musíme brát ohled (např. mluvit hlasitěji, zřetelněji a být trpělivý).  

Během studia jsem měla možnost vykonávat praxe na dvou pracovištích nukleární medicíny 

v ČR – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (dále FNKV) a Fakultní nemocnice 

Hradec Králové (dále FNHK). Činnost radiologického asistenta a průběh dynamické a statické 

scintigrafie ledvin je na obou pracovištích stejný. Obě pracoviště provádí scintigrafii                       

na dvouhlavé kameře, kde je možné doplnit SPECT. Pacienti jsou srozumitelně seznámeni 

s postupem vyšetření a ve FNKV vyplňují dotazník pouze o jejich zdravotním stavu,                 

který stvrdí svým podpisem (viz příloha C). Ve FNHK se také vyplňuje dotazník o zdravotním 

stavu pacienta, ale navíc obsahuje informovaný souhlas s aplikováním radiofarmaka                           

a následným vyšetřením na gamakameře (viz příloha D a E). Důraz je kladen i na radiační 

ochranu, která je nedílnou součástí při práci se zdrojem ionizujícího záření. Na oddělení NM 

na Vinohradech je vyhrazena místnost, která je využívaná pouze jako čekárna pro pacienty, 

kteří už mají aplikovanou radioaktivní látku a jeví se jako zářiče pro své okolí. Do této místnosti 

nemá přístup doprovod pacientů, aby se vyhnuli možnému ozáření. Doprovod může počkat 

v okolí kartotéky, kde je k dispozici posezení. V Hradci Králové je oddělení NM rozložené           

na větší ploše a nachází se zde i PET/CT, který ve FNKV nenajdeme. Bohužel struktura budovy 

jim nedovoluje mít samostatnou místnost pro pacienty s aplikovaným radiofarmakem. Čekárna 

se sice nachází v okolí kartotéky, ale pacienti jsou řádně poučeni a mají možnost mezi sebou 

dodržovat rozumné rozestupy, aby se dodržovala radiační ochrana. V případě radiofarmaka 
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99mTc-DMSA, kdy pacient čeká 2 – 3 hodiny na vyšetření je pacientům doporučeno, aby se šli 

projít do parku. Tato možnost se nabízí i ve FNKV. Dalšího rozdílu jsem si všimla u aktivity 

aplikovaných radiofarmak. Ve FNKV se vypočítá aktivita pro jednotlivé pacienty                       

podle vzorečku (viz str. 46 – příprava radiofarmaka). V Hradci Králové se připravuje 

radiofarmakum s aktivitou přibližně 185 MBq a hodnota se upravuje podle přepočtové tabulky 

pro dospělé a děti. Poslední rozdíl spočívá v harmonogramu jednotlivých pracovišť,                      

kdy zařízení provádí vyšetření ledvin v jiné dny v týdnu. Z důvodu krátkého poločasu rozpadu 

radiofarmak se plánují vyšetření s použitím stejného radiofarmaka na stejný den.  

V porovnání se zahraničím se postupy vyšetření ledvin skoro neliší od těch, které se používají 

v České republice. Rozdíl můžeme pozorovat pouze v aktivitě radiofarmak, které se aplikují 

pacientům. [20, 21] 

Rozmezí aktivity radiofarmak pro dospělé osoby v zahraničí: 

- 100 – 150 MBq pro 99mTc-MAG3, 

- 200 – 300 MBq pro 99mTc-DTPA, 

- 50 – 100 MBq pro 123I-Hippuran,  

- 37 – 110 MBq pro 99mTc-DMSA. [20] 

Podle Bennetta je možné místo 123I-Hippuran použít k vyšetření 131I-Hippuran, který má podle 

poločasu rozpadu vyšší radiační zátěž na pacienta. [21] 

Radioaktivní látka 123I-Hippuran není v ČR registrovaná, a proto se zde nepoužívá.                     

131I-Hippuran  byl v ČR předchůdce radiofarmak značených 99mTc, která mají nižší radiační 

zátěž na pacienta a zároveň jsou levnější a pro nemocnice dostupnější.  

Z údajů také vyplývá, že v zahraničí používají nižší aplikovanou aktivitu pro 99mTc-DMSA. 

Sice sníží radiační zátěž pacienta, ale musí se prodloužit doba skenování, kdy může dojít 

k pohybu pacienta. Nechtěný pohyb sníží kvalitu obrazové informace ze SPECT.  



60 

 

5 ZÁVĚR 

Radiologický asistent je neodmyslitelnou součástí oddělení nukleární medicíny a za svou práci 

a výkony nese zodpovědnost. Všechna vyšetření v NM mají svá specifika a určitý postup 

vyšetření. Důležitým faktorem k získání dobrého výsledku vyšetření je i spolupráce                   

mezi radiologickými asistenty a lékaři, kdy asistenti by měli být schopni vyhovět požadavkům 

lékařů. Jak už bylo zmíněno výše, odborná literatura je spíše adresována lékařským oborům,     

a proto mým cílem bakalářské práce bylo vytvořit podrobný, obrazový a srozumitelný manuál 

pro vyšetření dynamické a statické scintigrafie ledvin, protože tato vyšetření patři                        

mezi nejčastější výkony na oddělení NM. 

V teoretické části jsem zmínila všechny potřebné informace k pochopení tématu z oblasti 

fyziky, anatomie ledvin, radiační ochrany a základů nukleární medicíny. Praktická část                  

se zaobírá popisem činnosti radiologického asistenta na pracovišti a uvádí příklady nálezů           

jak normálních, tak i patologických. 

Praxe ve FNKV a FNHK mě obohatila o cenné zkušenosti, které jsem využila k dokončení          

mé bakalářské práce. Mohu jen potvrdit, že personál na obou pracovištích jedná                                  

na profesionální úrovni a dodržuje veškeré standardy. 

Domnívám se, že jsem cíl práce splnila a doufám, že práce poslouží nejen radiologickým 

asistentům, ale i široké veřejnost, která by se chtěla o dynamické a statické scintigrafii dozvědět 

více informací. 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha A – Informace k dynamické scintigrafii ledvin ve FNKV  

(zdroj: Oficiální web FNKV, dostupné z: https://www.fnkv.cz/klinika-nuklearni-mediciny-ke-stazeni.php) 

 

Dynamická scint igrafie

 

l edvi n 

O METODĚ

Dynamická scintigrafie

 

ledvin patří k nejčastěji požadovaným vyšetřovacím metodám nukleární medicíny. 
Umožňuje získat informaci o funkci ledvinné tkáně a o průtoku moči dutým systémem ledvin a močovody 
do močového měchýře. Vyšetření nemá žádné vedlejší účinky, není limitováno věkem, hmotností, pohybli-
vostí ani přítomností kovových náhrad. Výhodou metody je získání řady informací o funkci ledvin a mo-
čového systému bez nutnosti invazivních postupů (bez kanylace, cévkování apod.) při velmi malé radiační 

zátěži a nepoužívání kontrastních látek. Metodu je možné provádět i u velmi malých dětí/kojenců.
Podaná vyšet řovací lát ka (radiofarmakum) se v relativně krátkém časovém období dostává s vy-
lučovanou močí až do močového měchýře. Tento proces závisí na funkci ledvin a možnostech odtoku                

z ledvinné pánvičky přes močovody do močového měchýře.
Nejčastěji bývají k provedení dynamické scintigrafie

 
ledvin odesíláni pacient i s nedostatečnou funk-

cí jedné nebo obou ledvin (z různých příčin), s opakujícími se infekcemi močových cest, s poruchami 
průchodnosti dutého systému ledvin nebo močovodů, se zbytněním prostaty, s podezřením na zúžení 

ledvinné tepny nebo s některými vrozenými vadami močového systému.

PŘÍ PRAVA

Na vyšetření není nutná žádná speciální příprava, před vyšetřením pacient může jíst, pít i užívat své 
léky. Je pouze potřeba být dobře zavodněn – ráno v den vyšetření vypít alespoň 0,5 litru tekutiny (vody, 
čaje, džusu) a dalších 0,5 litu si vzít s sebou. U malých dětí je příjem tekutin úměrný jejich věku a váze 
(100 ml tekutin/10 kg hmotnosti), u kojených dětí se obvyklý způsob kojení před vyšetřením nemění. 
Pacient může normálně močit, není nutno zadržovat moč v močovém měchýři. Aby naše zpráva z vyšet-
ření byla co nejpřesnější, abychom mohli v maximální míře odlišit jednotlivé příčiny změn, potřebujeme 
znát údaje z anamnézy pacienta – ptáme se na předchozí onemocnění, operace, úrazy, užívané léky atd.

PRŮBĚH

Textilie a podobné materiály neovlivňují kvalitu snímaných obrazů, proto může pacient v průběhu vy-
šetření zůstat oblečený. Odložit  je potřeba pouze ty části oděvu, které mají v oblasti beder kovové 
spony, knoflík y apod. Těsně před snímkováním je nutné dobře vyprázdnit močový měchýř – plný by 
zpomalil odtok moče z ledvinné pánvičky a mohl tak lékaři působit problém při vytváření zprávy z vy-
šetření. Podobné problémy může způsobit i zašpiněná vložka či plena a naplněný močový nebo stomický 
sáček. Před snímáním je proto nutná jejich výměna nebo případně vypuštění (s maximální opatrností, 
aby nedošlo k potřísnění rukou). Rovněž cévka zavedená přes kůži do ledviny může komplikovat hodno-

cení, proto je nutné na ni upozornit vyšetřující personál. 
Při snímkování pacient leží na vyšetřovacím stole na zádech a má podložená pokrčená kolena. Detektor, 
který zaznamenává pohyb vyšetřovací látky v těle pacienta, je umístěn pod vyšetřovacím stolem. Vždy je 
prováděno základní snímkování po dobu 20-40 minut. Následovat pak může podle požadavku lékaře krátké 
snímkování po vymočení nebo vsedě. V průběhu snímkování je potřeba zůstat v klidu, nehýbat se a jen 
klidně dýchat. Celé vyšet ření t rvá obvykle 30–50 minut, v některých specifick ý ch případech 2 hodiny.
Pitím většího množství tekutin v nejbližších několika hodinách po vyšetření a častějším vyprazdňováním 
močového měchýře se urychlí vyloučení vyšet řovací látky z těla a tím se sníží radiační zátěž pacienta. 
V některých případech je na základě rozhodnutí vyšetřujícího lékaře nutno podat v průběhu vyšet ření 
další lék. Ten ovlivní vylučování vyšetřovací látky ledvinami (lékaři známým způsobem) a díky tomu je 
možné odlišit příčinu případných změn. Někdy je toto uvedeno již jako požadavek na žádance (= vyšet-

ření s furosemidovým nebo captoprilovým testem).

RADI AČN Í  ZÁTĚŽ

Radiační zátěž z tohoto vyšetření je výrazně nižší než při rentgenovém vyšetření; stejnou dávku ozá-
ření každý obyvatel České republiky získá přibližně za čtvrt roku svého života z kosmického záření       
a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů. Délka snímání ani další doplňující snímky 

neznamenají další ozáření pacienta. 
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Příloha B – Obecné informace pro pacienty ve FNKV  

(zdroj: Oficiální web FNKV, dostupné z: https://www.fnkv.cz/klinika-nuklearni-mediciny-ke-stazeni.php) 
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Příloha C – Dotazník pro pacienty z FNKV  

(zdroj: odd. nukleární medicíny, FNKV) 
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Příloha D – Informovaný souhlas pro dynamickou scintigrafii ledvin ve FNHK  

(zdroj: odd. nukleární medicíny, FNHK) 
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Příloha E – Informovaný souhlas pro statickou scintigrafii ledvin ve FNHK 

(zdroj: odd. nukleární medicíny, FNHK) 
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Příloha F – Text podepisovaný pacienty ve FNKV  

(zdroj: odd. nukleární medicíny, FNKV) 

 

 


