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1. Jak to všechno vzniklo
Diagnostické zobrazování prošlo od roku 1895, kdy Wilhelm Conrad Röntgen 
popsal účinky paprsků X, významným rozvojem. První koncept pozitronové 
emisní tomografie, využívající nejrozšířenějšího radiofarmaka FDG (fluorode-
oxyglukózy), byl publikován v roce 1973 na Pensylvánské univerzitě, kde se 
zprvu zaměřili na možnosti využití této metody v diagnostice onemocnění CNS. 
Během 80. let se potvrdil význam FDG-PET ve vyšetřování neuropsychiatrických 
onemocnění, v 90. letech se začal projevovat zásadní význam v onkologické 
diagnostice.
První hybridní PET/CT skener byl v roce 1998 vyvinut D. Towsendem v Bethes-
dě, v roce 2001 bylo hybridní PET/CT připraveno ke komerčnímu využití a bě-
hem několika let došlo k mohutnému rozvoji této technologie.
V České republice byla první PET kamera (tehdy ještě bez CT) instalována 
v roce 1999 v Nemocnici Na Homolce v Praze, v roce 2003 byl zahájen provoz 
prvního hybridního PET/CT přístroje. V současné době je v České republice osm 
PET center: Praha NNH (2 kamery), VFN, PTC, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, 
Brno (2 kamery) a Nový Jičín. Za rok 2012 bylo v rámci celé republiky provede-
no 23 000 vyšetření, toto číslo nevyžaduje dalšího komentáře… Cena PET/CT 
hybridního přístroje se v poslední době snížila na úroveň špičkově softwarově 
vybavené 3T MR (cca 35 mil. Kč).

2. Jak se liší Pet centrum od klasického oddělení  
nukleární medicíny

Byť je pozitronová emisní tomografie jednou ze zobrazovacích metod nukle-
ární medicíny, instalace hybridního skeneru PET/CT představuje poměrně 
velký zásah do provozu i vybavení již zavedeného oddělení. Zdravotnická 
technika je mnohem náročnější na výpočetní techniku i vyhodnocovací soft-
ware, který je schopen vytvářet, mimo jiné, i tzv. fúzované obrazy. V důsledku 
vyšší radiační zátěže personálu jsou nezbytné stavební úpravy prostor a do-
vybavení oddělení celou řadou stínících pomůcek pro uchovávání, přepravu 
a aplikaci radiofarmak. V neposlední řadě jsou kladeny i speciální požadav-
ky na personální zabezpečení oddělení (lékař nukleární medicíny + radiolog, 

radiologičtí asistenti, fyzici) či nutnost 
vyškolení stávajících zaměstnanců 
v PET diagnostice.

3. Proč chtít Pet
Princip metody umožňuje zachytit 
funkční metabolické změny, které před-
cházejí změnám strukturálním, a lze 
tedy mnohdy odhalit progresi onemoc-
nění dříve, než při použití standard-
ních vyšetřovacích metod. V nádorové 
diagnostice využívá metoda odlišnosti 
v metabolizmu zdravé buňky a nádo-
rové buňky, ve které je metabolizmus 
obecně zvýšen a dochází k nahromadě-
ní radiofarmaka. Tím se naskýtá mož-
nost zobrazení nádorové tkáně, resp. 
odlišení tumoru a zdravé tkáně.
Jedinečný význam má PET v diagnosti-
ce ložiskového postižení kostní dřeně 
a dále v odlišení recidivy nádorů v te-
rénu pooperačních nebo poradiačních 
změn, kdy standardní zobrazovací me-
tody obvykle selhávají.
Další nespornou výhodou je velký roz-
sah snímání (standardně od očnic pod 
třísla) umožňující určit správný rozsah 
onemocnění před zahájením léčby 
(staging). Na základě tohoto vyšetření 
dochází často ke změně léčebného po-
stupu (až ve 25 % případů).
Tím se sníží zátěž pacienta náročnou 
onkologickou léčbou, která by nemu-
sela vést ke zlepšení stavu pacienta 
a naopak by mohla zhoršit kvalitu jeho 
života. V konečném důsledku se pak 
sníží náklady za neefektivní léčbu.
Velmi přínosnou metodou v urologické 
diagnostice karcinomu prostaty je v po-
slední době PET/CT s fluorocholinem. 
Díky zobrazení metabolické aktivity 
metoda významně převyšuje diagnos-
tickou výtěžnost standardních zobrazo-
vacích metod. Jednoznačný přínos má 
vyšetření v diagnostice metastatického 
postižení kostní dřeně při karcinomu 
prostaty, které není často detekova-
telné na běžně prováděné scintigrafii 
skeletu ani na CT vyšetření. Na těchto 
metodách je postižení skeletu patrné 

až ve stadiu morfologických změn. Vel-
ký význam má metoda PET (a to i obec-
ně) v detekci postižení nezvětšených 
lymfatických uzlin, které nemohou být 
na standardních zobrazovacích meto-
dách hodnoceny jako pozitivní. Díky 
tomu je možné včasné zahájení cílené 
léčby nebo přechod na jiný typ léčby 
(např. u hormonálně rezistentních tu-
morů).

4. Jaká se PoužívaJí radiofarmaka
Pro PET lze využít širokou škálu radio-
nuklidů a jimi značených radiofarmak. 
S ohledem na jejich biologické vlast-
nosti lze zkoumat nejrůznější funkční 
pochody v lidském těle.
Nejvíce se pro klinické účely použí-
vá radionuklid 18F a s ním značená 
2-[18F]-fluoro-2-deoxy-glukóza (FDG). 
FDG vstupuje difúzí do buněk, kde 
je fosforylována na FDG-6-fosfát, ale 
již nedochází k její defosforylaci jako 
u glukózy. FDG tedy není dále metaboli-
zována a dochází k jejímu nahromadě-
ní v buňkách. Zvýšení akumulace FDG 
je způsobeno jednak zvýšením počtu 
glukózových transportérů (především 
inzulín-nondependentních) a jednak 
sníženou koncentrací glukózo-6-fosfa-
tázy. Po aplikaci radiofarmaka do žíly 
dochází během akumulační fáze, která 
trvá podle typu vyšetření 30–90 minut, 
k postupnému zvyšování koncentrace 
FDG v nádoru a naopak ke snižování 
koncentrace FDG v krvi. Tím dochází 
ke zlepšování kontrastu nádoru vůči 
pozadí a ke zvyšování detektability pa-
tologických ložisek.
Jelikož nádorové buňky vykazují zvý-
šený metabolizmus glukózy, jehož dů-
sledkem je zvýšená akumulace FDG, 
je nejčastější využití FDG-PET (90 %) 
v onkologické diagnostice. Zvýšený 
metabolizmus glukózy vykazují také 
zánětlivé elementy a proto se FDG vyu-
žívá i u zánětlivých onemocnění.
Molekulu FDG jako první syntetizoval 
prof. Karel Pacák v Praze v roce 1968, 
tehdy se stabilním 19F, dnes je zna-
čena 18F. Koncem 90. let se FDG-PET 

začala dostávat z výzkumného pole 
do klinické praxe. V roce 1996 byla FDG 
nominována na „molekulu století“.
Velice slibným radiofarmakem se zdá 
být 18F-fluorocholin (FCH), který odráží 
výstavbu buněčných membrán v nádo-
rech. Akumulace FCH je dána tumorem 
indukovanou upregulací cholin-kinázy, 
která vede k inkorporaci a nahromadě-
ní cholinu ve formě fosfatidylcholinu 
(lecitin) v buněčné membráně. Vyšetře-
ní je indikováno zejména u karcinomu 
prostaty.
Dalšími radiofarmaky, používanými 
v České republice v PET diagnostice, 
jsou fluorid sodný (NaF) jako ukazatel 
zvýšené kostní přestavby (vyšetření je 
na stejném principu jako scintigrafie 
skeletu s 99mTc-MDP, ale s vyšší citli-
vostí), fluorothymidin (FLT) jako ukaza-
tel mitotické aktivity nádorů a F-DOPA 
pro diagnostiku neuroendokrinních 
nádorů.

5. k čemu budeme Pet využívat 
neJčastěJi

Metoda se uplatňuje v diagnostice zá-
nětlivých, resp. autoimunitních, one-
mocnění v neurologii a v kardiologii, 
ale nejčastěji je využívána v onkologii 
– u pacientů s podezřením na nádoro-
vé onemocnění nebo s již potvrzeným 
nádorovým onemocněním. V tomto 
případě se vyšetření provádí před za-
hájením léčby, jako kontrola po pro-
vedené léčbě a cíleně pro plánování 
radioterapie, kde umožňuje upřesnění 
ozařovaného objemu (např. odlišení 
atelektázy u nádorů plic).
Vzhledem k tomu, že se jedná o vyšet-
ření spojené s ozářením pacienta ioni-
zujícím zářením, je nutné pečlivě zvážit 
indikaci k vyšetření tak, jak vyplývá ze 
zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém vyu-
žívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon).

6. Je Potřeba sPeciální PříPrava 
Pacienta Před vyšetřením

Jak vyplývá z výše uvedeného, vyšetření 
je třeba provést s maximální kvalitou. 

PET (pozitronová emisní tomografie) moderní nukleárně-medicínská metoda

PET kamera
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Je tedy nutné, aby pacient dodržel po-
žadovanou přípravu před vyšetřením. 
Některé požadavky jsou společné pro 
obě vyšetření (PET i CT), např. lačnění 
a dostatečná hydratace, některé jsou 
specifické (normoglykémie - FDG PET).

7. má Pet i něJaké nevýhody
FDG-PET není vhodná k primární dia-
gnostice tumorů močového traktu (pří-
tomnost aktivní moči), u tumorů málo 
akumulujících FDG (neuroendokrinní 

nádory, low-grade sarkomy, low-grade 
lymfomy).
Negativní FDG-PET nevylučuje maligni-
tu u drobněložiskového postižení (roz-
sev na peritoneu, na pleuře, infiltrace 
kostní dřeně) z důvodu limitované pro-
storové rozlišovací schopnosti PET sys-
tému, která je přibližně 5 mm. Dále též 
v případě mikroskopického postižení – 
to se týká zejména posouzení maligní 
infiltrace lymfatických uzlin (N staging) 
a při krátkém odstupu od léčby (méně 
než 1–2 týdny od chemoterapie, méně 
než 3 měsíce od radioterapie).

8. Jaké Jsou výhody hybridního 
PřístroJe Pet/ct

PET/CT kombinuje výhody metabolic-
kého vyšetření (PET) a strukturálního 
zobrazení (CT) – jedná se o tzv. hybridní 
zobrazení. CT část vyšetření umožňuje 
určit přesnou anatomickou lokalizaci 
patologicky zvýšené akumulace radio-
farmaka, PET naopak umožňuje ob-
jasnit nejasné strukturální změny. Tím 
se významně zvyšuje výtěžnost obou 
metod. Současné provedení obou vy-
šetření zjednodušuje mnohdy zdlou-
havý, pro pacienty náročný vyšetřovací 
proces.
V hybridním PET/CT systému je na-
instalován PET skener společně s pl-
nohodnotným diagnostickým CT 
skenerem. Snímání je prováděno po-
stupně oběma modalitami beze změ-
ny polohy pacienta. Akvizice PET dat 
neprobíhá kontinuálně, jak je to běžné 
u spirálních CT, ale v určitých pozicích 
označovaných jako „beds“, kdy jsou 
data sbírána z objemu pacienta o dél-
ce axiálního zorného pole (obvykle 
15–20 cm) po dobu přibližně 3 minut. 
Hloubka společného gantry je větší 
než u samotného CT, proto nelze gantry 
hybridního přístroje sklánět a snímání 
je vždy prováděno ve stejném sklonu.
Jednou z velkých výhod hybridních 
PET/CT skenerů je velmi snadná fúze 
CT a PET obrazů. Ta je z velké části 

zajištěna již samotným hardwarovým 
uspořádáním, kdy jsou oba soubory 
obrazů (CT i PET) získány při jednom 
uložení pacienta na stejném vyšetřo-
vacím stole. Na hodnotící konzoli je 
možné prohlížet PET a CT vyšetření od-
děleně a současně prohlížet tzv. fúzo-
vané obrazy, na kterých jsou překryty 
obrazy z obou vyšetření. Pomocí spe-
ciálního softwaru lze tyto obrazy podle 
potřeby upravovat a též libovolně mě-
nit procentuální podíl obou vyšetření, 
tedy anatomické a metabolické infor-
mace ve všech rovinách. Tato skuteč-
nost umožňuje podstatně spolehlivější 
hodnocení nálezů.

9. Proč Je Potřeba další Pet/ct 
PřístroJ

PET/CT diagnostika již zaujímá vý-
znamné místo mezi ostatními vyšetřo-
vacími postupy a dá se předpokládat, 
že s vývojem nových radiofarmak se 
spektrum indikací k tomuto vyšetření 
bude dále rozšiřovat. V České republi-
ce existuje několik PET center, jejichž 
rozložení je však v rámci celé republi-
ky zcela nerovnoměrné a sever Čech je 
jednou z oblastí, odkud jsou pacienti 
nuceni dojíždět na vyšetření do jiných 
krajů. Navíc, průměrná čekací doba 
na toto vyšetření je např. v pražských 
centrech až 3 měsíce, což u mnoha pa-
cientů může znamenat prodlevu v za-
hájení léčby, nebo nemusí být správně 
stanoven úvodní rozsah onemocnění. 
U pacientů, u kterých je třeba pravidel-
ně monitorovat efekt probíhající léčby, 
se často nestihne provést vyšetření 
před léčbou a spolehlivě tak posoudit 
vývoj onemocnění. Vybavení Oddělení 
nukleární medicíny Masarykovy ne-
mocnice PET/CT kamerou by přineslo 
významné zkrácení čekací doby na toto 
vyšetření se zajištěním jeho plné do-
stupnosti pro obyvatele Ústeckého 
kraje bez závislosti na přetížených 
pražských pracovištích.

MALIgNÍ MELANoM
•	 staging individuálně podle klinic-

kého nálezu a vyšetření sentinelo-
vých lymfatických uzlin (LU)

•	 restaging a sledování efektu tera-
pie

•	 susp. relaps – nejednoznačné ná-
lezy při konvenčních zobrazovacích 
metodách, kdy je výhodné využít 
obvykle vysokou metabolickou ak-
tivitu v metastázách melanomu

KARCINoM jÍCNU A žALUDKU
•	 staging
•	 restaging, suspekce na recidivu
•	 kontrola efektu léčby

KARCINoM PANKREATU
•	 dif. dg. nejasných ložisek v pankre-

atu v době bez klinických známek 
zánětu (ložiskové záněty nelze při 
elevaci CRP spolehlivě odlišit; na-
opak u cystických a mucinózních 
typů tumorů může být nález falešně 
negativní)

•	 odlišení maligních nádorů v terénu 
chronické pankreatitidy při nejas-
ném nálezu na standardních zobra-
zovacích metodách

•	 staging a restaging (i po chemote-
rapii)

•	 susp. recidiva nádoru (elevace mar-
kerů), resp. odlišení recidivy v teré-
nu pooperačních změn

KARCINoM žLUčNÍKU A žLUčovýCh 
CEST
•	 staging
•	 susp. recidiva v terénu pooperač-

ních změn

NÁDoRy jATER
•	 dif. dg. nejasného/suspektního 

ložiska v játrech (nutné vzít v úva-
hu variabilní akumulaci FDG u HCC 
v závislosti na stupni diferenciace 
nádoru)

•	 detekce metastáz maligních nádorů 
akumulujících FDG, kontrola po léč-
bě

•	 kontrola efektu nechirurgických lé-
čebných metod (RFA, TACE)

hEPAToCELULÁRNÍ KARCINoM
•	 staging HCC vyššího stupně malig-

nity
•	 suspekce na recidivu/generalizaci
•	 při negativním nálezu při FDG-PET/

CT a vysoké suspekci doplnit vyšet-
ření s FCH (viz níže)

gIST – gASTRoINTESTINÁLNÍ 
STRoMÁLNÍ TUMoR
•	 staging a restaging (některé typy 

málo akumulují FDG)
•	 sledování efektu léčby, pokud ná-

dor akumuluje FDG
•	 susp. recidiva, resp. průkaz viabi-

lity v reziduální mase při nejedno-
značném nálezu na konvenčních 
zobrazovacích metodách

KoLoREKTÁLNÍ KARCINoM
•	 iniciální staging
•	 restaging, monitorování efektu che-

moterapie a radioterapie
•	 elevace hladiny nádorových mar-

kerů (zejména jejich dynamický 
nárůst)

•	 suspektní lokální recidiva, resp. od-
lišení presakrální fibrózy od recidi-
vy nádoru

•	 vyšetření před a po léčbě jaterních 
metastáz – resekce, RFA, chemo-
embolizace

NÁDoRy PLIC
•	 dif. dg. solitárních plicních uzlů 

(maligní vs. benigní) – nutné vzít 
v úvahu zvýšenou metabolickou 
aktivitu v zánětlivých lézích – v an-
trakotických uzlech, aktivních tbc 
ložiscích, u sarkoidózy apod.

•	 staging a restaging primárního ná-
doru – bronchioloalveolární a neu-
roendokrinní typy nádorů (např. 
malobuněčný karcinom) nemusí 
mít zvýšenou akumulaci FDG

Nejběžnější onkologické indikace k PET/CT 
vyšetření s použitím 18F-FDg

PET (pozitronová emisní tomografie)
moderní nukleárně-medicínská metoda

Foto:
Generalizace ca prostaty 
do lymfatických uzlin a jater – PET 
s fluorocholinem.

Foto:
Generalizace ca prostaty 
do lymfatických uzlin 
mediastinálních a paravertebrálních 
na PET/CT s fluorocholinem:
1. fúzovaný obraz PET + CT
2. obraz CT

1.

2.

•	 odlišení atelektázy od viabilní ná-
dorové tkáně (např. v rámci pláno-
vání radioterapie)

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

•	 plánování radioterapie
•	 susp. recidiva po operaci
•	 dif. dg. útvarů v nadledvinách (me-

tastázy x benigní adenomy)

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
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NÁDoRy oRL obLASTI
•	 staging (určení infiltrovaných LU, 

podezření na vzdálené metastázy, 
detekce event. synchronních a me-
tachronních nádorů)

•	 hledání primárního nádoru při zjiš-
těné metastáze krční LU

•	 restaging po ukončené léčbě
•	 odlišení fibrotické tkáně v rezidu-

ální mase od viabilního nádoru 
po ukončení léčby

•	 podezření na transformaci lymfomu 
na agresivnější

MNohočETNý MyELoM, 
PLASMoCyToM
•	 staging a restaging

NÁDoRy DěTÍ A DoSPÍvAjÍCÍCh
•	 maligní lymfomy
•	 sarkomy kostí (osteosarkom, Ewin-

gův sarkom) a měkkých tkání
•	 staging, kontrola terapeutického 

efektu a restaging

DALšÍ INDIKACE K PET/CT vyšETřENÍ 
S PoUžITÍM 18F-FDg
•	 horečka neznámé etiologie (FUO)
•	 záněty – detekce zánětlivého fo-

kusu (laboratorní známky zánětu, 
bakteriální endokarditis, infekce 
kloubních náhrad), komplikace 
TEP, spondylodiscitida, vaskulitidy 
(včetně kontroly aktivity onemoc-
nění při léčbě), abscesy, aktivní 
retroperitoneální fibróza, zánětlivé 
komplikace bypassů a aortálních 
náhrad, dg. zánětlivého aneurys-
matu aorty apod.

•	 neurologie – lokalizace epileptic-
kého fokusu před operací, některé 
demence (nejčastěji Alzheimerova 
choroba)

•	 neuroonkologie – posouzení stup-
ně malignity mozkových nádorů 
v případě nejednoznačného nále-
zu na MR (ve smyslu low-grade vs. 
high-grade), průkaz upgradingu 
původně low-grade gliomů, kontro-
la po léčbě a odlišení postradiační 
nekrózy od viabilních reziduí nebo 
recidiv maligních nádorů (metastá-
zy, nádory vyššího stupně maligni-
ty)

•	 kardiologie – posouzení viability 
myokardu, před plánovanými kar-
diochirurgickými zákroky

INDIKACE K PET/CT vyšETřENÍ 
S PoUžITÍM 18F-FCh (FLUoRoChoLINU)
•	 u ca prostaty (zejména dobře dife-

rencované tumory) – dg. recidivy
•	 u pacientů se středním a vysokým 

rizikem, zejména při dynamickém 
nárůstu hodnoty PSA v krvi

•	 při vysokém klinickém podezření 
na karcinom prostaty s vícečetnými 
negativními biopsiemi

•	 u HCC při negativním nálezu na vy-
šetření s FDG (staging dobře di-
ferencovaného HCC, specifikace 
jaterních uzlů v cirhotickém terénu) 
v případě plánované chirurgické 
léčby nebo transplantace

•	 staging před radioterapií

Foto:
str. 6
Generalizace ca prostaty 
do lymfatických uzlin 
mediastinálních, 
retroperitoneálních 
a paravertebrálních na PET/CT 
s fluorocholinem:
1. obraz CT
2. fúzovaný obraz PET + CT

str. 7
Osteoplastické ložisko 
v obratlovém těle L5 vpravo, 
mediálně lem zvýšené 
akumulace FCH s počínajícími 
osteosklerotickými změnami 
na CT:
1. obraz CT
2. fúzovaný obraz PET + CT 
(Zaléčená metastáza s relapsem 
v přilehlé kostní dřeni u pacienta 
s ca prostaty)

1. 2.
1.

2.

Nejběžnější onkologické indikace k PET/CT vyšetření s použitím 18F-FDg

•	 plánování radioterapie

•	 kontrola efektu léčby

•	 odlišení fibrózní tkáně v reziduál-
ním infiltrátu (např. po radioterapii) 
od viabilního nádoru

•	 suspekce na lokální recidivu nádo-
ru

PRIMÁRNÍ NÁDoR NEzNÁMé 
LoKALIzACE
•	 vysoká klinická suspekce na pří-

tomnost nádorového ložiska v těle 
při nejednoznačných nálezech 
konvenčních zobrazovacích metod 
a klinických příznacích

•	 hledání primárního nádoru při zjiš-
těné metastáze

KARCINoM šTÍTNé žLÁzy
•	 susp. recidiva diferencovaného 

karcinomu štítné žlázy při negativ-
ním výsledku 131I-scintigrafie nebo 
99mTc-MIBI scintigrafie a současně 
zvýšené hodnotě TG (thyreoglobuli-
nu)

•	 restaging medulárního karcinomu 
štítné žlázy při elevaci iCT (imuno-
reaktivní kalcitonin)

•	 staging anaplastického karcinomu 
štítné žlázy

KARCINoM MAMMy
•	 staging a restaging
•	 kontrola efektu terapie u metasta-

zujících nádorů
•	 dlouhodobé sledování u rizikových 

nemocných
•	 suspekce na relaps při elevaci ná-

dorových markerů

gyNEKoLogICKé NÁDoRy
•	 staging a restaging
•	 kontrola efektu terapie u metasta-

zujících nádorů

•	 suspekce na relaps při elevaci ná-
dorových markerů

NÁDoRy LEDvIN
•	 staging při lokálně pokročilém ná-

lezu (nádory ledvin nemusí zvýšeně 
akumulovat FDG)

•	 kontrola efektu léčby, pokud nádor 
akumuluje FDG

•	 susp. lokální recidiva nádoru nebo 
generalizace

NÁDoRy MočovýCh CEST
•	 staging při lokálně pokročilém ná-

lezu
•	 suspekce na recidivu mimo močové 

cesty

NÁDoRy TESTES
•	 kontrola efektu léčby gonadálních 

nádorů a případný staging extrago-
nadálních nádorů

•	 u seminomů je standardně doporu-
čované PET/CT vyšetření reziduál-
ních mas

•	 u neseminomů suspekce na relaps 
v případě elevace markerů (nega-
tivita PET nevylučuje perzistentní 
nádor, resp. teratom nemusí vyka-
zovat zvýšenou akumulaci FDG)

SARKoMy KoSTÍ A MěKKýCh TKÁNÍ
•	 staging a restaging (low-grade sar-

komy mají obvykle nízkou akumu-
laci FDG)

•	 suspekce na recidivu při nejasných 
nálezech na konvenčních zobrazo-
vacích metodách

MALIgNÍ LyMFoMy 
(hoDgKINův A NoN-hoDgKINův 
LyMFoM)
•	 iniciální staging – u agresivnějších 

typů (Hodgkinova choroba, velko-
buněčný difúzní lymfom, Burkittův 
lymfom atd.)

•	 u ostatních typů je v případě kont-
roly po léčbě nutné provést iniciální 
PET/CT vyšetření k posouzení aku-
mulace FDG

•	 predikce účinnosti chemoterapie 
po 2. cyklu

INDIKACE K PET/CT 
vyšETřENÍ S PoUžITÍM 18F-FLT 
(FLUoRoThyMIDINU)
•	 stanovení stupně buněčné proli-

ferace, resp. agresivity maligních 
nádorů

•	 dg. recidivy mozkových nádorů 
po léčbě v případě nejednoznač-
ných nálezů na MR a FDG PET

•	 vždy nutná kombinace s CT nebo 
MR a ideálně i s FDG

INDIKACE K PET/CT vyšETřENÍ 
S PoUžITÍM 18F-NAF (NATRIUM 
FLUoRIDU)
•	 dg. kostních metastáz (detekce 

osteoblastických změn), u vybra-
ných pacientů s vysokým rizikem 
metastatického postižení skeletu 
(zejména ca prostaty a ca mammy).

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
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Upozornění pro indikující lékaře
•	 PET/CT vyšetření by mělo být provedeno minimálně s 1–2týdenním odstupem od che-

moterapie a 3měsíčním odstupem od radioterapie, pokud jde o vyhodnocení ozářené 
oblasti. Čím delší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET.

•	 Jód obsažený v kontrastní látce znemožní provedení scintigrafie štítné žlázy či léčbu po-
mocí radiojódu v příštích 2 měsících.

•	 Je nutné, aby pacient spolupracoval a byl schopen během vyšetření setrvat v naprostém klidu.
•	 Vyšetření dětí dle schopnosti spolupracovat, možné od cca 4 let věku, možnost celkové aneste-

zie.
•	 V případě objednání na vyšetření s podáním kontrastní látky i.v. je nutné vysadit perorální antidiabetika typu biguanidů 

48 hodin před vyšetřením. Naopak antiepileptická léčba nesmí být přerušena.
•	 U hospitalizovaného pacienta s infuzní terapií by měla být přerušena parenterální výživa min. 4 hodiny před vyšetře-

ním, je vhodné pokračovat v hydrataci pacienta krystalickými roztoky, avšak bez glukózy a inzulínu.

KoNTRAINDIKACE vyšETřENÍ:
Relativní	kontraindikace	PET/CT	vyšetření:
•	 těhotenství
Absolutní	kontraindikace	podání	kontrastní	látky:
•	 potvrzená předchozí alergická reakce na jodovou kontrastní látku, aler-

gie na jód
Relativní	kontraindikace	podání	kontrastní	látky:
•	 polyvalentní alergie, těžká porucha funkce ledvin a jater, srdeční se-

lhání, thyreotoxikóza, feochromocytom, mnohočetný myelom, para-
proteinémie, myasthenia gravis, těhotenství a kojení

PoUčENÍ PRo PACIENTA:
•	 Pacient musí mít zapnutý telefon, aby ho bylo možno kontaktovat v pří-

padě provozních problémů.
•	 Pacient se dostaví na vyšetření včas a po dodržení požadované přípra-

vy před vyšetřením: 6 hodin před vyšetřením nejíst, dostatečná hydra-
tace (nápoje bez cukru, bez mléka).

•	 Diabetici ráno neužijí inzulín ani antidiabetika, jídlo a inzulín si vez-
mou s sebou.

•	 Po aplikaci radiofarmaka pacient čeká 15–90 minut (v závislosti na typu 
výkonu), poté následuje snímání přístrojem. Doba pobytu na pracoviš-
ti je cca 1–2 hodiny, výjimečně déle (opět v závislosti na typu výkonu).

Prim. MUDr. Aleš Chodacki 
Nukleární medicína, Krajská zdravotní, a. s.
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