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1.Bevezetés

1.1 Témaválasztás indoklása
A nukleáris medicina már a kezdetektől fogva felkeltette az érdeklődésemet.
Radioizotópos vizsgálattal pontosabb diagnózist kaphatunk a skletális rendszerrel
kapcsolatos kóros folyamat képi ábrázolásában. A radioizotóppal jelzett
radiofarmakont a páciens szervezetébe juttatva képileg ábrázolhatók a kóros
csontfolyamatok-molekuláris

szinten.

Fontos

szerepe

van

a

nukleáris

diagnosztikának az elváltozások pontos lokalizációjában (staging), egy, már
meglévő folyamat szoros követésében (restaging), illetve különböző terápiák
sikerességének vizsgálatában. Napjainkban is robbanásszerűen fejlődik a nukleáris
medicina. Elengedhetetlennek tartom megemlíteni történeti hátterét. 1896-ban
Henry Becquerel felfedezte a „rejtélyes sugarat” urániumból, melyet egy év múlva
Marie Curie nevezett el radioaktivitásnak. 1938-ban John Livingood és
GlenSeaborg felfedezte a jód 131-es izotópját, ugyanebben az évben Seaborg és
Emilio Segre a Tc-99m-t. 1939-ben Charles Pecher figyelte meg a stroncium-89
felvételét csont metastasisokban. Magyar vonatkozásban 1943-ban Hevesy György
magyar származású vegyész megkapja a Nobel-díjat „az izotópok nyomjelzőként
való alkalmazásáért”, ez a nukleáris medicina létrejöttének alapja. Nagy előre lépést
jelent, amikor 1957-ben Hal Anger kifejleszti az első szcintillációs gamma-kamerát,
melyet később róla neveztek el. 1985-ben telepítik az első ciklotront Debrecenbe.
2007-ben installálják az első SPECT/CT-t a Pécsi Tudományegyetem Nukleáris
Medicina Intézetében.
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Ebben a témában a kutatásom során számszerű adatokat kaptam csont és ízülettel
kapcsolatos vizsgálatokról. Érdekesnek találtam, hogy különböző szempontok
szerint csoportosítva milyen arányban oszlanak meg a csontszcintigráfiás
vizsgálatok. Milyen számban érkeznek izotópos vizsgálatra nők, illetve férfiak, és
milyen a korosztályok megoszlása. A hibrid berendezések (SPECT-CT) által
lehetővé tett specificitás növekedés milyen arányban veszi le a terhet az egyéb
radiológiai egységekről, nem indikálva további kiegészítő vizsgálatokat.

1.2 Izotóp diagnosztikáról általában
A nukleáris medicina különböző elemek nyílt radioaktív formáinak felhasználásával
nyújt segítséget a betegségek képi formában történő diagnosztizálásában és
terápiájában. Négy nagy területről beszélhetünk, melyek a következők:
-

„In vitro” radioizotópos diagnosztika

-

„In vivo” radioizotópos diagnosztika

-

Radionuklid-terápia

-

Kutatás és fejlesztés

Dolgozatomban elsősorban az „in vivo” radioizotópos képalkotással foglalkozom.
Ezen diagnosztikai vizsgálatok alapja, hogy különböző biológiai tulajdonságú és az
élettani folyamatokban szerepet játszó molekulák (molekuláris képalkotás)
radioaktív-izotópokkal jelölhetők, melyek transzportja és eloszlása a szervezetbe
történő bejutatást követően leképezhető képalkotó berendezésekkel, gamma
kamarákkal vagy PET kamerákkal. Ez a Hevesy György által megalkotott
nyomkövetés elve, a nukleáris medicina alapja, a „tracer-elv”.
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2.Szakirodalmi áttekintés

2.1 Csontvázrendszer felépítése, anatómiája

A csontváz 206 darab csontból épül fel. A csontoknak két jellemző tulajdonságuk
van, a rugalmasság és a szilárdság. Szerkezetileg tömött, kompakt állományból és
egy szivacsos, spongiosus állományból áll. A csontok, közel 40%-a víz. A szilárd
alkotórész 60-70%-át szervetlen anyag alkotja, 30-40%-át szerves anyag. A csont
folyamatosan átalakul és megújul (turn-over). A csonszcintigráfia szempontjából az
osteoblastoknak különleges szerepe van, mert ezen sejtek élettani aktivitását
képezzük le. A csontfaló óriássejtek az osteoclastok, a csontállomány bontását
végzik, így összhangban az osteoclastok és az osteoblastok felelősek a
csontállomány megfelelő kialakításáért. A csontok felszínét erekben és idegekben
gazdag kötőszöveti hártya, a csonthártya, periosteum borítja. Feladata a csont
táplálása, megfelelő csontvastagság elérésének biztosítása, sérülés esetén a
csontállományt pótolja, illetve érzékszervi funkciót lát el az idegvégződések révén.
A csontszcintigráfia során a perfúzió és a szöveti aktivitás vizsgálatában a
periosteumnak kiemelt szerepe van. A porcoknak fontos szerepük van a csontváz
fejlődése során, de a kifejlődött csontvázrendszerben is. A szivacsos állomány
üregeit vörös csontvelő tölti ki, ez lapos, szabálytalan alakú és csöves csontok
végrészeiben található, itt képződnek a vörösvértestek, a vérlemezkék és egyes
fehérvérsejtek is, vérképző szervként funkcionál. A sárga csontvelő a hosszú csöves
csontok diaphysis részét tölti ki, alapvetően zsírszövetből áll, tápanyagraktárként
szolgál. A csontoknak két fajta fő összeköttetései vannak, a folytonos, más szóval
synarthrosis és a megszakított összeköttetés vagy ízületek. Synarthrosis esetén
három különböző formát különítünk el a csontvégek között elhelyezkedő szövet
alapján. Ezek a kötőszövetes, porcos és csontos ízesülés. Az ízületekben a
csontvégek között található egy keskeny rés, az ízületi üreg, mely segítségével
elcsúszhatnak az egymásnak megfelelő porccal borított csontvégek egymáson. Az
ízületek alkotórészei az ízületi felszínek, mint az ízületi fej, illetve az ízületi árok.
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Az ízületi tok, ami az ízesülő végeket veszi körül, külső és belső rostos rétege van.
A belső réteg termeli az ízületi nedvet, ami megkönnyíti az íz-felszínek
elmozdulását. Az ízületek alkotórészéhez tartozik még az ízületi porc, ami a
csontvégeket borítja és az ízületi szalagok, melyek megerősítik az ízületi tokot. A
csontszcintigráfia képes mind a szinóviális aktivitást, mind a porcfelületek
aktivitását képpé alakítani.[1]

2.2 Csontszcintigráfia lényege, alapjai

Az egyik leggyakrabban alkalmazott nukleáris diagnosztikai vizsgálat. A
csontszcintigráfia a csontvázrendszer elváltozásainak egyik legérzékenyebb
(legszenzitívebb) képalkotó eljárása. A lényege egyszerű: az osteoblastok aktivitását
képezzük le. A képalkotó diagnosztikai protokollban az egyes módszerek (rtg., UH.,
CT., MRI., csont szcintigram) egymást kiegészítő, únevezett „mozaikok”. Ma is
aktuális az összehasonlító „ikonográfia” elnevezés. Minden módszernek megvan az
erőssége és a gyengesége. A legfontosabb, hogy ismerjük ezeket és mindig azt a
módszert használjuk a diagnosztikára, amely a legsikeresebb lehet az adott
probléma megoldásában.

2.2.1Csontszcintigráfiás radiofarmakonok

Több

szempontnak

kell

megfelelniük

a

radiofarmakonoknak.

Az

egyik

legfontosabb, hogy a beteget ért sugárterhelés olyan minimális legyen, ami a cél
elérése mellett (értékelhető vizsgálat) még elérhető. Az ideális radioizotóp a
jelzéshez egy monoenergetikus gamma-sugárzó radioizotóp. A 99m Tc- radioizotóp
az egyik legalkalmasabb izotóp a jelzéshez.
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A jelzett farmakon szerves foszfát, kémiailag HDP vagy MDP (hexa-methylenediphosphonate vagy methylene-diphosphonate). Általánosságban elmondható, hogy
az intravénásan beadott radiofarmakon kb. 600 – 800 MBq aktivitású, Tc-99m,
HDP vagy MDP. Az aktivitás mennyiségét elsősorban a beteg tömege, kora és
veseműködésének szintje határozza meg.

2.2.2 Dúsulás mechanizmusa, befolyásoló tényezői
A difoszfonátok intravénás beadását követően gyors eloszlás történik az
extracelluláris térben, majd 1 órát követően a beadott mennyiség kb. 50-60%-a
beépül a csontállományba. Fontos a beteg hidrálása a beadás után, hiszen a csontba
nem beépült radiofarmakon a veséken keresztül választódik ki a vizeletbe. Így
csökkenthető a szöveti háttéraktivitás a folyamatos ürítés által (forszírozott
diuresis), illetve a beteg sugárterhelése is. A csontokban történő beépülés (dúsulás)
pontos mechanizmusa nem ismert, de a legvalószínűbb, hogy a szerves foszfátok a
csont szervetlen részéhez kötődnek, közel kétharmaduk a hydroxyapatite
kristályhoz és egyharmaduk a kalcium-foszfáthoz. A dúsulást befolyásoló
elsődleges tényezők a csontszövet vérellátása, és az idegrendszeri tónus.
Gyermekeknél az epiphysis fúgák az új csontképződés helyei, amiért ezek a
területek a csontszcintigramon intenzív dúsítást mutatnak.
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2.3. Vizsgálati módszerek a csontszcintigráfiában
• „áttekintő csontszcintigráfia vagy „spot view” képek (a csontrendszer egyes
standard területeiről planáris felvételek készítése).
• teljes test (whole-body) csontszcintigráfia (a teljes csontváz planáris képei
anterior és posterior nézetben)
• SPECT (a csontrendszer egy adott régiójának radioizotópos tomográfiás
képsorozata)
• Háromfázisú csontszcintigráfia (perfúziós és vér-tartalom vizsgálat,
metabolikus fázis késői leképzése)” (Csontszcintigráfia az onkológiában –
Módszertani Útmutató, Fordította: Varga Zsolt, 2003.szept.2) [10]

2.4. Normál eloszlás a csontszcintigrammon
Egy szabályos eloszlást mutató képen szimmetrikus aktivitás-eloszlást láthatunk.
Minden vizsgálatnál fontos az adott beteg kórismerete, segítséget nyújthat a beteg
kikérdezése előző műtétekről, sérülésekről, szedett gyógyszereiről. Műterméket
okozhat számos tárgy, fémek, ékszerek, protézisek. A beteg nem megfelelő helyzete
megtévesztő lehet. A vese üregrendszeri aktivitása rávetülhet a bordákra. Mindezek
mellett a csontszcintigram minőségét befolyásolhatják biológia és technikai
tényezők is. Biológiai tényezők, mint az állandóan szedett gyógyszerek, gyengébb
vesefunkció, obesitas, ascites. Technikai befolyásoló tényezők a radiofarmakonok
preparálási hibái. Műterméket, felbontással kapcsolatos képi hibákat okozhat a
kamera nem megfelelő beállítása. Az egyik legfontosabb tényező a megfelelő
térbeli felbontás elérésére a detektor-beteg távolság minimalizálása.

8

2.5. Indikációk
Leggyakoribb

indikációnak

csontmetastasisok

a

kimutatását

másodlagos

tekinthetjük,

malignus

melyeket

tumorokat,

azaz

leggyakrabban

emlő,

prosztata, vese, tüdő, pajzsmirigy carcinoma, lymphoma, neuroblastoma adhat, mint
malignus elsődleges (primer) tumor.
A további indikációnak tekinthető még a primer malignus és benignus csonttumorok differenciálása, amelyet háromfázisú csontszcintigráfiával vizsgálunk.
Trauma esetén a traumás és postoperativ szövődmények kimutatására, rejtett
patológiás és stressz-törés esetén is alkalmazzák. Az ízületi protézisek lazulásának
megítélésére, a szeptikus és spontán lazulások differenciálására a háromfázisú
csontszcintigram

kiválóan

alkalmas.

Ossealis

infekciók

esetében,

mint

osteomyelitis, postoperativ osteitis a háromfázisú csontszcintigram a választandó
módszer.
Olyan diffúz musculo-skeletalis panaszok, amelyek egyéb okból nem indokoltak,
esetlegesen kóros labor eredmények előfordulásakor (pld. PSA emelkedés) a
csontscan indokolt.
Indikált olyan páciens kontroll-szerű követése ismétlődő csontszcintigráfiás
vizsgálattal, akinek előzőleg megállapított diagnózisa van malignus daganatra (pl.:
emlő, vese, prosztata, tüdő, stb.), hogy követhető legyen állapota, időben fel tudják
fedezni az esetleges másodlagos tumort és a terápia hatékonysága is mérhető legyen
(re-staging).
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2.4.1. ábra: Csontszcintigráfiás teljes test (WB) felvétel. Multiplex lokalizációjú ossealis metastasisok
láthatók.

2.6. Kontraindikációk
Abszolút

kontraindikációja

a

csontszcintigráfiának

nem

ismert,

relatív

kontraindikációnak számít a terhesség. Csontszcintigráfia után a szoptatást fel kell
függeszteni a vizsgálatot követő 24-48 órára.
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2.7. Vizsgálat menete
A betegtájékoztatás, mint minden más vizsgálati eljárásnál itt is elengedhetetlen. A
betegeket tájékoztatni kell vizsgálatra érkezésük előtt, hogy ehetnek, ihatnak és a
folyamatosan

szedett

gyógyszereket

nem

kell

a

vizsgálat

elvégzéséhez

szüneteltetniük, kihagyniuk. Az radioizotópot tartalmazó intravénás injekció
beadását követően bőven kell folyadékot fogyasztani a vizsgálatig és utána is 24
óráig. Közvetlenül a felvételezés előtt fontos, hogy a beteg ürítse ki hólyagját. A
vizsgálat általában 20-30 percet vesz igénybe. Ez idő alatt a beteg mozdulatlanul
fekszik a vizsgáló asztalon. Műtermékeket előidéző illetve sugárfogó anyagok
eltávolítása kellő odafigyelést igényel, mivel ezek befolyásolják a kapott képet
(műtermékek). A felvétel elkészítése előtt, fontos tudnunk előző traumás
sérülésekről, műtétekről, csontfájdalma jelenleg van-e a betegnek, volt-e
kemoterápiás vagy sugárterápiás kezelése (milyen terület, mikor történt).
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2.8. SPECT/CT fizikai alapjai, protokoll

A SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) más szóval egyszeres
foton-emissziós radioizotópos komputer tomográf. Hasonlatosan a CT-hez
tomográfiás metszetsorok készülnek. A SPECT/CT két különböző vizsgálati eljárás,
egy vizsgálat során radioizotópos és radiológiai tomográfia készül, amely képek
fúziója adja a végső képet (hibrid vizsgálati technika).
A CT által készült anatómia képek és a SPECT által leképezett funkcionális
információ együttes képe sokban segít a diagnózis specificitásának emelésében. A
modern SPECT berendezések manapság legalább két detektorral rendelkeznek. A
detektorok számától függ a vizsgálat ideje, a begyűjtött képi információ értéke.
A SPECT kamera két dimenziós képek sorozatát készíti el a vizsgálandó régióról
majd a számítógép tomográfiás rekonstrukciós eljárások segítségével alakítja
tomográfiás metszetsorokká illetve szükség szerint három dimenziós képpé. A
detektorok 360°-os cirkuláris mozgást végeznek a beteg körül. A SPECT
általánosan használt protokollja csontok esetében 64 x 64-es vagy 128 x 128-as
képmátrix, minimum 64 vetületi kép, 20-30 másodperc, gyűjtési idővel, így a
vizsgálat átlagosan 20-32 percet vesz igénybe.
Emellett

úgynevezett

low-dose

CT-paraméterekkel

történik

a

radiológiai

képalkotás, általában 80-120 kV és 50 mAs paraméterekkel. Minden esetben fontos
a beteg mozdulatlansága, kooperabilitása, mert a mozgás műterméket okozhat a
kapott képeken, ami így megnehezíti a rekonstrukciót és a vizsgálat kiértékelését.
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2.9 Adatfeldolgozás menete

A vizsgálat után kapott képek feldolgozásakor minden esetben figyelembe kell
venni az anamnézist. Amennyiben történt előzetes vizsgálata az adott betegnek, az
archivált képek sokat segítenek az állapot megítélésében. Az összehasonlítás a
kórfolyamat dinamikáját is figyelembe véve a vélemény (diagnózis) specificitását
emeli. A háromfázisú vizsgálat esetében az első két fázis kiértékeléséhez időaktivitás görbék készítése szükséges a kóros és az ellenoldali identikus régiókról. A
SPECT-rekonstrukció lehetőleg iteratív módszerrel kell, hogy történjen, de ezt a
mindenkori értékelő dönti el.
A hibalehetőségek a következők lehetnek:
-

a páciens mozgása a vizsgálat alatt

-

vizelet-kontamináció

-

nem megfelelő beállítás (pl.: beteg kollimátor távolság)

-

homogén, megnövekedett csont aktivitás („superscan”)

-

különböző okokból adódó artefaktum képződések

-

tisztán lítikus elváltozások

-

veseelégtelenség
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3.Anyag és módszer
Kutatásomat a Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Egyetemi és Oktató Kórház
Nukleáris Medicina laborjában folytattam. A kutatás során két-évnyi (2013.01.01. –
2015.01.01.) időtartam alatt a csont- és ízület rosszindulatú elváltozásaival
diagnosztizált betegek leleteit, illetve nukleáris medicinai képalkotó vizsgálatait
tervezem vizsgálni a szakdolgozati munkám elvégzése céljából.
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4.Eredmények

4.1.Célkitűzések/ hipotézisek
1. A betegek kor és nem alapján való megoszlása
2. Betegek számszerű eloszlása a beutaló osztályok szerint
3. Indikációk alapján, hogyan oszlottak meg az egyes vizsgálatok
(javulás/romlás/változatlan állapot (status idem))?
4. SPECT-CT, mint hibrid-modalitás, mennyiben vált hasznossá a diagnózisok
felállítása során?
5. Mielőtt az intézmény nem rendelkezett SPECT-CT-vel, mennyivel nagyobb
számban fordult elő csontszcintigráfia után kiegészítő vizsgálatok( CT, MR,
RTG, UH) kérése
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4.2 Statisztika
Az általam vizsgált betegek körében elsősorban számon vettem milyen arányban
oszlanak meg az egy év alatt csontszcintigráfiás vizsgálaton átesett nők és férfiak.
Összesen egy év alatt 2732 beteg csontszcintigráfia vizsgálata lett elvégezve,
számszerűen közülük 1988 női páciens és 744 férfi páciens.

1. Nők
2. Férfiak

4.2.1. ábra: Vizsgált betegek nem szerinti megoszlása
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Továbbá választ kaptam, hogy különböző korcsoportonként hogyan oszlottak meg
az elvégzett vizsgálatok egy év alatt. Ebből egy olyan következtetést szűrhetünk le,
ha megfigyeljük (4.1.2. ábra), hogy az 51-71 év közöttiek közel a 60%-át teszik ki
az összes betegnek, illetve az egy év alatt vizsgált összes beteg 45%-át alkotják az
51-71év közötti nők.

1400
1200
1000
800
600

Férfiak

400

Nők

200
Nők

0
20 év alattiak

21-50 év
közöttiek

Férfiak
51-71 év
közöttiek

70 év felettiek

4.2.2. ábra: Különböző korcsoportok és nemek szerinti megoszlás
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Célkitűzéseim között szerepelt, hogy az egy év alatt megvizsgált betegek, milyen
arányban érkeztek a különböző beutaló osztályok szerint. Az Onkológiai osztályról
érkeztek a páciensek a legnagyobb számban, megközelítően az egy év alatt
csontszcintigráfián átesett betegek több, mint a fele. Ezeket követi az Urológiai
Osztályról beutalt betegek (lásd: 4.2.3.-as ábra). A következő osztályokról szinte
egyforma arányban érkeztek a beutalt betegek, mint Neurológia, Orthopédia, illetve
a Rheumatológiai osztályról. Évente csak pár beteg érkezik a Sebészetről,
Belgyógyászatról és Külső intézmények által beutaltak is.

1824
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24

SEBÉSZET

16

0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

4.2.3. ábra: Beutaló osztályok szerinti betegek eloszlása egy évben
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Indikációk alapján az egy év alatt elvégzett vizsgálatok közül, olyan esetekben ahol
volt az adott betegnek előző lelete lehetett csak értékelni, hogy milyen irányba
történt változás az állapotot illetően. Regresszió nem fordult elő, viszont változatlan
(status idem) és progresszió többször is előfordult. Azok a betegek nagyobb
számban voltak, akiknek a már egyszer leirt kóros dúsulásait, az igazolt
metastasisokat követve kijelenthető volt, hogy az állapotuk stagnál továbbra is, ez
18,6%-ban fordult elő. Olyan betegeknél, akiknél javasolt az állapotuk folyamatos
követése sok esetben fordult elő, hogy évekig stagnált az állapotuk, majd alig 1 év
alatt olyan mértékben romlott az állapotuk, hogy kétséget kizáróan beigazolódott a
multiplex ossealis propagatio. Egy év alatt ez pontosan 104 esetben, közel 4%-ban
fordult elő. Beutaló diagnózis szerinti lebontásban a betegek progresszió szerinti
előfordulását a következő táblázat mutatja.

Beutaló Diagnózis

Status Idem

Progresszió

Emlő rosszindulatú daganata

364

52

Prosztata rosszindulatú daganata

52

24

Hörgő v. tüdő rosszindulatú daganata

20

4

Vese rosszindulatú daganata

44

8

0

8

rendellenesség

8

0

Húgyhólyag rosszindulatú daganata

0

4

Vastagbél rosszindulatú daganata

8

4

Pajzsmirigy rosszindulatú daganata

4

0

Gerinc rosszindulatú daganata

4

0

Gyomor rosszindulatú daganata

4

0

Csont és ízület bizonytalan ismeretlen viselkedésű
daganata
Lumbális és intervertebralis discuss

4.2.4. ábra: Beutaló diagnózis szerinti állapotváltozások egy évben
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Az egy éves beteg anyag átvizsgálása között figyelemmel kísértem, hány esetben
készítettek kiegészítő SPECT/CT vizsgálatot, illetve hány alkalommal javasoltak
kiegészítő radiográfiás felvételek elkészítését egy adott területről. Olyan
pácienseknél

készítik

vagy

javasolják

ezeket

a

felvételeket,

amikor

a

csontszcintigráfiás kép nem ad egyértelmű választ. A SPECT/CT-t egy adott
régióról készítik kiegészítésként, hogy pontosabban tudjanak megítélni egy
aktivitás-fokozódást vagy csökkenést. Kiegészítő vizsgálatokat, mint röntgen, UH,
CT, MR elvégzését is hasonló célból javasolják, általában trauma vagy valamilyen
degeneratív elváltozás igazolása miatt. A javasolt, célzott radiográfiás felvételek
száma összesen 680 volt, SPECT/CT elvégzése pedig 416. A SPECT/CT, mint
hibrid modalitás több alkalommal is szerepet játszott a pontos diagnózis
felállításában. Az esetek többségében SPECT/CT után a dúsulás okaként
degeneratív elváltozás igazolódott be, számszerűen 72%-ban, ezzel ellentétben
metastasis, 28%-ban. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórházba 2013. év második negyedévében érkezett meg a SPECT/CT.
Figyelembe vettem minden kiegészítő radiográfiás vizsgálat esetén, hogy
rendelkezett már abban az időben a kórház SPECT/CT-el. Mint kutatásomból
kiderült az összes 680 alkalommal javasolt kiegészítő vizsgálatok közül, 408 történt
akkor, amikor még nem állt rendelkezésre helyi SPECT/CT. Ezáltal beigazolódik,
hogy a SPECT/CT sok esetben hasznos a diagnózisok felállítása során és amióta a
Nukleáris Medicina Laboratórium rendelkezik vele a kiegészítő radiológiás
vizsgáltok javaslata 60%-ról 40%-ra csökkent, így kijelenthető az adatok alapján,
hogy a Nukleáris Medicina Laboratórium által az egyéb radiológiai osztályok
leterheltsége 20%-kal csökkent.(Lásd:4.2.5.ábra)
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272; 40%

408; 60%

Javasolt kiegészítő vizsgálat 2013.01.01-2013.05.31-ig
Javasolt kiegészítő vizsgálat 2013.06.01-2013.12.31-ig

4.2.5. ábra: Kiegészítő radiográfiás vizsgálatok javaslata 2013-ban, SPECT/CT érkezése előtt és után

Az egy év alatt elvégzett csontszcintigráfiás vizsgálatokból körülbelül 7%-ban
igazolódott be multiplex lokalizációjú ossealis metastasis. A legtöbb metastasist
emlő daganatos betegeknél fedezték fel, az összes beteghez viszonyítva ez az érték
körülbelül 35%. Ezt követi a prosztata daganatos betegek, körülbelül 23%. Az
esetek legnagyobb részében viszont elmondható, hogy a betegek nagyobb
százalékánál nem metastasis, hanem degeneratív elváltozás és poszt-traumás
állapotokat igazol a csontszcintigráfiás vizsgálat. (Lásd: Melléklet 1.) Több esetben
a kiegészítő SPECT/CT, mint hibrid modalitás bizonyította a degeneratív
elváltozásokat. (Lásd: 4.2.6. ábra és 4.2.7. ábra)
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4.2.6. ábra: Csontszcintigráfiás teljes test felvétel. TH VII.-VIII. corpusok területén lineáris mintázatú,
fokozott aktivitás felvétel látható, a test egyéb területein kornak megfelelő radiofarmakon eloszlás.

4.2.7. ábra: SPECT/CT kiegészítő felvétel. Th VII.-VIII. corpusok területén a fokozott aktivitás felvétel
degeneratív elváltozásnak felel meg.
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Ahol a kérdés, az implantátumok instabilitása, vagy más ízületekkel kapcsolatos
eltérések- összesen egy évben 152 vizsgálat volt és mindössze 29%-ban igazolódott
a csípő vagy a térdízületi prothesis esetén a kilazulás.

Nem
Beutaló diagnózis

Indikáció

Térdízületi

Implant.

implantátum

kilazulás?

igazolódott

Igazolódott

16

24

92

20

TEP
Csípőízületi TEP

kilazulás?

4.2.8. ábra: Ízületi implantátum instabilitás kérdéssel beutalt betegek vizsgálati eredményei egy évben

Végeznek csontszcintigráfiás vizsgálatot sacroileitis gyanúja esetén is, az egy év
alatt összesen elvégzett ilyen vizsgálat 224 volt. Az esetek 20%-ában igazolódott
mindkét oldali emelkedett SI-index, számszerűen 44 betegnél, a páciensek 29%ában egy oldali emelkedett SI-index igazolódott, viszont 51%-ban nem volt
igazolható a sacroileitis, a radiofarmakon eloszlás kornak megfelelő volt.
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5.Összegzés
Kutatásom során egy év alatt elvégzett csontszcintigráfiás vizsgálatok adatait
vettem vizsgálat alá különböző szempontok szerint. Elmondható, hogy az izotóp
diagnosztika a csontvázrendszer kóros elváltozásait nagy érzékenységgel képes
vizsgálni. Specifikussága kisebb mértékű, de diagnosztikai értelemben ilyen
eseteknél mindenképp hasznosnak és nagy érzékenységűnek bizonyul. Kijelenthető,
hogy az egy év alatt beutalt betegek legnagyobb százalékát onkológiai
szakterületekről utalták be és mindemellett a pácienseknek 60%-nál emlő és
prosztata rosszindulatú daganata volt a beutaló diagnózis. A női betegek és azon
belül is az 51 és 71 év közötti korcsoportnak végezték el egy év alatt a legtöbb
izotópos vizsgálatot. Számszerű adatot gyűjtöttem arra vonatkozóan, hogy merőben
megkönnyíti, mind a betegek, mind a diagnosztizálók munkáját a kórházban
meglévő SPECT/CT. A végleges diagnózis felállításának idejét egy betegnél
jelentősen megrövidíti, könnyebbé teszi. Kevesebb számban fordul elő a különböző
kiegészítő egyéb radiográfiás vizsgálatok kérése és elvégeztetése a kérdéses
diagnózis szempontjából. A szakmával kapcsolatban szerzett elméleti tudásnak és a
kutatásomnak köszönhetően minden célkitűzésemre, kérdésemre választ kaptam.
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9.Melléklet

M-1
Metastasis nem Ossealis metastasis
Beutaló Diagnózis

Indikáció

igazolódott

igazolódott

Emlő rosszind. daganata

Met. Oss.

1180

72

Prosztata rosszind. daganata

Met. Oss.

360

48

Daganata

Met. Oss.

184

24

Vese rosszind. daganata

Met. Oss.

140

20

biz.ism.vis.daganata

Met. Oss.

88

32

Csigolya összeroppanása

Met. Oss.

44

0

daganata

Met. Oss.

12

0

Csont rosszind. daganata

Met. Oss.

12

4

Colon rosszind. daganata

Met. Oss.

28

0

Vakbél rosszind. daganata

Met. Oss.

8

0

daganata

Met. Oss.

16

4

Gerinc rosszind. daganata

Met. Oss.

32

0

Gyomor rosszind. daganata

Met. Oss.

16

0

Hörgő v. tüdő rosszind.

Csont és ízület

Húgyhólyag rosszind.

Pajzsmirigy rosszind.

Tumor típusok szerint az egy év alatt izotóp vizsgálaton megjelent betegek vizsgálati eredményei, ossealis
metastasis szempontjából.
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M-2
Van

Nincs

Beutaló diagnózis

Indikáció

előzmény

előzmény

Emlő rosszind. daganata

Met. Oss.

75%

25%

Prosztata rosszind. daganata

Met. Oss.

49%

51%

Hörgő v. tüdő rosszind. daganata

Met. Oss.

44%

56%

Sacroileitis

Sacroileitis?

36%

64%

Vese rosszind. daganata

Met. Oss.

35%

65%

daganata

Met. Oss.

33%

67%

Csípőízületi TEP

TEP kilazulás?

68%

32%

rendellenesség

Met. Oss.

25%

75%

Csigolya összeroppanása

Met. Oss.

18%

82%

Húgyhólyag rosszind. daganata

Met. Oss.

33%

67%

Csont rosszind. daganata

Met. Oss.

25%

75%

Csont és ízület biz. ism. viselkedésű

Lumbális és intervertebrális discuss

Implant.
Térdízületi implantátum

Kilazulás?

50%

50%

Colon rosszind. daganata

Met. Oss.

71%

29%

Vakbél rosszind. daganata

Met. Oss.

0

100%

Pajzsmirigy rosszind. daganata

Met. Oss.

40%

60%

Gerinc rosszind. daganata

Met. Oss.

38%

62%

Gyomor rosszind. daganata

Met. Oss.

50%

50%

Egy éves beteganyag közül hány százalékban volt előzménye a pácienseknek
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M-3

Teljes testről készült csontszcintigráfia. A jobb oldali sacroiliacalis ízület és a jobb medence fél csontjain
látott elváltozás megfelel az alapbetegség (emlő rosszindulatú daganata) ossealis propagatiojának

30

M-4

SPECT/CT felvétel. A jobb medence fél területén diffuse kórosan fokozott aktivitás-felvétel látható, CTmorphológia alapján kiterjedt csontdestrukció, multiplex lokalizációjú lyticus területek láthatóak.
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