
Rola badania pozytonowej tomografii emisyjnej wykonanej 

za pomocą fluorodeoksyglukozy w diagnostyce zakażeń protez 

naczyniowych 

Wstęp 

Dzięki rozwojowi technik medycyny zabiegowej obserwuje się stale rosnącą liczbę 

pacjentów z wszczepionymi urządzeniami do układu sercowo-naczyniowego w tym protez 

naczyniowych. Jednak populacja tych pacjentów należy do grupy podwyższonego ryzyka 

zakażeń z powodu możliwości kolonizacji przez bakterie z ewentualnym wytworzeniem się 

biofilmu bakteryjnego na powierzchni materiału wczepionego.  

Cel 

Celem głównym pracy jest wnikliwa ocena przydatności badania 2-[18F]FDG PET/CT 

w diagnostyce zakażeń protez naczyniowych przeprowadzona na materiale własnym. Ponadto 

opracowanie wzorca obrazu typowego dla zakażeń protez naczyniowych, analiza czynników 

mogących wpływać na ryzyko zakażenia, oznaczenie punktu odcięcia aktywności 

metabolicznej w obrębie zakażonej protezy naczyniowej, analiza reguł asocjacyjnych na bazie 

ocenianych cech obrazu 2-[18F]FDG PET/CT w celu oceny ich współwystępowania. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w grupie 58 pacjentów spośród których 34 stanowiło grupę 

badaną, zaś 24 grupę kontrolną. Pacjenci mieli wykonywane badanie 2-[18F]FDG PET/CT w 

Katedrze i Zakładzie Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Najstarszy 

pacjent w momencie obrazowania miał 84,8 lat, najmłodszy zaś 35,9 lat. Najdłuższy czas 

między zabiegiem operacyjnym a badaniem 2-[18F]FDG PET/CT wynosił 61,1 miesięcy, zaś 

najkrótszy 0,6 miesiąca. Najczęstszą przyczyną zabiegu operacyjnego (N= 26) był tętniak 

aorty, rzadziej pacjenci byli operowani z powodu miażdżycy, w tym zespołu Lerich'a (N=3) 

czy infekcji protezy występującej wcześniej w tej lokalizacji - u tych pacjentów pierwotną 

przyczyną operacji był tętniak. Posiewy bakteryjne w grupie badanej wykonane były na 

podstawie wymazów z przetok skórnych ( N=9) i ran pooperacyjnych (N= 8 ). Dodatkowo 

wykonywano posiewy krwi. Zdecydowana większość posiewów, niezależnie od miejsca 

pobrania, była dodatnia (N= 26). Najczęściej ujemne były posiewy z krwi (N= 26 ). Grupę 



kontrolną stanowiło 24 pacjentów. Kryteriami włączenia była obecność protezy bądź 

stentgraftu naczyniowego w dużych naczyniach tętniczych w zakresie badania oraz brak 

objawów zakażenia protezy. Brak zakażenia rozumiano jako brak widocznych cech zakażenia 

protezy naczyniowej w 2-[18F]FDG PET/CT oraz brak objawów zakażenia w ciągu 6 miesięcy 

obserwacji po wykonaniu badania. Brak zakażenia weryfikowano na podstawie kontaktu z 

lekarzem kierującym lub pacjentem, bądź danych z dokumentacji medycznej. 

Wyniki 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ognisko zapalne najczęściej 

zlokalizowane było przy protezie aorty brzusznej (N= 12) oraz lewym ramieniu protezy w 

przypadku protezy aortalno dwubiodrowej (N= 9). Dokonywane pomiary SUVmax (mierzone 

w miejscu o najwyższym gromadzeniu 2-[18F]FDG w ocenie wzrokowej) wahały się od 4,2 do 

21,5 z medianą równą 9,7. Zaobserwowano też wyższe wartości mediany SUV max w 

przypadku stentgraftów niż protez wszczepianych drogą otwartego zabiegu operacyjnego 

(odpowiednio 14 i 9). Mediana SUV max tła wynosiła 2, zaś mediana współczynnika SUV 

max w miejscu zapalenia do SUVmax tła (TBR) wyniosła 4,8. Najbardziej stałymi cechami 

obrazu w przypadku zakażenia były obecność ognisk zwiększonego gromadzenia radioizotopu 

(N= 33) oraz nieregularne granice aktywności wokół protezy naczyniowej (N= 33). Często 

spotykany był naciek zapalny (N=24) wokół protezy a także pęcherzyki gazu wokół protezy 

(N=19). Zgodnie z opisanymi trzema autorskimi wzorcami obrazu przeanalizowano cechy 

pacjentów którzy znajdowali się w każdym z wyżej wymienionych stopni. Do stopnia 1 

przypisano 6 pacjentów do drugiego 11 pacjentów zaś do trzeciego 17 pacjentów. 

Wnioski 

Analiza porównawcza grupy badanej i kontrolnej wykazała jednoznacznie przydatność 

badania 2-[18F]FDG PET/CT w diagnostyce zakażeń protez naczyniowych a tym samym 

możliwość różnicowania pomiędzy brakiem a obecnością zakażenia protezy naczyniowej. 

Opracowany wzorzec typowego zakażenia protezy naczyniowej oparto na oryginalnej, 

autorskiej skali trójstopniowej, która pozwala na dobrą ocenę zaawansowania zmian Skala ta 

korelowała z wykładnikami stanu zapalnego oraz nasileniem wychwytu 2-[18F]FDG w miejscu 

nacieku zapalnego ocenianego metodą SUVmax .  

Ponad to wykazano istotną statycznie zależność między obecnością nacieku zapalnego 

i wyższym gromadzeniem znacznika (wartość p 0,003) w jego obrębie. Dodatkową cechą u 



osób z zakażeniem protezy naczyniowej, wcześniej nie opisywaną w literaturze, są aktywne 

metabolicznie węzły chłonne w okolicy zakażonej, których mediana SUV max wyniosła 2,91.  

W analizie grup kontrolnej i badanej wykazano istotnie statystycznie rzadsze 

występowanie zakażenia stentgraftów naczyniowych w porównaniu z protezami 

implantowanymi drogą otwartego zabiegu operacyjnego (p=0,03). Natomiast w przypadku gdy 

dojdzie do zakażenia protezy naczyniowej, większe natężenie widocznych zmian w obrazie 2-

[18F]FDG PET/CT stwierdza się w przypadku stentgraftów naczyniowych. Dodatkowo 

opracowane wartości graniczne parametrów półilościowych takich jak SUV max 6,8 czy TBR 

3,1, które mogą stanowić kolejny wskaźnik pomocny w analizie półilościowej obrazu, w celu 

różnicowania fizjologicznego gromadzenia FDG w okolicy protezy naczyniowej i zakażenia 

protezy naczyniowej. 

Analiza reguł asocjacyjnych wykazała częste współwystępowanie cech obrazu 2-

[18F]FDG PET/CT takich jak pęcherzyki gazu,płyn,naciek zapalny.  



The role of positron emission tomography using 

fluorodeoxyglucose in the diagnosis of vascular prostheses 

infections 

Introduction 

As a result of constantly improving surgical methods one can observe an increasing 

number of patients with implanted medical devices into the cardiovascular system (including 

vascular prosthesis). Such patients are characterized by high risk of infectious complications 

as a result of the possibility of biofilm formation on implanted material. 

Objectives 

Main goal of the dissertation is analysis of 2-[18F]FDG PE/CT utility in diagnosis of 

vascular prosthesis infections. Secondary goals are : description of typical patterns in the image 

of 2-[18F]FDG PET/CT, analysis of variables that may affect the risk of infection, finding the 

cut-off value of SUV max in the area of infected prosthesis that would help in differentiating 

between infection and physiological 2-[18F]FDG accumulation, association rules analysis of 

image characteristics in 2-[18F]FDG PET/CT in order to establish their cooccurrences patterns. 

Materials and methods 

Study was undertaken on the group of 58 patients from whom 34 were in the study 

group and 24 in the control group. The 2-[18F]FDG PET/CT study was conducted in the Nuclear 

medicine ward in SPSK4 hospital in Lublin. The oldest patient had 84,8 years, and the youngest 

35,9 years. Longest duration between surgery and 2-[18F]FDG PET/CT study was 61,1 months 

and shortest 0,6 months. Most common surgery cause was aortic aneurysm (N=26), less 

frequently patients undergone surgery because of atherosclerosis including Leriche syndrome 

(N=3) or infection of previously implanted prosthesis in the same localisation - for those 

patients the primary cause of surgery was aneurysm. Bacteria culture tests in the study group 

were undertaken from samples of blood (N=11), skin fistulas (N=9) and surgical wounds (N=8) 

and blood. Most culture tests gave positive results irrespective of the sample source. Most 

Frequent type of bacteriological culture that gave a negative result was blood culture test. 

Inclusion criteria for the control group was presence of the vascular prosthesis in big 

arteries, and lack of signs of its infection like lack of visible changes suggesting infection in 2-

[18F]FDG PET/CT study, and lack of clinically apparent signs and symptoms in 6 months of 



observation after 2-[18F]FDG PET/CT was conducted. Patient data was acquired on the basis 

of medical documentation or contact with either patient or leading physician. 

Results 

On the basis of study group analysis it was established that infection was localized most 

frequently in the abdominal part of vascular prosthesis (N=12) and in the left arm of aorto-bi-

iliac prosthesis (N=9). SUV max measurements were conducted in the area of highest uptake 

(what was established by visual inspection) and ranged between 4,2 and 21,5 with median equal 

9,7. Values of SUV max were higher in case of the stengrafts relative to classical vascular 

prostheses (14 vs 9).  

Median background SUV max was 2 while tumor to background ratio 4,8. Most 

constant image signs were focally increased 2-[18F]FDG uptake (N=33) and irregular 

radioisotope uptake (N=33). Other common changes included inflammatory infiltration (N=24) 

and gas bubbles (N=19) in the vicinity of prosthesis. Patients were additionally analyzed in 

relation to the different image 2-[18F]FDG PET/CT image patterns described by the author. In 

the case of the first pattern - it was recognized in 6 patients, the second and third were visible 

in 11 and 17 patients accordingly.  

Conclusions 

Comparative analysis of study and control groups shown decisively utility of 2-

[18F]FDG PET/CT in diagnosis of vascular prosthesis infections. 

Developed patterns of vascular graft infections were summarized in a new 3 level scale 

which enables to reliably establish the severity of infection. This scale seems to correlate with 

laboratory data (like CRP levels) and SUV max values in the area of vascular prosthesis. 

Moreover statistically significant correlation was established between presence of 

inflammatory infiltration and increased SUV max in its area (p=0,03).  

Additional characteristic of the 2-[18F]FDG PET/CT study that was not previously 

reported in literature is metabolically active lymph nodes in the vicinity of vascular prosthesis 

(SUV max median of lymph nodes was 2,91). 

In comparative analysis of study and control group, statistically significant relation was 

established between type of prosthesis and frequency of infection, with increased prevalence 

of classical vascular prostheses in the study group (p=0,03). However in case of visible 

infection of the stent grafts infection signs in 2-[18F]FDG PET/CT were more severe. 



Developed cut off values of semi quantitative variables like SUV max (6,8) and TBR 

(3,1) can be used as additional tool in differentiating between physiological uptake in the 

vicinity of vascular prosthesis and infection. 

Analysis of associative rules showed common co-occurrence patterns of image 

characteristics in 2-[18F]FDG PET/CT study like gas bubbles, fluid and inflammatory 

infiltration. 

 


