III./7.3. fejezet:Diagnózis
Ebben a fejezetben az idegrendszeri daganatok
kivizsgálásában használatos módszerek alkalmazását,
indikációit, lehetőségeit és korlátait ismertetjük.

Bevezetés
A szöveg olvasásával párhuzamosan tanulmányozzuk a mellékelt képi
illusztrációkat, figyeljük meg az említésre kerülő jellegzetességeket! A
vonatkozó fizikai alapokat az alaptárgyakból elevenítsük fel!
Mivel a panaszok és a tünetek általában nem specifikusak, ezek
alapján az idegrendszeri daganatnak csak a gyanúja vethető fel.
Fizikális vizsgálattal néha igen pontosan lehet lokalizálni, de a daganat
típusáról így nem nyerhetünk információt.

A diagnosztizálás korlátai és nehézségei
Az agy és gerincvelő daganatok diagnosztizálásának legfőbb korlátját
az képezi, hogy az idegrendszert csontos struktúrák borítják. Ezt az
akadályt korszerű képalkotó módszerekkel sikerült szinte
maradéktalanul legyőzni.
A CT, MR és a nukleáris medicina eszközeivel a daganatok
elhelyezkedéséről, méretéről, a környező struktúrákhoz való
viszonyáról, sőt metabolikus tulajdonságairól képet kaphatunk, azonban
szövettani pontosságú diagnózist - egyelőre - ezek a módszerek nem
adnak.

Képalkotó módszerek
Idegrendszeri tumor klinikai gyanúja esetén képalkotó vizsgálat
indokolt.
A koponya CT vizsgálata – elsősorban gyorsasága, viszonylag
alacsony költsége, és könnyű elérhetősége miatt – Magyarországon a
leggyakrabban alkalmazott eljárás. A daganatok kimutatása azoknak az
agytól eltérő sugárelnyelő képessége (denzitás) és az általuk okozott
másodlagos eltérések (indirekt jelek) alapján lehetséges. Maga a tumor
a CT felvételeken adott méret felett mint „térszűkítő folyamat”
ábrázolódik, azaz a környező struktúrák átrendeződését, kompresszióját
okozza. Tumor gyanúja esetén kontrasztanyag alkalmazása szükséges.
A halmozási effektust a vér-agy gát sérülése és a tumor
neovascularisatioja magyarázza. Az extraaxiális tumorok (meningeoma,
vestibularis schwannoma) intenzíven és homogénen halmoznak, mivel
bennük a vér-agy gát teljesen hiányzik. Egyes tumorok denzitása az
aggyal megegyező, ezek a natív képeken nem látszanak, vagy jelenlétük
csak indirekt jelek alapján sejthető, kontrasztanyag adásával az
elváltozások megjeleníthetőek.

Benignus és malignus
tumorok radiológiai
jellegzetességei

A morfológiai jellegzetességek alapján a benignus és malignus
elváltozások sokszor elkülöníthetőek. Jóindulatú daganatokra
jellegzetes, hogy határuk az agyállomány felé szabályos, éles, expanzív
növekedésűek, esetleg tokkal rendelkeznek, körülöttük reaktív ödema
nincs, vagy csekély, szerkezetük és esetleges kontraszthalmozásuk
homogén, nincs bennük necrosis vagy vérzés. Ezzel szemben a
malignus tumorokra inhomogén belső szerkezet és kontraszthalmozás,
az éles határ hiánya, jelentős perifokális ödema és térszűkítő hatás
jellemző. Fontos kiemelni, hogy a kontraszthalmozás ténye nem szól
malignus daganat mellett vagy ellen, ennek jellege – a többi
morfológiai jegy figyelembe vételével – döntő.
A primer és metasztatikus agydaganatok elkülönítése a CT kép alapján
biztonsággal nem lehetséges, azonban áttét mellet szól az elváltozások
multiplex jellege mellett a tumor méretéhez képest igen kiterjedt
perifokális ödema és a gyűrűszerű kontrasztanyag halmozás.
A metastasisok 50%-a ugyanakkor szoliter megjelenésű, valamint
primer agydaganat is lehet multifokális, mely diagnosztikus nehézséget
okozhat.
A CT vizsgálat diagnosztikus értékét több tényező korlátozza:
- a szöveti differenciáló képesség az MR-hez képest gyengébb
- a limitált térbeli felbontó képesség miatt kisebb elváltozások
nem jelennek meg
- a hátsó skálai eltérések megítélését a csontos műtermékek
nehezítik
- a kontrasztanyag alkalmazása sok betegnél ellenjavallt
- a gerincvelő nem vizsgálható megfelelően
Mindezek miatt a tumordiagnosztikában jelenleg gyakran a CT csak az
első vizsgálat, melyet MRI-nek kell követnie.
Az MR előnyei

Speciális lehetőségek
Az MR-ben

A tumorok diagnosztizálásában az MR vizsgálat az ideális választás,
melytől mind az agyi, mind a spinális folyamatok esetén a legtöbb
információt várhatjuk. Gyakran CT-t követően kerül rá sor az elváltozás
természetét tisztázandó, ill. a sebészi tervezés részeként. CT-vel
összehasonlítva lényegesen jobb szöveti differenciáló és térbeli felbontó
képesség jellemzi. Mivel a csontos elemek nem okoznak zavaró
műtermékeket, a hátsó skála és a spinális tér is jól vizsgálható. A
kontrasztanyag alkalmazása azonban itt is legtöbbször elengedhetetlen.
A benignus és malignus tumorok morfológiai jellegzetességei a CT-vel
kapcsolatban leírtakhoz hasonlóak. Metastasisok esetén gyakran
előfordul, hogy CT-vel kimutatott szoliter agyi áttét esetén a közvetlen
utána végzett MR multiplex folyamatot igazol a jelentősen nagyobb
érzékenység és felbontóképesség révén.
A rutin MR technikák mellett alkalmazott speciális szekvenciák fontos
további adatokkal szolgálnak a daganat lokalizációs viszonyait és
természetét tekintve. Az MR többsíkú (multi-planáris) leképezési
lehetősége a daganatnak a környező struktúrákkal való viszonyát ideális
módon ábrázolva a műtéti tervezésben nyújt pótolhatatlan segítséget.

A funkcionális MR
szerepe a műtéti
tervezésben

Régóta megfogalmazott törekvése a képalkotó vizsgálatoknak, hogy a
daganatok szövettani típusáról is információt adjanak. Ebben az
irányban a speciális MR technikák megjelenése és fejlesztése hozott
előrelépést. Az MR-spektroszkópia (melyet a rutin szekvenciák mellett
kiegészítésként lehet végezni) egy kiválasztott szöveti térfogat
molekuláris elemzését képes elvégezni. Néhány jellemző agyi metabolit
megléte vagy hiánya, egymáshoz viszonyított aránya alapján
következtetni lehet a tumor jó-vagy rosszindulatúságára, esetleg
szövettani típusára, azonban a hisztológiai tipizálást ez a módszer nem
tudja helyettesíteni.
A féltekei dominancia meghatározásának és az elokvens területek
feltérképezésének sebészi tervezésnél van kiemelt fontossága; ebben a
speciális MR módszerek nem-invazív és egyelőre pótolhatatlan
támpontot nyújtanak.
A funkcionális MR (fMRI) a BOLD (Blood Oxygenation Level
Dependent) technika segítségével lehetőség nyújt a különböző
működésű agyi területek megjelenítésére, azaz összekapcsolja a
funkciót és a morfológiát. Ez azért is fontos, mert a daganatok
térfoglaló hatásuk révén átrendezik az intracranialis viszonyokat, tehát
az anatómiai struktúrák nem az eredeti helyükön találhatóak. Az fMRI
során a betegnek adott specifikus feladatok végzése során beálló lokális
vérkeringési változás kirajzolja az éppen aktiválódó agyi területet. Ezzel
a módszerrel meghatározható a beszédközpontok vagy az elsődleges
motoros kéreg pontos helye.

1. ábra: Elokvens területek meghatározása fMRI-vel (BOLD technika)

Jobb parietalis oligodendroglioma grade II műtét előtti és műtét utáni
képe a bal kéz mozgatásának megfelelő aktivitások bemutatásával.
(A) A kéznek megfelelő aktivitások alapján a tumor precentralis
elhelyezkedésű. A kézmozgáshoz kötött aktivációk a tumor hátsó oldala
mentén helyezkednek el. (B) a műtét utáni képen a tumor helyét
cerebrospinalis folyadék tölti ki. A tumor eltávolítása után a paresis
megszűnt, a kézmozgások normalizálódtak. Az agy konfigurációja a
térfoglalás megszűnésének megfelelően kismértékben megváltozott, így
az egymáshoz illesztett képeken a kéznek megfelelő aktivitások a
preoperatív képhez képest előrébb helyezkednek el.

DTI

A Diffusion Tensor Imaging (DTI) segítségével a központi
idegrendszeri pályák jeleníthetőek meg (fiber tracking, MR
tractographia). Meghatározható, hogy a tumor roncsolja, infiltrálja, vagy
pedig csak diszlokálja a kérdéses fontos pályarendszert, pl. a
corticospinalis tractust.

2. ábra:Nagyméretű, erősen térfoglaló bal temporalis ganglioglioma által okozott
változások az idegpályák lefutásában. (A) a daganat a bal corticospinalis pályát
(világoskék) az ellenoldal felé, a bal fasciculus arcuatust (sárga) felfelé diszlokálja. A
pályákat a T1 súlyozott anatómiához viszonyítva mutatjuk be, melyen a daganat (piros
szaggatott vonallal határolva) alacsony jelintenzitású tömegként jelenik meg. Viszonyítási
alapként a jobb corticospinalis pályát (sötétebb kék), valamint a jobb fasciculus arcuatust
(narancs) is ábrázoltuk. (B, C, D) Az idegrost-lefutások ábrázolása a tér három irányának
megfelelően, a Diffúziós tenzor képalkotó szekvencia erősen T2 súlyozott, úgynevezett
b=0 képéhez viszonyított megjelenítésben, melyen a daganat magas intenzitású területként
(piros nyíl a B részábrán) ábrázolódik.

A tumorok differenciál-diagnózisa
A tumorok differenciál-diagnózisában is kiemelkedő a képalkotók
szerepe. Daganatszerű, térfoglaló elváltozásként jelenhet meg az
agytályog, egyéb gyulladások (pl. encephalitis, sclerosis multiplex),
vagy cerebrovascularis betegségek, különböző benignus cystás
elváltozások. Abscessus elkülönítésében a diffúzió súlyozott MR (DWI)
és az MR-spektroszkópia nyújt segítséget.

CT vagy MR?

Az MR az esetek többségében optimális képalkotó eljárás, azonban
néha szükséges kiegészítésként CT vizsgálat elvégzése is. Mivel a
tömör csont és a meszesedés MR-rel nem, vagy csak igen gyengén
ábrázolható, ezek megítélésére indokolt esetekben CT vizsgálat
végezhető.
A nukleáris medicina szerepe
A nukleáris medicina (SPECT, PET) a neuroonkológiai diagnosztikában
is helyet kap. A CT és MR segítségével nyert morfológiai adatok mellé
funkcionális információt szolgáltat.
Elsősorban a daganat malignitási fokának becslésében, differenciál
diagnosztikában (tumor vs. gyulladás vagy vascularis eltérés), valamint
a posztoperatív követésben (tumorrecidíva vs. hegszövet vagy
sugárnecrosis) nyújt fontos kiegészítő adatokat.
Angiographia mai alkalmazása
Az angiographia (Digitális Subtractios Angiographia, DSA) nem képezi
a mai mindennapi tumordiagnosztika részét. Speciális esetekben,
amikor a daganat vérellátásának ismerete döntő fontosságú a kezelés
szempontjából, szükség lehet elvégzésére. Ugyanakkor endovascularis
módszerekkel lehetőség nyílik a tápláló erek elzárására, mely csökkenti
a tumor méretét, megkönnyítve a sebészi eltávolítást, vagy akár teljes
necrosist eredményezve szükségtelenné is teheti a műtétet.
A liquorvizsgálat indikációi
A liquor vizsgálata szintén nem része az általános átvizsgálásnak,
viszonylag ritkán végezzük. Az agyfelszínt vagy a kamrákat elérő

daganatok esetén a tumorfelszínről leváló és az agyvízben tovasodródó
daganatsejtek kimutatása néha diagnosztikus értékű. A lumbalpunctio
gyakoribb és fontosabb alkalmazása a meningealis carcinomatosis (=
meningitis carcinomatosa) igazolása. Bár erős gyanújelek MR
vizsgálattal is láthatóak, biztos diagnózist csak a liquor ülepítése,
festése és mikroszkópos vizsgálata nyújt.
Elektrofiziológia
Elektrofiziológiai vizsgálatokat kiegészítésként végzünk indokolt
esetben. Epilepsziát okozó tumornál EEG-t, nervus opticus lézió esetén
VEP-et, (vizuális kiváltott válasz) vestibularis schwannomában
BAEP-et (agytörzsi akusztikus kiváltott válasz), spinális kompressziót
okozó gerinctumornál SSEP-et (szomatoszenzoros kiváltott válasz) és
MEP-et (motoros kiváltott válasz) indikálhatunk.
Endocrin tesztek
Endokrin vizsgálatokat hypophysis daganatok és más, selláris tumorok
esetén tartunk szükségesnek.
Genetikai vizsgálatok
Genetikai teszteket a ritkán előforduló, örökletes betegségek részeként
kialakuló idegrendszeri tumorok átvizsgálásakor kérhetünk.

Agyi biopsia

Miért van szükség agyi
biopsiára?

Hogyan végzik?

A különböző képalkotó módszerekkel nagy valószínűséggel meg tudjuk
határozni az IC elváltozás természetét, de szövettani diagnózishoz nem
jutunk. Hisztológiai feldolgozáshoz szövetmintát műtét kapcsán tudunk
nyerni, vagy amennyiben a beteg kezelésének első lépése nem
egyértelműen nyílt sebészi eltávolítás, úgy célzott mintavétel szükséges
a kezelési terv felállításához.
A beavatkozást a fejre rögzített sztereotaxiás célzókészülék segítségével
végezzük. Az eszköz tulajdonképpen egy koordináta rendszer, melynek
segítségével a CT/MR-képeken kiválasztott területből nagy
pontossággal lehet biopsziát venni.
A stereotaxiás „keretet”, helyi érzéstelenítésben a koponyacsonthoz
rögzítjük, majd elvégezzük a képalkotó vizsgálatot. A képeken,
melyeken mind a „keret” mind pedig az elváltozás ábrázolódik, a
koordináta rendszeren belül meghatározhatjuk a mintavétel helyét, a
célterület koordinátáit, valamint a biopsziás eszköz behatolási irányát.
Ezt követően a kereten illetve a kerethez csatlakoztatott célzóíven
beállítjuk a meghatározott koordinátákat és egy 3 mm-es fúrt lyukon
keresztül elvégezzük a mintavételt.

3. ábra: Stereotaxiás biopszia. A CT képek alapján kiszámított koordináták, valamint a
biopszia elvégzése látható.

A beavatkozás végig helyi érzéstelenítésben történik, a betegnek
minimális megterhelést jelent. A szövődmények (vérzés a célterületen,
vagy a szúrcsatorna mentén ) nagyon ritkák, nagyobb szériákban 1%
gyakoriság alatt vannak. Fontos, hogy a beteg a beavatkozás előtt ne
szedjen thrombocyta aggregáció gátlót, illetve véralvadási paraméterei
megfelelőek legyenek. A beavatkozást követően 24 óra megfigyelés
után a beteget hazabocsájtjuk.
Ha a képalkotó vizsgálatok során agytályog vagy agyi lymphoma
gyanúja merül fel, sürgős biopszia javasolt.
Multiplex agyi tumorok esetében, ahol primer malignomát nem sikerül
verifikálni, szintén biopszia javasolt.
A pinealis regió daganatai között gyakran felmerül germinoma
lehetősége, ahol szintén nem sebészi kezelés javasolt, mivel
sugárterápiával teljes remisszió érhető el.
Ezek a betegek gyakran akut nyomásfokozódásos tünetekkel,
agykamratágulattal kerülnek felfedezésre. Mivel a tumor általában a III
kamrába bedomborodik és innen jól látható, a legjobb eljárás az
endoszkópos mintavétel, mely beavatkozás során a hydrocephalus is
megoldható a III. kamra fenestratiójával. Így a ventriculo-peritonealis
shunt beültetése is elkerülhető.
Alacsony malignitású, un. low-grade gliomák esetében is szóba jön
biopszia, mivel a pontos szövettani eredmény befolyásolhatja az
alkalmazandó terápiát.

Összegzés
Összefoglalva a stereotaxiás biopszia segítségével gyorsan és
biztonságosan tudunk szövettani diagnózishoz jutni, így a beteg minél
előbb megfelelő terápiában részesíthető.

Ajánlott irodalom
A tumorok képalkotó diagnosztikájáról gazdagon illusztrált, hasznos
anyagot találunk itt:
http://www.radiologyassistant.nl/en/47f86aa182b3a

