
НУКЛЕАРНА ХЕПАТОЛОГИЈА

Проф. Др Борис 
Ајдиновић



ЈЕТРА, СЛЕЗИНА И БИЛИЈАРНИ ТРАКТ

• ХЕПАТОБИЛИЈАРНА СЦИНТИГРАФИЈА: 

             акутни и хронични холециститис,

             холестазa, 

             процена екстравазације или опструкције билијарног тракта после трауме или после хируршке терапије, 

             испитивање функције жучне кесе.

Радиофармаци:  деривати иминодисирћетне киселине обележени 99мTc – по интравенској апликацији брзо се накупљају у 
хепатоцитима и без метаболичких промена се излучују путем жучи.

Доза: 111-185 MBq

                             

                      Tc99m – HIDA (dimetiliminodisirćetna kiselina),

                      Tc99m – BRIDA (trimetilbromoiminodisirćetna kiselina)- код деце и одојчади због добре екскреције из јетре,

                      Тc99m – DISIDA (diizopropiliminodisirćetna kiselina) – најбоље особине: добра визуелизација хепатобилијарног 
система и код високог нивоа билирубина.

Клиничке информације од значаја: 

•           историја хируршких захвата,

•           ниво билирубина и ензима јетре,

•           лекови које пацијент користи:

                     опијати повећавају тонус Одијевог сфинктера,

                     изониазид и халотан – смањују екскрецију радиофармака из јетре “интрахепатична холестаза”.

•           време од последњег оброка:

                       снимање обично 2-4 сата од јела,

                       пацијенти на парентералној исхрани  - “муљ” у жучној кеси:  

        3-5 минута iv. 10-20 нг/кг холецистолкининa oko 1/2 до 1 сат пре радиофармака – за пражњење жучне кесе.

         

             



ХЕПАТОБИЛИЈАРНА СЦИНТИГРАФИЈА

Снимање: антериорна пројекција, 1 фрем / минут, у интервалима од 5 минута , до 4 сата од апликације радиофармака.

Нормалан налаз:визуелизује се активност у срцу – до 5 минута од апликације радиофармака, 

                             брзо и хомогено накупљање радиофармака у јетри,

                             визуелизација жучне кесе и дуоденума - у току првог сата од почетка студије.

ХЕПАТОБИЛИЈАРНА СЦИНТИГРАФИЈА: Пацијент, 43 године са акутним болом у стомаку
Нормалан налаз
Брзо накупљање радиофармака у јетри и брзо излучивање радиофармака у црева је забележено. 
Жучна кеса се такође брзо пуни, пролазан је дуктус цистикус – искључен је акутни холециститис са тачношћу више од 90%.



ХЕПАТОБИЛИЈАРНА СЦИНТИГРАФИЈА

Одложена визуелизација жучне кесе – између 1 сат и 4 сата: најчешће хронични холециститис.

Комплетна невизуелизација жучне кесе после 4 сата у акутно болесних пацијената – највероватније акутни холециститис.

Диференцијално дијагностички – опструкција заједничког дуктуса хепатикуса, тешка хепатична дисфункција.

Убрзани метод билијарне сцинтиграфије: 

ако се активност после сат времена види у дуоденуму, а жучна кеса се не види – 

0,04мг-0,1мг/кг морфин  сулфата, ив. у току 2-3 минута – за контракцију Одијевог сфинктера.

5 минута                      20 минута

  40 минута                   60 минута

       M+15 минута                   M+30 минута

Морфином убрзана холецистографија код пацијента, 53 година старости.
Калкулоза жучне кесе и бол у десном горњем квадранту
Сцинтиграфија у току сат времена: нехомогено накупљање радиофармака у јетри, 
које се поклапа са историјом дисфункције јетре.
Активност се постепено повећава у танком цреву између 20 минута и сат времена. 
После сат времена апликован је морфин – приказује се пуњење жучне кесе – налаз 
указује на хронични холециститис.
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       10 минута                                   60 минута

      180 минута                               210 минута + H2O

Акутни холециститис на холецистографији:
Пацијенткиња, 27 година старости, са болом у десном горњем 
квадранту.
Горње слике: брзо преузимање радиофармака од стране јетре и брзо 
излучивање у танко црево, без визуелизације жучне кесе преко 3 сата 
од почетка снимања.
Постоји «знак траке» у пројекцији жучне кесе – 
знак акутног гангренозног холециститиса.
За разликовање активности у дуоденуму од активности у жучној кеси 
– пацијенту се даје да  попије мало воде. Уколико је активност у 
дуоденуму, спере се активност водом.

Знак траке је последица :
    суседне холестазе због инфламације околних хепатоцита, 
    цурење из перфориране жучне кесе.
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• Смањено накупљање радиофармака у јетри:

                 примарна болест јетре – хепатитис,

                 опструкција на нивоу дуктуса хепатикуса комуниса или дуктуса холедохуса.

Хепатитис: ослабњено до сасвим дискретно накупљање радиофармака у јетри, 

                   смањено до одсутно излучивање радиофармака жучним путевима,

                   повећано излучивање радиофармака путем бубрега.

Рана механичка опструкција билијарног стабла:

                накупљање радиофармака у јетри и екскреција из јетре очувани,

Продужена механичка опструкција билијарног стабла:

                 накупљање радиофармака у јетри и излучивање радиофармака из јетре је све више оштећено 

                                          до немогућности разликовања механичке опструкције од хепатитиса.

 Делимична механичка опструкција билијарног стабла: 

      виде се дуктуси и стаза,

     одложен транзит са појавом активности у цревима после 60 минута ( и код хроничног хепатитиса и код примене опијата).
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     1 минут                                10 минута

            60 минута                                    4 сата

Хепатобилијарна сцинтиграфија: 
опструкција хепатикуса комуниса  
Пацијенткиња, 50 година, са болом у десном горњем квадранту и 
сумњом на акутни холециститис.
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               Функционални поремећаји жучне кесе

                   

Провокативни тест: 

        у току 60 минута пуњење жучне кесе радиофармаком,

        10-20нг/кг холецистокинина, интравенски се апликује, минимум 3 минута ( може и дуже од 30 минута).

         прати се пражњење жучне кесе 30-40 минута уз помоћ РОИ и криве активност – време.

Нормалан налаз:

        смањење радиоактивности у жучној кеси за више од 35-40%,

        

        C+5 минута                 C+10 минута            C+15 минута           C+20 минута

    C+25 минута               C+30 минута            C+35 минута             C+40 минута

Нормална ејекциона фракција жучне кесе: хепатобилијарна сцинтиграфија након администрације холецистокинина.
Постоји брзо и добро пражњење жучне кесе – ејекциона фракција је 85%, а пик је у 12-ом минуту.   
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• Повремено бол у десном горњем квадранту абдомена и након холецистектомије.

• Квантитативна сцинтиграфија: 

процена транзита радиофармака из јетре у црева – процењује се функција Одијевог сфинктера – сфинктеректомија?

Пацијент, 28 година:
присутан бол у десном горњем квадранту након 
холецистектомије
 Регије од интереса (РОИ) над јетром и хепатичким 
дуктусом 
Нема дисфункције Одијевог сфинктера
Узгредан налаз: фокалне промене у јетри – два раније 
дијагностикована хемангиома (стрелице).
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• Постоперативни пацијенти:

             редукована хируршка ресекција доводи до компикација:

     задржавања калкулуса, трансекција, подвезивање дуктуса холедохуса.

Хепатобилијарна сцинтиграфија за дијагностиковање:

           опструкције билијарних путева,

           за визуелизацију екстравазације радиофармака – локализована колекција, 

                                                                                               слободна интраперитонеална активност.

А)         1 минут                60 минут

Б)         1 минут                60 минут   

В)         1 минут                60 минут

Хепатобилијарна сцинтиграфија код три пацијента након лапароскопске 
холецистектомије:
А) пацијенткиња, 23 године, 6 дана после операције. 
Жали се на мучнину, повраћање и бол.
 Сцинтиграфски: опструкција дуктуса холедохуса
Б) пацијенткиња, 34 године, 10 дана после интервенције. Жали се на бол у десном 
горњем квадранту.
Сцинтиграфски: локализована колекција изливене радиоактивности
В) пацијент 45 година, 3 дана после операције,
Сцинтиграфски: цурење радиоактивности у интраперитонеални  простор десно 
параколично
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• Посттрауматски пацијенти:

хепатобилијарна сцинтиграфија за процену степена цурења жучи – одлука о конзервативном или хируршком лечењу.

Пацијент, 18 година.
Стање након пенетрантне повреде десне половине абдомена
MSCT: велики хематоми у десном режњу јетре и у Морисоновом простору.
Хепатобилијарна сцинтигарфија наредног дана:
фотопенично поље у пројекцији десног режња. Мања фокална промена у јетри, 
која појачано накупља радиофармак на каснијим сцинтиграмима – билом 
(стрелица). Највећи део жучи праворемено у танком цреву.
Одлучено је да се пацијент лечи конзервативно.



ХЕПАТОБИЛИЈАРНА СЦИНТИГРАФИЈА

• Хепатобилијарна сцинтигарфија – разликовање билијарне атрезије од неонаталног хеопатитиса.

• Предтретман – 5мг /кг /дан, 3 - 5 дана фенобарбитон орално:

                индукција хепатичних ензима – појачана екскреција радиофармака из јетре

Радиофармак: 99мTc - BRIDA и  99мTc - DISIDA ( BRIDA има приоритет због боље екскреције из јетре), доза 0.05– 0.2 mCi/kg

Налаз: било каква активност у цревима или у жучној кеси – искључује билијарну атрезију,

            невизуелизација активности у цревима – налаз нејасан -  билијарна атрезија или тежак неонатални хепатитис

Хепатобилијарна сцинтиграфија код беба:
А) дечак, 4 месеца стар, рођен у 26 гестационој недељи  са 
холестазном жутицом. 
Активност у срцу се приказује и у 60 минуту од почетка снимања – 
хепатоцелуларна дисфункција. 
Одсуство активности у цревима и 24 сата од апликовања дозе – 
билијарна атрезија или тешка хепатоцелуларна дисфункција. 
Радиофармак се излучује уринарним трактом. В1) девојчица, стара 
41 дан, повећан билирубин у крви 
Иницијално снимање – релативно брзо накупљање радиофармака 
у јетри а активност у срцу се губи после 5 минута. Не визуелизују 
се црева после сат времена иако се жучна кеса дискретно види 
( стрелица).
На одложеним сцинтиграмима 6 сати и 24 сата од дате активности 
– потврђује се гастроинтестинално излучивање (стрелице): 
искључена је билијарна атрезија
Студија је поновљена након 6 недеља – боља визуелизација жучне 
кесе (стрелица) и боља визуелизација активности у цревима 6 сати 
од дате активности (стрелице)-искључена је билијарна атрезија, 
још једном.
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• Хепатобилијарна сцинтиграфија за карактеризацију јетриних промена:

промене у јетри у којима постоје функционални хепатоцити – накупљање радиофармака.

промене у јетри билијарног порекла недовољно развијених - слабије накупљање и споро излучивање радиофармака.

• Хепатоцелуларни карцином – најбоље се види на одложеним снимцима:

          редуковано накупљање радиофармака у карциному и споро излучивање.

Спорије излучивање радиофармака: фокална нодална хиперплазија и хепатични аденом.

 Уколико је аспирациона биопсија неодређена, хепатобилијарна сцинтиграфија (одложена фаза) за разликовање:

                          добро диферентованог хепатоцелуларног карцинома од циротичних промена.



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

• Ретикулоендотелни систем се сцинтиграфски визуелизује уз помоћ обележених колоидних честица.

• Колоидне честице – величине од 100nm - 1microm.

• Радиофармак: 99мTc-S-koloid   или  99мTc-Sn-koloid.    Доза: 150 MBq.

                  80 - 90%  иницираних честица фагоцитује се од стране јетре (Купферове ћелије):најинтензивније накупља РФ,

                  5 -10% фагоцитују се од стране слезине ( веће честице), 

                  остатак коштана срж ( мање честице) – минимално накупљање радиофармака.

Циљано снимање слезине:

 обележени топлотом оштећени еритоцити (инкубација ћелија у воденом купатилу на 50 степени, 20 минута).

Снимање:може се урадити радионуклидна ангиографија – студија првог пролаза: 60 секунди ( васкуларизација јетре),

                  потом 20 минута од дозе статички сцинтиграми:   АП, ПА, РЛТ, ЛЛТ, коси, као и АП са маркером.

Лезије мање од 2 цм и дубоке лезије мање од 3 цм – допуна SPECT-ом.

Индикације:

•     јетра - дифузне хепатичне болести, 

                       фокалне хепатичне болести, 

•    слезина – акцесорна слезина, спленоза,спленомегалија,хиперспленизам, промене у слезини, аспленија.

                        



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

Нормалан налаз



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

• Дифузна болест јетре:

                      величина јетре и слезине,

                      нехомогеност у накупљању радиофармака,

                      појачано накупљање радиофармака у коштаној сржи,

                      поремећен однос уноса радиофармака јетра - слезина.

                      

                      

                      

99мTc-Sn-koloid сцинтиграфија: Спленоза и цироза јетре.  
Спленоза настала након трауме (пацијенту је рађена спленектомија).
На месту слезине, три фокуса интензивног накупљања радиофармака у левом горњем квадранту абдомена – одговара слезинском 
ткиву. Величина и функција слезине не може користити за процену дифузну болест јетре код овог пацијента.
Уочава се појачано накупљање радиофармака у коштаној сржи. 
Јетра је смањена и постоји одвојеност латералног аспекта јетре од ребара –Хелманов знак: који указује на асцитес.
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• Фокалне промене у јетри које су лишене Купферових ћелија – дефект на сцинтиграфији колоидом:

                 метастазе (80-85% осетљивост сцинтиграфије),

                 апсцеси,

                 хепатоцелуларни карцином.

• Фокална нодуларна хиперплазија  - Купферове ћелије различито заступљене:

                 у 30% смањен број – смањено накупљање радиофармака,

                 у 30% нормалан број – нормално накупљање радиофармака,

                 у 30% повећан број  - појачано накупљање радиофармака,

                 у 10% интензивно накупљање радиофармака.

• Хепатични аденом – у ¼ случајева заступљеност Купферових ћелија – умерено накупљање радиофармака.

• Васкуларни поремећаји: 

              опструкција вене каве супериор (преко порто-системских колатерала) – фокално појачано у лобусу квадратусу

              опструкција вене каве инфериор ( ако се радиофармак даје у доњи екстремитет),

              Bad-Chiari-јев синдром ( фокално појачано у лобусу каудатусу)

              

         

                                                                                          

        

                         



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

Пацијент, 28 година     Дијагноза: Echinococcus hepatis, Splenomegalia, Trombocitopenia
ултразвук: У 6-ом сегменту јетре септирана циста око 2 цм, одговара ехинококусној цисти, увећана слезина до 18 цм.
Тромбоцити 132 000/мм3.
Сцинтиграфски налаз: јетра нормалног облика, положаја, лако увећана. У RLT пројекцији у задњем делу десног режња 
фокални дефект у накупљању радиофармака, пречника око 3,5цм, у осталом делу јетре накупљање радиофармака је 
хомогено. Слезина је нормалног положаја и облика, знатно увећана (највећи промер 18цм), хомогено, али појачано накупља 
радиофармак.



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

                                                                             Пацијент, 50 година
                                              Опструкција вене каве супериор тумором у медијастинуму:
лево -  РТГ налаз
у средини - сцинтиграфски присутно фокално појачано накупљање радиофармака у десном режњу јетре (лобус квадратус), 
десно: сцинтиграфија јетре и слезине након радиотерапије промене у медијастинуму – губитак промене у јетри.
 



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

                Пацијенткиња, 36 година. Неколико година уназад рађена спленектомија након саобраћајног удеса.
лево: MSCT –  кружна промена у карлици, нејасне етиологије( стрелица)
десно:Сцинтиграфија обележеним колоидом -  нема накупљања радиофармака у ложи слезине. 
Фокално појачано накупљање радиофармака у карлици испред десног сакроилијачног зглоба и још једна мања зона поред 
испред левог сакроилијачног зглоба – спленоза.



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

                               Пацијенткиња, 66 година   Дијагноза: Хемолитичка анемија, Спленомегалија
Ултразвук: јетра изразито хетерогена, гранично увећана, слезина увећана, дијаметра 17,5х11цм.
Сцинтиграфија 99мTc-koloidom у два наврата: јетра нормално положена, нешто већег левог режња,накупља радиофармак 
дифузно слабије. Слезина је увећана (на другој сцинтиграфији још већа - највећи промер 21цм) и врло појачано акумулира 
радиофармак.

 2015. године 2016. године



СЦИНТИГРАФИЈА ЈЕТРЕ И СЛЕЗИНЕ ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

                                        Пацијент, 80 година     Дијагноза: Tu lienis 
MSCT: слезина је увећана дијаметра око14цм, неравне контуре са туморском променом пречника око13цм,
која ангажује готово читаву слезину.
Сцинтиграфски налаз: у пројекцији слазине уочава се велики кружни дефект у накупљању радиофармака у доње две 
трећине слезине.



РАЗЛИЧИТЕ МЕТОДЕ СНИМАЊА

        SC                      Octreotide                  FDG

                CT                                      FDG

                                                                       Пацијенткиња, 48 година,
                                             Карциноид тумор панкреаса који је метастазирао у јетру



СЦИНТИГРАФИЈА КРВНИХ ПРОСТОРА ЈЕТРЕ

• Хемангиоми: најчешћа бенигна промена у јетри

                               у 7% популације (чест инциденталом при снимању абдомена).

                               димензије око 3 цм у прeчнику најчешће.

Радиофармак: 99мTc – обележени Er    ( in vivo  и   in vitro)   

Доза: 750 MBq

Индикације: потврда или искључивање хемангиома у јетри.

Снимање: динамска перфузиона сцинтиграфија ( 60 секунди)

                  рани статички сцинтиграми и касни статички сцинтиграми ( после 30 и 90 минута од дате дозе).

Промена мања од 3 цм – допуна SPECT-ом.

Хемангиом: слаба артеријска перфузија и појачано накупљање радиофармака на одложеним сцинтиграмима.

Тачност за детекцију хемангиома је преко 90%.

Најспецифичија метода од свих других дијагностичких метода за детекцију хемангиома.

Лажно негативни налаз:                             Лажно позитивни налаз:

         хемангиоми са фиброзом,                          хемангиокарциноми (ретко),      

         хемангиоми са тромбозом,                         хепатоцелуларни карцином (врло ретко).

         мали хемангиоми.

                     



СЦИНТИГРАФИЈА КРВНИХ ПРОСТОРА ЈЕТРЕ

                                                      Сцинтиграфија крвних простора јетре 99мТc-Er
Пацијенткиња, 50 година
ултразвук: суспектан хемангиом у јетри димензија 5х4цм
MSCT: у десном режњу јетре експанзивна промена 63х60мм која се не пребојава после давања контрастног средства
сцинтигарфија: у десном режњу јетре промена око 7цм која интензивно акумулира радиофармак – одговара хемангиому



СЦИНТИГРАФИЈА КРВНИХ ПРОСТОРА ЈЕТРЕ

Пацијент, 38 година    Дијагноза: Суспектан хемангиом 
Ултразвук: у десном режњу јетре уочава се хипоехогена промена 34х20мм.
Сцинтиграфија крвних простора: у току испитивања од 90 минута као и на додатним томосцинтиграмима, у јетри нису уочене 
фокалне промене.



   СЦИНТИГРАФИЈА КРВНИХ ПРОСТОРА ЈЕТРЕ И СЦИНТИГРАФИЈА 
ОБЕЛЕЖЕНИМ КОЛОИДОМ

                                         Пацијент, 70 година                              Дијагноза: Lesio focalis hepatis. HCC susp.
Ултразвук: у десном режњу јетре, фокална промена око 3 цм, суспектна на HCC.
лево: Сцинтиграфија крвних простора јетре – не виде се фокалне промене.
десно: Сцинтиграфија 99мTc -koloidom – фокални дефект дијаметра око 3 цм, у десном режњу, која не акумулира обележени 
колоид.
На основу оба налаза може се искључити хемангиом. 
Ради се о солидној, добро васкуларизованој промени нејасне етиологије.
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