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Branduolinė medicina 

Scintigrafija, – tai tyrimų metodas, kurio 

metu panaudojami maži kiekiai 

radioaktyvių medžiagų ir taip gaunami 

vidaus organų vaizdai bei įvertinama jų 

funkcija.  

 



Dažniausiai atliekami tyrimai 
 Skydliaukės scintigrafija 

 Kaulų  scintigrafija 

 Dinaminė inkstų scintigrafija 

 Prieskydinių liaukų scintirgrafija 

 Plaučių perfuzijos scintigrafija 

 Miokardo perfuzijos radionuklidinė kompiuterinė tomografija 

 Smegenų perfuzijos scintigrafija 

 Protonų emisijos tomografija 



SKYDLIAUKĖS 

SCINTIGRAFIJA 



Skydliaukės scintigrafija 

 Plokštuminės skydliaukės scintigrafijos vaizduose 
galime įvertinti  

 Skydliaukės lokalizaciją 

 Skydliaukės formą 

 Piramidinių/pridėtinių skiltelių formą ir lokalizaciją 

 Skydliaukės funkcionuojantį plotą ar tūrį 

 Skydliaukės funkcinį aktyvumą (hiperfunkcinė, 
hipofunkcinė) 

 Hiperfunkcinės strumos priežasties nustatymas 

 Įgimto hipotiroidizmo nustatymas 



Skydliaukės scintigrafija 

Papildomi plokštuminai skenai skirtingos 

plokštumose padeda geriau lokalizuoti mazgus 

Radionuklidinė KT t.p. padeda tiksliau nustatyti 

mazgų, turinčių skirtingą funkcinį aktyvumą nei 

difuzinis audinys, lokalizacija 

Mazgų lokalizacija yra svarbi nustatant “šaltus” 

mazgus, prieš atliekant aspiracinę biopsiją. 

 



Normali skydliaukė su 99mTc 

 



Skydliaukės scintigrafija 99mTc 

Padidėjęs radiotechnecio 
telkimasis skydliaukėje 



Skydliaukės scintigrafija 99mTc 

Atipinė skydliaukės 

audinio lokalizacija 



Skydliaukės scintigrafija 99mTc 

Daugiamazginė 

retrosterninė struma 



Skydliaukės scintigrafija 99mTc 

Blokuota 

skydliaukė 

 

 Kodėl ? 



Skydliaukės scintigrafija 99mTc 

Radiotechnecio telkimosi skydliaukėje negausime : 

Esant įgimtai hipotirozei 

Po tiroidektomijos  

Poūmio tiroidito metu 

Po rentgenokontrastinių tyrimų naudojant I k/m 

Vartojant tam tikrus vaistus - jodo preparatai, 

kordaronas, tiroksinas, ... 

Valgant daug I turintį maistą – jūros kopūstai, ... 



KAULŲ SCINTIGRAFIJA 



Atlikimo metodika 

Rutininiam kaulų scintigrafijos skenavimui 

suleidžiame~550MBq 99mTc- MDP 

Skenavimas atliekamas po 2-4 val. nuo 

suleidimo 

Atliekamas plokštuminis viso kūno 
skenavimas iš priekio ir iš nugaros 

Esant reikalui galima atlikti dominančios 
srities RKT 

 



Normalus kaulinis skenas 



Klinikinis pritaikomumas 

 Indikacijos kaulų scintigrafijai 

 Mts kauluose nustatymas ir sekimas 

 Osteomielito ir celiulito diferenciacija 

 Vertinant kaulo gyvybingumą: infarktas, avaskulinė 
nekrozė 

 Vertinant kaulų lūžimus (stress fraktūros, muštas vaikas, 
kompleksinių struktūrų lūžimas) 

 Vertinant protezuotus sąnarius dėl infekcijos ar 
nestabilumo 

 Biopsijos vietos parinkimas 

 Nustatant kaulinių skausmų priežastį 

 



Mts kauluose 

Nustatant mts kauluose, kaulų scintigrafija yra 

labai jautrus tyrimo metodas 

Mts kaulų scintigrafijoje gali būti matomi nuo 

3 mėn iki 3 metų anksčiau nei tiriant 

rentgenologiniais tyrimo metodais 

Navikinio proceso stadijavimas 

 Pacientų su kaulinėmis mts kalų scintigrafijos 

serijos, vertinant terapinį efektą 

Nustatant mts kritiniuose atramos taškuose 
 



Mts kauluose 
superscan 



Radioindikatorių savybės 

50-60% radioindikatoriaus susilaiko 

kaulinėse struktūrose, ~ 28% yra 

ekskretuojama  

Difosfinatai pasižymi greita ekskrecija per 

inkstus, dėl to yra gaunamas geras fono – 

taikinio santykis 2-3 val po injekcijos 

Esant IN, mikštųjų audinių fonas didėja, dėl 

to prastėja vaizdų kokybė 



Didesnis minkštųjų audinių fonas 



MIOKARDO 

PERFUZIJOS 

SCINTIGRAFIJA 



Miokardo perfuzijos scintigrafija 

(MPS) 

Scintigrafija kardiologijoje yra neinvazyvus 
tyrimo metodas vertinant širdies fiziologiją ir 
funkciją 

Vertinant kardiovaskulinę sistemą 
naudojami dviejų tipų tyrimai : miokardo 
perfuzijos ir gyvybingumo ištyrimas 

Atiekama širdies RKT sinchronizuojant su 
EKG įgalina vertinti miokardo perfuziją ir 
kairio skilvelio funkciją vieno tyrimo metu 
 



MPS 

  Krūvio mėginys 

 Bazinis tyrimas 

 

Yra lyginamas radiofarmpreparato 

pasiskirstymo  tolygumas krūvio ir ramybės metu 



Paciento paruošimas MPS 

Prieš tyrimą 

 

Nerekomenduotinas sunkus/gausus  maistas 

Nutraukiami beta blokeriai, perksantinai ir 

ksantinai   

Negalima vartoti vaistų ir gėrimų su kofeinu  



MPS protokolas: Krūvis - Ramybė 

 

  

 

 

 

 



Fizinio krūvio mėginio protokolas 

Kada injekuojamas radioindikatorius? 

Pasiekus užsibrėžto ŠSD po 2 min. 

Esant išemijos požymiams (klinikiniai 

simptomai + EKG pokyčiai) 

ŠSD: (220 - amžius) x 0,85 

Po injekcijos pacientas tęsia fizinį krūvį ~1 – 

2 min. 

 

 



Kontraindikacijos fiziniam krūvio 

mėginiui 
Absoliučios 

 Ūmus MI (<4d.) 

 Nestabili KA 

 Žinoma KVA stenozė 

 Žinomos gyvybei pavojingos aritmijos 

 Ženkli KS išmetimo trakto obstrucija 

 Ūmus endokarditas, miokarditas, perikarditas 

 Ženkli sisteminė hipertenzija 

 Aortos disekacija 

 PATE ar infarktas 

 Sunkūs sisteminiai susirgimai 

 Ženklus KS nepakankamumas 

 



Farmakologinis krūvio mėginys su 

adenozinu 
 Indikacijos 

 Negebėjimas atlikti fizinį krūvį 

 KHPKB 

 Vaistų, ribojančių normalų chronotropinį atsaką, fonas 

 Anksti po ūmaus MI (<3d.) ar po angioplastikos/stentavimo (<2 
savaitės) 

Absoliučios kontraindikacijos 

 BA 

 AV blokas >1° 

 Sistolinis kraujospūdis <90mmHg 

 Vartojant vaistus su ksantinais <12 val., ar dipiridamoli <24 val. 

 



Farmakologinis krūvio mėginys su 

adenozinu 

Adenozinas 0,14mg/kg/min 6 min 

 

   0                     3                           6 

Infuzijos                                                          min. 

pradžia 

                  radiofarm.injekcija 

 

 

 



Vaizdų registravimas 
 

Ant nugaros – įprastas 

Ant pilvo – privalumai: mažiau 

judesio artefaktų 

Vaizdai registruojami atliekant 
krūtinės ląstos RKT (centras širdis) 

Gama kameros detektoriai suvesti 
90°  

Tyrimo metu detektoriai pasisuka 
180°  

SPECT vaizdai registruojami 64 
projekcijose 

 



Normali miokardo perfuzija 

 



MPS reikšmė 

 Labai aukšta neigiama prognostinė vertė 
(>99%) 

 Po neigiamo tyrimo – maža 
kardiovaskulinio įvykio tikimybė 

 Normalios MPS ar mažų sutrikimų 
“garantinis periodas” 18-24 mėn. 

  Ekonomiškai naudinga diagnostinė 

priemonė 

 



INKSTŲ 

SCINTIGRAFIJA 



Indikacijos 
 Inkstų kraujotakos, funkcijos ir šlapimo takų 

urodinamikos įvertinimas. 

 Glomerulų filtracijos greičio nustatymas. 

 Hidronefrozė/obstrukcija   

 Vezikoureterinis refliuksas. 

 Renovaskulinės kilmės hipertenzija. 

 Inkstų vystymosi, padėties anomalijos. 

 Inkstų, šlapimo takų trauminiai pažeidimai. 

 Po inkstų, šlapimo takų operacijų. 

 Transplantuoto inksto funkcijos įvertinimas. 

 

 



Tyrimo eiga 

 Pacientas prieš tyrimą turi būti gerai hidratuotas 

 Radiofarmacinis preparatas yra suleidžiamas 

„bolius“ injekcija į veną, tuo pačiu metu 

pradedant registruoti vaizdus gama kamera. 

 Pacientas yra tiriamas gulimoje  padėtyje taip, 

kad inkstai ir šlapimo takai būtų gama kameros 

regėjimo lauke. 

 Bazinis tyrimas trunka iki 30min 



Perfuzijos ir sekrecijos vaizdas 

 

American Urological Association,Uroradiology For Medical Students (Lesson 5 Nuclear Renography – 1) 

 
 



Ekskrecinis ir sekrecinis vaizdas 

 

American Urological Association,Uroradiology For Medical Students (Lesson 5 Nuclear Renography – 1) 

 



Inkstų scintigrafija 

 Diferencijuojant hidronefrozės kilmę inkstų 

scintigrafija atliekama su furozemidu  

 Inkstų dinaminė scintigrafija su kaptopriliu 

naudojama įtariant renovaskulinę hipertenziją 

 Vezikoureterinis refliuksas (VUR). Tai yra 

retrogradinis šlapimo tekėjimas iš šlapimo pūslės 

aukštyn šlapimo takais link inkstų. 

 



PLAUČIŲ 

PERFUZIJOS/VENTILIACIJOS 

SCINTIGRAFIJA 

 



Plaučių perfuzjos scintigrafija 

 Dažniausia indikacija plaučių perfuzijos 

scintigrafijai atlikti – įtariama PATE 

 Paciento apšvita atliekant plaučių perfuziją su 
99mTc-MAA yra didesnė nei krūtinės ląstos 

rentgenograma, tačiau neviršija ir gali būti 

mažesnė nei atliekant KT 

 Plaučių perfuzijos scintigrafija (be ventiliacijos 

scintigrafijos) yra rekomenduojama nėštumo 

metu pacientėms su įtariama masyvia tromboze 

 

 



Normali plaučių perfuzija 



Plaučių ventiliacijos scintigrafija 

 Aerozolis yra kvėpuojamas per 

kaukę ar per intubacinį vamzdelį, 

pacientui sėdint. 

 Lėtinės PATE diagnostika 

 

 Daugiasluoksnės KT  jautrumas 
51% 

 Dvimatės V/P scintigrafijos 
jautrumas 96-97%, 
specifiškumas 90% 

 



SMEGENŲ PERFUZIJA 



INDIKACIJOS  

 Nervų sistemos ligos, kurių metu tikėtini smegenų 

perfuzijos pokyčiai 

 Smegenų tyrimui naudojami radioindikatoriai 


99m

Tc – HMPAO greitai susitelkia smegenyse, tada 

suskyla į metabolitus kurie pasilieka smegenyse 

Pacientas tiriamas gulimoje padėtyje, taip, 

kad galvos smegenys būtų gama kameros 

regėjimo lauke. 

 



Smegenų perfuzija 



Pozitronų emisijos tomografija 

/Kompiuterinė tomografija 

                  (PET/KT) 



         PET/KT 
 PET/KT tyrimas yra neinvazinis 

kokybinis      biocheminių ir funkcinių 

procesų vertinimas. Tyrimui  yra 

naudojamas FDG gliukozės 

analogas.  

 PET/KT tyrimas padeda nustatyti  

piktybinių ląstelių anatomiją bei 

aktyvumą 



VEIKSNIAI, ĮTAKOJANTYS  

PET / KT TYRIMO KOKYBĘ 

1. MITYBA  
Valgyti mažai angliavandenių ir riebalų turinčio 

maisto. 

Negerti saldžių gėrimų, vaisių sulčių.  

 Likus 6 valandoms iki PET/KT tyrimo reikia nieko 
nevalgyti ir nevartoti cukraus.  

 2. HIDRATACIJA  

 Prieš tyrimą išgerti apie 1 l negazuoto vandens, 
sumažinant fiziologinį gliukozės sunaudojimą sveikuose 
audiniuose ir išryškinant patologinius procesus 



PET/KT 
 

     3. APLINKOS TEMPERATŪRA 

 Nesušalti, sumažinant nepageidaujamą FDG 

kaupimą, ruduosiuose riebaluose. 

   4. FIZINIS KRŪVIS 

 Vengti fizinio aktyvumo, ribojant fiziologinį 

gliukozės sunaudojimą sveikuose audiniuose. 

  5. GLIUKOZĖS KIEKIS KRAUJYJE  

Prieš atliekant tyrimą, gliukozės kiekis kraujyje turi  

neviršyti 7.0 mmol/l. 



18F-FDG TELKIMASIS 



APIBENDRINIMAS 

 Radionuklidinė diagnostika skirtingai nuo kitų 

radiologinės diagnostikos metodų, yra funkcinis 

tyrimas ir atspindi ląstelėse vykstančius procesus.  

 Tačiau branduolinė medicina neapsiriboja tik 

dagnostiniais tyrimais  

 Šiuo metu yra atliekamos ir skydliaukės 

hiperfunkcijos gydymas I 123 bei poliatyvinis 

kaulų metastazių gydymas  naudojant RA 223. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ  


