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RAZVOJ V NUKLEARNO MEDICINSKI TEHNOLOGIJI
Sebastijan Rep,
UKC Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino,Slovenija

Slikanje s pozitronsko emisijsko tomograﬁjo (PET) in eno-fotonsko računalniško
tomograﬁjo (SPECT) temelji na akumulaciji in distribuciji radiofarmakov (RF) na
osnovi katerih se prikažejo informacije za diagnostične in terapevtske namene. Pri
uporabi RF v diagnostične namene, gre v večini primerov za ﬁziološki prikaz, ker
za natančen anatomski prikaz, dobljene slike nimajo dovolj podatkov. Slaba
anatomska informacija je ena od pomanjkljivosti, ki je sprožila razvoj novih
tehnologij, imenovanih hibridno slikanje.
Z izrazom hibridno slikanje je opisana kombinacija računalniške tomograﬁje (CT)
ali magnetne resonance (MR) v kombinaciji z nuklearno medicinskimi
detektorskimi sistemi (PET in SPECT sistemi).
Glavni prednosti hibridne tehnologije sta fuzija nuklearno medicinske (PET ali
SPECT) in najpogosteje CT slike in korekcija atenuacije podatkov pridobljenih s
PET ali SPECT sistemi, ki se korigirajo s podatki dobljenimi s CT skenerjem.
Težave in problemi hibridnega slikanja so vezani na premikanje med preiskavo
(dihalni artefakt), kvantiﬁkacijo, sevalno obremenitev, napake pri korekciji
atenuacije vezane na kovinske dele.
Izboljšave v nuklearno medicinski tehnologiji vključujejo tudi uvedbo novih PET in
SPECT scintilatorjev in programsko opremo za obdelavo podatkov.
Na splošno, kombinacija PET ali SPECT s CT ali MRI lahko vodi do novih spoznanj
na področju raziskovanja in novih kliničnih aplikacij.
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ODGOVORNOST V MEDICINI
Vojko Flis,
UKC Maribor, Strokovni vodja Klinike za kirurgijo, Slovenija

V medicini lahko načeloma govorimo o moralni, etični, civilno pravni
(odškodninski) in kazenski odgovornosti (1,2,3). Gre za obsežno področje, ki ga
na tem mestu kajpak ni mogoče v celoti razčleniti. Predstavljene bodo nekatere
izbrane teme. Večji del evropske in anglosaške zakonodaje na področjih, ki se
dotikajo medicine, v ospredje postavlja zdravnikovo odgovornost. Vendar pa v
sodobni medicini prevladuje delo v skupini. V sodobni medicini skorajda ni več
posega, kjer ne bi sodelovalo več zdravstvenih delavcev, pri čemer so njihova
notranja razmerja zelo različna.
Skupinsko delo (delo v zdravstvenem timu) postavlja v ospredje vprašanje
odgovornosti posameznikov znotraj skupine za opravljeno delo. Pri kazenski
odgovornosti pozna kazensko pravo institut udeležbe, ki ga tradicionalno
uporablja takrat, ko pri kaznivem dejanju sodeluje več oseb (2).
Vendar je ta institut načeloma uporaben zgolj pri naklepnih kaznivih dejanjih, ki so
v medicini redka. Ko govorimo o kazensko pravni odgovornosti gre v medicini
skorajda izključno za malomarnostna kazniva dejanja. Njihova presoja je odvisna
od strukturiranosti skupine in od vrste hierarhičnih odnosov v skupini. V navpično
strukturiranih skupinah se lahko zastavlja vprašanje odgovornosti vodje skupine
(zdravnika?), v vodoravno strukturiranih skupinah pa načeloma velja, da je vsak
posameznik odgovoren za svoje delo.
Pri presojanju odgovornosti znotraj vodoravno strukturirane skupine je potrebno
najprej opredeliti obseg in naravo poklicnih dolžnosti oziroma dolžnostih ravnanj,
značilnih za vsakega izmed sodelujočih. Če sodelujoči v skupini opusti poklicno
dolžnostno ravnanje (ali ravna v nasprotju s standardi stroke), je mogoče govoriti
o malomarnem ali nevestnem ukrepanju.
Primerov vodoravne delitve dela v medicini je veliko: pojavljajo se pri sodelovanju
zdravnikov različnih specialnosti (npr. kirurg-anesteziolog) in tudi pri sodelovanju
strokovnjakov iz drugih področij (npr. zdravnik-klinični psiholog, zdravnikradiološki inženir, zdravnik-medicinska sestra, ipd). Pri primerih vodoravne
strukturiranosti skupine je odgovornost vsakega člana skupine povsem
samostojna.
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Vsak je pri svojem poklicnem ukrepanju dolžan poznati merila dolžne poklicne
skrbnosti za svoj poklic in jih tudi ustrezno uporabljati. Zdravstveni delavci namreč
načelno niso odgovorni za uspeh zdravljenja temveč so odgovorni za ravnanje v
skladu s poklicno skrbnostjo oziroma s pravili stroke.
Vendar pa je v sodobni kontinentalni in anglosaški sodni praksi težišče
odgovornosti v medicini v pretežni meri premaknjeno na civilno pravno
(odškodninsko) področje. V civilni pravdi mora biti škoda, ki je bila nemara
bolniku prizadejana, povrnjena – če je zanjo kdo odgovoren (3). Škodni dogodek
lahko nastane prav enako kot pri kaznivem dejanju s storitvenim ali opustitvenim
dejanjem. Za obstoj civilnega delikta mora biti dejanje kajpak protipravno, kar v
sodobni pravni teoriji pomeni, da je škoda nastala zaradi nestrokovnega ravnanja
ali zaradi odsotnosti bolnikovega soglasja.
Bolnikova zavestna privolitev v ukrepanje (privolitev po pojasnilu) je tako pogosto v
središču odškodninskih postopkov. Glede na različno funkcijo kazenskega in
civilnega prava in njuni različni izhodišči lahko civilno sodišče prisodi odškodnino
četudi v kazenskem postopku ni bilo obsodbe. Opozoriti pa je potrebno tudi na
pomembno značilnost tako imenovanih medicinskih procesov v civilnem pravu:
praviloma zanje velja načelo obrnjenega dokaznega bremena, kar pomeni, da
mora zdravstveni delavec dokazati, da je ravnal v skladu s poklicno skrbnostjo in
dolžnostjo. Tožeči stranki (bolniku) ni potrebno dokazovati, da je zdravstveni
delavec ravnal napačno! Zdravstveni delavec mora dokazati, da ni prekršil
standardov svoje stroke. Ob tem je pomembno še vprašanje vzročne zveze med
domnevnim neustreznim ravnanjem in nastalo škodo, za katero zdravstveni
delavci morajo biti obvezno zavarovani (4).
Avtor bo na osnovi predstavljenih izhodišč obravnaval izbrane teme iz tega
širokega in zapletenega področja sodobne medicine.
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VIABILNOST MIOKARDA IN MAGNETNA RESONANCA
Maja Pirnat,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

Primarna funkcija srca je, da s črpanjem poganja kri po telesu.Čeprav je angina
pektoris velikokrat posledica koronarne bolezni, pa je najresnejša srčna
manifestacija pravzaprav kontraktilna disfunkcija. Funkcija levega ventrikla je
velika determinanta v oceni dolgoročnega preživetja bolnikov.
Med diagnostičnimi metodami, s katerimi lahko ocenjujemo srce, je najnovejša
diagnostika srca z magnetno resonanco. Kmalu je v natančnosti ne samo
dohitela, temveč tudi prekosila nuklearno diagnostiko.
Prednost magnetne resonance je dober prikaz struktur in zelo dobra ločljivost
prizadetega območja, ter predvsem reproducibilnost/ponovitev medote.
Viabilen miokard je po deﬁniciji tisti, katerega kontraktilnost se bo, po odprtju
epikardialne žile, izboljšala. Viabilnost je prdvsem odvisna od prisotnosti
kolateral, ki se lahko tudi na novo razvijejo.
Leta 2000 je dr. Kim v študiji ugotovil, da viabilnost miokarda korelira z debelino
brazgotine. V primeru, da le-ta zajema do 50 procentov debeline stene, je
verjetnost izboljšanja kontraktilnosti visoka in lahko govorimo o viabilnem
miokardu.
Z magnetno resonanco lahko poleg debeline brazgotine ocenjujemo še
kontraktilnost miokarda in debelino stene na koncu diastole (EDWT).
S pravilno izvedeno preiskavo pridobimo podatek o prizadetosti miokarda po
koronarnih področjih, ki ga v kombinaciji za angiograﬁjo lahko uporabimo kot
odličen prognostičen faktor.
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PERKUTANO BALONSKO ŠIRJENJE IN ZAMENJAVA AORTNE
ZAKLOPKE
Igor Balevski, Vojko Kanič, Petra Glinšek,
UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Slovenija

Degenerativna kalcinirana stenoza aortne zaklopke (DKAS) je najpogostejša
okvara aortne zaklopke v zahodnem svetu. Gre za kronično progresivno bolezen,
katere prevalenca s starostjo hitro narašča.
Patohistološki proces je zelo podoben aterosklerozi. Glede na površino aortnega
ustja in razliko tlakov, ki nastane med levim prekatom in aorto, jo delimo na blago,
zmerno in hudo. Glavni klinični simptomi so dispneja, sinkopa, bolečina v prsih,
lahko pa pride tudi do motenj srčnega ritma. Tretjina bolnikov s simptomatsko
hudo aortno stenozo ni primerna za kirurško zamenjavo aortne zaklopke, ki je sicer
zlati standard zdravljenja.
Zato sta se v zadnjem času razvili dve novi metodi – perkutana aortna balonska
valvuloplastika (BAV) in perkutana zamenjavaortne zaklopke (TAVI). BAV je
poseg, pri katerem z napihnjenim balonom razširimo kalcinirano aortno zaklopko.
Poseg opravimo pri bolnikih, ki imajo visoko tveganje za operativni poseg ali pri
hemodinamsko nestabilnih bolnikih kot premostitev do kirurške ali perkutane
zamenjave aortne zaklopke. Pri velikem deležu bolnikov pride do izboljšanja
simptomov, vendar pa je poseg povezan z visokim odstotkom zapletov in
smrtnosti.
TAVI predstavlja najnovejši pristop, kjer se preko femoralne arterije, aorte ali
transapikalno vstavi nova aortna zaklopka in operacija na odprtem srcu ni več
potrebna.
Ključne besede:
Perkutano balonsko širjenje aortne zaklopke, perkutana zamenjava aortne
zaklopke, aortna stenoza.
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OBIČAJNO NEOBIČAJNA RADIOLOGIJA
Robert Kokovnik,
UKC Ljubljana, Klinični inštitut za radiologijo,Slovenija

V dejavnosti zdravstva je več kot 90% njenih uporabnikov istočasno tudi
uporabnikov raznoraznih radioloških storitev. Pri tako velikem številu obravnav ne
mine dan, ko se v nekem diagnostičnem ali terapevtskem radiološkem posegu
oz. storitvi ne bi pojavil tudi kakšen nevsakdanji oziroma nepričakovan dogodek.
Predvsem veliko empatije je potrebno, da se tako resne, pogosto žalostne, kdaj
pa tudi hecne ali celo bolj ali manj bizarne zadeve opravijo profesionalno in kar se
da spoštljivo.
V zagotavljanju integritete vsakega posameznega uporabnika, v razumevanju,
sprejemanju in predvsem spoštovanju vseh posebnosti, pa naj bodo še tako
»čudne«, smo neposredno zajeti tudi RI kot neposredni izvajalci radioloških
storitev. Še tako strokovno usposobljeni in rutinirani RI pa lahko v vsakdanji praksi
vedno in povsod naletijo tudi na bolj ali manj nevsakdanje posameznike, stvari ali
dogodke, ki tudi še tako umirjenim, strokovnim in sposobnim lahko naredijo
službo zelo stresno.
Že samo dejstvo, da je kot uporabnik določene radiološke storitve lahko nek
znanec, prijatelj, morda celo sorodnik in se pred razum nehote postavijo čustva,
se poveča dejavnik tveganja tudi za t.i. strokovne napake. Politravmatizirani
poškodovanci, masovne nesreče, reanimacijski postopki, težke življenjske
preizkušnje, sploh otrok ali mladih ljudi pa tudi morda slabo strokovno znanje in
sposobnosti posameznih članov tima, dejansko še povečuje tako stres kot tudi
možnost nastajanja odklonov pri delu in nastanku varnostnih zapletov. Z
razumskim sprejemanjem in pravilnim procesiranjem vsakega posameznika
oziroma postopka delovanja, se polnopravno in odgovorno v »klinične poti«
umeščamo tudi RI.
V skrbi predvsem za varnost bolnikov, poškodovancev in preiskovancev kakor tudi
ostalih soudeležencev, sta prav kompetentna radiolog in RI v danem trenutku
najbolj izpostavljena in dolžna ohranjati mirnost in pravilnost izvajanja postopka.
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Če se zgodi, da radiologa ni, se razsodnost in odločnost usmeri na RI, ki mora kot
samostojen in kompetenten v celoti opravičiti svojo prisotnost sodelavca, v
danem trenutku pa morda celo kot vodilnega. V takšnih trenutkih se tako tudi
najbolj opazijo vse značajske lastnosti in sposobnosti konkretnih zaposlenih v
poklicu RI. Pravilno delovanje, sprejemanje odločitev kakor tudi odgovornosti,
razumevanje, operativnost in spoštljiv odnos do uporabnika in ostalih članov tima,
bi morale biti »standardna oprema« vsakega RI.
Na konkretnih primerih iz vsakodnevne prakse (ko se »slikovni« prostor spremeni v
operacijsko dvorano ali reanimacijski prostor, huda bolezen ali poškodba
preiskovanca oziroma pacienta odločilno vpliva na čustvovanje izvajalcev
radioloških storitev, neprimerni in neprijetni dogodki v vsakdanji praksi, hude
osebne zadrege posameznikov, »posebni« primeri, posebnosti delovišč,…) bo v
predstavitvi prikazana in poudarjena pomembnost kakor tudi zelo pogosto
odločilna vloga RI.
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VISOKO KONCENTRIRANA JODNA KS PRI CTA SPODNJIH OKONČIN
IN ABDOMINALNE AORTE
Jernej Lučev,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

Pri CTA preiskavi abdominalne aorte in spodnjih okončin moramo zagotoviti
ustrezno kontrastnost arterij, hkrati pa moramo, tako kot pri vseh radioloških
preiskavah, težiti k temu, da zmanjšamo dozo ionizirajočega sevanja (IOS). Ker
pri CTA uporabljamo jodna kontrastna sredstva (KS), moramo dodatno težiti k
temu, da zmanjšamo nevarnost za nastanek s kontrastom povzročene nefropatije
(CIN).
Zmanjševanje nevarnosti za CIN in znižanje doze IOS
CIN Consensus Working Panel so izdali priporočila za zmanjšanje nevarnosti
pojava CIN. Ugotovili so, da je pogostejša pojavnost CIN pri uporabi visoko
osmolarnih KS (HOCM), pri volumnih KS, ki so večji od 100 mL in pri i.a. aplikaciji
KS.
Zlati standard angiografske diagnostike je digitalna subtrakcijska angiograﬁja
(DSA), ki pa jo je v zadnjih letih praktično izrinila računalniško tomografska
angiograﬁja (CTA). DSA je, za razliko od CTA, invazivna metoda, hkrati pa je
potrebna i.a. aplikacija KS. Pri CTA je aplikacija KS i.v. Tako vidimo, da ima CTA
ob tem, da je neinvazivna metoda, pred DSA prednost tudi v tem, da je pri njej
manjša nevarnost za pojav CIN.
Kot smo povedali, moramo težiti tudi k temu, da uporabimo čim manjše volumne
KS. Raziskave so pokazale, da lahko pri uporabi visoko koncentriranih KS
uporabimo manjše volumne KS ob dvigu kontrastnosti aorte in medeničnih arterij.
Ob tem sicer ni izboljšanja diagnostične vrednosti v primerjavi z manj
koncentriranimi KS.
Raziskave so pokazale tudi, da imajo tako HOCM kot tudi izoosmolarna KS
(IOCM) višjo nevarnost za pojavnost CIN kot nizko osmolarna KS (LOCM). Torej
moramo od zmanjšanju volumna in ob i.v. aplikaciji KS težiti tudi k temu, da
uporabljamo LOCM.
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Z visoko koncentriranimi KS pa lahko vplivamo tudi na jakost doze IOS. Raziskave
so namreč pokazale, da se pri uporabi visoko koncentriranih KS lahko uporabi do
30 % nižja doza IOS brez poslabšanja kvalitete slike in nižanja diagnostične
vrednosti.
Zaključimo lahko, da raziskave sicer ne kažejo razlik v diagnostični vrednosti pri
uporabi različnih KS za CTA abdominalne aorte in spodnjih okončin, kažejo pa, da
nam uporaba visoko koncentriranih KS omogoča uporabo manjših volumnov KS,
kar zmanjšuje nevarnost za pojav CIN. Prav tako nam uporaba visoko
koncentriranih KS omogoča, da pri preiskavi uporabimo nižjo dozo IOS.
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ANEVRIZME ABDOMINALNE AORTE; EVAR ALI KLASIČNA
OPERACIJA?
Nina Kobilica,
UKC Maribor, Oddelek za žilno kirurgijo, Slovenija

Anevrizma je pomeni razširitev predela arterije za več kot 1,5-krat glede na
pričakovan primer arterije. Načini zdravljenja obsegajo klasično kirurško popravo,
endovaskularno zdravljenje z širokim diapazonom različnih protez in vse možne
kombinacije obeh načinov. In vprašanje ostaja enako; kako izbrati način, ki je tisti
trenutek najboljši za našega bolnika?
Z naraščanjem starosti prebivalstva narašča število teh bolnikov in le ti imajo
vedno več pridruženih bolezni. Torej bi si želeli postopek, ki je zelo hiter in
omogoča minimalen čas anestezije, je takšen da med samo operacijo minimalno
spremenimo ﬁziološke razmere pri bolniku (npr. tlak), je z njim praktično takoj
možno zaustaviti veliko krvavitev (ruptura anevrizme), je 100% zanesljiv, brez
popuščanja (leakage) in kasnejših recidivov in je zelo enostaven, tako da imamo
vsak dan na voljo zdravnika, ki poseg opravi, proteza pa mora biti prilagodljiva za
različne tipe, velikosti in oblike aorte, tako da ne potrebujemo obsežnih zalog in je
poceni.
Prva uspešna operacija AAA je bila narejena 1952 in način in kirurška tehnika se
od takrat nista bistveno spremenila. Druga pomembna prelomnica je leto 1991,
ko je bila uspešno narejena prva AAA endovaskularno. V ZDA je odstotek elektivno
zdravljenih AAA endovaskularno 70% in vaskularni kirurgi opravijo večino teh
posegov (1). Izkušnje s klasično kirurgijo so med mladimi specialisti v ZDA
redkost in posebno težavo tako predstavljajo reoperacije AAA po
endovaskularnem zdravljenju. Najpogosteje so potrebne zaradi endoleakage - a
tipa I in IV. V revnejših državah tretjega sveta klasično zdravijo AAA v 80-90% in so
zaradi obilice izkušenj rezultati operativnega zdravljenja boljši kot v razvitem svetu
(2).
Kateri postopek izberemo je torej odvisno od lokalnih možnosti neke bolnišnice in
države v kateri se nahajamo. Nekateri so mnenja, da sta postopka enakovredna
posebno glede na dolgoročno preživetje bolnikov. Rezultati raziskav niso enotni,
celo nasprotujejo si (Over trial, DREAM trial in EVAR I trial).
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Seveda je na vse tri najbolj razvpite randomizirane prospektivne raziskave zelo
veliko pripomb in še vedno ostajajo zagovorniki ene metode, ki naj bi bila
superiorna (3,4).
Kot kazalec uspešnosti ene metode so primerjali zgodnje (do 30 dni) in pozno
(več kot 2 ali 3 letno) preživetje pri obeh načinih zdravljenja. Umrljivost je po 30ih
dneh pri bolnikih z endovaskularno popravo nekoliko nižja kot pri klasični operaciji,
vendar se po dveh letih za oba načina zdravljenja izenači in je celo nekoliko nižja
po treh letih, pri bolnikih, ki so bili operirani (1,3,4). Število intervencij zaradi
zapletov primarnega posega, je bistveno manjše pri bolnikih, ki so bili operirani,
kot pri bolnikih, ki so bili zdravljeni endovaskularno. Večina teh posegov pa je bila
opravljena interventno in tukaj kritiki tega načina očitajo, da so bili posegi narejeni
primarno endovaskularno zaradi pomanjkanja izkušenj s klasičnim načinom
zdravljenja in da ni nujno, da je bila izbrana metoda ustrezna za bolnika (3,5).
Zagovorniki operativnega zdravljenja kritizirajo tudi ceno postopka in potrebo po
spremljanju s CTA zaradi številnih dragih dodatnih preiskav in nezanemarljive
izpostavljenosti bolnika sevanju. V prid operaciji gredo tudi dolgoletne izkušnje
glede obrabe materiala in tako recidiva anevrizem. V nekaterih multicentričnih
študijah se anevrizmatska vreča po EVAR-ju polni kar v 21% -ih po petih letih in v
55% zraste za več kot 5 mm v tem obdobju (6). Naslednji očitki so tudi, da
raziskave niso bile narejene v celoti randomizirano, ker nekateri bolniki apriori niso
primerni za endovaskularno zdravljenje (zaprte iliakalne arterije, anatomsko
zvijugane iliakalne arterije itd). Spet pa lahko poseg opravimo skozi brahialno
arterijo in drugačni, novejši načini aplikacije in materiali omogočajo
endovaskularno zdravljenje tudi pri manj anatomsko ugodnih črevni
nih arterijah. Seveda pa velika operacija v trebušni votlini pušča številne druge
posledice; kot so težave z odvajanjem blata, brazgotinska kila in motnje erekcije
(7).
Kljub temu, da imata obe metodi iste cilje in ima vsaka zase svoje omejitve je
odločitev o načinu zdravljenja še vedno sporna...
- 15 -
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ENDOVASKULARNO ZDRAVLJENJE KAROTIKO-KAVERNOZNIH
FISTUL Z ELEKTROLIZNO LOČLJIVIMI ZANKAMI
Tomaž Šeruga,
UKC Maribor, Radiološki oddelek Slovenija

Karotiko-kavernozne ﬁstule (CCF) so patološke komunikacije med notranjo
karotidno arterijo (ACI) in venskimi kompartmenti kavernoznega sinusa (CF).
Etiologija CCF je najpogosteje travmatska po poškodbi baze lobanje s posledično
rupturo kavernoznega dela notranje karotidne arterije, lahko pa nastanejo tudi
spontano s razpoko anevrizme kavernoznega dela notranje karotidne arterije,
lahko kot posledica sklerotičnih sprememb stene notranje karotidne arterije ali tudi
kot ob posledica ﬁbromuskularne displazije. CCF lahko delimo po etiologiji v
travmatske ali spontane, po hitrosti pretoka krvi pa v ﬁstule z veliko in majhno
hitrostjo pretoka.
Anatomsko ločimo neposredne ﬁstule, ki izhajajo iz interne karotidne arterije in
posredne CCF, ki izhajajo iz vej zunanje karotidne arterije. Laceracija ali ruptura
ACI nastane najpogoste med lateralnim in distalnim duralnim prstanom arterije.
Lahko so tudi iatrogene, ki se lahko pojavijo ob transsfenoidnem pristopu ob
nevrokirurških operacijah v področju turškega sedla. Glede na anatomske
karakteristike delimo CCF po BaroW-u v štirih skupine. Lezije tipa A predstavljajo
neposredne ﬁstule med ACI in kavernoznim sinusom, tip B predstavlja ﬁstule med
meningealni vejami ACI in kavernoznim sinusom, tip C so relativno redke in
predstavljajo povezave med zunanjo karotidno arterijo ( ECA) oz. njenimi
meningealnimi vejami ter kavernoznim sinusom. Tip D ﬁstule pa so povezave med
meningealnimi vejami obeh karotidnih arterij in kavernoznega sinusa
in
predstavlja najpogostejšo obliko posrednih CCF. Večino ﬁstul predstavljajo lezije
tipa A, 70% do 90% vseh lezij.
Tipični klinični znaki CCF so hemoza veznice, oteklina vek, pulzatilni eksoftalmus,
šum sinhron z bitjem srca ter motnje vida, ki lahko vodijo v popolno slepoto. Pri
spontanih ﬁstulah so klinični znaki v začetku blagi, če pa se tlak v ﬁstuli zvišuje in
pretok narašča postajajo simptomi hujši. Radiološka diagnostika posrednih in
neposrednih (duralnih) CCF temelji na računalniški tomograﬁji z angiograﬁjo in
magnetni resonanci, prav tako v angiograﬁjo ter orbitalnem ultrazvoku.
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Slikovne metode prikažejo razširitev ene ali obeh zgornjih oftalmičnih ven in
razširitev prizadetega kavernoznega sinusa. Metoda izbora za dokončno
diagnozo je digitalna subtrakcijska angiograﬁja možganskega ožilja z selektivno
kateterizacijo notranje in zunanje karotidne arterije obojestransko. Strategija
endovaskularnega zdravljenja je odvisna od anatomskih in hemodinamskih
razmer ﬁstule. Transarterijska embolizacija z uporabo elektrolizno ločljivih zank
predstavlja varen in učinkovit način zapiranja ﬁstule.
Ta dostop je tudi dokaj razširjen med interventni nevroradiologi, ki zdravijo
intrakranialne anevrizme. Ko lokaliziramo mesto rupture ACI, kateter uvedemo
skozi poko v prizadet kavernozni sinus in ga izpolnimo z zankami. CCF lahko
zapremo tudi s postavitvijo stenta, ki preusmerja pretok, v poštev pa prihaja še
transvenska embolizacija, eventualno pa tudi kirurška ligacija ﬁstule.
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INTERVENTNA RADIOLOŠKA OSKRBA BOLNIKA Z ISHEMIČNO
MOŽGANSKO KAPJO
Hedvika Šauperl, Simona Klampfer,

Ishemična možganska kap nastane zaradi zapore možganske arterije. Zapora je
lahko posledica tromboze ali embolije. Zapora v možganski arteriji okrni preskrbo
možganskih celic s kisikom in hranili. Če zapora traja dolgo, del možganov, ki ga
oskrbuje zaprta arterija, odmre in znaki možganske kapi postanejo trajni.
Ob nastopu možganske kapi so najbolj prizadete možganske celice, ki se
nahajajo na samem mestu zapore. V njih se preskrba s kisikom in hranili
popolnoma prekine, zaradi česar odmrejo. Tik ob območju mrtvega tkiva pa se
nahaja različno veliko območje penumbre ali sence, ki predstavlja del možganov,
kjer se moteno delovanje možganskih celic v primeru pravočasne normalizacije
krvnega pretoka še lahko popravi. Če se žilna zapora ne razreši, se območje
penumbre pretvori v območje mrtvega tkiva, kar vodi v večjo invalidnost. Območje
penumbre tako predstavlja tisti del možganov, ki ga s pravočasnim vzročnim
zdravljenjem možganske kapi še lahko rešimo.
Na Oddelku za radiologijo v UKC Maribor je bila v obdobju od 1.1.2013 in do
1.5.2014 izvedena mehanska odstranitev strdka v možganskih arterijah pri 14
bolnikih. Od tega je bilo 8 moških in 6 žensk. Njihova povprečna starost je bila 59
let. V 8. primerih je bila zaporo na desni ACM, v 6. primerih zapora na levi ACM in
v 2. primerih zapora na AB. Vsi bolniki so bili hospitalizirani na Oddelku za
nevrološke bolezni. Pred znotraj žilnim zdravljenjem so imeli opravljeno CT
možganov, CT perfuzijo in CTA možganskega ožilja. CT diagnostične preiskave
so bile opravljene na Toshiba Aquillion 64 aparatu. Po opravljenih CT
diagnostičnih postopkih je bilo prvotno pri njih izvedeno intravenozno
trombolitično zdravljenje ishemične možganske kapi. Apliciranje trombolitičnega
zdravila je smiselno pri bolnikih, ki so sprejeti v bolnišnico zaradi možganske kapi
v prvih 3,5 - 4. urah po nastopu nevrološke simptomatike in pri katerih je bila s CT
možganov izključena možganska krvavitev.
Če intravenozna tromboliza ni bila uspešna oziroma je bila le delno uspešna, se
izvede mehanska odstranitev strdka. Pri mehanski odstranitvi strdka so bili vsi
bolniki v splošni anesteziji.
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Mehanska odstranitev strdka se je izvajala na Siemensovem aparatu Axiom Artis.
Pri tem smo izbrali protokol za arkus aortograﬁjo s 15 pulzno diaskopijo ob
uporabi funkcije roadmap in 3 slike pri digitalni subtrakcijski angiograﬁji. Ob
diagnosticiranju skupne karotidne arterije smo imeli izbran ﬂow 3 ml/sek in 6 ml
kontrastnega sredstva Iomeprol 300 in ﬂow 1.8 ml/sek ter 3.6 ml kontrastnega
sredstva pri diagnosticiranju cerebralne arterije. Vsi parametri so bili izbrani na
avtomatskem injektorju Acist Voyager. Pritisk, s katerim smo slikali skupno
karotidno arterijo, ni presegal 650 psi-jev. Pri slikanju cerebralne arterije pa smo
ta pritisk zmanjšali na 400 psi-jev. Za diagnostiko je zadostovala povečava 32, ki
je tudi standardna povečava pri CAG-u ali VAG-u. Ko se je izvajal znotraj žilni
terapevtski poseg, je bila potrebna večkratna kontrolna angiograﬁja. To je vedno
opravil radiolog po mikro-katetru brez uporabe avtomatskega injektorja. Ob
izvajanju terapevtskega posega je bila izbrana povečava 16.
Smrtnost bolnikov z ishemično možgansko kapjo je tretja najpogostejša smrtnost
v svetu. Zato je hitro izpeljana diagnostična in terapevtska metoda ključnega
pomena pri oskrbi bolnikov z ishemično možgansko kapjo. Čas, ko naj bo
mehanska odstranitev strdka izvedena, ne sme presegati 6 ur od nastanka prvih
bolezenskih simptomov.
Pri vseh bolnikih, kjer je bila zapora na sprednji cirkulaciji, je bila mehanska
odstranitev strdka 100 odstotno uspešna. V primeru, kjer je bila zapora zadnje
cirkulacije je bila mehanska odstranitev tromba v obeh primerih uspešna. Po drugi
mehanski odstranitvi tromba je ostala AB zožena. Zaradi tega se je izvedel PTA,
ki pa se je nesrečno zaključil, saj je prišlo so krvavitve, ki je bila za bolnika žal
usodna.
KLJUČNE BESEDE
Ishemična možganska kap, intravenozna tromboliza, znotraj žilna mehanska
odstranitev strdka.
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MOŽGANSKA SMRT
Lidija Žitnik,
UKC Maribor, Nevrološki oddelek, Slovenija

Možganska smrt je dokončno in nepovratno prenehanje delovanja celotnih
možganov, kar pomeni možganskega debla in hemisfer, pri osebi, ki se ji ob
umetnem dihanju vzdržuje delovanje srca in krvnih obtočil. Ko je ob upoštevanju
določil pravilnika ugotovljena možganska smrt, je oseba s tem spoznana za
mrtvo.
V svetu še vedno ni soglasno sprejetih priporočil, kako naj se diagnosticira
možganska smrt. V različnih državah so v rabi precej različni pravilniki.
Postopek ugotavljanja možganske smrti se lahko začne pri osebi, ki ima klinično
sliko apnoične neodzivne kome. Obstajajo pa stanja, pri katerih je potrebno
počakati, da vzroki kome minejo oziroma jih je potrebno aktivno odpravljati. Med
najpomembnejšimi določili za ugotavljanje možganske smrti je natančna
ugotovitev izhodiščnih pogojev. Tu je uvedeno razločevanje med primarno in
sekundarno okvaro možganov in supratentorijsko oziroma infratentorijsko
poškodbo možganov.
Nevrološki pregled, s katerim ugotavljamo ugasle reﬂekse možganskega debla, je
pomemben del preiskave za ugotavljanje možganske smrti. Načeloma pa se za
zgodnjo diagnostiko zahtevajo dopolnilne instrumentalne preiskave, razen v
primeru supratentorijske poškodbe.
Te dopolnilne instrumentalne preiskave so:
ź elektroencefalograﬁja,
ź možganski evocirani potenciali (akustični potenciali možganskega debla,
somatosenzorični evocirani potenciali, vidni evocirani potenciali),
ź doplerska transkranialna sonograﬁja,
ź pefuzijska scintigraﬁja možganov,
ź kontrastna angiograﬁja možganskih žil.
Ključne besede:
možganska smrt, nevrološki pregled, instrumentalne preiskave.
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PERFUZIJSKA SCINTIGRAFIJA MOŽGANOV ZA DOLOČANJE
MOŽGANSKE SMRTI
Marko Kustec,
UKC Maribor, oddelek za nuklearno medicino, Slovenija

Perfuzijska scintigraﬁja možganov je danes v svetu in pri nas uveljavljena metoda
za zanesljivo ugotavljanje možganske perfuzije in metabolne aktivnosti
možganov. Spada med dopolnilne preiskave za ugotavljanje možganske smrti.
Prednost preiskave je v tem, da je neinvazivna metoda in da lahko zanesljivo
opredeli možgansko smrt.
Za preiskavo uporabljamo lipoﬁlne radiofarmake, ki so označeni s tehnecijem in
omogočajo prikaz možganske perfuzije in metabolno aktivnost možganov.
Izvedba preiskave je enostavna, zahteva planarno gama kamero in usposobljeno
osebje, rezultati preiskave pa so izredno zanesljivi.
Praviloma izvajamo preiskavo v dveh fazahin to v dinamični faza (ocena perfuzije)
in statična faza (ocena viabilnosti).
V primeru možganske smrti ugotavljamo odsotnost prekrvavljenosti možganov in
odsotnost kopičenja radiofarmaka v možganih.
KLJUČNE BESEDE:
možganska smrt, nevrološki pregled, instrumentalne preiskave.
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CT PREISKAVE PRI UGOTAVLJANJU MOŽGANSKE SMRTI
Marko Vinter, Zinka Škorjanec,
UKC Maribor, Radiološki oddelek Slovenija

CTA (computed tomography angiography – računalniška tomografska
angiograﬁja) je metoda za ugotavljanje možganske smrti. Ima določene prednosti
in tudi omejitve. Natančnost oziroma zanesljivost metode je od 92 -100%,
odvisno od študij, ki so bile opravljene v različnih državah. Tudi primerjava z EEG
dokazuje visoko zanesljivost CTA preiskave. Omejitev, da ni prikazana dinamika
oziroma funkcija, se z uporabo novih CT aparatov, ki omogočajo perfuzijo glave,
lahko odpravi z CT preiskavo perfuzije možganovine.
CTP (computed tomography perfusion- računalniško tomografska perfuzija) se
opravi po protokolu za perfuzijo, nato ji sledi CTA v dveh fazah, arterijski in
venski. Rezultati CTA se interpretirajo na delovnih postajah z MPR, MIP in 3D
prikazom, CTP pa z barvnim prikazom (BV, BF,TTP,...).
Tehnična izvedba preiskave poteka po standardnih protokolih, vendar je ena od
kritik CTA in CTP, da ni nacionalnega konsenza, oziroma speciﬁčno
standardiziranih protokolov, za ugotavljanje možganske smrti glede prametrov
slikanja in analize podatkov.
Primerjalne študije z preiskavami na nuklearni medicini so prav tako potrdile
zanesljivost CTA in CTP preiskav pri ugotavljanju možganske smrti.
V UKC Maribor smo začeli s CTA preiskavami pri ugotavljanju možganske smrti
pred približno 8 leti. Opravljenih je bilo relativno malo preiskav, saj je takšnih
dogodkov malo, zato je težko podati oceno, oziroma natančnejše vrednotenje
rezultatov. Rezultati pa so kljub temu pokazali, da je lahko CTA ustrezna metoda
za ugotavljanje možganske smrti.
Ključne besede:
CTA - computed tomography angiography, CTP - computed tomography
perfusion, možganska smrt.
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PRAVILNIK O MEDICINSKIH MERILIH, NAČINU IN POSTOPKU
UGOTAVLJANJA MOŽGANSKE SMRTI TER O SESTAVI KOMISIJE
ZA UGOTAVLJANJE MOŽGANSKE SMRTI (2001)
Danica Avsec,
Zavod RS za presaditve organov in tkiv, Slovenija transplant

Trenutno veljavni Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja
možganske smrti ter o sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti iz leta
2001 (v nadaljevanju Pravilnik) je 3. slovenski pravilnik o ugotavljanju možganske
smrti, narejen po Harvardskih kriterijih za možgansko smrt. Predhodni pravilniki so
bili sprejeti leta 1986 in nato leta 1996. V načrtu je prenova pravilnika v skladu z
najnovejšimi strokovnimi smernicami.
Pravilnik določa:
ź Podrobna medicinska merila za ugotavljanje možganske smrti
ź Način in postopek ugotavljanja možganske smrti
ź Pravila za določanje sestave komisije za ugotavljanje možganske smrti
Deﬁnicija možganske smrti se po Pravilniku glasi:
Možganska smrt je dokončno in nepovratno prenehanje delovanja celotnih
možganov (možganskega debla in možganskih hemisfer) pri osebi, ki se ji ob
umetnem dihanju vzdržuje delovanje srca in obtočil.
Pogoji za začetek postopkov ugotavljanja možganske smrti:
ź Oseba s klinično sliko apnoične neodzivne kome
ź Apnoična neodzivna koma je stanje globoke nezavesti brez spontanih dihalnih
gibov in z ugaslimi reﬂeksi možganskega debla
ź Izjema – izvabljivi hrbtenjačni reﬂeksi in hemodinamični reﬂeksi (pospešitev
pulza in povečanje krvnega tlaka) na bolečinske dražljaje ali ob hipoksiji
oziroma hiperkapniji (pri testu apneje ali ob izklopu respiratorja)
ź Pri novorojenčkih do enega tedna starosti ugotavljanje možganske smrti po tem
pravilniku ni mogoče.
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Dejavniki, ki jih je potrebno izključiti pred začetkom postopkov za ugotavljanje
možganske smrti:
ź Zastrupitev z alkoholom in drugimi nevrotoksičnimi snovmi
ź Delovanje hipnotičnih in psihotropnih zdravil, kot so barbiturati, benzodiazepini
in nevroleptiki v dozah, ki lahko vplivajo na stanje zavesti
ź Delovanje zdravil ali strupov, ki blokirajo živčno-mišični prenos
ź Ostali vzroki deeferentacije (obtočne okvare oz. encefalitis možganskega
debla)
ź Primarna podhladitev (temperatura v zadniku 32°C ali manj)
ź Cirkulacijski šok
ź Endokrina ali metabolična koma
Ugotovitev tipa okvare možganov
Primarna okvara možganov:
ź Hude mehanske poškodbe glave
ź Znotrajlobanjske krvavitve
ź Ishemični infarkt možganov
ź Maligni znotrajlobanjski tumorji
ź Akutni hipertenzivni hidrocefalus
Sekundarna okvara možganov:
ź Hipoksična ali ishemična prizadetost možganov po zaustavitvi srca ali daljšem
cirkulacijskem šoku
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Klinični znaki možganske smrti:
ź Pacient je v apnoični komi.
ź Odsotnost decerebracijske rigidnosti, dekortikacijske drže in epileptičnih
napadov.
ź Hromi srednje ali skrajno razširjeni zenici.
ź Kornealni reﬂeks je na obeh straneh neizvabljiv.
ź Odsotnost reﬂeksnega odziva na bolečinski dražljaj v področju trigeminalnega
živca.
ź Odsotnost cefalo-okularnega reﬂeksa.
ź Odsotnost vestibulo-okularnega reﬂeksa.
ź Odsotnost žrelnega reﬂeksa.
ź Odsotnost reﬂeksa kašljanja pri draženju sluznice sapnika.
ź Pri testu apneje ni dihalnih gibov (test se opravi po drugem kliničnem pregledu).
Obvezna dopolnilna instrumentalna preiskava:
ź EEG brez možganske električne aktivnosti.
ź Instrumentalni testi, ki dokazujejo zaustavitev znotrajlobanjskega krvnega
obtoka (perfuzijska scintigraﬁja, transkranialna dopplerska ultrasonograﬁja).
Presledek med dvema kliničnima pregledoma:
Primarna okvara možganov:
ź Perfuzijska scintigraﬁja po prvem kliničnem pregledu dokazuje zaustavitev
pretoka + pozitiven test apneje - zadostuje samo en klinični pregled / smrt
bolnika je potrjena
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ź EEG na voljo:
ź 6 ur za odrasle in mladostnike nad 12 let,
ź 12 ur za otroke stare od 2 do 12 let,
ź 24 ur za otroke stare od 2 meseca do 2 leti,
ź 72 ur za dojenčke mlajše od 2 mesecev.
ź EEG ni na voljo:

Supratentorijska okvara:
ź 24 ur za odrasle in mladostnike nad 12 let
ź 48 ur za otroke stare od 2 meseca do 12 let.
ź Infratentorijska okvara oz. primarna lokalizacija okvare ni znana:
ź možganske smrti po tem pravilniku ni mogoče ugotoviti brez EEG pregleda
ali dokazane zaustavitve znotrajlobanjskega obtoka krvi.
Sekundarna okvara možganov:
ź Ko je na voljo dopolnilna instrumentalna preiskava, so presledki enako kot pri
primarni okvari možganov.
ź Če dopolnilne instrumentalne preiskave ni mogoče uporabiti:
ź Mimimalni presledek:
ź 24 ur za odrasle in mladostnike nad 12 let,
ź 72 ur za otroke stare od 1 tedna do 12 let
Imenovanje komisije za ugotavljanje možganske smrti:
Komisijo sestavljata 2 zdravnika, ki opravita klinični pregled neodvisno drug od
drugega, ter zdravnik, ki opravi dodatno instrumentalno preiskavo.
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Prvi član je:
ź Specialist anesteziolog, specialist internist ali specialist pediater
ź Dela na področju intenzivne medicine
ź Ima izkušnje pri zdravljenju bolnikov s hudimi poškodbami možganov.
Drugi član je:
ź Specialist nevrolog, specialist nevrokirurg ali zdravnik specialist z izkušnjami
na področju intenzivne medicine in zdravljenja hudih poškodb možganov .
Poleg tega je član komisije tudi zdravnik, ki opravi instrumentalne preiskave.
Zapisnik o ugotavljanju možganske smrti:
Diagnostični postopki in ugotovitve morajo biti zapisani na predpisanem obrazcu,
ki je priloga Pravilnika.
Čas smrti:
Po Pravilniku je čas smrti enak času ugotovitve možganske smrti.
V praksi je čas smrti stvar dogovora po posameznih bolnišnicah. Običajno se za
čas smrti šteje čas, ko se zaključi drugi klinični pregled in so na voljo rezultati
instrumentalnega pregleda. Takrat se komisija sestane, pregleda izvide in razglasi
čas smrti. V nekaterih bolnišnicah je to čas zaključka testa apneje.
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DTI (Diffusion tensor imaging)
Robert Pintarič,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

DTI (diffusion tensor imaging) difuzijski tenzor oz. traktograﬁja nam prikaže
informacije o povezanosti med regijami in intaktnosti nevronov. Metoda je klinično
izredno uspešna. Glavna klinična uporaba DTI je v študijah in zdravljenju
nevroloških motenj, zlasti pri zdravljenju bolnikov z možgansko kapjo. S pomočjo
DTI lahko razkrivajo nepravilnosti v beli možganski strukturi. Omenjena metoda je
postala standard za ocenjevane bele možganovine.
Namen je predstaviti klinično uporabno metodo s katero prikažemo predvsem
okvare in motnje nevrološkega sistema.
Izbrali smo preiskave pacientov, ki so bili naročeni na MR Magnetno resonančno)
preiskavo in smo jim opravili DTI na aparaturi GE Signa Excite HDxt 3T. Pri vseh
pacientih smo uporabili standardna pulzna zaporedja in RF pulze,ki se uporabljajo
za DTI metodo. Učinkovitost metode smo dopolnili z računalniško obdelavo na
delovni postaji ADW 4.4 General Electric.
Z uporabo metode DTI lahko slikovno z naknadno računalniško obdelavo
prikažemo motnje in izpad v nevronskem sistemu. Prikazali smo tudi možnost
uporabe drugod po telesu z določenimi kliničnimi diagnozami. V kombinaciji z
drugimi funkcionalnimi metodami je DTI metoda izbora pri kliničnih diagnozah.
KLJUČNE BESEDE
DTI, tensor, difuzija, bela možganovina, nevroni.
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MINIMALNO INVAZIVNA PERKUTANA VETRTEBROPLASTIKA
Martina Nezman,
UKC Maribor, Nevrološki oddelek, Slovenija

S povečanjem povprečne starosti in načina življenja prebivalstva narašča tudi
število bolnikov z osteoporozo. Osteoporoza je najpogostejša metabolna
bolezen, ki prizadene okostje. Zanjo je značilno zmanjšanje mineralne kostne
gostote, kar ima za posledico večjo verjetnost zlomov. Kljub temu, da je
medikamentozno zdravljenje osteoporoze v zadnjem desetletju zelo napredovalo
zlomi vretenc še vedno predstavljajo pomemben vzrok obolevnosti pri
osteoporozi. Najpogosteje so prizadeta vretenca torakolumbalnega prehoda od
osmega torakalnega vretenca do drugega ledvenega vretenca. Akutne bolečine,
ki se pojavljajo ob kompresijskih frakturah hrbtenice pogosto onemogočajo
normalno življenje bolnikov. Minimalno invazivna perkutana vertebroplastika, ki se
izvaja z uporabo diaskopije, je minimalno invazivna kirurška tehnika, pri kateri
bolniku v poškodovano vretence injiciramo dvokomponentni kostni cement. Po
aplikaciji se cement v korpusu vretenca strdi in ustvari cementno kostni blok z
zmanjšanjem ali celo izginotjem bolečine.
Pred samim operativnim posegom se opravi klasično slikanje hrbtenice v dveh
projekcijah, CT in MR obolelega dela hrbtenice. Operativni poseg lahko izvajajo
spinalni kirurgi ali interventni radiologi, ki so vešči posegov na hrbtenici.
Prikaz primera: 76 letna bolnica z več nivojskimi osteoporotičnimi zlomi vretenc
(od Th 8 – L2), pri kateri je pod diaskopsko kontrolo izvedena več nivojska
vertebroplastika
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KIRURSKI VIDIK UPORABE SLIKOVNE DIAGNOSTIKE PRI
OBRABNOSTNIH SPREMEMBAH HRBTENICE
Janez Ravnik,
UKC Maribor, Oddelek za nevrokirurgijo,Slovenija

Obrabnostne spremembe hrbtenice predstavljajo kombinacijo obrabe
medvretenčnih ploščic, malih sklepov in ligamentov. To vodi v tvorbo osteoﬁtov,
hipertroﬁjo malih sklepovin ligamentov, protruzije in zdrse medvretenčnih ploščic
ter stenozo spinalnega kanala. Nejpogosteje je obrabljena vratna in ledvena
hrbtenica. Klinična slika se kaže kot bolečina v vratu ali križu, radikulopatija
(prizadetost živčnega korena), mielopatija (pri vratni hrbtenici), nevrogene
klavdikacije ter sindrom caudae equinae.
Poleg nevrološkega pregleda je za odločitev glede načina zdravljenja potrebna
ustrezna slikovna diagnostika. Najustreznejša preiskava je magnetnoresonančno
(MR) slikanje ustreznega segmenta hrbtenice. MR običajno pokaže vse večje
patološke spremembe. Rentgensko slikanje hrbtenice običajno ni potrebno. Za
določanje nestabilnosti se uporablja funkcionalno rengtgensko slikanje. Slikanje z
računalniško tomograﬁjo (CT) je manj uporabno od MR in prav tako običajno ni
potrebno.
Pri presoji glede operativnega posega pa je nujna skladnost klinične slike in izvida
slikovnih preiskav. Kirurgu mora biti namreč jasno, kaj točno bo naredil, katere
živčne strukture sprostil ter na katere bolnikove težave lahko vpliva. Bolnik ima
lahko izrazito obrabo hrbtenice, ki pa morda sploh ni povezana z njegovimi
težavami. Pri presoji mora kirurga torej voditi celotna klinična slika in ne samo
rezultati slikovnih preiskav. Pri tem so za presojo ključna predvsem večja
odstopanja – večji zdrsi ploščic, izrazite stenoze, večje spondilolisteze.
Pri večini bolnikov z obrabnostnimi spremembami hrbtenice operacija ni
potrebna. Če so prisotni izraziti izpadi mišične moči, sindrom caudae equinae ali
nenadna kompresija hrbtenjače, je običajno potreben urgentni poseg. Operira se
tudi večina bolnikov z izrazitimi stenozami hrbtenice in nevrološkimi izpadi. Če je
prizadetost predvsem bolečinska, nevrološki izpadi pa so minimalni, je operacija
potrebna predvsem v primeru neuspešnosti nekirurškega zdravljenja.
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PEDIATRIJA – DOLOČANJE KOSTNE STAROSTI
Katica Leva, Veronika Podletnik Kolar, Saša Kolbl,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

Normalna rast kaže na dobro zdravstveno stanje otroka in mladostnika. Velikost
posameznega otroka se ocenjuje, glede na povprečno velikost otrok pri določeni
starosti, kar se odčita iz posebnih tabel in ob pomoči diagnostičnih preiskovalnih
metod. Rastni hormon adenohipoﬁze ima v telesu posameznika pomembne
naloge: v vseh življenjskih obdobjih vpliva na rast, razvoj in obnovo vseh telesnih
tkiv, uravnava pa tudi določene vidike presnove beljakovin, ogljikovih hidratov in
maščob.
Predstaviti nizko rast pri otrocih, kot najpogostejši telesni zaplet z medicinskega
vidika, vzroke zanj, vlogo in nalogo rentgenskih slikovnih metod ter prikaz
primerov dobre rentgenske prakse.
Materiali in metode dela: Prikazani so rentgenogrami velikosti kosti rok z
zapestjem od obdobja novorojenčka do 18. let starega otroka.
Rastni hormon ima pomembno vlogo, ne le v rasti otroka in mladostnika, ampak
tudi pri presnovi, imunskem in reproduktivnem sistemu ter v stalni obnovi tkiva.
Metoda ocene kostne starosti, je rentgenska ocena dozorevanja kosti.
Najpogosteje se uporablja rentgenska slika ene roke, z vključujočimi zapestnimi
koščicami. Če je kostna starost starejša od realne starosti posameznika
(pomanjkanje rastnega hormona), pomeni, da otrok zaostaja v rasti in, da je
potrebno zdravljenje z dodajanjem rastnega hormona. Če je pa kostna starost
mlajša od realne starosti posameznika, pa pomeni, da bo otrok rastel počasneje.
Na osnovi kostne zrelosti lahko določijo tudi začetek pubertete. Vsake nadaljnje
kontrole so odvisne od napredka v rasti posameznika.
Pri nizki rasti, ki je posledica pomanjkanja rastnega hormona, omogočata čim
zgodnejša diagnoza in ustrezno zdravljenje končno višino, ki ne odstopa bistveno
od normalne višine v odrasli dobi.
Ključne besede:
rast otrok, rastni hormon, nizka rast, rentgensko slikanje, prikaz primerov.
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CT SLIKANJE KOLENSKIH SKLEPOV – LYONSKI PROTOKOL
Brane Nezman, Simona Šmigoc,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

Kolenski sklep je največji in najbolj zapleteno grajen sklep v človeškem telesu.
Temeljna biomehanska lastnost kolena je, da deluje v območju ohlapnosti. To
pomeni, da lahko majhne sile povzročijo sorazmerno velike premike sklepnih
površin.
Stabilnost kolenskega sklepa je odvisna od mnogih dejavnikov, med katerimi so
zelo pomembni: mehanska os sklepa, kostni elementi, sklepne ovojnice,
mišično-tetivni aparat.
Pogačica je pomemben del stabilnosti kolenskega sklepa, njeno gibanje mora biti
neovirano in ohlapno, premiki pa morajo biti znotraj parametrov mehanske osi
sklepa.
V kolikor se izključijo zlomi in obolenja vezivnega in mišičnega tkiva, se zdravnik
odloči še za CT in MR slikanje kolenskih sklepov.
Na Radiološkem oddelku UKC Maribor opravljamo CT slikanje kolenskih sklepov
pri sumu na nestabilno pogačico po t.i. Lyonskem protokolu.
Na našem oddelku uporabljamo CT aparat TOSHIBA s 64 rezinsko tehniko.
Pacient leži na hrbtu na preiskovalni mizi, z ustrezno zaščito, noge ima položene
vzporedno na posebnem pripomočku, ki zagotavlja stabilni kot 20 stopinj ves čas
preiskave. Slikata se obe koleni primerjalno.
Uporabljamo 100 kV in 150 mA, 0,5 rotacije na sekundo, mehki karnel (FC 03),
rekonstrukcija je 0,5 na 0,3 mm.
Podatke obdelamo z rekonstrukcijskim intervalom 2 mm obeh kolen v treh
ravninah.
Meritve po Lyonskem protokolu se opravijo na prečnem prerezu stegnenice, ko
ima ta obliko rimskega loka. Izmeri se kot med posterjornimi kondili in
transverzalno osjo pogačice. Ta kot naj bi znašal pri normalnem kolenu enako ali
manj kot 20 stopinj.

- 33 -

Za meritev razdalje med golenico ( Tuberositas tibiae ) točka TT v angleški
literaturi in interkondilarnim žlebom stegnenice ( Trochlea intercondylaris ) točka
TG, uporabimo tehniko lepljenja prečnih prerezov v eno samo sliko. Izmerjena
razdalja mora znašati enako ali manj kot 21 mm.
Opozoriti moramo na zelo različno anatomijo kolenskih sklepov pri pacientih in na
zelo majhne razlike med izbranimi orientacijskimi točkami in linijami, ki jih
uporabimo za meritve
Za korektno meritev so tako potrebne ustrezne izkušnje radiološkega inženirja in
dobro sodelovanje z napotnim zdravnikom.
Ključne besede:
kolenski sklep, nestabilna pogačica, Lyonski protokol
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SODOBNI PRISTOP K MAMOGRAFIJI
Martina Zupanc, Mateja Videtič,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

Metoda izbora pri zgodnjem odkrivanju bolezni dojk je digitalna mamograﬁja.
Za optimalen izvid je potrbno zajeti vse mejne strukture, prikazati razpeto in
pregledno žlezno tkivo dojke, da lahko zdravnik radiolog z vso zanesljivostjo oceni
in analizira mamogram.
Pozicioniranje dojke zahteva natančno in zbrano delo radiološkega inženirja, ki ga
omejuje več motečih faktorjev ( strah pri ženski, uporaba pritiska na dojko,
izzvana bolečina, izvid ??? ) .
Zdravnik radiolog ne more oceniti rentgenske slike dojke, če ni prikazana največja
možna površina dojke.
Ključne besede:
mamograﬁja, pozicioniranje, optimalen mamogram
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TRANSKATETERSKA ARTERIJSKA KEMOEMBOLIZACIJA
JETRNIH ZASEVKOV KOLOREKTALNEGA KARCINOMA
Simona Klampfer,
UKC Maribor, Radiološki oddelek,Slovenija

Kolorektalni karcinom je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. Ko
je pri bolnikih postavljena diagnoza, so že pri 25% karcinomov kolona in 50-70%
karcinomov rektuma prisotni zasevki. Kolorektalni karcinom primarno zaseva v
jetra. Bolniki, pri katerih se zasevki ne zdravijo, imajo 5-10 mesecev preživetja.
Zdravljenje zasevkov podaljša življenje bolnikov do 20 mesecev. Zasevki se lahko
zdravijo resektabilno (operativno) ali neresektabilno z uporabo sistemske ali
lokalne kemoterapije. Med lokalne kemoterapije spada tudi transkateterska
arterijska kemoembolizacija (TACE).
V letošnjem letu se je na oddelku za Radiologijo Kliničnega centra Maribor pričela
izvajati raziskava o zdravljenju neresektabilnih zasevkov kolorektalnega karcinoma
jeter z uporabo TACE metode, ki bo vključevala uporabo Embozene TANDEM
mikrosfere, napolnjene z irinotekanom (DEBIRI).
Do sedaj je bil pri nas zdravljen eden bolnik, moški. Bolnik je star 70 let. Pri njem
so bili opravljeni 4. sklopi zdravljenja. Dan pred in po posegu je bil hospitaliziran na
Oddelku za splošno kirurgijo. Vsakič je za naše zdravljenje potreboval sveže
laboratorijske izvide vrednosti koagulacije krvi, KKS in laboratorijske izvide
vrednosti kreatinina. Pred in po vsakem posegu je bil ustrezno oskrbljen z zdravili
po protokolu, ki se je uveljavil v tujini (Miami).
Posegi so potekali z uporabo Seldingerjeve metode ob transarterijskem,
transfemoralnem, retrogradnem pristopu. Ob vseh sklopih je bil selektivno
prikazan trunkus celiakus (CEG) in arterija hepatika. Uporabljeno je bilo
kontrastno sredstvo (KS) Iomeprol 300. Za CEG je potrebno uporabiti 20-25 ml
KS, pretok 5 ml/sek in pritisk 650 psi. Za hepatikograﬁjo zadostuje 15-18 ml KS s
pretokom 3 ml/sek in pritiskom 500 psi-jev. Slikanje mora trajati tako dolgo, da je
prikazana tudi venska faza.
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Ob slikanju bolnik zadrži dih. Ob vsaki seansi je pred aplikacijo
kemoembolizacijskega sredstva z mikrosferami 40-75 µm radiolog apliciral 1 ml
lidokaina intraarterijsko, nato kemoembolizacijsko sredstvo v 7. in 8. jetrni
segment do staze. Za vsako seanso je bilo namenjeno maksimalno 100 mg
irinotekana. V prvih dveh je bil apliciran ves irinotekan, v naslednjih sklopih pa je
bila staza dosežena prej.
Po protokolu je bila po 3. mesecih od začetka zdravljenja opravljena kontrolna
računalniška tomograﬁja (CT) zgornjega trebuha. Kontrola je pokazala izključitev
zasevkov iz krvnega obtoka.
Drugo kontrolno CT slikanje je bilo narejeno po protokolu po 6. mesecih od prvega
zdravljenja. Žal pa je to pokazalo napredovalo bolezen v jetrih.
Cilj posega je izključiti zasevke iz krvnega obtoka. Če je pri bolniku zdravljenje
uspešno, je lahko njegovo preostalo življenje podaljšano in kvalitetno.
KLJUČNE BESEDE
Kolorektalni karcinom, zasevek, jetra, TACE, DEBIRI.
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