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• KLINIČKE INDIKACIJE

1. Procena veličine, oblika, položaja bubrega
2. Unilateralno ili bilateralno oštećenje bubrega
3. Ožiljavanje – posledica infekcije urinarnog trakta 

(IUT)
4. Infarkt bubrega
5. Ciste bubrega
6. Kongenitalne anomalije (ren arquatus, etc.)
7. Ektopija bubrega
8. Agenezija, hipoplazija etc.

STATIČKA SCINTIGRAFIJA 



 Deca 40-80 MBq 99mTc-DMSA (min.20MBq) odrasli 
do 5mCi

 Akvizicija nakon 2-4h
 Standardne projekcije (anterior, posterior, desni zadnji 

kosi (RPO),levi zadni kosi LPO), i dodatne projekcije 
ako postoje indikacije (ektopija, ren mobile).

 500.000 impulsa u matrici 256x256

STATIČKA SCINTIGRAFIJA-PROTOKOL



• ZAOKRUŽIVANJE ROI OKO OBA BUBREGA U ANTERIORNOJ 
I POSTERIORNOJ PROJEKCIJI

• KOREKCIJA ZA OSNOVNU AKTIVNOST
• ODREĐIVANJE RELATIVNE FUNKCIJE ZA SVAKI BUBREG 

STATIČKA SCINTIGRAFIJA



   INTERPRETACIJA NALAZA:
• OBLIK
• POLOŽAJ
• VELIČINA
• KONTURE (IVICE)
• HOMOGENOST NAKUPLJANJA 

RADIOFARMAKA
• RELATIVNO NAKUPLJANJE 

RADIOFARMAKA

STATIČKA SCINTIGRAFIJA



 Normalan 

Scintigrafija bubrega -DMSa



Potkovičast bubreg

Scintigrafija bubrega -DMSa



Cista u medijalnoj trećini desnog 
bubrega

Scintigrafija bubrega -DMSa



Infekcija urinarnog trakta u deteta starog šest godina
 
a) defekt u gornjem polu levog bubrega
b)   normalan nalaz nakon tri meseca

Scintigrafija bubrega -DMSa



Мушко дете старости 7 месеци.
Са 15 дана прва фебрилна уринарна инфекција. Од тада на профилакси, без рецидива уринарних 

инфекција.
На статичкој сцинтиграфији: нема знакова за ожиљавање,обострано  хомогено везивање радиофармака. 

Релативно везивање: леви бубрег 51%  десни бубрег 48%



ЛЕЖЕЋИ                             И              СТОЈЕЋИ 

ПОКРЕТАН БУБРЕГ



      ДЕСНИ СПУШТЕНИ БУБРЕГ

Лежећи
положај

Стојећи
положај



СТАТИЧКА СЦИНТИГРАФИЈА

ЛЕВО: АКУТНИ ПИЈЕЛОНЕФРИТИС
ДЕСНО: 6 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ АКУТНОГ ПИЈЕЛОНЕФРИТИСА



Мушкарац, старости 29 година.
Dg: Hydronephrosis l.dex  pp Stenosis UPJ

Ултразвук: леви бубрег б.о.  десни бубрег тањег паренхима.
IVU: десни бубрег се приказује, касни са лучењем контрасног средства.

На статичкој сцинтиграфији се приказују оба бубрега. Леви бубрег уобичајених морфолошких 
карактеристика, слабије накупља радиофармак у регији PKS-а. Десни бубрег нешто већег попречног 

дијаметра од левог, у целини слабије и нехомогено везује радиофармак, уз издвајање две јасне 
фотопеничне кружне зоне у проксималном делу антеролатерално  ( дилатиран PKS?)



Жена, 61 година.
Dg: Afunctio renis l.sin

Од пре 27 година зна за камен у левом бубрегу. 8 пута је рађен ESWL.
Ултразвук: леви бубрег хидронефротичан, без паренхима, димензија 183x108мм са калкулозом

у пијелону, десни бубрег б.о.
IVU: десни бурег б.о.   леви  бубрег exclusio renis?

На статичкој сцинтиграфији се јасно приказује само десни бурег, уобичајених морфолошких 
карактеристика који нешто слабије накупља радиофармак у регији  PKS-a. 



Мушко дете, 4 године.
Dg: Agenesio renis l.dex

Ултразвук: Бубрежна ложа десног бубрега је празна. Леви бубрег је компензаторно увећан, без 
дилатације PKS-a

На статичкој сцинтиграфији се приказује само компензатотно увећан леви бубрег који доста хомогено 
накупља радиофармак.



• DIJAGNOZA VEZIKO-URETERALNOG 
REFLUKSA (VUR) – RETROGRADNOG 
PROTOKA URINA IZ BEŠIKE KA BUBREZIMA 
PREDISPONIRAJUĆI NASTANAK 
PIJELONEFRITISA 

RADIONUKLIDNA MIKCIONA 
CISTOURETEROGRAFIJA



• Američka Pedijatrijaska Akademija je ustanovila 
stavove za ranu dijagnozu i lečenje dece sa IUT i 
za evaluaciju dece sa sumnjom na postojanje 
REFLUKSA. 

• deca sa dokumentovanom IUT mlađa od 5 
godina, kao i starija sa febrilnim ili rekurentnim 
IUT moraju se adekvatno dijagnostički sagledati. 

DIJAGNOZA VUR-a



ДИЈАГНОСТИКА ВЕЗИКОУРЕТЕРНОГ РЕФЛУКСА

Степеновање VUR-a (International Grading System):

• рефлукс I степена – рефлукс у дистални део недилатираног уретера

• рефлукс II степена – рефлукс у недилатирани пијелокаликсни систем

• рефлукс III степена – рефлукс у умерено дилатирани пијелокаликсни систем

• рефлукс V степена – рефлукс у дилатирани и извијугани пијелокаликсни систем

• рефлукс IV степена – рефлукс у веома проширен и извуијуган систем.



 Kontrastna MCUG predstavlja “zlatni standard”.
 omogućava i vizualizaciju uretre i zida mokraćne 

bešike kao i anatomski odnos  izvodnih 
mokraćnih kanala. 

 VUR se u  odnosu na proširenost deformacija 
čašica i širine uretera, klasifikuje na pet stepeni 
(I-V) 

DIJAGNOZA VUR-a



• Nedostatak MCUG:
– Kateterizacija mokraćne bešike
– Velika ekspozicija jonizujućem zračenju
– Nestandardizovano izvođenje metode
– Odsustvo kontinuiranog monitoringa

DIJAGNOZA VUR-a



• KATETERIZACIJA MOKRAĆNE BEŠIKE
• UBACIVANJE OBELEŽENE TEČNOSTI
• DOBRA VIZUALIZACIJA REFLUKSA
• VISOKA SENZITIVNOST METODE

DIREKTNA RADIONUKLIDNA 
CISTOURETEROGRAFIJA



 fiziološki mehanizam punjenja bešike, koja se 
izvodi nakon završene dinamske scintigrafije 
bubrega jednim od radiofarmaka koji imaju brzu 
kinetiku.

 ne iziskuje kateterizaciju mokraćne bešike te 
izbegava mogućnost kontaminacije urinarnog trakta

 Ekvivalentna doza zracenja a u odnosu na MCUG je 
znčajno manja  

INDIREKTNA MIKCIONA 
CISTOURETEROGRAFIJA

(IMCUG)  



Мушко дете, 6 година. 
Dg: VUR gr II bill.

У неонаталном узрасту  фебрилна инфекција уринарног тракта. Од тада на профилакси, није било нових 
уринарних инфекција

На динамској сцинтиграфији се приказују оба бубрега, лако наглашених пијелона . Елиминација 
радиофармака из левог бубрега је правилна и потпуна, док је елиминација из десног бубрега 
неравномерна. Након очекиваног пада активности у десном бубрегу, уочен је поновни пораст 

активности до краја студије ( може да указује на пасивни VUR). 



У наставку: Индиректна радионуклидна цистографија
Уочена је ретроградна појава радиофармака проксимално у сабирни систем десног бубрега 

– иде у прилог постојању везикоуретерног рефлукса десно.



ОБОСТРАНИ ПАСИВНИ VUR ДО ПИЈЕЛОНА



 Stepenovanje refluksa kvalitativno - prikaz 
radioaktivnosti u ureteru i sabirnom sistemu bubrega:

1. stepen – vizualizacija radiofarmaka (rf) nad 
ureterom

2. stepen – vizualizacija rf nad ureterom i sabirnim 
sistemom bubrega bez dilatacije

3. stepen – prisustvo rf u dilatiranim ureterima i 
dilatiranom sabirnom sistemu bubrega

IMCUG



ПАСИВНИ VUR У ЛЕВИ ПИЈЕЛОН ( GR. III) 



• Interpretacija nalaza:
– Vizuelno sa statičkih i dinamskih 

scintigrama
– Semikvantitativno sa krivulja  koje se 

generišu iz regiona od interesa (ROI).

IMCUG



• ROI nad mokraćnom bešikom, 
distalnom i proksimalnom ureteru, 
sabirnim sistemom bubrega kao i 
region osnovne aktivnosti lateralno 
od bubrega.

IMCUG



Vezikoureteralni refluks desno



Vezikoureteralni refluks desno



ISPITANICI: 
1. DONOR (procena funkcije i morfologije)

2. RECIPIJENT: 

. PRE TRANSPLANTACIJE (rezidualna bubrežna 
funkcija)

. POSLE TRANSPLANTACIJE uspostavljanje 
cirkulacije, parenhimske funkcije, drenaže urina i 
otkrivanje komplikacija

TRANSPLANTACIJA BUBREGA



 KOMPLIKACIJE 
1. ODBACIVANJE TRANSPLANTATA
2. AKUTNA TUBULSKA NEKROZA
3. JATROGENE KOMPLIKACIJE (ciklosporinska 

nefrotoksičnost)
4. HIRURŠKE KOMPLIKACIJE (vaskularne, 

urološke)

TRANSPLANTACIJA BUBREGA



• AKUTNA TUBULSKA NEFROZA
• Očuvana perfuzija
• Redukovan EBPP
• Redukovana JGF
• Usporena ekskrecija urina

TRANSPLANTACIJA BUBREGA



 ODBACIVANJE TRANSPLANTATA
 Odsutna perfuzija
 Afunkcija (značajna redukcija EBPP i JGF, 

usporena eliminacija urina)

TRANSPLANTACIJA BUBREGA



HIRURŠKE KOMPLIKACIJE
• VASKULARNE 
• hematom – ekstrarenalna akumulacija r.f.,
•  infarkt – intrarenalno hladno polje
•  stenoza arterije – smanjena perfuzija, 

+kaptoprilski test
• UROLOŠKE 
• izlivanje urina – ekstrarenalna akumulacija r.f,
•  opstrukcija – bez odgovora na diuretik

TRANSPLANTACIJA BUBREGA





Case 1: Whole kidney MAG3 curves show good uptake and excretion from recent 
transplant and delayed and poor excretion from rejected kidney



 Neinvazivnost
 Niska doza zračenja
 Diferencijacija ATN i AO
 Procena rezidualne funkcije
 Ponavljano ispitivanje 
 Prognoza
 Izbor terapije

RADIONUKLIDNE METODE U 
TRANSPLANTACIJI BUBREGA
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