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PRÍSPEVOK JEDNOFOTÓNOVEJ EMISNEJ POÈÍTAÈOVEJ TOMOGRAFIE
K DIAGNOSTIKE CIEVNYCH OCHORENÍ MOZGU
DROBNÝ M., VALEKOVÁ A., TEVÍK M., REÒÁK I., LUKOVÁ D., KRÁTKY M., BI¼O P.

SPECT-HM-PAO CONTRIBUTION TO STROKE DIAGNOSIS ASSESSMENT

Background: SPECT-HM-PAO allows to detect the regional
cerebral blood flow and total diminution of the brain perfusion still before morphological substrate evolution in CT
scan, without invasive technologies.
Search goal: The authors have analyzed data obtained by SPECT99m
Tc HM-PAO in the group of 46 patients suffering from cerebrovascular disorders and they have compared them with results
aimed by CT scans. Both, the SPECT-99mTc HM-PAO and CT
scan were performed within 48 hours or later after the onset of
the stroke; some of CT scans were repeatedly performed.
Results: They discovered 40 positive and 6 negative SPECTHM-PAO findings, 26 positive and 20 negative CT scans.
SPECT investigation more frequently discovers circulatory
failures in the clinically altered hemisphere than the CT scan
does in a a substrate; SPECT discloses hypoperfusion of the
clinically unaltered hemisphere if silent hypoperfusion is
present. The ipsilateral foci of CT substrates were significantly less frequently observed (p<0.001) than some ipsilateral
regional hypoperfusions. Not only the number, but also size
and extent of hypoperfusional foci searched by SPECT are
significantly higher and wider than the numbers and dimensions of substrates observed by CT (p<0.001).
Conclusion: CT scan diagnostic possibilities are restricted by
the time factor (CT examinations performed within 48 hours
since the onset of the stroke are significantly less frequently
positive than those performed later  p<0.001). SPECT examination has not such a limiting time factor (p>0.05).
Meaning: Hencce SPECT-HM-PAO renders early, long lasting and wide information on the restriction of the overall
and regional perfusion, independently of the fact as to whether the reduction of cerebral perfusion is, or is not going to
result in ischemic necrosis and/or ischemic sclerosis. SPECT
renders correlation of the perfusion disorder earlier, wider in
space, and more frequently than the CT scan, and therefore
it is a prerequisite to the disclosure of the mentioned silent
focal blood flow reductions. (Graph 12, Fig. 3, Ref. 4.)
Key words: SPECT-HM-PAO, CT scan, SVBE (sudden vascular brain event), stroke, silent foci.
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Pozadie problému: SPECT-HM-PAO umoòuje neinvazívnym
spôsobom detekova regionálny prietok krvi mozgom aj celkový úbytok perfúzie u pred vzniknutím morfologického
substrátu, ktorý dokáe zobrazi CT vyetrenie.
Cie¾ sledovania: Autori analyzovali výsledky vyetrení
SPECT-99mTc HM-PAO v súbore 46 pacientov s cerebrovaskulárnymi poruchami a porovnávali ich s výsledkami CT
vyetrenia. Vyetrenia sa robili do 48 h alebo neskôr po vzniku cerebrovaskulárnej poruchy, niektoré CT vyetrenia sa
robili opakovane.
Výsledky: Vyetrením SPECT-HM-PAO zistili 40 pozitívnych
a 6 negatívnych nálezov, CT vyetrením zistili 26 pozitívnych
a 20 negatívnych nálezov. SPECT vyetrenie èastejie odhalí
poruchu cirkulácie na postihnutej strane ako CT vyetrenie,
odhalí ju aj na klinicky nepostihnutej strane, ak sa vyskytuje. Tieto homolaterálne nálezy sa CT vyetrením významne menej èasto zistili (p<0,001). Nielen poèet, ale aj ve¾kos a rozsah loísk zistených SPECT vyetrením je významne vyí ako pri CT vyetrení (p<0,001).
Závery: Diagnostické monosti CT vyetrenia sú limitované
èasovým faktorom (vyetrenia robené do 48 h sú významne
menej èasto pozitívne ako vyetrenia robené neskôr
p<0,001)). SPECT vyetrenie nemá takýto limitujúci èasový
faktor (p>0,05).
Význam: SPECT-HM-PAO vyetrenie poskytuje teda vèasné,
dlhodobé a rozsiahle informácie o redukcii celkovej a regionálnej perfúzie nezávisle od toho, èi redukcia prietoku spôsobila, alebo nespôsobila ischemickú nekrózu a/alebo ischemickú sklerózu. Poskytuje korelát obehovej poruchy skôr, priestorovo rozsiahlejí a loiskovo poèetnejí ako CT vyetrenie,
má predpoklad odhali aj tzv. subklinické loiskové redukcie prietoku. (Graf 12, obr. 3, lit. 4.)
K¾úèové slová: SPECT-HM-PAO, CT, NCMP (náhle cievne
mozgové prílohy), tiché loiská.
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Po zavedení CT ako rutinnej diagnostickej metódy rapídne
poklesol poèet klasických planárnych rádionuklidových vyetrení
mozgu.
Opätovne zvýený záujem o rádionuklidové vyetrenie mozgu je spojený s vývojom nových rádiofarmák a s dostupnosou
jednofotónovej emisnej poèítaèovej tomografie (SPECT). Tento
pokrok v nukleárnej medicíne umoòuje okrem iného neinvazív-
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Obr. 1. 99mTc HM-PAO SPECT vyetrenie pacientky robené do 3 h od
zaèiatku náhlej cievnej mozgovej príhody ischemického charakteru.
Ukazuje rozsiahly defekt perfúzie v ¾avej mozgovej hemisfére, v oblasti temporo-parieto-frontálnej.
Fig. 1. Examination of a stroke patient performed within 3 hours after
the onset of the hypoxemic stroke by means of 99mTc HM-PAO SPECT
shows the wide perfusion defect in the left cerebral hemisphere in the
fronto-temporo-parietal zone.
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Obr. 2. CT vyetrenie robené do 3 h od vzniku náhlej cievnej mozgovej
príhody neukazuje presvedèivé èerstvé patomorfologické zmeny.
Fig. 2. CT scan, performed within 3 hours from the onset of the hypoxemic stroke in the same patient examined after SPECT had not shown
any pathological convincing fresh changes of pathomorphological nature.

nym spôsobom detekova regionálny prietok krvi mozgu, ale aj
celkový úbytok perfúzie u pred vznikom morfologického substrátu (ischemickej nekrózy), èo nemono oèakáva od CT.
Príèinou cievnych porúch mozgu je náhly alebo postupný pokles prietoku arteriálnej krvi pod kritickú hodnotu 20ml/100g/min.,
pri ktorom v závislosti od dåky trvania redukcie vzniká buï reverzibilná alebo ireverzibilná porucha funkcie. Ak trvanie poklesu prietoku nepresiahne 5 a 20 minút, funkcia sa môe obnovi.
Súbor pacientov, metóda scintigrafického vyetrenia
Rádionuklidové vyetrenie sme robili 99 metastabilným technéciom, znaèeným hexamethyl-propyleneamine oxímom (HMPAO), ktorý je v súèasnosti povaovaný za optimálne rádiofarmakum pre vyetrovanie regionálnej perfúzie mozgu.
Prietok krvi mozgom sme zisovali po intravenóznej aplikácii
99m
Tc HM-PAO (CERETEC fy Amersham, resp. Brain-SPECT
Izinta, Budapest). Aplikovaná aktivita dospelým bola tandardne
740 MBq.
Pacienti boli vyetrovaní v leiacej polohe na chrbte, s hlavou
fixovanou o vyetrovacie lôko. Detekciu distribúcie rádiofarmaka
sme robili gamakamerou SOPHA MEDICAL RECTANGULAR
DSX. Detektor gamakamery sa pri vyetrovaní pohyboval okolo
hlavy vyetrovanej osoby po kruhovej dráhe v rozsahu 0 a 360
uhlových stupòov. Detekcia zvyèajne netrvala dlhie ako 45 minút.
Z nameraných údajov sa poèítaèovou rekontrukciou získala séria
obrazov - tomogramov, ktorá predstavovala trojrozmernú informáciu o rozloení objemovej aktivity. Táto rekontrukcia sa vykonáva-

Obr. 3. CT vyetrenie robené po 72 h od vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody ukazuje ischemické loisko v povodí ACM v¾avo, s výrazným edémom a pretlakom stredových truktúr doprava.
Fig. 3. CT scan performed 72 hours after the onset of the hypoxemic
stroke in the same patient shows a wide fresh ischemic (hypodens-lucent) region supplied by middle cerebral artery. Hypoxemic region is
edematous and results in a shift of the middle line structures.
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la pod¾a programov, dodaných firmou SOPHA MEDICAL FRANCE. Interpretáciu výsledkov robili lekári Kliniky nukleárnej medicíny v úzkej súèinnosti s lekármi Neurologickej kliniky.
Výber pacientov s CMP bol náhodný (random). Pacientom sme
urobili do 48 hodín tzv. vèasné CT alebo SPECT vyetrenie, alebo
sme tieto vyetrenia urobili neskôr (po 48 hodinách od vzniku),
alebo sme urobili vèasné (do 48 hod.) aj opakované (nad 48 hod.)
CT vyetrenia. Pacienti boli na základe získaných informácií prehodnocovaní èo do prognostiky a èo do intenzity revaskularizaènej a reoxigenaènej lieèby.
Zhodnotenie prínosu scintigrafického vyetrenia k detekcii regionálnej perfúzie mozgu sme urobili v súbore 46 pacientov, hospitalizovaných po vzniku cerebrovaskulárnej poruchy na Neurologickej klinike, s priemerným vekom 63 12 rokov. V súbore bolo
28 muov vo veku 63.1 rokov a 18 ien s priemerným vekom 62.7
rokov. Rozloenie súboru do decénií veku ukazuje diag. 1. Na základe zhodnotenia vzniku resp. vývoja ochorenia a neurologické-

ho vyetrenia (diag. 2) sme diagnosticky (pracovná diagnóza) zatriedili pacientov nasledovne:
1/ dysfunkèný stav - 8 pacienti, 2/ tranzientný ischemický atak
(TIA) - 4 pacienti, 3/ reverzibilná ischemická nervová porucha
(RIND) - 15 pacienti, 4/ dokonèená cievna mozgová príhoda
(DCMP ireverzibilná) - 19 pacienti, 5/ subarachnoidálne krvácania (SAK) - 2 pacienti.
Pod¾a stupòa neurologického motorického deficitu sme klasifikovali pacientov nasledovne (diag. 3):
1/bez fokálneho motorického defektu CNS - 5 pacientov, 2/
¾ahká paréza - 7 pacientov, 3/ stredne aká paréza - 16 pacientov,
4/ aká paréza - 5 pacientov, 5/ plegia - 13 pacientov.
Výsledky
SPECT vyetrením, ktoré sme urobili 17 pacientom do 48
hodín po vzniku cerebrovaskulárnej poruchy (vèasné vyetrenie),
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sme zistili 15 pozitívnych nálezov a 2 negatívne. Ïalích 29 pacientov sme vyetrovali pomocou SPECT neskôr ako 48 hodín po
vzniku poruchy a zistili sme 25 pozitívnych a 4 negatívne nálezy.
Súhrne, SPECT vyetrením 46 pacientov, sme zistili 40 pozitívnych a 6 negatívnych nálezov. (diag. 4) Poèet pozitívnych vèasných SPECT nálezov (15 zo 17) sa neodliuje od poètu pozitívnych neskorích SPECT (25 z 29) (p>0,05). Taktie mnostvo negatívnych vèasných (2) a negatívnych neskorích (4) SPECT vyetrení je rovnaké (p>0,05). Úhrný poèet pozitívnych SPECT
nálezov absolútne prevláda.
Vèasné CT vyetrenie do 48 hodín po vzniku cerebrovaskulárnej poruchy sme urobili 38 pacientom, z nich bolo 9 pozitív-
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nych a 29 negatívnych nálezov v zmysle èerstvej loiskovej ischémie. Po 48 hodinách (neskorie vyetrenie) sme urobili CT
vyetrenie 8 pacientom, z nich 1 nález bol pozitívny a 7 negatívnych. Niektoré vasné CT vyetrenia s negatívnymi nálezmi sme
s odstupom èasu opakovali. Z 21 pôvodne negatívnych CT nálezov sme neskôr pri 16 pacientoch zistili u vyvinuté loisko ischémie a pri 5 pacientoch sme vývoj loiska nezistili. Súhrne, CT
vyetrením, robeným 46 pacientom s klinickými prejavmi cerebrovaskulárnej poruchy, sme zistili 26 pozitívnych a 20 negatívnych nálezov. (diag. 5) Poèet pozitívnych nálezov pri vèasných CT
(9) a neskorích CT (1) + opakovaných CT (16) je významne èastejí pri neskorích a opakovaných CT vyetreniach (p<0,001).
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Nálezy pri vèasných CT vyetreniach boli 29x negatívne, pri neskorom CT vy. iba 7x negatívne, pri opakovaných vyetreniach
boli CT nálezy 5x negatívne; neskorie a opakované CT nálezy
boli spolu 12x negatívne, CT nálezy sú teda významne èastejie
negatívne pri vèasných CT vyetreniach (p<0,001).
Porovnanie nálezov vèasného CT a vèasného SPECT vyetrenia ukazuje diag. 6. Poèet pozitívnych nálezov je èastejí pri vèasnom SPECT vyetrení (15) ako pri vèasnom CT vyetrení (9)
(p<0,01). Poèet negatívnych vèasných SPECT nálezov (2) bol významne mení ako negatívnych vèasných CT nálezov (29) (p<0,001).

Porovnanie nálezov neskorieho CT a neskorieho SPECT vyetrenia je na diag. 7. Neskorie ako 48 hod. po vzniku cerebrovaskulárnej poruchy bolo urobené CT vyetrenie u 8 pacientov,
z nich bolo 7 negatívnych nálezov a 1 pozitívny, èo v porovnaní
s neskorím SPECT vyetrením (N = 29, 25 pozit. a 4 negat. nálezy) v poète pozitivnych nálezov SPECT významne prevláda
(p<0,001). V poète negativnych nálezov neskorieho CT a neskorieho SPECT nie je významný rozdiel (p>0.05).
Porovnanie nálezov neskorieho +opakovaného CT vyetrenia
a neskorieho SPECT vyetrenia je na diag. 8.
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Porovnanie výsledkov CT vyetrenia a SPECT vyetrenia
je na diag. 9. Mnostvo pozitívnych aj negatívnych vetkých
CT (26, 20) a SPECT vyetrení (40, 6) je významné v prospech SPECT vyetrenia (p<0.001).
V skupine 46 pacientov sme SPECT vyetrením zistili hypoperfúziu alebo výpad perfúzie, nielen kontralaterálne, ale aj homolaterálne s klinickými prejavmi u 20 pacientov, kým CT vyetrením sme homolaterálne èerstvú ischémiu zistili 2 krát, alebo stariu ischémiu 6 krát, èo je v tatistickom hodnotení významné na
hladine p<0.001. (diag. 10)
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SPECT vyetrením sme zistili tie významne rozmernejie loiská hypoperfúzie a/alebo významne väèí poèet takýchto loísk,
ako mnostvo a/alebo rozsah hypodenzných loísk zistených CT
vyetrením. (p<0.001) diag. 11
Súhlas alebo nesúhlas vetkých (vèasných, neskorích aj opakovaných) CT vyetrení v porovnaní so SPECT ukazuje graf èíslo
(diag. 12).
Obrázky (1, 2, 3) ukazujú jeden typický príklad vèasne pozitívneho nálezu získaneho pomocou 99mTc HM-PAO SPECT pri
vèasnej negativite CT a a neskorej pozitivite CT. Hypoxemické
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zmeny mozgu sú vèaie a pecifickejie odhalené vyetrením pomocou SPECT.
Diskusia
Lipofilný komplex technéciom znaèeného Ceretecu pasívne
difunduje cez hemato-cerebrálnu bariéru a vstupuje do metabolicky aktívnych neurónov a gliových buniek. Tam sa rýchlo zmení

na sekundárny komplex, ktorý má nízku lipofilitu a neprechádza
cez hemato-cerebrálnu bariéru, fixuje sa v mozgu. Tam, kde je
normálny prietok, nahromadí sa radiofarmakum, kde je redukcia
perfúzie, je aj redukcia radiofarmaka. V zónach luxuriantnej perfúzie bude zvýené hromadenie radiofarmaka a teda aj jeho aktivity. Takéto zóny hyperémie v okolí hypoperfúznej zóny mono
identifikova napríklad pri abscesoch, meningeómoch a pod.
V miestach s poruchou perfúzie sú zmenené podmienky distribú-
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cie rádioaktivity. Na farebných obrazoch sú hodnotám rádioaktivity priradené farby, resp. ich odtiene, pod¾a zvolenej farebnej stupnice (na èiernobielych obrazoch pod¾a stupnice odstupòovanej sivej farby).
Rozloenie pacientov s CMP pod¾a veku vyetrovaných v súvislosti so SPECT HM-PAO metódou v 90-tich rokoch, je rozdielne od súborov, vyetrovaných v rokoch 1983 - 1986 resp. 1988,
ktoré sme analyzovali v epidemiologických túdiách (Drobný

685

a spol., 1987, Drobný a spol., 1990). V týchto túdiách sme dokázali, e v 4. decéniu veku je významne mení výskyt CMP ako
v celej populácii Turca. V 5. decéniu vzrastá výskyt a zvyovanie
pokraèuje v 6., 7. a 8. decéniách. Keïe ná pozorovaný súbor je
randomizovaný, môeme kontatova,e s vysokou pravdepodobnosou sa výskyt CMP posunul o decénium smerom k mladím
skupinám obyvate¾stva. V randomizovanom súbore CMP prevládajú TIA,RIND a discirkulaèné stavy. V týchto 3 diagnostických
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skupinách bolo 24 pacientov. Dokonèených CMP bolo 19. Aj toto
rozloenie je odliné od rozloenia pred rokom 1989. Zdá sa, e
pribúda tranzientných, regionálnych èiastoène reverzibilných
(RIND) a dysfunkèných stavov na úkor dokonèených a progresívnych CMP /24:19/. S tým súvisí aj rozloenie súboru pod¾a závanosti loiskového pokodenia. Je ve¾a ¾ahkých loiskových
výpadových javov, dysfunckií a je relatívne menej akých hemiparéz a hemiplégií /24:19/. Okrem toho je prevaha TIA, RIND,
teda reverzibilných regionálnych porúch perfúzie, pri ktorých sa
predpokladá redukcia CBF okolo 20ml/100g/min. Proporcionálne k redukcii regionálneho prietoku krvi je aj distribúcia 99mTc
HM-PAO s rýchlou konverziou na hypolipofilickú formu (Nowotnik a spol., 1985). Pod¾a literárnych údajov v oblasti s normálnou
perfúziou krvi na objem mozgu je mnostvo radiofarmaka dostatoène vysoké, aby rCBV bol zanedbate¾ný pre výpoèet mnostiev
rCBF. Vyplavenie 99mTc HM-PAO v neskorom obraze SPECT sa
pripisuje výraznej redukcii farmaka v plazme (Hayashida a spol.,
1989). Oblasti so zníeným obsahom 99mTc HM-PAO v oneskorenom obraze SPECT sa vysvet¾ujú ako oblasti s redukovaným rCBF
a so zvýeným rCBV, ktoré je vhodné na presný výpoèet rCBF.
Pre diagnostiku tzv. silent foci- tichých loísk pri poruchách
perfúzie neposkytuje CT takú monos zobrazenia ako pri sclerosis multiplex (SM), pri ktorej CT odhalí dokonca viaceré silent
demyelinizaèné plaky súrodencov pacienta so SM, niekedy silent demyelinizaèné plaky homolaterálne s hemisyndrómom.
Ploná, prípadne priestorová prevaha hypoperfúzneho loiska, znázorneného pomocou SPECT - HM-PAO a väèí poèet hypodenzných loísk ukazujú, e toto vyetrenie má väèí prínos pre
zistenie reálneho rozsahu poruchy perfúzie mozgu v porovnaní
s CT vyetrením, ktoré ukazuje a znázoròuje detrukciu tkaniva
mozgu ako dôsledok hypoxemického pokodenia. V miestach s redukciou prietoku sa dostatoène vèas znázorní zníené vychytávanie radiofarmaka a zóna hypoperfúzie je detegovaná skôr, ako sa
vytvorí CT substrát. Tam, kde je luxuriantné prekrvenie ako zóna,
ktorá lemuje hypoperfúzne miesta, je obraz distribúcie rádiofarmaka formovaný do tvaru neobvyklého pre normálne anatomické
pomery mozgu.
Kombinácia SPECT a CT vyetrení, ale aj MRI (túto sme
pouili iba v 4 prípadoch) môe prinies nové poznatky o dynamike cirkulaènej poruchy mozgového tkaniva,ktoré budú prínosom pre lieèbu a prognostiku. SPECT je prínosom pri vèasnej aj
neskorej detekcii regionálnych defektov perfúzie, pretoe regionálna distribúcia rádiofarmaka je priamo úmerná regionálnej
perfúzii.
Záver
Príspevok vyetrení SPECT- 99mTc HM-PAO sme vyhodnotili v súbore 46 pacientov s cerebrovaskulárnymi poruchami
s priemerným vekom 63 12 rokov. V súbore bolo 28 muov vo
veku 63.7 11 rokov a 18 ien vo veku 62.7 rokov. Pod¾a diagnostického neurologického záveru 5 pacientov sme povaovali za regionálnu dysfunkciu, 4 pacientov za TIA, 15 pacientov
za RIND, 19 pacientov za dokonèenú cievnu mozgovú príhodu
a 2 pacientov za subarachnoidálne krvácanie. Fokálny neurologický motorický defekt nebol prítomný v 5 prípadoch
(10.86%), ¾ahká paréza bola v 7 (15.2%), stredne aká paréza

v 16 (34.8%), aká paréza v 5 (10.86%) a plégia v 13 prípadoch (28.26%).
SPECT- 99mTc HM-PAO èastejie odhalilo poruchy cirkulácie
aj na tzv. nepostihnutej strane (p<0.001). Homolaterálne negatívnych CT nálezov je významne viac, ako takých istých pri 99mTc
HM-PAO SPECT (p<0.001). Rozsah a poèet loísk ischemickej
nekrózy v neskorom CT je významne mení, ako rozsah a poèet
defektov krvného prietoku dokázaných neskorím SPECT vyetrením (p<0.001).
Mnostvo pozitívnych nálezov získaných vèasným SPECT vyetrením bolo 15, vèasným CT 9, èo je èastejie pri SPECT (p<0.01).
Mnostvo negatívnych nálezov pri vèasnom CT je 29, pri vèasnom SPECT 2, èo je èastejie pri vèasnom CT (p<0.001). Neskorie CT bolo pozitívne v 1 prípade, ale v 25 prípadoch boli pozitívne neskorie SPECT, èo je èastejie (p<0.001), poèet negatívnych neskorých CT (7) versus (4) negatívne neskorie SPECT
(p>0.05) je rovnaký pri obidvoch vyetreniach.
Poèet pozitívnych nálezov pri vèasných CT (9) a neskorích CT
(1) + opakovaných CT (16), je významne èastejí pri neskorích
a opakovaných CT vyetreniach (p<0.001). Nálezy pri vèasnom CT
vyetrení boli 29 krát negatívne, pri neskorom CT vyetrení boli
negatívne iba 7 krát, pri opakovanom 5 krát negatívne, neskorie
a opakované CT spolu 12 krát negatívne, (p<0.001), t.j. negativita
bola významne èastejia pri vèasných CT vyetreniach. Tento faktor limituje diagnostické monosti CT vyetrenia, zatia¾ èo SPECT
Tc-99mHM-PAO nemá takéto limity, pretoe poèet pozitívnych vèasných SPECT nálezov 15 (88.23% zo 17) sa s poètom 25 (86.2%
z 29) pozitívnych neskorých SPECT neodliuje (p>0.05). Taktie
mnostvo negatívnych vèasných 2 (11.77% zo 17) a negatívnych
neskorých SPECT 4 (13.8% z 29) je rovnaké. SPECT 99mTc HMPAO poskytuje teda vèas a v priebehu trvania hypoperfúzie informácie o celkovej a regionálnej redukcii perfúzie nezávisle na tom,
èi redukcia prietoku spôsobila alebo nespôsobila ischemickú nekrózu, poskytuje korelát obehovej poruchy skôr, priestorove rozsiahlejí a na viacerých miestach, ako vèasné, ale aj neskorie CT
vyetrenie.
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