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O odgovornosti v zdravstvu se v Sloveniji razpravlja desetletja. 
Na področju moralne ter etične odgovornosti, slednja je dejansko 
uzakonjena v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, lahko v zadnjem 
desetletju opazujemo moralno ohlapnost. Enako velja za poklicno 
odgovornost. Določen premik je videti na področju odškodninske 
odgovornosti, kjer se zdi, da so slovenska sodišča v nekaterih pri-
merih s prisojanjem sorazmerno visokih odškodnin želela opozoriti 
tudi na to, da je potrebno etično in poklicno odgovornost zdra-
vstvenih delavcev pričeti razumevati v njuni prvinski zasnovi. Zara-
di premikov na področju odškodninske odgovornosti na tem mestu 
ne bomo poglobljeno obravnavali etične in poklicne odgovornosti. 
V klasičnem civilnem pravu so bolniki in zdravniki ter zdravstvene 
ustanove, ki pacienta zdravijo, v pravnem odnosu. To načeloma 
velja tako za tako imenovane anglosaške kot za kontinentalne prav-
ne sisteme, četudi se lahko znotraj ene ali druge skupine o natančni 
naravi tega odnosa lahko najdejo teoretične razlike (1,2). Presoja-
nje odškodnina za morebitno nastalo škodo pri zdravljenju pa se v 
obeh sistem naslanja na iskanje krivde pri izvajalcu. Če ni krivde, v 
tem pravnem razmerju tudi ni odškodninske odgovornosti (2,3,4). 
V Sloveniji imamo podobne pravne razmere. Odškodninska od-
govornost zdravnikov v Sloveniji ni urejena s posebnim zakonom, 
pač pa se za njeno obravnavanje uporabljajo splošne določbe o 
odškodninski odgovornosti, ki jih vsebuje Obligacijski zakonik 
(OZ). V slovenskem pravu je odgovornost zaradi zdravniške na-
pake mogoča tako na pogodbeni kot na deliktni osnovi, vendar 
vedno po načelu krivde (5). Odškodninska odgovornost zdravnika 
in zdravstvenih ustanov se torej naslanja izključno na malomarnost 
in to na vsako stopnjo le-te. Za civilno odgovornost zdravnika je za 
razliko od kazenske dovolj že lahka malomarnost, ki pa se ocenjuje 
kot objektivna kategorija, in sicer z objektivnimi kriteriji za ma-
lomarnost. Pri ugotavljanju malomarnosti sodišča v civilni pravdi 
presojajo, ali se je zdravnik pri opravljanju medicinske dejavnosti 
držal standardov profesionalne skrbnosti, oziroma standardov stro-
kovnega znanja, ki ga ima podoben istovrsten zdravnik v podobnih 

okoliščinah. Pri tem je potrebno za nastanek in presojo odškodnin-
ske obveznosti oziroma škode (premoženjske in nepremoženjske) 
v civilni pravdi opredeliti in pojasniti posamezne predpostavke, ki 
morajo biti sočasno izpolnjene — nedopustno škodljivo dejstvo 
oz. protipravnost, vzročno zvezo, škodo in odgovornost. Pravična 
denarna odškodnina pomeni za oškodovanca določeno zadošče-
nje, ki naj omili njegove težave. Namen odškodnine za nepremo-
ženjsko škodo ni ne povrnitev škode niti kaznovanje povzročitelja 
škode. Tudi ustaljena slovenska sodna praksa poudarja izravnalno, 
reparacijsko funkcijo pri premoženjski in zadoščenje pri nepremo-
ženjski škodi. (6). Avtor v svojem predavanju razpravlja o osebni 
odgovornosti zdravstvenih delavcev v okviru odškodninskega in 
kazenskega prava.

Literatura:
1.  A. Merry, A. McCall Smith eds. Errors, Medicine and the Law, 
Cambridge University Press, Cambridge 2008.
2. Heberer J. Arzt und Recht. MWV Medizinisch Wissenschaftli-
che Verlagsgesellschaft, Berlin 2013. 
3.  Studdert DM, Brennan TA. No-fault compensation for medical 
injuries. The prospect for error prevention. JAMA 2001;286:217-
223.
1. Farrell AM, Devaney S, Dar A. No-fault compensation schemes 
for medical injury: a review. Scotish governement social research 
2010.www.gov.scot/Resource/0039/00394407.pdf.
2. Samec Berghaus N, Pristovšek RF. Nova dognanja o od-
škodninski odgovornosti zdravnikov. Medicina in pravo. Raz-
merje med pacientom in zdravnikom. Maribor 2016. DOI 
10.18690/9789616399760.2016 LeXonomica.Press -http://confe-
rences.lexonomica.press.  
3. Judikat VS0015689, Sodba II Ips 130/2012, VSM I Cp 
1032/2011.
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Poleg neke splošne izobrazbe, inteligence in sposobnosti je pri delu z ljudmi in v »storitveni dejavnosti« (poklicu), kjer 
se lahko tudi neposredno škoduje zdravju, nujno potrebna tudi določena stopnja čustvene inteligence predvsem »iz-
vajalcev«. Vsak posameznik ima svoje življene in njemu pomembne prioritete. Prestrašeni, bolni ali poškodovani  
»uporabniki« so pa še toliko bolj zahtevna populacija. V PP predstavitvi se bo poskušalo na praktičnih primerih orisati odnos 
med uporabniki radioloških storitev in izvajalci le teh, predvsem, kako bi moralo biti, da bi bilo v skladu s čim širšimi člove-
škimi, moralnimi, fizičnimi in čustvenimi nazori oz. usmeritvami pravilnega delovanja. Seveda pa v razmislek in presojo za 
odločitev po »spremembah« vsakemu posamezniku oz. slušatelju.
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MRI je neinvazivna metoda, ki temelji na principu nuklearne magnetne resonance. Da se je iz osnovnih principov NMR 
razvilo slikanje človeškega telesa, je bilo potrebno kar nekaj napredka. Osnovna težava MR slikanja srca je seveda samo 
gibanje srca in gibanje pljuč pri dihanju, ki povzročajo nastanek artefakta na sliki. Tako se artefaktu zaradi dihanja, izogne-
mo z zadržanjem diha med slikanjem. Za samo srčno gibanje pa uporabimo EKG „gating“, R val se uporabi kot referenčna 
točka in sliko pridobimo iz pridobljenega zamika po R valu. Ta izboljšanja so postavila MR srca  kot standardno preiskavo, 
za oceno srčne mišice, odkrivanje miokardnega infarkta, in  morebitnih mas v srcu.
Zakaj Viabilnost: študije so pokazale, da lahko po aplikaciji kontrastnega sredstva ocenimo ali gre za ozdravljivo ali neoz-
dravljivo okvaro srčne mišice, ne glede na velikost in starost okvare. Se pravi   ali gre za akutni ali kronični infarkt, ocena le 
tega, in kakšna je možnost ozdravitve. Ta preiskava se opravlja pri bolnikih z ventrikularno disfunkcijo, pred kirurškim ali 
perkutanim posegom revaskularizacije. 
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Magnetna resonanca je odlična diagnostična metoda v diagnostiki kardiomiopatij, saj prikaže miokard z boljšo prostorsko 
ločljivostjo kot ultrazvok. Osnovno sito v diferenciaciji kardiomiopatij je kopičenje kontrastnega sredstva na različnih lokaci-
jah v miokardu – subendokardialno, v sredini miokarda ali subepikardialno. Sicer kopičenje kontrasta ni specifično, lahko pa 
precej zoži in usmeri diferencialno diagnozo. Glede na zajeto področje (FOV – field of view), pa nam preiskava lahko poda 
tudi okvirno informacijo, kje v bolezenskem procesu se pacient nahaja.
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Slikanje z magnetno resonanco postaja vedno pomembnejši način diagnostike srca. Nekoč dolgotrajna preiskava s številnimi 
omejitvami postaja dostopnejša, hitrejša in bolj zanesljiva.  
Razvoj odpira nove možnosti tako pri funkcionalni diagnostiki, meritvah pretokov in stenoz kot tudi možnost napovedovanja 
bodočih sprememb. Vedno bolj je očitna zmožnost MR da postane primarna metoda izbire za srčno diagnostiko, ki bo omo-
gočila celovit pregled nad dogajanjem v prsnem košu  (One Stop Shop). Razvoj še zdaleč ni končan, zdi se da smo šele odstrli 
možnosti te diagnostične metode. Na eni strani gre razvoj v poenostavljanje in krajšanje tako preiskave kot tudi vrednotenja 
rezultatov, in na drugi strani v smeri novih možnosti kot so prikaz strukture tkiva z nanokontrastom, razvoj novih sekvenc in 
večdimenzionalnega funkcionalnega prikaza tudi majhnih struktur v veliki natančnosti.
Čas bo pokazal katera od metod ima potencial in kako daleč je z razvojem tehnologije možno izboljšati uporabnost MRI.

    
Ključne besede: MRI, Srce, 3D, Funkcionalni prikaz, prosto dihanje, dinamični prikaz
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Slikanje prsnih organov (RTG P.C) je najpogostejša radiološka diagnostična preiskava.   
Projekcije za slikanje prsnih organov so: posteroanteriorna projekcija, stranska projekcija, anteroposteriorna projekcija,  
polsedeča in ležeča projekcija, anteriorna in posteriorna polstranska projekcija, anteroposteriorna projekcija pljučnih apeksov. 
Primerna projekcija se izbere za vsakega pacienta posebej ter se prilagodi njegovemu zdravstvenemu stanju. Praviloma se 
radiogrami prsnih organov slikajo v stoječem položaju. Razlogi za to so v pomiku jeter in drugih trebušnih organov navzdol 
v stoječem položaju. S tem omogočimo, da se pljuča pri globokem inspiriju popolnoma odprejo. Drugi pomembnem razlog 
je boljši prikaz proste tekočine oz zraka v prsni votlini pri slikanju v stoječem oz polsede
em položaju. Ležeči pacienti, ki zaradi slabega zdravstvenega stanja ne morejo priti na slikanje na radiološki oddelek, slikamo na  
oddelku s premičnim rentgenskim aparatom. Najpogosteje se takšne paciente slika v anteroposteriorni projekciji, sede oz polsede.  
Bolnika so slikani leže le, če je to edina možnost. 
V UKC Maribor se večina slikanja prsnih organov opravi na radiološkem oddelku. Slikanje opravljamo pri stenskem stativu 
v 2 smereh, posteroanteriorni in stranski projekciji. Paciente, ki pa zaradi zdravstvenega stanja niso sposobni slikanja v dveh 
smereh slikamo samo v eni projekciji in sicer v posteroanteriorni projekciji oz. zaradi drugih zadržkov  slikanje  sede oz pol-
sede. Rentgensko slikanje prsnih organov opravljamo tudi z mobilnim rentgenskim aparatom v oddelčnih intenzivnih sobah 
nevrokirurgije, kardiokirurgije, perioperativne intenzivne terapije, plastične kirurgije, travmatologije, urologije, abdominalne 
kirurgije, torakalne kirurgije, otroške intenzive in oddelka interne intenzivne nege.    
Zavedati se je potrebno, da je slikanje pljuč velikega pomena za bolnikovo nadaljnje zdravljenje. Pred samim slikanjem je naloga  
radiološkega inženirja, da si pridobi osnovne podatke o pacientovem stanju. Podatki so v veliko pomoč pri izberi pravilnega 
položaja ter ekspozicijskih pogojev. Ekspozicijski pogoji so odvisni od tehnike izvedbe slikanja.

Ključne besede: prsni organi, načini slikanja, ekspozicijski pogoji 

www.milakovac.com                3. KONGRES RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR. MILE KOVAČ 

NAČINI IN TEHNIČNA IZVEDBA SLIKANJA PRSNIH ORGANOV

Maja Smešnik, dipl. 
inž. rad. tehnol. 
maja.smesnik@gmail.
com
Nickolas Langerholc, 
dipl. inž. rad. tehnol. 
nickolas.langerholc@
ukc-mb.si

UKC Maribor,
Radiološki oddelek

stran 14



Kljub razvoju sodobnejših preiskav slikovne diagnostike kot sta računalniška tomografija in magnetna resonanca ostaja rent-
genogram prsnih organov ena najpogosteje opravljenih slikovnih preiskav v sodobni medicini. Interpretiranje rentgenograma 
prsnih organov lahko predstavlja velik izziv in zahteva poznavanje tehnike slikanja, njene omejitve, poznavanje osnovne 
anatomije in fiziologije ter sistematičen pristop pri proučevanju posnetkov. Kljub optimalni tehnični izvedbi rentgenograma 
je njegovo interpretiranje podvrženo zaznavnim in kognitivnim omejitvam, ki so v veliki meri odvisne od izkušenj radiologa. 
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Slikanje pljuč je ena od najpogostejših rentgenskih preiskav v radiologiji. Predvsem otroci so del populacije, ki so višje obču-
tljivi na prejeto sevalno dozo. Slikanje otroških pljuč na oddelkih intenzivene terapije, je dodaten izziv za izvajalce radiolo-
ških posegov- radiološkega inženirja/ke. Radiološki inženirji izvajamo slikanje tudi na oddelkih intenzivne nege. Vsekakor je 
pristop do bolnika, priprava bolnika in izvedba preiskave ključnega pomena za doseganje klinično uporabne slike. Izvedba 
preiskave vključuje poznavanje in razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto slike in dozo. 
Z razvojem tehnologije proizvajalci ponujajo nove produkte na vseh področjih radiologije. Veliko oddelkov prehaja iz  raču-
nalniške radiografije(CR) na digitalno radiografijo(DR). Ob prehodu na novo tehnologijo v verigi delovnega procesa ostanejo 
mobilni RTG aparati in bolniki, spremeni se  slikovni sprejemnik. Digitalni slikovni sprejemniki omogočajo višjo kakovost 
obravnav obenem pa lažje prikrijemo napake pri slikanju. Praktični del izvedbe radiološkega posega je kompetenca, ki jo 
imamo radiološki inženirji. V predavanju bomo predstavili korake ob prehodu s CR na DR slikanje otrok v enotah intenzivne 
terapije. 
Razumevanje delovanja digitalnega slikovnega sprejemnika je ključnega pomena saj posledično privede do sprememb ekspo-
zicijskih parametrov. Primerno razmerje med dozo in kvaliteto slike je ključni faktor pri vpeljevanju diagnostičnih referenčnih 
ravni. Ob vpeljevanju novih znanj v delovna okolja je idealen čas, da se identificirajo manjkajoča znanja. Vloga vseh nas je 
da se dodatno izobražujemo in nova znanja konstantno prenašamo med seboj. S tem se poveča osebna odgovornost in isto-
časno dvig samozavesti radioloških inženirjev.
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Napredek in razvoj sodobnih CT aparatov nam je ponudil  hitro in 
neinvazivno dignostično metodo, ki omogoča dober prikaz struktur 
z in brez uporabe kontrastnega sredstva ter možnost obdelave sli-
kovnega materiala v 3D tehnologiji.
CTA diagnostika prsnega koša je zaradi hitro premikajočih strukur 
(srce, velike žile) področje, ki lahko zaradi specifičnih razmer prive-
de do napačnih, oz. lažno pozitivnih rezultatov preiskav.
Akutni aortni sindrom predstavlja glavnino akutnih diagnostičnih 
obravnav s področja kardiokirurgije, ki pa so zaradi narave tega 
stanja časovno zelo omejene. Same diagnostične zmote pa  lahko  
bolnika izpostavijo nepotrebnim tveganjem ali  celo ogrozijo nje-
govo življenje.

AKUTNI AORTNI SINDROM

Vključuje tri tesno povezana akutna stanja na torakalni aorti: aor-
tno disekcijo, intramuralni hematom in penetrantni aterosklerotični 
ulkus.
Predvsem aortna disekcija predstavlja visoko urgentno stanje z vi-
soko umrljivostjo. Okoli 40 % bolnikov umre že pred sprejemom v 
bolnišnico, dodatno pa je umrljivost po sprejemu okoli 1% na uro. 
CTA dignostika ponuja hitro, široko dostopno in visoko senzitivno 
ter specifično diagostično metodo. Zaradi gibanja struktur v media-
stinumu je za dober prikaz struktur potrebna uporaba metode EKG 
proženja s predvidevanjem srčnega cikla (pozna diastola), kar pa je 
mogoče le ob primerni srčni frekvenci ( pod 75/min).

Obravnava in zdravljenje teh bolnikov v Sloveniji poteka v dveh 
centih (KC Ljubljana in UKC Maribor), tako je večina napotenih na 
obravnavo iz drugih ustanov.
Naše klinične izkušnje in študije v tujini so pokazale, da je okoli 10 
%  bolnikov napotenih zaradi akutne disekcije lažno pozitivnih. Ve-
lika večina teh bolnikov je ob tem imela predhodno opravljen CTA 
brez EKG proženja, ki zaradi gibanja aortne stene simulira prosto 

intimo oz. njeno zatrganino v lumnu aorte. Pogosti so tudi bolniki 
po predhodnih kirurških ali endovaskularnih posegih na torakalnem 
žilju, pri katerih pogosto motnje povzroča vgrajen radiopačen ma-
terial ali spremenjene anatomske razmere. Redkeje lahko aplikacija 
kontrastnega sredstva preko leve roke  ob nizko ležeči v. brachio-
cephalici simulira disekcijo ascendentne aorte, prav tako tudi poča-
sen progres kontrastnega sredstva pri izrazitem srčnem popuščanju.
S kirurškega stališča je ob zanesljivi diagnozi pomembna tudi ana-
tomska opredelitev žilja ter okolnih struktur oz. organov. Pri aortni 
disekciji je zato nujno potrebno opredeliti obseg prizadetega žilja 
tako proksimalno kot distalno. Sodobna kirurška obravnava aor-
tnih disekcij vključuje vzpostavitev zunajtelesnega krvnega obtoka 
preko desne aksilarne oz. karotidne arterije s selektivno perfuzijo 
možgan med cirkulatornim arestom. Zaradi morebitnih sprememb 
na žilju ob disekciji ali anatomskih variant je za planiranje posega 
potreben prikaz tudi teh struktur. Prav tako je zaradi morebitne pri-
zadetosti organov zaradi malperfuzije potreben prikaz tudi distalno, 
vse do femoralne regije, ki je tudi potencialno vstopno mesto za 
zunajtelesni krvni obtok ob kirurškem oziroma  endovaskularnem 
zdravljenju.

ZAKLJUČEK

Obravnava akutnega aortnega sindroma povsod v svetu poteka v 
za to specializiranih centrih. Zaradi zagotovitve ustrezne  in hitre 
obravnave bi bilo po že obstoječih modelih v tujini tudi v Sloveniji 
potrebno oblikovati podoben protokol obravnave. Ključnega pome-
na je dober, hiter  in enoten sistem izmenjave slikovnega materi-
ala med bolnišnicami. Prav tako bo potrebno izoblikovati enotne  
protokole tehnične izvedbe CTA dignostike, ki bodo ob potrditvi 
diagnoze omogočale vse nadaljne možnosti kirurškega ali endova-
skularnega zdravljenja. S tem bi bilo bolnikom omogočeno hitrejše 
zdravljenje, brez morebitnega dodatnega izpostavljenja ionizirajo-
čemu sevanju in kontrastnim sredstvom.
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Z nabavo prvega večrezinskega CT aparata leta 2005 je tudi Radiološki oddelek, takrat še Splošne bolnišnice Maribor, dobil 
možnost opravljati CT preiskave srca. Poskusno smo začeli z CT koronarografijami, ki pa so po začetnem nadušenju zaradi 
neustrezne vizije bolnišnice in kadrovske zasedbe postale zgolj nakjučne preiskave. Po kadrovskih spremembah leta 2010 
se je začelo tudi na področju kardiološke diagnostike s CT aparatom premikati  v pravo smer. V tem obdobju smo dobili tudi 
drugi CT aparat, ki omogoča preiskave srca z nizkimi dozami. Glede na trenuten obseg dela, lahko preiskeve razdelimo v več 
sklopov. Osnovne preiskava je CT prsnih organov s kontrastom, kjer je možno prikazati določenaq bolezenska stanja srca. 
Nasledji skolp so same CTA koronarografije srca, del preiskav pa odpade tudi na prikaz atrija za potrebe kariologov pred 
ablacijami srca. Še vedno pa je najpogostejša preiskava CTA celotne aorte pri sumu na disekcijo, anevrizmatsko razširitev in 
v zadnejm času za načrtovanje TAVI posega.
Preiskave srca morajo biti opravljene z EKG sinhronizacijo, da preprečimo napake zaradi gibanja srčne mišice. Kjub temu 
lahko pride do problemov pri oceni stanja. Pomembna je priprava bolnika, ki v precejšnji meri zagotovi pravilno izvedeno 
preiskavo. Seveda pa pri akutnih stanjih to ni vedno mogoče. Preiskave opravljamo z deset let staro tehnologijo, zato je še 
kako potrebna optimizacija preiskave, da dosežemo optimalno kvaliteto slike ob najnižji možni dozi. V prihodnje si želimo 
predvsem novo opremo, rešitev kadrovske problematike, tako inženirske kot zdravniške, ter večjega sodelovanja s kardiologi.
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Sponzorsko predavanje
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SPECT in SPECT/CT perfuzija miokarda je ne-invazivna diagnostična metoda v nuklearni medicini, ki se uporablja za oceno 
hemodinamsko pomembne koronarne arterijske bolezni. Čeprav so klasične diagnostične metode uspešne, se je v zadnjih le-
tih zaradi kliničnih, znanstvenih in finančnih potreb, pospešil razvoj strojne in programske opreme z namenom odgovoriti na 
izzive sodobnega zdravstva. Te izboljšave je težko uresničiti s strojno in programsko opremo, ki se danes uporablja v večini 
nuklearno medicinskih kardioloških laboratorijev. Osnovna zasnova SPECT kamere s standardnimi kolimatorji z vzporednimi 
septami je starejša od 50 let in je neučinkovita, saj se za slikanje srca uporablja le majhen del razpoložljivega območja de-
tektorja -  kristal natrijevega jodida (NaI). Tudi osnovni rekonstrukcijski algoritem (FBP – Filtrirana Povratna Projekcija), ki ga 
še vedno uporablja večina SPECT sistemov, je zastarel in se ga poskuša nadomestiti z iterativno rekonstrukcijo. Z prispevkom 
želim prikazati nove trende v razvoju nuklearno medicinske kardiologije. Napredek se kaže v razvoju strojne in programske 
opreme. Uporabljajo se novi učinkovitejši detektorji, novi kristali in polprevodniški detektorji. Napredek je v oblikovanju učin-
kovitejših kolimatorjev in v programski opremi (Flash 3D, Evolution, Astonish) s katero se želi izboljšati kvaliteta slike. Trendi 
razvoja so v zmanjševanju aplicirane aktivnosti – manjši sevalni obremenitvi bolnikov in skrajševanju časa akvizicije.
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Kontrastna sredstva-KS so bistven element diagnostične radiologije. Omogočajo ogled določenih anatomij ali fizioloških funk-
cij v telesu, ki jih z ostalimi slikovnimi tehnikami ni mogoče videti.
Kontrastna sredstva danes se uporabljajo pri različnih diagnostičnih metodah za povečanje ločljivosti obarvanja tkiva, na 
osnovi katere lahko natančneje ocenimo spremembe na organih.
 
Leta 1895, ko je nemški fizik Roentgen odkril neznano vrsto sevanja, s katero je videl notranjost telesa, se prične nova doba 
raziskav, kateri hitro sledi tudi odkritje in razvoj učinkovin, ki pripomorejo k boljši obarvanosti organov. 
Naključno, vendar izjemno pomembno odkritje jodne raztopine kot rentgenskega kontrastnega  sredstva leta 1920, postavi 
nov mejnik. Jod kot dovolj varna učinkovina je sprejet za uporabo tudi pri ljudeh.
Od takrat naprej gredo poizkusi in razvoj do današnjega časa neprestano v smeri iskanja idealnega kontrastnega sredstva. 
Za pravilno in predvsem varno uporabo KS je potrebno poznavanje fiziološke, farmakološke lastnosti, indikacije in kontrain-
dikacije, saj je kontrastno sredstvo registrirano kot zdravilo.
Podjetje Bracco kot eno od vodilnih na področju radiološke diagnostike je prisotno že 90 let. Leta 1962 razvije prvo kontra-
stno sredstvo iodamid, leta 1981 pa iopamidol, kontrast z izjemno tolerabilnostjo.
V Sloveniji je podjetje Bracco prisotno z jodnimi kontrastnimi sredstvi  Iopamidol in Iomeprol v različnih koncentracijah in 
volumnih. Med drugimi tudi z edinim neionskim KS na tržišču z visoko koncentracijo joda- 400mgl/ml, ki pa ga »odlikuje« 
najnižja osmolarnost in najnižja viskoznost pri primerljivih koncentracijah.
Uporaba le-tega  je skozi študije pokazala optimalno renalno toleranco in enako statistično stopnjo  zapletov kot pri nižje 
koncentriranih kontrastnih sredstvih.

www.milakovac.com                3. KONGRES RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR. MILE KOVAČ 

KONTRASTI SKOZI ČAS

Dermota Mateja, 
mateja.dermota@
mark-medical.com

Julija Patajac
julija.patajac@mark-
-medical.com

Mark Medical d.o.o. 
Sežana

stran 22



Koronarna bolezen srca je najpogostejši vzrok smrti v večini zahodnih držav. Najpogostejši vzrok bolezni je ateroskleroza 
koronarnih arterij; gre za nalaganje plakov v stenah arterij, kar zaradi spremenjene debeline in sestave žil vpliva na normalni 
pretok krvi. 
Intervencijska radiologija uporablja minimalno invazivne posege za diagnostiko ali zdravljenje. Razvoj je pripomogel k hi-
trejšemu ukrepanju in okrevanju kot pri kirurškem posegu. Zahteva poglobljeno znanje sodelujočih pri radiološkem posegu. 
Vloga radiološkega inženirja je pomembna saj pripomore k znižanju dozne obremenitve, pri tem pa ne vpliva na kakovost 
radiološkega posega.
Koronarografija je rentgenska diagnostična metoda, s katero se slikajo koronarne arterije s kontrastnim sredstvom.
Iz ascendentnega dela aorte tik nad aortno zaklopko se odcepita dve veliki arteriji: leva in desna koronarna arterija; ti se še 
naprej razvejata in prekrijeta srčno mišico kot mreža drobnih krvnih žil .
Z rentgenskim aparatom se po protokolu poslikajo iz različnih zornih kotov, saj le na ta način omogočajo celosten pogled. 
Preiskavo opravlja tim: zdravnik kardiolog, diplomirana medicinska sestra (inštrumentarka in merilka) in diplomirani inženir 
radiologije. V UKC Maribor ima inženir bolj vlogo back up-a, kjer skrbi za avtomatski injektor kontrastnega sredstva, kontrast 
in meritve, saj z diagnostičnim aparatom rokujejo zdravniki. Preiskave se opravljajo na aparatu Siemens Artis One. 
Predstavljen je primer obravnave pacienta v laboratoriju za interventno kardiologijo v UKC Maribor, pri katerem je odkrita 
trožilna koronarna bolezen ter zapleti, ki so sledili tekom celotnega zdravljenja. 

Ključne besede: koronarografija, trožilna koronarna bolezen, interventna kardiologija
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Za potrebe apliciranja ionskega kontrasta oz. dajanja intravenozne ali infuzijske terapije je ključna varna in učinkovita vzpo-
stavitev periferne venske poti.  S tem preprečimo nastanek stranskih učinkov in drugih zapletov, ki se lahko pojavijo med in 
po vstavitvi periferne venske poti:
manevriranje z iglo povzroči trganje venske stene in privede do hematoma 
prevelika hitrost / tlak ob vbrizgavanju lahko privede do poškodb venske stene
nekontrolirana izpad iv. kanile - potrebno fiksiranje z obližem
flebitis - vnetje vene
podkožni infiltrat
bolečina v področju uporabljene vene
celulitis, sepsa
hemoliza – (delno) uničenje / poškodbe rdečih krvnih celic pri odvzemu krvi.

Intravenska kanila mora biti dovolj velika za doseganje želenega pretoka izbrane infuzijske tekočine. Velikost kanile ne sme 
biti večja od velikosti vene, v katero jo želimo vstaviti. Zagotovljen mora biti ustrezen (kontroliran) in varen izliv kontrasta v 
veno (ustrezna hitrost izliva in tlak).
Še posebej je to pomembno pri intenzivnejšem vbrizgavanju kontrastov t.i. (power injection), pri aplikacijah med katere sodi 
vbrizgavanje ionskega kontrasta pri intravenozni CT angiografiji in perfuziji.
Na trgu so različne intravenske kanile v večini standardne odprte izvedbe, ter tudi izboljšani iv. kateri, med katere sodi tudi 
zaprt difuzijski iv. katetrski sistem  proizvajalca BD Nexiva. Lastnosti le tega so opisane v tem predavanju.
Z namenom primerjave lastnosti izdelkov na trgu so bile opravljene različne In – Vitro  ter  In – Vivo)  študije.

 Ključne besede: BD Nexiva iv. zaprt sistem, pretočnost, poškodba žil, varnostna zaščita
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Rak prostate je drugi  najpogostejši  rak pri moških in šesti najpo-
gostejši vzrok smrti zaradi raka pri moških v Sloveniji. Pojavi se ve-
činoma pri starejših od 65 let, zato se ob vse daljši življenjski dobi 
viša tudi njegova pojavnost. V kolikor je bolezen odkrita v zgodnji 
fazi in je omejena samo na prostato,  je delež ozdravljenih bolni-
kov skoraj 80%. Osnovni pregled pri urologu obsega digitorektalni 
pregled in  določitev vrednosti prostata specifičnega antigena (PSA). 
V kolikor gre za povišan PSA v krvi in/ali suspekten digitorektalni 
pregled, se urologi običajno odločijo za punkcijo prostate.
Samo 25% moških s povišanim PSA (3-10 ng/ml) ima po punk-
ciji dokazan karcinom prostate in veliko karcinomov  je klinično 
nepomembnih. Veliko moških z normalnim PSA ima klinično po-
memben rak prostate. ¾ moških ima biopsijo prostate opravljeno 
prehitro oz. po nepotrebnem. Potrebna je metoda za zanesljivejše 
odkrivanje klinično pomembnega  raka prostate in spremljanje kli-
nično nepomembnih oblik raka.
Z razvojem novih diagnostičnih metod ima veliko vlogo pri odkri-
vanju raka prostate magnetna resonanca  (MR).
MR prostate je sodobna, neinvazivna diagnostična metoda, s po-
močjo katere lahko dobimo odlično morfološko sliko prostate in 
okolnih organov. S pomočjo difuzijskih in perfuzijskih sekvenc pa 
dobimo dodatne informacije o morebitnem patološkem dogajanju 
v omenjenem področju.
Z MR prostate dokazujem klinično pomembne rake prostate, opra-
vimo oceno razširjenosti znanega klinično pomembnega raka, 
aktivno spremljamo bolnike z znanim, a klinično nepomembnim 
rakom, odkrivamo ponovitev raka po radikalni prostatektomiji ali 
radioterapiji. Pogosto se urologi odločajo za MR prostate pri klinič-
nem sumu na karcinom pred biopsijo, saj lahko glede na posnet-
ke  in opredelitev suspektne lezije z  MR, biopsijo izvedejo bolj 
usmerjeno ali pa se za le- to še ne odločijo  in bolnika le aktivno 
spremljajo.

V naši ustanovi opravljamo MR preiskavo prostate na aparatu Sie-
mens Skyra 3T in uporabljamo 30 kanalno površinsko tuljavo, kar 

nam omogoča zelo dobro prostorsko ločljivost.
Preiskavo smo pričeli izvajati v sredini leta 2016. 
Do avgusta 2017 smo opravili 171 omenjenih preiskav.
Pred preiskavo se  o kliničnih simptomih, morebitni terapiji, katero 
bolnik prejema, in morebitnih opravljenih biopsijah ali operativnih 
posegih s preiskovancem pogovorimo.
Priprava preiskovanca: udoben položaj (podlaganje bolnika z bla-
zinami), nastavitev i.v .kanile, intravenozno injiciranje zdravila za 
umiritev peristaltike hiosicin butilbromid (Buscupan ). Zaradi dalj-
šega trajanja preiskave ( približno 50 minut) svetujemo preiskovan-
cem, da predhodno  izpraznijo sečni mehur.Pomemben je podatek  
o morebitnih predhodnih biopsijah, saj  preiskavo opravimo vsaj 
6-8 tednov po zadnji biopsij (razen če gre za klinično pomemben 
karcinom in MRI opravimo le za predoperativno oceno razširjenosti 
tumorja v mali medenici).

Protokol
Naš protokol vsebuje T2 obtežene sekvence v 3 ravninah, T1, STIR, 
DWI in prefuzijsko slikanje. Kontrastno sredstvo, ki ga uporabljamo 
je  gadobutrol (Gadovist).
Injiciramo  0,1ml Gadovista na kg telesne teže preiskovanca s pre-
tokom 3ml/s, sledi aplikacija 20 ml NaCl, s pretokom 3 ml/s.
Za perfuzijo uporabljamo injektor Spectris S EP-Medrad
Zajete podatke nato obdelamo na delovni postaji Syngo Via, kjer 
naredimo nadaljnjo obdelavo. Poslužujemo se fuzijske tehnike ter 
naredimo perfuzijsko analizo.

Zaključek
Glede na pogostost rakavih obolenj prostate, pomembnost zgodnje-
ga odkrivanja bolezni in glede na razvoj sodobnih radioloških pre-
iskav, med katere nedvomno spada MR, je pričakovati porast MR 
preiskav prostate.

Ključne besede: MR prostate, PSA, rak prostate.
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Prostata je moška spolna žleza, ki se nahaja med sečnim me-
hurjem in končnim delom debelega črevesja. Po obliki je 
podobna kostanju s premerom 3-4 cm in normalno tehta 20 
gramov . Po podatkih registra raka za Slovenijo iz leta 2011 
je povprečna letna incidenca 1320 na novo zbolelih. Rak 
prostate predstavlja z 19,5% vseh odkritih karcinomov, naj-
pogostejšo rakavo obolenje pri moških v Sloveniji. Največji 
dejavnik tveganja je starost. V Evropski uniji je rak prostate di-
agnosticiran v 85% pri bolnikih starejših od 65 let. Odločitev 
o načinu zdravljenja je odvisna od stadija bolezni, gleasono-
ve lestvice, ki nam pove stopnjo malignosti oziroma stopnjo 
zrelosti tumorskih celic, od vrednosti PSA (prostato specifični 
antigen), pričakovane življenjske dobe in odločitve pacienta. 
Zdravljenje bolnika z lokaliziranim ali lokalno napredovalim 
karcinomom prostate vključuje radikalno kirurško zdravlje-
nje, obsevanje, hormonsko zdravljenje ali zgolj opazovanje.
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani bolnike z radikalnim na-
menom zdravimo najpogosteje v kombinaciji teleradioterapi-
je (TRT) in brahiterapije (BRT). Pri TRT so bolniki obsevani z 
eno izmed najbolj naprednih obsevalnih tehnik VMAT (Volu-
metric modulated Arc therapy) pri kateri med procesom ob-
sevanja prihaja do spreminjanja modulacije treh parametrov:
- oblike obsevalnega polja,
- hitrosti vrtenja roke obsevalnika,
- hitrosti doze izsevanega fotonskega snopa.

Notranje obsevanje, ki ga izvajamo na Onkološkem inštitutu 
Ljubljana, je HDR( high –dose- rate). Običajno je HDR obse-
vanje kratko, saj traja le 10-20 minut. Radioaktiven vir je po 
obsevanju odstranjen iz telesa za razliko od LDR (low-dose-
-rate) obsevanja, kjer radioaktivna zrna ostanejo v prostati, 
obsevanje pa traja več tednov.
Rezultati dolgoletnega sledenja prvih 88 bolnikov, ki so bili 
zdravljeni v kombinaciji notranjega in zunanjega obsevanja, 
potrjujejo visoko učinkovitost zdravljenja. Pred ostalimi na-
čini lokalnega zdravljenja izstopa z 96% deležem bolnikov 
brez ponovitve v srednje rizični skupini in  84% deležem bol-
nikov brez ponovitve bolezni v skupini bolnikov z visoko ri-
zično boleznijo v prvih petih letih po obsevanju. Naši rezulta-
ti so primerljivi z  rezultati skupine raziskovalcev iz Amerike, 
Kanade in Evrope, ki so vključeni v skupino PCSRG (Prostate 
Cancer Results Study Group). 
Rezultati kažejo, da notranje obsevanje, ki ga izvajamo na OI 
Ljubljana v kombinaciji z zunanjim obsevanjem, predstavlja 
najučinkovitejše zdravljenje bolnikov s srednje in visoko ri-
zičnimi karcinomi prostate.

Ključne besede: Karcinom prostate, radikalno zdravljenje, 
TRT,BRT,VMAT
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Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah. Zdravimo ga s kombinacijo kirurškega, sistemskega zdravljenja in obsevanja. Ob-
sevanje v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja zmanjša možnost recidiva. Potrebno je natančno obsevanje tumorske tarče, 
zato mora pacient med obsevanjem mirovati. Moderne obsevalne tehnike imajo vedno večji pomen, saj omogočajo izbolj-
šanje dozno-volumskih parametrov obsevalnih načrtov. Obsevanje v globokem zadržanem vdihu v primerjavi s standardnim 
obsevanjem značilno zniža povprečno prejeto dozo ionizirajočega sevanja na srce, pljuča in jetra, ob sicer nespremenjeni 
obsevalni dozi, na planirni tarčni volumen v prsnem košu. Pri globokem vdihu trebušna prepona odmakne srce posteriorno, 
medialno in inferiorno: stran od stene prsnega koša. Obsevanje v globokem vdihu je priporočeno za vse bolnice, ki imajo raka 
leve dojke z ali brez sočasnega obsevanja regionalnih bezgavk, v primeru neugodne anatomije in ko so po operaciji raka desne 
dojke v obsevalno polje zajete tudi parasternalne bezgavke.

Ključne besede: manjša doza na srce, manjša doza na pljuča, nadzor nad vdihom preko spirometra
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Mamografija je zaradi lastnosti sprememb v dojki, ki jih po-
skušamo odkriti, tehnično ena najbolj zahtevnih radioloških 
preiskav. Le visoka kakovost slik zagotavlja zgodnje odkriva-
nje morebitne bolezni, poleg tega od kakovostne mamografije 
zahtevamo tudi čim nižjo možno dozno obremenitev paci-
entk. To lahko dosežemo le z dobro usposobljenim osebjem 
in ustrezno opremo ter dobro zastavljenim programom zago-
tavljanja kakovosti. 
Ustrezno delovanje opreme včasih imenujemo tudi tehnična 
kakovost in je pogoj za kakovostno mamografijo. Preverjanje 
tehnične kakovosti izvajamo z meritvami fizikalno-tehničnih 
parametrov, ki vplivajo na kakovost slik in dozo. Določene 
parametre kakovosti je mogoče in smiselno spremljati dnev-
no. Dnevni test mora na eni strani povedati čim več o stanju 
sistema oziroma njegove kakovosti, na drugi strani pa mora 
biti dovolj enostaven, da njegova izvedba in analiza ne vza-
meta veliko časa. S testom poskušamo preveriti stanje kakovo-
sti celotnega sistema, torej kakovosti slik in prejeto dozo. Zato 
so dnevni testi običajno simulacija mamografije, pri čemer 

slikamo enostaven objekt – fantom. Če simulacijo izvedemo 
tako, kot slikamo tudi klinično, s testom zajamemo vse kom-
ponente sistema: mamografski aparat, sistem avtomatske izbi-
re in kontrole ekspozicije in slikovni sprejemnik. Ker slikamo 
vsak dan isti objekt pričakujemo, da bodo tako ekspozicijski 
parametri, kot tudi vrednosti drugih merljivih parametrov čim 
bolj podobni tistim, ki smo jih določili kot referenčne ob za-
četku izvajanja preverjanj.
V prispevku je opisan avtomatiziran sistem zagotavljanja teh-
nične kakovosti, kot ga izvajamo v slovenskem presejalnem 
programu DORA. Sistem temelji na slikah testnega fanto-
ma, ki ga dnevno slikajo radiološki inženirji na posameznih 
enotah v programu DORA. Slike fantomov poslane v sistem 
DORA PACS prebere aplikacija ORQA, ki jih tudi samodejno 
analizira. Rezultati samodejne analize se vpišejo v bazo po-
datkov, prikažejo v obliki tabel v aplikaciji ORQA, poleg tega 
pa povzetek rezultatov izvedenih testov dobi medicinski fizik 
prek elektronske pošte. 

www.milakovac.com                3. KONGRES RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR. MILE KOVAČ 

ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE KAKOVOSTI PROGRAMA DORA

Zdešar Urban,univ.
dipl.fiz.

ZVD Zavod za 
varstvo pri delu 
d.o.o., Ljubljana

stran 28



3. KONGRES RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR. MILE KOVAČ                www.milakovac.com 

MR MUSKULOSKELETNEGA SISTEMA: KDAJ IN ZAKAJ DATI KS

mag. sc. Milka 
Kljaić Dujić, dr. 
med.

UKC Maribor
Radiološki oddelek

stran 29

Kljub evropskim smernicam uporaba KS v MSK sistemu še ni dokončno urejena in ne obstaja samo en protokol. MSK anatom-
sko zajema zelo različne strukture – gre za zelo heterogeno skupino različnih tkiv in struktur s specifično patologijo, tako da 
odločitev za aplikacijo KS včasih ni enostavna in je odvisna od znanja in izkušenj posameznih centrov.
KS apliciramo pri večini novo odkritih tumorjev in pri akutnem vnetju. 
Pri tumorju je pomebno razlikovati, ali gre za solidno ali cistično formacijo.  Prav tako je pomeben način obarvanja, saj se 
posamezni tumorji značilno barvajo. Po aplikaciji KS se lažje diferencira vraščanje v okolna tkiva in naredi natančnejši sta-
ging. Dinamični MR se dela izjemno redko.
Pri akutnem vnetju je zaradi nadaljne terapije (kirurška drenaža abscesa, konzervativna antibiotik) izjemno pomebno natanč-
no določiti ali gre za absces (tekočinska komponenta) in koliko je velik. Z aplikacijo KS je ocena lažja in natančnejša.
Po naših izkušnjah se KS ne aplicira pri veliki večini revmatskih vnetnih bolezni (sakroiliitis, erozivni artritis, sinovitis). Prav 
tako KS ni potrebno aplicirati pri tumorjih, čigar opredelitev je možna že na MR brez KS in so specifičnega videza (npr. enhon-
drom, Mortonov nevrinom, ABC-anevrizmatska kostna cista). Aplikacija KS ni potrebna tudi pri kostnih infarktih, AVN, OHD.
KS ne dajemo pri poškodbah, saj je pri veliki večini že na standardnih sekvencah ocena zanesljiva. Pri kontrolnih MR, v 
kolikor nas zanima le dinamika lezije (progres, regres, stagnacija?) večinoma ni treba dati KS, če nam le-ta ne da dodatnih 
informacij in posledično ne vpliva na terapijo.
Predpogoj za optimalno narejeno MR preiskavo so torej klinične informacije, dobro sodelovanje radiologa in radiološkega 
inženirja ter izkušnje in poznavanje pogostih patoloških sprememb.



Sprednja križna vez (ACL), zadnja križna vez (PCL), notranja kolateralna vez (MCL) in zunanja kolateralna vez (LCL) so glavni 
stabilizatorji kolena, ki skupaj s številnimi manjšimi ligamenti v kolenu, zagotavljajo stabilnost temu kompleksnemu sklepu. 
Zaradi anatomske zgradbe, velike izpostavljenosti zunanjim silam in funkcionalnim zahtevam so zelo pogosto poškodovane 
strukture, predvsem pri športnikih.

Diagnostika ligamentarnih poškodb temelji na magnetni resonanci ali UZ. Med primarne (nanašajo se na sam ligament) znake 
ligamentarnih poškodb na MRI spadajo: delno ali popolno prekinjena kontinuiteta vlaken ter spremenjena struktura ligamenta. 
Pomemben sekundarni znak pa je edem kostnine in okolnih mehkih tkiv.
Pomembno je izpostaviti tudi poškodbo ACL v kombinaciji z MCL in medialnim meniskusom, imenovano »unhappy triad«, ki 
nastane kot posledica delovanja lateralne sile na koleno v času, ko je stopalo fiksirano na podlago.

Poškodbe križnih ligamentov so včasih povezane s poškodbami sekundarnih podpornih struktur v posterolateralnem kotu. Sle-
dnje zagotavljajo pomembno stabilnost kolena proti rotacijskim silam, ko sta ALC ali PCL poškodovana. Pomembne strukture 
v posterolateralnem kotu, vidne na MRI so arquatni in popliteofibularni ligamet ter tetiva popliteusa. Neprepoznane poškodbe 
teh podpornih struktur povzročajo kronično posterolateralno rotacijsko nestabilnost (bolečnino in nestabilnost v hipereksten-
ziji kolena) in so glavni razlog neuspešne rekonstrukcije ACL.
V zadnjih letih je veliko pozornosti pritegnil tudi anterolateralni ligament (ALL), katerega neprepoznana ruptura naj bi bila 
glavni vzrok anterolateralnih bolečin po rekonstrukiji ACL.

V zaključku ob poškodbi posameznega ligamenta torej moramo razmišljati širše in posumiti na možne hkratne poškodbe osta-
lih ligamentov oziroma sekundarnih podpornih struktur.
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V operacijskem bloku radiološki inženir aktivno sodeluje v multidisciplinarnem timu, skupaj z kirurgi, anesteziologi, dms-in-
štrumentarkami, anestezijskimi tehniki, mavčarji… Od njegove suverenosti in  znanja ne-le anatomije, radiološke tehnologije 
in posegov, spretnosti, izkušenj ter sposobnosti improvizacije in tri-dimenzionalne predstave  je v veliki meri odvisen rezultat 
operativnega posega. Prav tako mora obvladati gibanje in delo v sterilnem okolju, v septični operacijski dvorani pa še zaščito 
pred okužbami. Samo od radiološkega inženirja pa je odvisna optimizacija dozne obremenitve ne-le za pacienta, ampak za 
celotno ekipo, ki sodeluje pri operativnem posegu. Za uspešno sodelovanju radiološkega inženirja v multidisciplinarnem timu 
v operacijskem bloku so ključnega pomena dobre komunikacijske sposobnosti.
V UKC Maribor radiološki inženir sodeluje pri operativnih posegih v travmatolški, urološki, nevrokirurški, abdominalni, tora-
kalni operacijski dvorani prav tako pa tudi v OP dvorani plastične kirurgije, urologije, cistoskopije, artroskopije. Rentgenske 
storitve opravljamo  mobilnimi operacijskimi C-loki (v OP-bloku s 13 operacijskimi dvoranami delata dva radiološka inženirja 
s štirimi C-loki). V predstavitvi bom prikazal kako poteka delo DRI v OP bloku v UKC Maribor.

Ključne besede: radiološki inženir, operacijska dvorana, mobilni rentgenski aparat, C-lok



Računalniška tomografija(CT) je diagnostična slikovna metoda izbora pri poškodovanih in obolelih. Glede na standard v  
Sloveniji se nabavlja srednje in visoko cenovno zmogljive CT aparate, ki omogočajo najzahtevnejše preiskave. Strokovna 
naloga na oddelkih za radiologijo je določiti potrebe z izhodišči za nove in obstoječe CT aparate ter strokovno upravičiti in 
racionalizirati ekonomsko postavko. Na področju radiologije so potrebe po preiskavah in cene preiskav konstantne. Pravilna 
izbira modela CT aparata lahko v kratkem času povrne investicijo in bistveno prispeva k pozitivnemu poslovanju ustanove.
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Kdaj, kako in zakaj? To so vprašanja na katera bom v svojem kratkem predavanju poškušal odgovoriti. Ko je prišla ideja 
o tem, da bomo gradili onkološki center v UKC Maribor je z njo prišla tudi ideja, da v tem centru potrebujemo tudi PET/
CT diagnostiko. Koincidenčni PET smo v SB Maribor že delali prvi v Sloveniji, zato smo se vsega, kar je bilo zraven, lotili 
z malo rešpekta in strahu. Najbolj od vsega pa nas je begalo to, da smo izvedeli vse kar se je pozneje dogajalo na OI UKC 
Maribor, od naših kolegov v Ljubljani. Vse, kar se je nabavilo je šlo mimo nas, zato je bil strah opravičen, saj nismo vedeli 
niti kaj smo dobili, niti kdo bo tam delal. Vendar smo po dobrem razmisleku uspeli sestavili ekipo, ki ustreza delu na taki 
diagnostiki. Predporodne in potem tudi poporodne težave smo in jih bomo še odpravili, če bomo sodelovali kot ekipa in ne 
kot posamezniki.



Ob hitrem staranju populacije oziroma večanju prevalence bolnikov s periferno arterijsko boleznijo (PAB) se strmo povečuje 
število bolnikov s kronično kritično ishemijo (KKI) spodnjih okončin. Sladkorna bolezen povečuje tveganje za razvoj periferne 
bolezni, prav tako so bolj izpostavljeni bolniki s končno ledvično odpovedjo, ki se zdravijo s hemodializo ali peritonealno 
dializo. KKI uda je najhujša oblika PAB, kjer ni zadostnega pretoka krvi za zagotavljanje metaboličnih potreb tkiva v mirova-
nju. Bolniki s KKI uda imajo ishemično bolečino med mirovanjem, ki jo lahko spremlja razjeda ali gangrena (po Rutherfordovi 
klasifikaciji razredi 4 do 6). Vrednosti gleženjskega indeksa pod 0,4 so znanilci kritične ishemije.
Zdravljenje s perkutano transluminalno angioplastiko (PTA) pri teh bolnikih že predstavlja metodo prvega izbora. Cilj zdravlje-
nja je ohranitev okončine, saj je dobro znano, da sta pričakovana življenjska doba in kvaliteta življenja po amputaciji znižani. 
Zdravljenje obolelih arterij pod kolenom ostaja izziv, dolgoročni rezultati pa so negotovi.
Namen naše raziskave je retrospektiven pregled uspešnosti zdravljenja bolnikov s KKI v smislu ohranitve spodnje okončine. 
Zajeli smo bolnike zdravljene s PTA v obdobju od 2.1.2013 do 31.3.2016 v UKC Maribor. Končni izidi zdravljenja v času 
spremljanja bolnikov so bili ohranitev okončine, amputacija (nad ali pod kolenom) ali smrt bolnika.
 
KLJUČNE BESEDE: periferna arterijska bolezen, kronična kritična ishemija uda, perkutana transluminalna angioplastika.
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O čezmernem vnosu joda govorimo, kadar je vnos joda ve-
čji od 200 mcg. Med najpogostejše vire čezmernega vnosa 
joda spadajo jodna rentgenska kontrastna sredstva, zdravilo 
amiodaron (antiaritmik), multivitaminski preparati z jodom in 
topični antiseptiki (povidon jodid).
Številni posamezniki brez težav prenesejo čezmerni vnos 
joda, ki dosega tudi nekaj gramov. Pri bolezensko spremenje-
ni ščitnici pa lahko nastaneta oz. se poslabšata hipertiroza ali 
hipotiroza.
Kot zaščita pred škodljivimi učinki prevelikega vnosa joda 
nam služijo avtoregulacijski mehanizmi. Akutni mehanizem 
(t.i. Wolff-Chaikoffov učinek) v ščitnični celici zavre sintezo 
H2O2 in s tem oksidacijo jodida. Posledica je zmanjšano na-
stajanje ščitničnih hormonov. Pri kroničnem mehanizmu pa 
se zavre sinteza NIS (Na+/I- simporter). 
V enem od pogosteje uporabljenih kontrastnih sredstev Ultra-
vist-370 je 370 mg joda/ml, medtem ko Iomeron 400 vsebuje 
400 mg joda/ml. Za eno slikanje uporabimo približno 100 
ml kontrastnega sredstva. Jodna kontrastna sredstva so vodo-
topna in se pri bolnikih z normalno ledvično funkcijo hitro 
izločijo iz telesa. 
Jod v visokih koncentracijah aktivira zaviralne avtoregu-
lacijske mehanizme v ščitnici, deluje toksično in stimulira 
avtoimunsko dogajanje. Povzroči nekrozo ščitničnih celic 
najverjetneje kot posledica oksidativnega stresa. Okvara v 
avtoregulacijskem mehanizmu vodi v razvoj hipotiroze. Do-
mneva se, da zvečanju znotrajcelične koncentracije joda ne 
sledi ustrezna zavora NIS, zato ostaja znotrajcelična koncen-
tracija joda kronično zvišana, s tem pa ostaja kronično zavrta 
oksidacija jodida ter posledično sinteza ščitničnih hormonov. 
Pri bazedovki in avtonomni bolezni ščitnice je proizvodnja 
hormonov konstantno stimulirana in je omejena le s količino 

joda. Če je joda na pretek, se lahko razvije manifestna oblika 
bolezni. 
V naših krajih, kjer imamo zadostno jodno preskrbo se ob 
prekomernem vnosu joda običajno pojavi destruktivni tiroi-
ditis. Presežek vnosa joda lahko enostavno določimo z dolo-
čitvijo koncentracije joda v urinu (> 200 mcg joda/L urina), 
ki je sorazmerna koncentraciji zaužitega joda. Približno 90% 
zaužitega joda se izloči z urinom, preostanek pa se nakopiči 
v ščitnici. Na scintigramu ščitnice je kopičenje zavrto, prekr-
vavljenost ščitnice pa zmanjšana. 
Hipertiroza in hipotiroza, ki nastaneta zaradi čezmernega 
vnosa joda sta resni bolezenski stanji. Zlasti hipertiroza je 
običajno zelo huda, z velikim številom zapletov in visoko 
smrtnostjo. Hipertirozo zdravimo z tirostatikom, perkloratom 
oz. metilprednizolonom, hipotirozo pa z nadomeščanjem 
ščitničnih hormonov (L-tiroksin).
Pred načrtovanim slikanjem z RTG kontrastnim sredstvom 
je potrebno vzeti anamnezo in ščitnico otipati ter po potre-
bi bolnika napotiti k tirologu. Če tirolog ugotovi Hashimoto 
tiroiditis, zdravo ščitnico, golšo s hladnimi nodusi, je prei-
skava z jodnimi kontrastnimi sredstvi varna. Pri avtonomnem 
tkivu v ščitnici je potrebno bolnika zdraviti z radiojodom, ob 
bazedovki pa je potrebno bolnika zdraviti z zdravili ali radi-
ojodom. Kadar je preiskava zelo nujna, lahko dobi perklorat 
v preventivnem odmerku (3x15 kapljic – 14 dni). Če do čez-
mernega vnosa joda pride brez predhodne obravnave bolnika 
pri tirologu in ustreznega zdravljenja, moramo bolnika spre-
mljati in po potrebi napotiti k tirologu.

Ključne besede: čezmerna obremenitev z jodom, jodna rent-
genska kontrastna sredstva, ščitnica, avtoregulacijski meha-
nizmi, hipotiroza, hipertiroza.

VPLIV JODNIH KONTRASTNIH SREDSTEV NA ŠČITNICO
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SODELAVCI RADIOLOŠKEGA ODDELKA IZ RTG FOTOARHIVA

Letos spomladi sem prejel osebni fotografski arhiv od pokojnega sodelavca Dragotina Vehovarja. Arhiv vsebuje 10 enot, oz. 
škatel.  Takoj ob prevzemu fotografij sem uvidel potrebo, da jih je potrebno skenirati in za nadaljnjo uporabo ter dolgoročno 
hranjenje digitalzirati. Od ideje do realizacije projekta je prišlo do nekaj resnih težav. Pokvaril se je zmogljiv oddelčni skener, 
enako se je pokvaril skener v fotostudiju, kjer so ponudili cenejše skeniranje. Nazadnje sem se lotil skeniranja sam. Ob tem 
delu je padla ideja, da bi se na kongresu predstavilo fotografije iz arhiva radiološkega oddelka. 
Za natančnejšo predstavitev fotografij sodelavcev se je bilo potrebno lotiti tudi skeniranja fotografskega arhiva na oddelku. Ta 
arhiv vsebuje 11 fotoalbumov in precej posameznih fotografij v škatli. Uspelo mi je poskenirati vse fotografije. Za nadaljnjo 
uporabo pa je veliko večino fotografij potrebno še obrezati, očistiti umazanije, raznih tujkov ter jih obdelati. Novejše fotogra-
fije so že v digitalni obliki in ne rabijo drugega kot le skrbnika, ki bo skrbel za oddelčni fotoarhiv. 
Predstavljene so fotografije pomembnejših dogodkov iz življenja in dela osebja radilološkega oddelka Maribor, predvsem z 
ozirom na ta na novo digitalizirani del fotoarhiva.

PRIMERJAVA PERFUZIJSKE SCINTIGRAFIJE IN PET/CT ZA OPEDELITEV VIABILNOSTI SRCA
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Ishemična bolezen srca predstavlja najpomembnejši vzrok za 
napredovalo srčno popuščanje, ki je v razvitem svetu eden 
od glavnih vzrokov obolevnosti in umrljivosti. Z izboljšanjem 
funkcije levega ventrikla pomembno izboljšamo prognozo 
teh bolnikov. Pri tem so nam v veliko pomoč nuklearno-me-
dicinske slikovne diagnostične metode, ki nam pomagajo 
opredeliti obseg popuščanja srca in s tem odločitev o nadalj-
njem zdravljenju.
Pred odločitvijo za revaskularizacijski poseg je potrebno 
opredeliti, če je miokard v področjih načrtovane revaskula-
rizacije še viabilen. Zaradi metabolnih sprememb se lahko 
pojavijo disfunkcionalna področja s slabo ali povsem odsotno 
krčljivostjo. 
Pri perfuzijski SPECT scintigrafiji srca je za kopičenje radio-
farmaka v srčni mišici nujno potrebna ohranjena regionalna 
perfuzija in prisotnost viabilnih, metabolno aktivnih miocitov. 
Perfuzijski radiofarmaki (Tc-99m, Tl-201) ne odražajo zgolj 
prekrvljenosti srčne mišice, ampak so tudi odlični pokazate-
lji viabilnosti miokarda. Pomagamo si lahko s kvantifikacijo 
kopičenja radiofarmaka v miokardu, kjer področja z najviš-
jim kopičenjem v srčni mišici predstavljajo 100%, področja z 
nižjim kopičenjem pa ustrezno nižjo vrednost. Področja z več 
kot 50-60% maks. kopičenjem v miokardu in porast v kopiče-
nju za 10 % (po aplikaciji nitroglicerina pri uporabi Tc-99m 
radiofarmakov oz. po redistribuciji/reinjekciji pri uporabi Tl-
201) predstavljajo področja z viabilnim miokardom.
Zgolj na osnovi perfuzijske scintigrafije srca do 40% viabilnih 
segmentov ocenimo za neviabilne, kar je posledica prenizke-
ga kopičenja radiofarmaka ob znižani regionalni perfuziji oz. 
je količina viabilnega miokarda premajhna za zaznavo. Po 
drugi strani pa lahko znižano kopičenje radiofarmaka v dis-
funkcionalnem segmentu predstavlja kombinacijo brazgotine 

in ohranjenega miokarda, kjer kljub revaskularizaciji ne bo 
prišlo do izboljšanja funkcije.
V zgoraj opisanih primerih je natančnejša metoda PET/CT z 
18F-FDG, ki predstavlja tudi “zlati standard” za opredelitev 
viabilnosti miokarda. V primerjavi s perfuzijskimi radiofar-
maki je PET/CT z 18F-FDG bolj občutljiva metoda, direktno 
odraža kopičenje glukoze v viabilnem miokardu in omogoča 
razlikovanje med netransmuralno brazgotino ter viabilnim, 
hiberniranim miokardom. 
Kopičenje 18F-FDG na PET/CT v miokardu (metabolizem) ve-
dno primerjamo s prekrvljenostjo na scintigrafiji srca (perfu-
zija) v istem področju. Ujemanje znižanega metabolizma in 
perfuzije predstavlja brazgotino, neujemanje metabolizma in 
perfuzije (npr. če je kopičenje perfuzijskega radiofarmaka v 
primerjavi z 18F-FDG znižano) pa je znak za viabilen, vendar 
hiberniran miokarda.
Viabilen, vendar hiberniran miokard je prisoten pri do 50% 
bolnikov z napredovalim srčnim popuščanjem. Čeprav imajo 
bolniki z napredovalo disfunkcijo levega prekata (EF < 35 %) 
visoko perioperativno umrljivost, pa ravno ti z revaskulariza-
cijo največ pridobijo v primerjavi z zdravljenjem z zdravili 
(več kot 50% nižja 10-letna umrljivost). V neviabilnih podro-
čjih miokarda pa tveganje združeno z operativnim posegom 
seveda ni upravičeno. 

Ključne besede: ishemična bolezen srca, viabilnost miokarda, 
18F-FDG PET/CT, perfuzijska SPECT scintigrafija miokarda, 
revaskularizacija.

PRIMERJAVA PERFUZIJSKE SCINTIGRAFIJE IN PET/CT ZA OPEDELITEV VIABILNOSTI SRCA



www.milakovac.com                3. KONGRES RADIOLOŠKEGA DRUŠTVA DR. MILE KOVAČ 

stran 38

Perfuzijska scintigrafija miokarda je najpogostnejša preiskava 
v nuklearni kardiologiji, s katero na neinvaziven način oce-
njujemo prekrvitev srčne mišice. 
Gre za obremenitveni test, kjer bolniku med največjo doseže-
no telesno obremenitvijo na kolesu vbrizgamo radiofarmak, 
ki se nabere v srčni mišici sorazmerno s prekrvitvijo mio-
karda med obremenitvijo. Bolnike, ki niso sposobni telesne 
obremenitve, imajo kompletni levokračni blok ali vstavljen 
pacemaker obremenimo farmakološko z dipiridamolom, re-
gadenozonom, redkeje z adenozinom ali dobutaminom, ki 
jih apliciramo intravenozno. Najpogosteje uporabljamo ra-
diofarmake označene s tehnecijem (Tc-99m) ali redkeje talij 
(Tl-201). V področjih srca, ki jih preskrbujejo prizadete, zo-
žene ali popolnoma zaprte srčne žile, se bo nakopičilo manj 
radiofarmaka. S pridruženo EKG proženo tomografijo (gated 
SPECT) lahko ocenjujemo tudi krčenje srčne mišice, velikost 
srčnih votlin, debelino sten ter izračunamo iztisni delež le-
vega prekata. Tako z eno samo preiskavo dobimo podatke o 
prekrvitvi srčne mišice ter o celokupni (iztisni delež) in regio-
nalni krčljivosti levega prekata. 
Pri zdravih bo kopičenje radiofarmaka v srčni mišici med 
obremenitvijo enakomerno, kar kaže na uravnoteženo pove-
čanje krvnega pretoka v vseh delih srca med naporom. Ver-
jetnost pomembnejših zožitev na koronarnih arterijah je zato 
majhna, prognoza dobra, dodatne preiskave običajno niso 
potrebne. Na patološkem scintigramu se po obremenitvi vidi 
področje znižanega oz. odsotnega kopičenja radiofarmaka, 
ki je posledica bodisi znižanega krvnega pretoka skozi zože-
no žilo med naporom ali prizadetosti srčne mišice, ki je za-
brazgotinjena po predhodnem infarktu. Za razlikovanje med 
obema stanjema potrebujemo scintigram v mirovanju. Zniža-
na prekrvitev med obremenitvijo, ki se izboljša v mirovanju, 

predstavlja reverzibilno ishemijo miokarda. Bolnik, ki ima 
prizadeto večje področje miokarda, je ogrožen in potrebuje 
napotitev na koronarografijo in najverjetneje tudi revaskulari-
zacijski poseg. V kolikor se znižano kopičenje radiofarmaka 
na obremenitvenem scintigramu v mirovanju ne izboljša, je 
v tem področju prisotna brazgotina, ki je po prebolelem mio-
kardnem infarktu nadomestila odmrlo mišico. To potrjuje tudi 
slabše ali odsotno gibanje srčne stene v tem področju. 
Med indikacije za perfuzijsko scintigrafijo miokarda uvršča-
mo odkrivanje koronarne bolezni srca (če običajno obreme-
nitveno testiranje z vrednotenjem EKG ni možno (gibalne 
okvare…), je nediagnostično ali je izvid mejen), določanje 
hemodinamske pomembnosti znanih stenoz na koronarkah, 
ugotavljanje mikrovaskularne oblike bolezni, spremljanje sta-
nja po terapevtskih intervencijah, oceni tveganja za koronar-
ne dogodke, prepoznavanje akutnega koronarnega sindroma 
pri bolnikih s prsno bolečino ob normalnem oz. nediagnostič-
nim EKG ter za oceno viabilnosti miokarda.
Senzitivnost stresne perfuzijske scintigrafije je odvisna od 
obsega koronarne bolezni in dosežene stopnje obremeni-
tve. Preiskava je najbolj primerna za dokazovanje ishemične 
bolezni pri bolnikih s srednje veliko predtestno verjetnostjo 
za prisotnost bolezni. Največja klinična vrednost nuklearnih 
metod pri srčnem popuščanju je v ugotavljanju hibernirane-
ga miokarda in prepoznavanju bolnikov, ki potrebujejo čim 
prejšnji revaskularizacijski poseg. 

Ključne besede: perfuzijska SPECT scintigrafija srca, radiofar-
maki, obremenitveni test, prekrvavitev srčne mišice, krčljivost 
miokarda.
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Rak ščitnice je redna bolezen, ki predstavlja zgolj 1% vseh 
vrst rakov. Delimo ga na pogostejši diferenciran rak ščitni-
ce (običajno se pojavi v starosti med 20-65 let) ter redkejši 
nediferenciran rak ščitnice (pojavlja se po 70. letu starosti in 
predstavlja manj kot 10% vseh malignomov v ščitnici). Naj-
večkrat se kaže kot solitarni nodus v ščitnici, ki je ultrazvoč-
no hipoehogen, dobro prekrvavljen ter scintigrafsko hladen. 
Najpomembnejša in najzanesljivejša diagnostična preiskava 
je citološka punkcija, ki jo opravimo pod kontrolo UZ, saj 
tako izrazito zmanjšamo delež neustreznih vzorcev. Zdravlje-
nje raka ščitnice je v osnovi kirurško (totalna tiroidoektomija) 
v kombinaciji s pooperativno ablacijo z radioaktivnim jodom. 
Prognoza pri diferenciranem raku ščitnice je odlična z ozdra-
vitvijo v več kot 90% primerov.
Limfom v ščitnici je zelo redek, saj predstavlja 1-2% vseh ma-
lignomov ščitnice ter manj kot 2% limfomov. Večino limfo-
mov v ščitnici predstavljajo B-celični limfomi. Najpogosteje 
prizadene ženske po 70. letu starosti z znano anamnezo Ha-
shimoto tiroiditisa, ki je tudi eden iz med glavnih rizičnih de-
javnikov za razvoj limfoma v ščitnici. Bolniki običajno opisu-
jejo hitro rastočo, nebolečo tumorsko maso v področju vratu, 
ki lahko povzroči težave z dihanjem, hripavost ali disfagijo. 
Lahko se pojavijo tudi B simptomi kot so vročina, izguba teže 
ter nočno potenje. Pri pregledu otipamo čvrsto ščitnico in po-
večane regionalne bezgavke. Ob postavitvi diagnoze nam je 
v veliko pomoč UZ vodena punkcija s t.i. pretočno citometri-

jo (omogoča ločevanje med limfomom in Hashimoto tiroidi-
tisom). Zdravljenje je odvisno od obsega bolezni, vendar je 
večinoma kombinirano. Pri dobro omejenih limfomih je naj-
primernejša operacija, drugje pa kombinacija kemoterapije 
(CHOP – ciklofosfamid, doxorubicin, vinkristin in prednison) 
in obsevanja. Na slabšo prognozo vplivajo stadij, velikost tu-
morja (> 10 cm) in širjenje v mediastinum. Povprečno 5-letno 
preživetje je odvisno od stadija bolezni (stadij I – približno 
80%, stadij IV – manj kot 36%).
Predstavila bi primer 82-letnega pacienta s Hashimoto tiroidi-
tisom v multinodozni strumi, ki je junija 2015 pričel opažati 
rast levega ščitničnega režnja in hripavost. Avgusta 2015 je 
bila opravljena resekcija levega ščitničnega režnja in istmusa. 
Histološki izvid je potrdil, da gre za difuzni velikocelični B 
limfom (DVB-celični limfom). S pomočjo PET/CT z 18F-FDG 
in UZ vodene punkcije smo spremljali potek bolezni, lokalni 
recidiv in uspešnost zdravljenja. Po zadnji imuno-kemotera-
piji smo v oktobru 2016 ponovili PET/CT z 18F-FDG, ki je po-
kazal, da gre za popoln metabolni odgovor oz. regres bolezni.

Ključne besede: rak ščitnice, limfom v ščitnici, Hashimoto ti-
roiditis, PET/CT z 18F-FDG, UZ vodena punkcija.
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