
 

II./2.4.: Daganatos betegségek kórisméje képalkotó eljárásokkal
Karlinger Kinga, Kalina Ildikó, Kollár Attila

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a daganatos betegségek
diagnosztizálásában és a betegség követésében alkalmazott képalkotó
eljárásokat, az azok során alkalmazott fogalmakat és alapelveket, a vizsgálat
során alkalmazott kontrasztanyagok lehetőségeit és veszélyeit. A részletes
részben az egyes daganattípusok esetén alkalmazható vizsgáló eljárásokat
ismerheti meg, majd a RECIST fogalmával és az alkalmazás szabályaival
ismerkedik meg.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra, hogy az indikációkat
megfelelőképpen állítsa fel, tisztában lesz az egyes vizsgálóeljárások korlátaival
és veszélyeivel, valamint a megkapott leleteket tudni fogja értelmezni.

Bevezetés
Az onkológiában ugyanazon képalkotó módszerek használatosak, mint egyéb
diagnosztikus területeken, de a hangsúly más, mert egyes vizsgálóeljárások inkább
alkalmasak onkológiai célú diagnosztikára, mint mások, valamint vannak algoritmusok
és speciális protokollok, melyeket az onkológiai diagnosztika, staging és követés,
monitoring, restaging céljára alkalmazunk. Ahhoz, hogy helyesen értékeljük és
értelmezzük a radiológus által kiadott leletet, vagy megfelelő vizsgálatot kérjünk a
betegünknek, tisztában kell lenünk a képalkotó technika alapfogalmaival és
módszereivel.

Kulcsszavak: röntgen mammographia, UH, CT, MR, endoszkópia, RECIST, daganatok,
kontrasztanyagok, staging, restaging, perfúziós vizsgálat, DSA, rekonstrukció, doppler
effektus
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I.) Összefoglalás

A.) Onkológiai jelegű radiológiai vizsgálatok célja
A célját tekintve az onkológiai radiológiai vizsgálatok lehetnek szűrőjellegű vizsgálatok
(tömeges radiológiai szűrés pl. mammographia), rutin vizsgálatok (általános, gyakran
előforduló vizsgálatok, pl. kórházban fekvő beteg esetén a hasi UH vizsgálat, vagy
műtét előtti mellkas vizsgálat). A célirányos, speciális vizsgálatok szakmailag magasan
képzett személyzet, speciális berendezéssekkel, nagy diagnosztikus értékű vizsgálatokat
készít a daganatok kimutatása vagy a daganatos betegség (ki)terjedésének megállapítása,
a terápia hatásosságának monitorizálása céljából. Ez utóbbi követéses vizsgálatok
szakmai előírás és protokoll szerint történnek, meghatározott időközökben, sorrendben
és metodikával. Az aktuális teendőket célszerű ha „onkoteam” dönti el (radiológus
részvételével).

B.) Képalkotó vizsgálómódszerek és azok csoportosítása
A képalkotó eljárások fizikai alapjainak ismerete lehetővé teszi, hogy egy, a betegség
lefolyása során felvetődött probléma megoldásához az onkológus ki tudja választani a
legcélravezetőbb képalkotó eljárást. Ezeknek azonban lehetnek ártalmai is (a
diagnosztikus sugárterhelés különösen érzékeny kérdés az onkológiai betegeknél –
sorozatvizsgálatok, halmozódás). Vannak egyes vizsgáló eljárásokra vonatkozó relatív és
abszolút ellenjavallatok is. A beutaló orvosnak ezen kívül ismernie kell, hogy egyes
vizsgálatok fizikailag milyen mértékben terhelik a beteget, valamint, hogy a kiválasztott
vizsgálat milyen előkészítést kíván, mert betegét erről informálnia kell és megfelelő
módon utasítani.

A képalkotó eljárásokat a fizikai behatás alapján csoportosíthatjuk (1. ábra).

1. ábra

A képkeletkeztetés szempontjából transzmissziós (átbocsátó: rtg. alapú képalkotás),
emissziós (kibocsátó: MRI, nukleáris medicina, thermographia) és reflexiós (visszaverő:
UH) vizsgálatokról beszélünk.

A képek megjelenítési módjai alapján analóg, azaz vetületi kép (ahol a felbontás –
röntgen kép esetén – kémiai tartományban van). Digitális, azaz a pontonkénti mérési
adatokat a computer sorok és oszlopok szerinti mátrixba rendezi és a szürkeségi skálán
jeleníti meg. A digitális képet utólag tovább feldolgozhatjuk (postprocessálás).
Ablakolás – a szürkeségi skálából egy bizonyos tartományt kiválasztva, a képeket
kontrasztosabbá tehetjük. A volumetricusan felvett adatokat (pl. MDCT) multiplanárisan
vagy 3dimenzióban megjeleníthetjük.



C.) Röntgensugárral dolgozó eljárások

Mi a lágysugár és a
keménysugár
technika közötti
különbség?

Keménysugár technika: ≥100 KV -nál a lágyrészek és a csontok közti kontraszt
csökken, a kép harmonikusabb lesz (mellkas rtg.). Lágysugár: 25 KV ≥ a lágyrészek
közti kis elnyelődési differenciák hangsúlyozhatók (mammographia) (+ kis optikai
fókusz + finomszemcsés film).

Rtg. vizsgálat gastrointestinális kontrasztanyaggal

Pozitív kontrasztanyagos, feltöltéses vizsgálat -per os, per rectum - tájékozódó jellegű.
Per os - akut esetben, a functionalitás vizsgálatára (a kontrasztanyag előrehaladása vagy
elakadása) „öntvény kép”csak a nagyobb intraluminaris növedékek vagy továbbhaladási
akadály ábrázolására megfelelő. Perforatio gyanújakor felszívódó jódos
kontrasztanyaggal történik. Kettőskontrasztos vizsgálatok során (enteroclysis - a
vékonybél nasojejunalis szondán feltöltve vagy kettőskontrasztos colonographia)
reliefképet kapunk. MDCT a falvastagságot és a környezetet is láttatja (gastrointestinális
traktus fala, környező nyirokcsomók, hasi parenchymás szervek: pl. májmetasztázisok).
Virtuális kolonoszkópia is végezhető.

Mammographia:

Rtg. vizsgálat, lágysugárral történik, finomfelbontást tesz lehetővé. Alkalmazható szűrő
vizsgálatként a tünetmentes életkori rizikócsoportok (45-70 év) tömeges behívásával. A
klinikai mammographia a panaszok/tünetek kivizsgálása és műtéti előkészítése során. A
mammographiával kimutatható legkisebb csomó 0,1 mm átmérőjű. Használható
preoperativ jelölésre dróthorgokkal. Mindig UH vizsgálattal egészítendő ki - fiatal vagy
denz emlők. Mely lehetővé teszi vékonytű- (citológia) vagy core-biopszia (hisztológia)
végzését. MRI - a leghatékonyabb, de tömegesen nem alkalmazható (ma bizonyos
kérdések, pl. multiplicitás eldöntésére) az emlő vizsgálat során.

Computer tomographia

A CT vizsgálat a parenchymás szervek, kiváló, gyors hozzáférésű, jól reprodukálható
képeket adó eszköze. Röntgensugárral működik (van electronbeam CT is =EBCT). A CT
képek mentesek a summatiótól. Vékony (collimált) rtg-sugárkéve vetül a szemközt
konstansan kapcsolt detektorsor(ok)ra, mely paciensen áthaladva gyengül. Az így mért
adatokból számítja ki a computer a négyzetes mátrixnak megfelelő (sorok x oszlopok)
elemi egységek elnyelési értékeit, a sugárkéve szélességének, azaz a collimationak
megfelelő vastagságban. Az asztal szakaszos léptetése – sequentialis, az asztal
folyamatos előtolása - a cső állandó körbeforgása közben un. spirál vagy helikális
vizsgálat. A multidetektor/multislice (MDCT, MSCT) CT-kben több detektorsor (ma már
több száz) méri egyidejűleg a sugárgyengülést.

Az MDCT-k előnye a gyorsaság növelése, a felbontás finomítása, a volumenábrázolás =
Multiplanáris (MPR), és a háromdimenziós (3D,) rekonstrukciók létrehozása. Az
elnyelődés értékeinek számadatait a komputer egy szürkeségi skálára konvertálja.
(Hounsfield skála -1000-től +3000-ig). A víz elnyelési értéke = 0, parenchymás szervek
pozitív, a zsír és levegő negatív tartományban vannak. Kiértékelésnél „ablakolunk”, csak
az érdeklődésünkre számottartó értékeket részletesen megjelenítve.

A kisterhelésű CT (low dose CT), a sugárterhelés okozta ártalom kiküszöbölésére való (a
mAs értéket csökkentjük). A sokszor ismétlendő vizsgálatoknál (virtuális colonoscopia),
a nagypopulációkat érintő szűréseknél (mellkas CT, tüdőrák szűrés) fontos. HRCT (high
resolution, nagyfelbontású CT): ultravékony szeletek, jobb feloldású (0.3 mm), a
tüdőparenchyma és csontstructura vizsgálatánál hasznos.

Kontrasztanyag adásával a szervek vascularisatiójuk szerint, későbbi fázisban a
kontrasztanyagnak az extravascularis térben való megoszlása alapján ábrázolhatók, a
kóros eltérések (gyulladások, tumorok, nekrózisok, ciszták) kontraszthalmozásuk
dinamikája vagy kontrasztfelvétel elmaradása szerint differenciálhatók. A vér-agy gát
kinyílik a kontrasztanyag számára, a gyulladások tumorok területén. Hepatotrop
kontrasztanyag (epével együtt kiválasztódó) adásával CT cholangiographia készíthető.
CT angiographia (CTA) - gyors képalkotású CT-vel történik, a nagysebességgel iv.
bejuttatott kontrasztanyag terjedésének detektálása (multiplanáris, 3 dimenziós
reconstructiók). Artériás, parenchymás, vénás fázis.



Ha nem feltétlenül követné intervenció az angiographiát, azaz tisztán diagnosticus
esetben a beteget kevésbé terhelő és veszélyeztető CT vagy MR angiographiát, kell
választani az invazív DSA helyett.

Mi a seriographia?

Seriographia dinamikus vizsgálat mely a szövetek kontrasztfelvételéről tájékoztat.
Hasznos lehet a dignitás, a viabilitás, a nekrózis megítélésére (májgócok: metasztázis
versus haemangioma). Az attenuaciós értékek hisztogramon megjeleníthetők. Perfúziós
vizsgálat a szöveti átáramlás megítélésére szolgál (pl. agy, tüdő embólia: akuttan
ellátatlanul maradt terület kiterjedése). A postprocessing a digitális információk utólagos
feldolgozását jelenti. A denzistásmérés a szövetek jellegéről, kontraszthalmozásról
tájékoztat. 2D multiplanáris (MPR), 3D (nagy kontrasztkülönbségek: angiographia,
urographia, gastrointestinális töltések, virtuális endoszkópia: orr melléküregek, trachea
és bronchusok, oesophagus, vékony- és vastagbélvizsgálatok és volumetricus
rekonstrukciók. Subtractio jelentése, a kontrasztos képekből kivonjuk az identikus
natívakat. Köbtartalom számítás során a kérdéses szerv vagy terime szeletenkénti
körülrajzolásával történik (pl. követni tumor növekedést vagy a terápiás válasz
lemérése).

Intervenció CT vezérléssel az UH-gal nem vizualizálható testtájakon (retroperitoneum,
pancreas, kismedence, gerinc, csontok) kiváló lehetőség. Fájdalomcsillapító blokád
során CT vezérléssel real time lehet kontrollálni a manipulációt.

A CT vizsgálat helye az diagnosztikus algoritmusokban

A CT már nem a diagnosztikus algoritmus csúcsa, a napi rutinban használatos
(bentfekvő vagy ambuláns kivizsgálás, kontroll és követéses, vizsgálatok).

Sugárterhelés - különösen tumoros betegek esetén mérlegelni kell a vizsgálatok
elrendelésénél (kivitelénél) kockázatot vagy hasznot. Egy hasi CT vizsgálat
sugárterhelése több mint 5-szöröse a hagyományos rtg-nek, a mellkas CT sugáradagja
pedig 40 (!) szerese a mellkas felvételének Gonádok direkt irradiációja: Lumbális
gerinc, kismedencei vagy csípővizsgálat. (tilos! fiatal nők), a szemlencse éves
dózisterhelési limitjét is kimeríti 3 koponya CT vizsgálat.

D.)Mechanikus (hanghullámmal) működő képalkotás
Képalkotás ultrahanggal (UH)

Az ultrahanggal történő képalkotás erősen vizsgálófüggő eljárás, ezért az onkológiában,
ahol a kontroll vagy követés, jól reprodukálható paraméterekkel és beállításokban
végzett vizsgálatok elsődleges fontosságúak, ezen eljárások során az UH kissé
visszaszorul. Az ultrahang abban különbözik a többi képalkotástól, hogy mechanikus
oszcilláció, mely a levegőben, vagy egyéb vezető közegben terjed. Az emberi fül által
érzékelhető tartomány: 20Hz és 20kHz. Ez alatt infra-, fölötte ultrahangok vannak. A
különféle anyagokban a hangterjedési sebessége különböző. A molekulákat a
hanghullámok oszcillációra késztetik, a határfelületeken nagyrészt visszaverődnek,
kisebb részt szóródnak, egy részük elnyelődik. A levegőben, 340m/sec sebességgel
(lassan) terjed, a vízben 1500m/sec, míg a biológiai közegek közül leggyorsabb a
csontban: 4000m/sec a sebessége. A haladás sebessége a hullámhossztól és a
frequentiától is függ. Intenzitásának mértékegysége a decibel (dB).

Az ultrahangot a vizsgálókészülék vizsgálófejében, a transducerben elhelyezett
piezoelektromos kristály generálja, és ugyanez a kristály fogja fel a visszaérkező
rezgéseket, a mechanikus oszcilláció itt elektromos feszültséghullámot képez. A (kissé
ferdén bebocsátott) hanghullámok a felületekről visszaverődnek. Az erősebb
visszaverődés nagyobb jelet vált ki. A hang (és visszhangja) által megtett út a
visszaérkezés idejéből kiszámolható, így a visszaverő felület(ek) mélysége megadható.
A perpendicularisan érkező hanghullám az anyagba hatol, sebessége megváltozik az új
közeg tulajdonságainak megfelelően.

A-mód (amplitúdó mód): a határfelületekről visszaérkező, UH nyaláb egyes echóinak
amplitúdói (csúcsokból álló görbe) igen pontosan lehet mélységi távolságokat mérni
(szemészetben használatos, pl. uvealis melanomák jellegzetes Kappa alakú görbéje).

M-mód (mozgási vagy motional mód) során az echók mozgó fényes pontokként
jelennek meg az oszcilloszkóp – ernyőn, az idő függvényében jelezve a határfelületek



elmozdulását (kardiológia: szívfali mozgások).

B-mód (brightness mód): computer egymás mellé helyezi a hangpászta visszaverődése
által kapott vonalas mélységi echókat, kétdimenziós topographicus képpé állítja össze az
információhalmazt. Módozatai: szektor scan, lineáris v. parallel scan, konvex scan. A
fényességi fokozatok a szürkeségi skálán jelennek meg, ahol a fényesség az echó
amplitúdójával arányos. Gyakori (14-25 kép/sec), hangnyaláb-kibocsátás frissítés esetén
a képek Real-Time jelennek meg = mozgókép. Mélyen fekvő szervek:3-5 MHz =
nagyobb áthatoló képességű ultrahang hullám, közelfekvő szervek: 5-7-11 MHz = jobb
felbontás, nagyobb részletgazdagság. A testfelszínen kontakt gél, vízfürdőt,
endosonographiánál vízzel telt ballont használunk.

Miért fontos ismerni
a daganat
vascularitását?

A Doppler effektus a (vér)alakelemek felszínéről visszaverődő hanghullámok frequencia
eltolódását használja fel információszerzésre (sebesség jelzésre). Power Doppler
vizsgálatnál az amplitúdó van színnel jelölve. A lassúbb áramlású folyadékok, a kis
erekben áramló vér, vénás áramlás is láthatóvá tehető általa. Vascularitás megítélése
fontos az onkológiában, nemcsak a viabilitás, nekrózis, terápiás válasz megítélésében,
hanem differenciál diagnosztikai értéke is van pl.: hepatocellularis carcinoma, FNH,
adenóma.

Mi az
endosonographia
lényege?

Endosonographia: szonda segítségével juttatjuk be az üreges szervbe a kicsiny
vizsgálófejet). A gastrointestinális megközelítés több szervhez is hozzáférést közvetít.
Transoesophagealis: nyelőcső, szív és aorta, mediastinum. A gyomron át: gyomor
(falmélységi érintettség, nyirokcsomók), duodénum, papillatáj, pancreas. Intraductalis:
epeutak, Wirsung-vezeték. Transrectalis: rectum (falmélységi propagatio), prosztata
(zonális szerkezete is: piciny tumorok), periprostticus, perirectalis terek. Transuretralis.
Endobronchialis, endonasalis. A transvaginalis vizsgálat a méhnyálkahártya változásai,
ovárium, kismedencei tumorpropagatiók. Intravasalis. Intraoperatív UH, közvetlenül a
szervre helyezett transducerrel (nem látható és nem tapintható léziók) történik.

3D echographia elsősorban a szülészetben, mozgásszervek vizsgálatánál.

Sonoelastographia a transducerrel gyakorolt finom kompresszió során a puhább
szövetek jobban, a keményebb, merevebb szövetek kevésbé összenyomhatóak, ez szín
kódolva megjeleníthető. Gyulladások (mozgásszervi), daganatok (emlő, pajzsmirigy,
prosztata) vizsgálatában hasznos metodika.

Ultrahang vezérelte punctiók

Ma a punkciók többsége, UH vezérléssel történik. Mintavétel finomtű biopszia (FNAB:
citológia) és a szövethenger (core biopszia: hisztológia). Draineageok behelyezése, UH
vezérléssel jól kontrollálható.

E.) Mágneses rezonanciás képalkotás (MRI)
Azon alapszik, hogy az emberi szervezetben nagy számban jelenlévő páratlan
nucleonszámú, precessáló hidrogénatomok (vízen kívül a fehérjék, zsír is tartalmazza és
szervezetünk több mint 70 %- a víz!) erős mágneses térbe helyezve elemi mágnesként
működnek, a mágnesnek megfelelően rendeződnek, de fázisuk eltérő marad, a velük
rezonanciában lévő nagyfrekvenciás rádióhullámokat felveszik (gerjednek), majd
kisugározzák (relaxálódnak). Ez egyrészt azt jelenti, hogy a mágnes által megszabott
irányba törekednek (spin - mágnes = longitudinális =T1 relaxáció), másrészt, hogy az
impulzus hatására létrejött azonos fázisuk felbomlik (spin - spin = transversalis =T2
relaxáció, más néven fázisvesztés jelensége).

A két folyamat egymástól teljesen függetlenül zajlik le és detektálható. A kisugárzott
rádióhullámokat felfogva képpontonként méri és elemzi a nagyteljesítményű computer,
majd bonyolult matematikai algoritmusok által (Furier transzformáció) képpé alakítja.
Az alkalmazott mágneses tér erőssége a 0,3 – 3 Tesla és az annak megfelelő, gerjesztésre
használt rádióhullámok frekvenciája 8 - 64 -128 MHz. Tehát az így nyert kép egy
„proton térkép”.

Jelen ismereteink szerint az alkalmazott közegnek és energiának (jelenleg 3Tesláig),
nincsen egyértelmű bionegatív hatása, a vizsgálat ismételhető és magzatkárosító hatását
sem sikerült kimutatni. A mágneses mag rezonancia jelenség kiváltásához és a vizsgálat
végrehajtásához olyan nagy térerejű mágnesre van szükség, melynek nyílásába a
vizsgálandó test(rész) belefér. Használatosak állandó (permanens vagy stabil) mágnes,



Melyek a mágneses
rezonanciás
képalkotás előnyei?

két féle elektromágnes - nagy ellenállású (resistiv), és szupravezető (szuperkonduktív)
mágnesek. Radiofrekvenciás antennával (tekercs) adjuk le a gerjesztő radiofrekvenciás
impulzust és a vizsgált anyag (páciens) által kisugárzott jelet is az antennák fogják. Ez a
két funkció szétválthat, adó a testtekercs, a vevő egy felszíni antenna. Az egy voxelben
(volumenelem) mért jelintenzitás az adott volumenben lévő protonok számától,
kötöttségi állapotától és környezeti viszonyaitól függ, s ez összegezve vetül ki a voxelt
reprezentáló pixelre (képelem, amit a vonal/oszlop koordináták határoznak meg).

2. ábra

MR-ben használt fogalmak

TR a jeladás ismétlési ideje, TE a jelvisszahallgatás ismétlési idejét jelenti. Spin echó
sequentiák. T1 súlyozás - TR és TE is rövid. Jellemző jeladások - víz közepesen gyenge,
zsír nagyon erős, izomzat közepes, az áramló vér jelhiányos (fekete). T2 súlyozás - TR
és TE is hosszú. Jellemző jeladások - zsír gyenge, víz igen erős jelű, az egyes szövetek
fényessége azok víztartalmától függ, az áramló vér továbbra is jelmentes. Proton
denzitás (kiegyensúlyozott v. PD) - TR hosszú, TE rövid. A jel a szövetekben lévő
protonok számától (denzitásától) függ. Alig van különbség az egyes szövetek jeladása
közt, minden többé-kevésbé szürke. A kötött víz jele erősebb, mint a szabad vízé. Az
áramló vér itt is jelmentes.

Az egyes szövetek erős, esetenként zavaró jele specifikusan elnyomható - zsír vagy víz.
Az un. gyors sequentiák célja az acquisitios idő csökkentése. MR angiographiával
(Time of Flight - TOF, és Fázis Kontraszt technika - Phase Contrast, PC) az ereket
non-invazív lehet ábrázolni. MRCP vizsgálat - gyors MR sequenciákkal (erős T2
súlyozás) egyetlen légvétel alatt ábrázolható az egész intra- és extrahepaticus
choledochus rendszer és a pancreas vezeték(ek) álló folyadéktartalmánál fogva.
Kiválóan alkalmas a tumoros szűkületek non-invazív kimutatására a környezettel
(májinvázió, nyirokcsomó metasztázisok) együtt.

MR Lymphographia - ultrakicsiny vasrészecske tartalmú kontrasztanyaggal (USPIO
<10 nm) lehetőség van (volna) a nyirokcsomókban lévő metasztázisok kimutatására. A
T2* súlyozással jelmentesen ábrázolódó normális nyirokcsomókban (ahol ezt a
jelenséget a macrophagok által fagocitált vasrészecskék okozzák) a metasztázisok magas
víztartalmuknál fogva erős jellel ábrázolódnak.

Lehetséges a szöveti diffúzió és perfúzió valamint egyéb, funkcionális paraméterek
mérése. Sejtes infiltráció a diffúzió gátlását okozza (onkológiában, haematológiai
betegségek terápiára adott válaszának monitorozásában használható). A funkcionális
MR oxygenizált és dezoxygenizált vér jelét képes megkülönbözteti, ezáltal a
megváltozott metabolizmus jellemzésére képes - a Molecular imaging fogalomkörébe
tartozik.

Miért nagy a
jelentősége az
MRS-nek az
onkológiában?

Mágneses rezonanciás spektroszkópia (MRS) a különféle metabolitokat képes
kimutatni a szövetekben in vivo, ezért nagy az onkológiai jelentősége. Különösen
hasznos a tumorok és gyulladások differenciál diagnosztikájában (agyi: N-acetyl
aspartat, cholin, lipid - glioma vs. abscessus), valamint a tumorresiduum vagy recidíva
vs. hegszövet differenciálásában (prosztata vagy tumor - citrát vagy cholin).

Az MR vizsgálat biológiai hatásai

A sugárzás 3 fajtájának van kitéve az egyén az MR vizsgálat alatt. Statikus mágneses
mező (alapgép), a változó mágneses mező (gradiens tekercsek: áramot indukálnak a
testben) és a radiofrequentiás sugárzás ("microsütő" hatás, a beteg felmelegszik a
vizsgálat alatt). A radiofrequentiás energia dozimetriáját a gép automatikusan végzi



(SAR check). A szemlencse és a here kevésbé hő tűrőek. Altatott állapotban nagyobb a
felmelegedés, ezért az ilyen betegeknél (főleg gyermekek) az elnyelt energiára
fokozottan kell figyelni.

Az abszolút és relatív kontraindikációk ismerete elengedhetetlenül fontos. Be nem
tartásuk következménye súlyosabb lehet, mint más technikáknál!

Abszolút kontraindikációk a pacemaker, a beépített szív defibrillátor, gyógyszer
befecskendező készülék, a beépített neurostimulátorok és a beépített csontnövekedés
serkentő készülék vagy a beépített hallókészülék, stb. Az implantátumok, ha
ferromágneses anyagokból készültek, érklipek, orthopaediai vagy traumatológiai
fémeszközök, véna filterek, intrauterin pesszáriumok, egyes szívbillentyűk. (A
veszélyeztetettség függ a mágnes erősségétől, az alkalmazott gradiensek erősségétől és
az implantátum tulajdonságaitól). Fém idegentestek, orbitális vagy intraocularis, esetleg
gerincközeliek.

F.) Kontrasztanyagok és alkalmazásuk
A kontrasztanyagok „pozitív” és „negatív” hatásúak, (növeli, vagy csökkenti a kép /jel
fényességét). Az egyes vizsgálóeljárások során alkalmazott kontrasztanyagok annak a
fizikai jelenségnek a hatékonyságát növelik, mellyel az adott vizsgálatot végezzük.

A vizsgálóeljárások (fizikai alapjai) szerint vannak röntgen kontrasztanyagok (rtg., CT,
angiographia) valamint MR kontrasztanyagok (T1, T2) és ultrahang kontrasztanyagok.

F/a. Röntgen kontrasztanyagok

A kontrasztanyagot bejuttathatjuk üregbe (gastrointestinális, cystosus vagy tubularis
struktúrába) vagy beadhatjuk vascularisan, intrathecalisan, ez eljuthat a szövetekbe,
majd kiürül, kiválasztódik (nephrotrop, hepatotrop), ott is fokozza a jelet. Negatív
kontrasztanyagok a természetes levegő, melyet mesterségesen juttatunk be vagy a
helyszínen fejlesztjük a gázt (CO2). Pozitív kontrasztanyagokat itatással vagy beöntéssel
juttatjuk a szervezetbe. Bárium sulphat szuszpenzió kitöltéses és kettőskontrasztos
vizsgálatok = negatív komponens: levegő (colonographia), víz/methylcellulóz
(enterographia).

Tilos bárium szuszpenziót alkalmazni perforáció, vérzés vagy ulceráció gyanúja,
valamint félrenyelés (hörgőbejutás) veszélye esetén.

A gastrointestinális traktus CT vizsgálatához mind a báriumot mind a vízben oldódó,
felszívódó, jódos kontrasztanyagot nagy hígításban adjuk, mert a túlságosan denz anyag
artefactumot okozna. A béltraktus feltöltését frakcionáltan a nasojeunalis szondán át
végezzük. A colont retrográd töltjük pozitív kontrasztanyaggal, vagy levegővel (virtuális
colonographiához). Ha napokkal előbb iszogat a beteg kontrasztanyagot = a faeces
denzitását fokozza, el lehet különíteni a polypusoktól vagy digitális módon „virtuálisan”
eltávolítani.

Hogyan
osztályozhatóak a
képalkotó
vizsgálatok során
alkalmazott
kontrasztanyagok?

A jódos vegyületek lehetnek zsíroldékonyak vagy vízoldékonyak. A zsíroldékonyak
myelographia, lymphographia (ritkán), TACE esetén alkalmazzuk. A vízoldékonyak
hepatotrop = az epével kiválasztódó (cholangiographia), nephrotrop = a vizelettel
kiválasztódó (ionos, nem ionos) kontrasztanyagokra oszthatóak.

Szövődmények: ozmotoxicitás, chemotoxicitás, iontoxicitás, anaphylactoid reakció.
Ionos kontrasztanyagok használata esetén több mint 12%, a nem ionos kontrasztanyagok
adásakor kb. 3% a szövődményráta.



3. ábra

A kontrasztanyag szövődmények megelőzésére teendő lépések: az indikáció felelős
felállítása, a beteg célirányos kikérdezése és felvilágosítása, a beteg kellő állapotba
hozása.

F/b. MR kontrasztanyagok

Az ép és a kóros szövetek közti differenciálásban segítenek. Specificitási szintek alapján
szerv-, szövet-, sejt-, receptor-specifikus kontrasztanyagokról beszélünk. Paramágneses
(T1) vagy superparamágneses ill. ferromágneses (T2) tulajdonságúak lehetnek.
Paramágneses anyagok (T1 típusú) a Gadolinium3+-on kívül egyéb fémionok (Fe3+ és
Mn2+), a molekuláris oxigén és a szabad gyökök. A superparamágneses és
ferromágneses anyagok (T2 típusú) a (vas), valamint az O17 izotópja. A kontrasztanyag
adás lehetséges szövődményei általában az enyhébb reakciók, mint pl. az émelygés,
hányás, fejfájás, szédülés, fémes íz érzése, szorongás – rendszerint csak szorosabb
megfigyelést igényelnek.

Nephrogen systemás fibrosis (NSF) - A közelmúltban felismert legsúlyosabb késői
szövődmény a nephrogen systemás fibrosis, ami elsősorban károsodott vesefunkciójú
betegekben keletkezik, és bizonyos Gadolínium (Gd) vegyületekhez köthető. Dialízis,
immunszuppresszív kezelés, hepatitis C fokozott rizikót jelent. Bőr (keményedés,
fibroticus nodulusok), ízület (flexiós kontraktúrák), szem és belső szervi elváltozások
keletkeznek. Fontos hogy a glomerulus filtrációs ráta (GFR) 60 alatt - kiváltképp 30
ml/min - alatt ne legyen! A betegeket a kontrasztanyag beadása után még néhány óráig
meg kell figyelni.

Risk/benefit: Egyes betegcsoportoknál jobban meg kell fontolni a kontrasztanyag adást.
A vesebetegek vagy dializáltak: a gadolínium csak kb. a 3. dialíziskor tűnik el teljesen a
keringésből, disszociálhat a nagy molekuláról. Magas serum réz tartalom (Wilson kór),
elméletileg veszélyeztet. Ismételt gadolínium adás: gadolínium nyomokban visszamarad
a szervezetben. Gyermekeknél különösen meggondolandó minden újabb Gd adás.
Gyermekek: két éves kor alatt a megítéléshez nincs elég adat lásd fentebb: vesefunkció.
Sarlósejtes anaemia: fennáll a vesetubulusokban a sarlósejtek kicsapzódásának
lehetősége. Terhesség és szoptatás: Hatása ismeretlen, kerülni kell!

A beteg szakszerű előkészítése (és utasítása) a beküldő részéről különösen a
gastrointestinális vizsgálatokhoz (CT is) nagyon fontos. Lassú ürülésű betegnél vagy
diverticulumban az előzetesen (akár 1 hét, 10 nap) alkalmazott bárium megtapadhat
zavart kelt „fém”artefactumot okoz! A vizsgálatok kivitelének megterhelő volta,
hazárdjának ismerete ugyancsak orientálja a kezelőorvost, az egyes vizsgálóeljárások
megválasztáskor (Ha nem ismerné, kérjen konzíliumot a radiológustól). Minden
intravasalis kontrasztanyagos vizsgálathoz legyen a beteg jól hidrálva. A vizsgálat után
itatással vagy infúzióval ajánlatos „kimosni”a kontrasztanyagot.

F/c. UH kontrasztanyagok onkológiai alkalmazása

Mikrobuborékok (levegő vagy más egyéb gáz, átmérő10 um alatt) vénásan beadva az
erekből jövő, UH jelet felerősítik. Megfelelő vivőanyaghoz kötött mikrobuborékok
(átmérő) beadása után, az ultrahang és a kontrasztanyag interakciója miatt felerősödött,
megváltozott ultrahangjeleket detektáljuk. A cél olyan érképletek kimutatása, melyek a



Mi az UH
kontrasztanyagok
alkalmazásának a
célja?

natív vizsgálattal nem megjeleníthetők, illetve a parenchymás szervekben lévő
elváltozások pontosabban diagnosztizálhatók. A különböző daganattípusok
keringésdinamikájáról informál. Pl.: a májdaganatok vizsgálata az artériás és vénás
fázisban is (mint CT- és MR-nél).

G.) Képalkotó vizsgálatok alkalmazása az onkológiában –
Részletes rész

G/a. Fej-nyaki régió (dento-maxillofacialis)

Nézzen utána az
anatómia könyvben
a fej-nyak régió
anatómiájának!

A régió vizsgálatakor mind a CT, mind az MR képalkotást zavarják a fog-fémművek,
ezért, ha kivehető, el kell távolítani. CT mindig a csontos, MR a lágyrész elváltozások
vizsgálómódszere. A felszín-közeli régiókat (nagyfekvenciás) UH-gal (vezérelt biopszia)
vizsgáljuk. A nyaki régió verticalisan suprahyoid és infrahyoid kompartmentjeinek, az
intracranialis és mediastinalis összeköttetéseknek ismerete elengedhetetlen a tumoros
folyamatok terjedésének és kiterjedtségének megállapításához, a drainaló nyirokutak és
nyirokcsomók nevezéktana a stádium rögzítéséhez. A submandibularis-, sublingualis-,
kisnyálmirigyek vizsgálatához az UH (mintavétel) a legalkalmasabb. Mandibula
cone-beam CT, HRCT a csontérintettség kimutatására fixált tumoroknál. További
vizsgálatok (CT vagy MR, Scintigraphia) metasztázisok keresésére (tüdő, máj, csont), ha
gyanú van rá.

4. ábra: 49 éves férfi nyaki metasztázist adó meso- hypopharynx tumorának 66 Gy sugárkezelése történt. A
kiterjedés megítélésére kérték vizsgálatát. Kontrasztdúsított CT vizsgálat történt

G/b. Tápcsatorna

b/1. Nyelőcső

A röntgen nyelésvizsgálatnak korlátozott szerepe van a felszínt jól feltérképező,
biopsziát támogató endoszkópia mellett. Funkcionális motilitás zavarok, továbbá a
szűkület hosszának és mértékének megítélése (ha az endoszkóp számára átjárhatatlan).
Endosonographiával a fal rétegek, a bennük való tumorterjedés látható, ezen kívül a
környéki nyirokcsomók, carina érintettsége.

Miért fontos a
nyelőcsőtumorok
vizsgálatánál az
endosonográphia?

MDCT-vel virtuális endoszkópia: fal merevség, megvastagodás, azon túl való terjedés a
mediastinum felé, az oesophaus körüli zsírgyűrű eltűnését (infiltratio) láthatjuk, valamint
a szomszédos szervek (trachea, bronchus, nagyerek, gerinc) felé való inváziót. MR – a
mediastinalis terjedés felmérésére a legalkalmasabb (T3 és T4).

b/2. Gyomor

Az endoszkópia és az endosonographia mellett csak másodlagos szerepe van a röntgen
vizsgálatnak. Ha a functio vagy motilitás (pl. linitis plastica), nagy szűkület vagy
posztoperatív status megítélésére monokontrasztos (bárium) vizsgálat. Virtuális CT
gasztroszkópia: a gyomorrák tipizálása mellett az I. és II. nyirokcsomólépcső, a
szomszédos szervek érintettségét is ábrázolja. Távoli nyirokcsomók (bal
supraclavicularis – Rosenmüller és ingiunalis) UH vagy CT vizsgálat. MR - T2 típusú,
intracelluláris kontrasztanyag (USPIO), a ténylegesen metasztatikus nyirokcsomók
azonosítására.

b/3. Vékonybél



Nasojejunalis sondán át feltöltött vékonybeleken enteroclysissel kombinált MDCT vagy
MR vizsgálat. Az iv. kontrasztanyag halmozódik a fali tumorban, jelzi az extraluminaris,
mesenterialis, peritonealis terjedést, az erek érintettségét és a nyirokcsomók
kontrasztfelvételét is.

b/4. Vastagbél

Választandó módszerek: kolonoszkópia, kettőskontraszt kolonographia, MDCT virtuális
kolonoszkópia, endosonographia. „Fecal tagging”, a napokkal előre itatott
kontrasztanyag megjelöli a faecest. CAD (Computer Aided Diagnosis) a computer
kivonja a faecest, folyadékot és jelzi a gyanús elváltozást. Staging egy ülésben: a tumor
terjedés, invasio, infiltratio, penetratio, esetleges csontdestructio, megnagyobbodott
nyirokcsomók.

5. ábra: 33 éves beteg, alhasi panaszokkal került vizsgálatra, a fizikális vizsgálat során jobb alhasi terimét
tapintottak, mely miatt natív + kontrasztos CT vizsgálat történt, amely colon tumor fennállását mutatta.

b/5. Végbél

Hasznos módszer az endosonographia, preoperativ staginghez kitűnő
légyrészkontrasztot szolgáltat az MR vizsgálat.

b/6. Máj

Az áttéti májdaganatok a hepatocellularis carcinoma (HCC) vizsgálati módszerei az UH,
CT és MR. Tumorbeli bevérzések, fibrolamellaris carcinoma meszesedés natív CT).
Dinamikus kontrasztanyag befecskendezés: korai, artériás halmozás, differenciál
diagnózis életképes tumor versus nekrózis (intervenció után is), arterio-portalis shuntök.
Májkapubeli nyirokcsomók. CT angiographia: daganat érellátása. Mintavétel: UH,
mélyebben fekvő CT vezérlés. MR előnye a RES- specifikus kontrasztanyag: a Kupfer
sejtet nem tartalmazó léziók T2 súlyozással erős jeladás, ép parenchyma jelmentes.
Májmetasztázisok: obligát célpontja az onkológiai staging és restaging valamint
követéses vizsgálatoknak. Ilyenkor érdemes az UH és a CT vizsgálatot kombinálni.
Gastrointestinális, tüdő, mamma és heretumorok: a protokollok által meghatározott
időközökben, UH vagy CT vizsgálat. MR-rel a T2 típusú kontrasztanyagok: nagyon
kicsi metasztázisok feltárása.

6. ábra: A máj gócos elváltozásának UH képe.

b/7. Epeutak

Az epeúti tumorok kimutathatósága azok természetétől függ (soliter, infiltrativ, perifériás
vagy centrális, májkapui, focalisan stenotizáló (Klatskin), vagy az epeutak mentén diffúz
terjedő, sclerotizáló). UH: a szűkület mögötti epeút tágulat. CT: epe-kiválasztású,



jódozott kontrasztanyag (hepatocellularis functióról is informál). MRC
(MRCholangiographia) az ERCP-vel szemben non-invazív: epeúti szűkületeket és
májbeli terjedés. Klatskin tumor: a hepaticus villa ábrázolódásának Bismuth besorolástól
függő kiesése.

b/8. Epehólyag

Az infiltrativ növő tumor (képi) diagnózisa rendszerint előrehaladott fázisban történik:
UH vizsgálat. CT: az epehólyag és a máj közti határ elmosott és környéki nyirokcsomók
megítélhetők. CT vezérelt biopszia végezhető. MR: ínfiltrált terület és intrahepaticus
metasztázisok.

 

7. ábra: 74 éves nőbeteg, 2 hónapja köhögött. Mellkas rtg, majd CT vizsgálat: multiplex pulmonális
metasztázist írt le. A vizsgálati volumenbe kerülő hasi szeleteken az epehólyag régiójában térfoglalást vettek
észre, emiatt kérték hasi CT vizsgálatát. Natív + kontrasztdúsított CT vizsgálat történt mely epehólyag tumort

igazolt.

b/9. Hasnyálmirigy

Exocrin pancreas

Választandó módszer: (UH) EUS, CT, MR(C)P. A pancreas tumorok jellemzően
előrehaladott stádiumban kerülnek diagnosztizálásra. Ilyenkor a képábrázoló technikák
feladata az operabilitás (palliatio) lehetőségének feltárása, a műtéti technika
megtervezésének segítése. A pancreas adenocarcinomák 10 %-ában van meszesedés
(UH, CT) Peripancreaticus nyirokcsomók: CT és endosonographia. MDCT:
vékonyszelet (3mm), (dinamikus) kontrasztadással. Natív a pancreas szövettel izodenz
(50%), kontrasztfelvétele elmarad a pancreas szöveté mögött. Peripancreaticus
zsírszövet denzitásának növekedése: infiltratív jel. CT angiographia szükséges az
operabilitás eldöntésére, truncus coeliacus, a v. portae, v. lienalis, a. és v. mesenterica
occlusiójának és befogottságának (>50%) kimutatására. CT vezérelt biopszia: diff dg,
chr. pancreatitis (cytologia sem mindig perdöntő). MRI: dinamikus k.a. adás.
Szövetspecifikus kontrasztanyag (Mn) is. MR(C)P vizsgálat: a pancreas vezeték és
mellékágainak tágulata a tumortól perifériásan.

Milyen vizsgálatot
kérhet a
peripancreatikus
nyirokcsomók
megítélése miatt?

8. ábra: Pancreas tumor CT képe

b/10. Gastrointestinális stroma tumor (GIST)

Terápiakövetés: CT, CHOI kritériumok szerint.

b/11. Hashártya

Vizsgálóeljárások: UH, (CE)CT.



G/c. Mellkasi szervek

Melyik vizsgálat a
legalkalmasabb a
mellkasfal korai
infiltrátiójának
megítélésére?

Korai diagnózis: a kuratív lehetőségek, a túlélési idő. Fontos tudni, hogy a tüdőszűrés
(tbc szűrés) alkalmatlan eszköz erre! Képalkotói feladat: TNM stádium meghatározása, a
beteg követése, komplikációk és kísérőbetegségek megállapítása. Röntgen: másodlagos
jelek, kísérő jelenségek: atelektasia, infiltrátum, meszesedés, pleurális folyadék, a
hilusok és a mediastinum kiszélesedése. Választandó eljárás: MDCT, volumetricus
adatgyűjtés és kontrasztanyag dúsítás. Multiplanáris rekonstrukciók és egyéb
postprocessálások: kicsiny gócok és hilusi nyirokcsomó metasztázisok, pleura
érintettség. Virtuális bronchoskopia. CT feladata: operabilitás kimutatása. CT-vezérelt
percutan mintavétel: citológiai vagy hisztológiai bizonyíték. MR: a thoraxfal korai
infiltrációja.

c/1. Pleuratumorok: MDCT, 3 síkú rekonstrukciók. Mintavétel: CT vezérléssel.

c/2. Pericardialis tumorok: echocardiographia, CT, MR vizsgálat.

c/3. A szív saját tumorai esetén a CT szerepe a másik két eljárás mellett korlátozott
(szeletfüggő) Speciális szív-MR centrumokban vizsgálják a szív morfológiai
tulajdonságai mellett a funkcionális paramétereket is.

G/d. Emlő

Miért alkalmas a
mammográphia
tömegszűrés
céljából?

Mammographia: szűrővizsgálat a tünetmentes életkori rizikócsoportok (45-70 év)
tömeges behívásával, klinikai mammographia: a panaszok vagy tünetek kivizsgálása és
a műtéti előkészítése (a radiológus orvos fizikálisan is megvizsgálja a pacienst) UH:
kiegészítő vizsgálat: fiatal és denz emlők. Biopszia vezérléséhez. MRI: a
leghatékonyabb, de tömegesen nem alkalmazható. Dubiositás esetén, bizonyos kérdések
eldöntésére, multiplicitás, szinkron tumor, recurrencia, implantátum.

9. ábra 10. ábra

G/e. Nőgyógyászati tumorok

e/1. Ovárium

UH – dignitás biztonsággal nem ítélhető meg, de color Doppler: fokozott áramlás
(exploratio).



11. ábra: 44 éves nőbetegnél jobb oldali parailiacalis teriméből FNAB történt mely az ovárium carcinómáját
támasztotta alá.

e/2. Méhtest és méhnyak rosszindulatú tumorai

Mi a méhtest
tumorok követéses
vizsgálatánál a
választandó
képalkotó módszer?

A választandó eljárások: transvaginalis UH, MR. Corpus (endometrium) carcinománál
MR-rel a myometrium tumoros infiltratioja is megbecsülhető. Cervix carcinoma: UH,
CT, MR- T2 súlyozás. Cervix és corpuscarcinoma: CT- extrauterin tumorterjedés a
parametrium, hólyag és a rectum felé, ligamentaris infiltráció. Követéses vizsgálatok
MR: (korai posztoperatív vagy postirradiációs oedema, gyulladások differenciál
diagnosztikája nehéz residuum és a recidívától).

G/f. Férfi nemiszervek

f/1. Prosztata

Nézzen utána a
prosztata
anatómiájának!

Periferiás zónából (80%). Transrectalis UH. MR - (endorectalis tekercs): perifériás
zónában laterálisan. Tok áttörés, neurovascularis köteghez való viszony fontos.
Infiltratio és invázió: periprostaticus zsír, vesicula seminalisok, rectum, hólyag,
medencefalig. Csontscan: metasztázisok.

f/2. Here

Mi a here
vizsgálatának
elsődleges
módszere?

Kori diagnózis: fiatal férfiak, növekvő előfordulás, jól reagál terápiára = stádium
megállapítás és a követéses vizsgálatok. UH elsődleges módszer a (tapintott)
heredaganat kivizsgálásában. CT: heretumorok stádium meghatározása, különösen a
retroperitonealis nyirokcsomó metasztázisok kimutatásában és követésében, a
tüdőmetasztázisok feltárásában. MR: nagyon érzékeny a heredaganatok kimutatásában,
de a heretumorok szövettani fajtái nem különböztethetők meg vele, éppúgy, mint
UH-gal sem. Dedikált tekercs (antenna) nagyobb feloldást tesz lehetővé. Kismedencei és
paraaorticus nyirokcsomólánc érintettségének kimutatására (USPIO). Lymphographiát,
lymphangiographiát – habár érzékeny vizsgálat - már nem végzünk olajos
kontrasztanyaggal

G/g. Húgyúti daganatok

g/1. Vese

Mi a jelentősége az
angiográphiának a
vesetumorok
diagnosztizálásában?

A felnőttkori malignus vesetumor (vesesejtes rák) vizsgálati módszerei: UH, CT és MR.

CT: amíg a vesekontúrt elő nem domborítják CT-vel nem különülnek el a normális
veseparenchymától denzitásuk alapján (a gyakori meszesedés hyperdenz, CT-n a
centrális nekrózis hypodenz marad). MR vizsgálat: T2 súlyozással a tumor jele erősebb,
mint a veseszöveté. Kontrasztadással (T1 súlyozás) elkülöníthető a vitális szövet a
nekrózistól. A malignus szolid vesetumor és az adenoma elkülönítése biopsziával
lehetséges. A cystozus veseelváltozások malignizálódási fokozatait a Bosniak féle
beosztás írja le, alapja a septumok, azoknak vastagsága és halmozása, valamint a
meszesedések figyelembevétele. A módszer elsősorban CT-re vonatkozik, de (bizonyos
határok közt) applikálható UH és MR vizsgálatra is. Stádium-megállapítás: vesekapu,
retroperitoneális nyirokcsomók, vesevénába törés, véna cava inferiorba (sőt jobb
pitvarba) terjedés megállapítása UH, CT és MR vizsgálattal lehetséges. Angiographiával
a hypervascularizált tumorok jellegzetes érstruktúrája látható. Az arteriovenosus shuntök
korai vénás telődést okoznak. Ezek feltárása a (műtét-előkészítő) embolizáció miatt
fontos lehet.



12. ábra: 58 éves nőbeteg, haematuria kivizsgálása kapcsán történt natív + kontrasztos CT vizsgálat mely jobb
oldali vesetumort igazolt.

g/2. Vesemedence

Az urothelcarcinoma gyakran metachron multilocularis. UH a pyelontágulatot mutatja,
ha elfolyási akadályt okoz a tumor, kisebb, lapos elváltozások kimutatását nem várhatjuk
tőle. A kiválasztásos urographia idejétmúlt eljárás. Alkalmasabb a retrográd
pyelographia, MDCT virtuális pyeloskopia. MR jó szöveti differenciáló képességű:
vizelettel telt pyelonban, T1 súlyozás, a vizeletnél erősebb jelű urothel tumorokat
láthatóak.

g/3. Húgyhólyag

A hólyag környezeti
infiltrációjának
megítélésére mely
vizsgálat a
legalkalmasabb?

Kiválasztásos urographia (rtg): a hólyag endophyticus folyamatai telődési kiesés. Az
intraluminaris növedéket, a fali rétegeket is ábrázolja az UH (TRUS = transurethralis
UH). A vizelettel telt hólyag = jó acusticus ablak. Környezet ábrázolása: tumor fali
áttörése, környező nyirokcsomók. CT vagy MR vizsgálat kontrasztdúsítással egyaránt
jól ábrázolja mind a tumort, mind a fali megvastagodást vagy infiltratiot. A stádium
meghatározás vizsgálómódszerei a CT/MR vizsgálatok, de egyik sem képes a falban
való terjedés biztonságos kimutatására, sem pedig a hólyagfalból való korai invázió, a
perivesicalis zsírszövet kismértékű infiltratiójának jelzésére.

13. ábra: 69 éves férfi beteg már ismert hólyag tumorának kiterjedtségének megítélése miatt történt natív +
kontrasztos CT vizsgálat.

G/h. Retroperitoneum

A retroperitoneum szervhez nem kötődő tumorainak diagnosztikájában a végső szót
rendszerint a CT vezérelt biopszia mondja ki. CT, MR denzitás/jeladás a szöveti
összetevőktől függően változik. (Liposarcoma, leiomyosarcoma, fibrosarcoma,
neuroblastoma, extragonadalis testis tumorok). Lymphomák / lymphogen metasztázisok:
CT vagy MR.

G/i. Csont +és lágyrésztumorok

A csonttumorok diagnosztikájában elsődleges szerepe van a (kétirányú)
röntgenfelvételnek. Diagnózis: a rtg. kép és beteg kora, lokalizáció, szoliter vagy
multiplex.



A csonttumorok
diagnosztikájában
mely vizsgálati
modalitásnak van
elsődleges szerepe?

CT: a transversalis sík, volumen-adatgyűjtés (3D) periosteum, corticalis, spongiosa
állapota. MR: a csonttumorok lágyrész komponense és a lágyrésztumorok, valamint
azok nyirokcsomó metasztázisai jól megítélhetők. Csontvelő ábrázolás, a benne való
terjedés, skip metasztázisok. Periosteum, a legközelebbi ízület (tok és csontfelszínek), a
lágyrészterjedés, neurovascularis köteg, környéki nyirokcsomók. Lágyrésztumorok:
felszínesek UH-gal (és vezérelt biopszia). Mélyen fekvők MR (bizonyos szöveti, nem
szövettani differenciálás). A tumort tartalmazó compartment határainak épsége kritikus.
Kontrasztanyag (dinamikus) adásával a perfundált versus necroticus tumorszövet
elkülöníthető, terápiakövetés során is

G/j. Központi idegrendszer

Mely vizsgálati
modalitás a
legalkalmasabb az
agydaganatok
diagnosztizálásában?

Csecsemőknél, csonthiányon át és intraoperative lehetséges UH vizsgálat. CT alkalmas
koponyaűri térfoglalások, primer és metasztatikus tumorok kimutatására. Kitüntetett
vizsgálómódszere az MR, benignus és malignus, intra és extraaxialis tumorok esetén
egyaránt. Jól jelzi a vasogen és cytotoxicus oedemát. A hagyományos kontrasztdúsított
vizsgálatokon kívül ez az igazi terepe a legújabb és legsophisticáltabb MR
vizsgálatoknak. MRS (MR spectroskopia) ép és primer tumoros szövet vs. abscessus,
nekrózis, metasztázis differenciálása. Fiber tracking (pályakövetés): tumoros beszűrtség,
műtéti tervezés, iránymeghatározás. Intraoperativ MR: biopszia, maradék tumoros
szövet kimutatása. A myelon vizsgálatára az MR kizárólagos módszer. A fentieken kívül
MR myelographia használatos.

G/k. Érzékszervek

k/1.Szem+ szemüreg

Az intraocularis UH vizsgálatot általában szemész végzi („A” mód). Az orbita térfoglaló
folyamatairól, azok keringési viszonyairól radiológus nyilatkozik (color Doppler). CT az
orbita csontos falának vizsgálómódszere (tumorexpansio, beszűrés, destructio, foramen
tágulat), de kimutatja az intraorbitalis teriméket is. MR az orbita lágyrészein-, intra és
exraconalis tumorainak vizsgálatán kívül az intraocularis tumorok stádium
megállapításában is (adjuváns) szerepet játszik. Az uvealis melanomák scleralis,
extrascleralis terjedésének megállapításában nélkülözhetetlen.

k/2. Hallószervek

A csontos közép- és belsőfül, belső hallójárat vizsgálatának módszere a HRCT +
multiplanáris rekonstrukciók. A lágyrészeket – folyadéktereket itt is MR-rel vizsgáljuk

k/3. Bőr daganatai

A nagyfelbontású (nagyferquenciás) UH diagnosztikus értékű a mélyre hatolás
megítélésében. Szerepe lehet a szonoelasztographiának. A környéki nyirokcsomók
megítélésében UH. MR a mélyebbre hatoló, nagyobb kiterjedésű tumorok
kompartmentális megítélésében és a környezetbe való behatolás tisztázására és a
regionális nyirokcsomó érintettség kimutatására. CT a csontos érintettség vagy
destructio tisztázására (pl. basalioma)

G/l. Neuroendocrin rendszer tumorai

l/1. Hypophysis – hypothalamus

Kitüntetett vizsgálómódszere az MR, mely kontrasztdúsítással készül. A hormontermelő
adenomák rendszerint micro (<1cm) nagyságrendűek, míg az inactivak nagyra nőnek
felfedezésük idejére. A hypophysis nyél támadáspontja lehet metasztázisoknak (pl.
emlő). CT: a sella csontos elváltozásainak vizsgálatára. Modellálás (pl. GH termelő
adenóma), porosis (ACTH termelő adenóma), destructio (metasztázis, chordoma).

l/2. Pajzsmirigy

Elsődleges vizsgálómódszere az UH (környéki nyirokcsomók is). Izotópos vizsgálatok:
Tc99m és J133 (dubiositás esetén). CT/MR: regionális staging, terjedés, invazivitás
(MR). UH vezérelt aspirációs citológia.



l/3. Mellékpajzsmirigy

A nukleáris medicina módszereivel kimutatott mellékpajzsmirigy(ek) pontosabb
lokalizálása UH-gal, ektopia esetén (mediastinalis) MR-rel lehetséges, Nagy jelentőségű
a pontos lokalizálás az előzőleg már operált nyakon.

l/4. Csecsemőmirigy

CECT / MR vizsgálattal lehet tisztázni kiterjedését, invazív voltát.

l/5. Endocrin pancreas

(UH) EUS, CT: Az egyes endokrin tumorok pancreasbeli lokalizációja orientáló lehet:
insulinoma - test, farok, glucagonoma, gastrinoma, serotonin képző tumorok fej-test
régió. Glucagonoma rendszerint nagyra nő. Gyakori a meszesedés (~20%). CT: Az
endokrin tumorok jól vascularizáltak, a korai (artériás) fázisban halmoznak. Ritka a
necrobioticus jel. Pancreas metasztázisok (tüdő, colon, gyomor, prosztata) / lymphoma
elkülönítésére sem az UH, sem CT nem alkalmas.

l/6. Mellékvese

Felnőttnél a választandó eljárás: CT vagy MR. (UH csak gyereknél). A carcinoma ritka,
hormonálisan kb. 50% aktív. 5-6 cm < nagy valószínűséggel malignus. (centrális
nekrózis: CT hypodens, nem halmoz). MR T2 súlyozással a carcinoma erősebb jelet ad
az adenomáknál. A phaeochromocytoma (mellékvese velő) nagy elfajulási hajlandóságú,
CT vagy MR választandó. CT: jól vascularisált tumor, erősen halmoz, benne nem
halmozó nekrózisok, haemorrhagia, calcificatiók. MR: a hypervascularizált tu T2
súlyozás a nekrózis erős jelű, malignitás jelzője a tumor/halmozás inhomogenitása. MR:
differenciálni lehet adenoma vs. non-adenoma közt (non-adenoma:
phaeochromocytoma, carcinoma, metasztázis). CT/MR: invazív vagy infiltratív jelleg
feltárása (szövettannal a malignizálódás megállapítása nem biztonságos). Az
extraadrenalis phaeochromocytomák gyakrabban malignusak.

Mely vizsgálati
módszerrel lehet jól
differenciálni a
benignus és
malignus mellékvese
elváltozásokat?

Gyakori a metasztázis. Tüdő CT vizsgálatnál, ha tumort találunk, kötelező ugyanazon
ülésben a régiót kiterjeszteni a mellékvesékre is! Kétoldali metasztázis 50%. Metasztázis
bizonyítása: CT vezérelt biopszia.

l/7. Carcinoid

A terminális ileumban lévők inkább malignusak, gyorsan metasztatizálnak.
Radiológiailag: (vékonybélvizsgálat, CT) rendszerint akkor kerülnek felfedezésre, mikor
már (máj)metasztázisuk van. CT vagy MR: a mesenterium csillag alakú desmoplasticus
reakciója és környéki nyirokcsomók megnagyobbodása. (valamint a májmetasztázisok).
A MEN1 syndromában jelentkező thymus, gyomor, vagy bronchialis (lumenbe
domborodó, adenoma-szerű, légzési problémákat okozó) carcinoidok rendszerint CT
vizsgálattal kerülnek felfedezésre. Tünetek esetén vizsgálómódszere a nukleáris
medicina.

G/m. Lymphomák

UH és UH vezérelt mintavétel elsődleges lehet. Tájékozódó hasi UH. Kezelés
megkezdése előtt a (nyak), mellkasi és hasi régió CT vizsgálata. MR vizsgálat alkalmas
a nyirokcsomók terápiás válaszkészségének kimutatására.

H.) RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)
Onkológiai betegek követésére, a klinikai vizsgálatokban végzett terápiás
beavatkozásokra adott objektív válaszadás mérésére szolgáló CT /MR vizsgálómódszer.

Célja a klinikai vizsgálatokban végzett terápiás beavatkozásokra adott objektív
válaszadás értékelése.

Alkalmasság



Spirál CT
alkalmazása esetén
milyen mérethatár
szükséges a
céllézióként történő
megjelöléshez?

Az alapvizsgálatnál csak a mérhető betegségekkel, elváltozásokkal rendelkező betegek
választhatók be a protokollba. Mérhető betegség – legalább egy mérhető elváltozás
jelenléte. Mérhető léziók – azok az elváltozások, ≥ 10mm (spirál CT használata esetén).
Nem mérhető léziók – minden más elváltozás: kicsiny léziók, csont léziók,
leptomeningeális szórás, ascites, pleurális vagy pericardiális folyadékgyülem, mastitis
carcinomatosa, nyirokérgyulladás a bőrben vagy tüdőben, cisztás eltérések és olyan hasi
terimék, melyek nincsenek igazolva vagy követve képalkotó technikákkal. Mérések:
metrikus rendszerben. Alapvizsgálat minél közelebb a kezelés megkezdéséhez. Az
alapvizsgálat és a követések során ugyanazt a technikát és módszert kell alkalmaznunk.
Klinika léziókat csak akkor vehetünk tekintetbe, ha felületesen helyezkednek el (pl. bőr
nodulusok és tapintható nyirokcsomók).

A mérés módszerei

A leggyakrabban vizsgálandó régiók a mellkas, a has és a kismedence.

A CT nagyobb elterjedése és olcsóbb volta miatt gyakrabban használatos képalkotó
eljárás az MR-nél. Ultrahang nem használatos/nem alkalmas (nem reprodukálható,
vizsgáló függő). FDG-PET elfogadott a különböző malignomák staging és restaging
vizsgálatában, elsősorban a CT kiegészítéseként használják a progresszió
meghatározásában.

A target és nem target léziók dokumentálása az alapvizsgálatnál

Az alapvizsgálatnál a target léziók közül szervenként maximum 2 lézió (összesen 5). A
target lézió kiválasztása: a méretük (legnagyobb átmérő) alapján történik. Az összes
target lézió legnagyobb átmérőjének (longest diameter = LD) az összege lesz az
alapvizsgálatnál a tumort karakterizáló objektív referencia. Minden más lézió: non-target
lézió (követések során jelenlétüket vagy hiányukat minden alkalommal fel kell
jegyezni).

Nyirokcsomók mérési szabálya

A rövid átmérőt nézzük: target: ≥ 15 mm, non-target, kóros: 10-15 mm, normális: <10
mm. A rövid átmérőket a teljes tumor terhelés (leghosszabb nem nyirok léziók)
összegéhez adjuk.

Válaszkritériumok

Target léziók értékelése és Non-target léziók értékelése (14. – 15. ábra)

14. ábra 15. ábra

A válasz időtartama

Progresszióig eltelt idő (TTP - time to progression) azt mutatja, hogy a baselinehoz
képest mikor következik be progresszió (+20%).



A teljes válasz időtartamát attól az időtől számítjuk, amikor a mérési kritériumok
alapján először regisztrálják a CR vagy PR-t (bármelyik lép fel először) és addig az
időpontig tart, amíg az ismétlődő vagy progresszív betegséget (PD) először objektívan
dokumentálják

A teljes komplett válasz időtartamát attól az időtől számítjuk, amikor a mérési
kritériumok alapján először regisztrálják a CR –t, és addig az időpontig tart, amíg az
ismétlődő betegséget először objektívan dokumentálják.

CHOI-kritériumok

Számos új gyógyszer nem öli meg a sejteket, hanem a sejtek növekedését gátolja, ezzel
jelentős előnyt nyújtanak a progresszió mentességben és a teljes túlélésben. Ha ezeket a
gyógyszereket csak a RECIST szabályai szerint ítélnénk meg, azt a téves következtetést
vonhatnánk le, hogy nem mutatnak daganatellenes aktivitást. A CHOI-kritériumok
alapján jó válasz: a tumor méretének 10%-os redukciója vagy a kontrasztanyagos CT
képeken a tumor denzitásának 15%-os csökkenése terápiás válaszra utal. (pl. GIST)

I.) Összefoglalás
Az onkológiában ugyanazon képalkotó módszerek használatosak, mint egyéb
diagnosztikus területeken, de a hangsúly más, mert egyes vizsgálóeljárások inkább
alkalmasak onkológiai célú diagnosztikára, mint mások, valamint vannak algoritmusok
és speciális protokollok melyeket az onkológiai diagnosztika, staging és követés,
monitoring, restaging céljára alkalmazunk.

Az ultrahang jól elérhető, de vizsgálófüggő és kevéssé reprodukálható módszer. A hasi
parenchymás szervek, lágyrésztumorok, érellátás vizsgálatára onkológiában használatos
mind elsődleges bajmegállapítás, mind követéses vizsgálatok során. Kiváló
vezérlőmódszer (vékony és vastagtű) biopsziák.

Hagyományos röntgen vizsgálatok: A csonttumorok diagnosztizálásának még mindig
elsődlegesen kitüntetett módszere. Használatos gastroenterológiai vizsgálatokra
(motilitás, functio, virtuális endoszkópiák) A CT az onkológiai standardvizsgálat,
főként, ha terápiakövetés pontos regisztrálásáról van szó (RECIST). Tüdőmetasztázis
kimutatására, (izotópos módszerrel fellelt) csontmetasztázisok és csontérintettség
bizonyítására, primeren staging és követéses vizsgálatoknál. CT vezérelte biopsziák
(mélyen fekvő elváltozások, tüdő, csont).

MR kiváló szöveti felbontása és a kontraszthalmozás jellegzetességei az onkológiai
vizsgálatok elsőrendű szereplőjévé tennék, de drága és a gyors valamint tömeges
hozzáférés korlátozott.

Az izotópos (Nuclear medicina) vizsgálatok, SPECT és PET (CT) a daganatok
felkutatásában, metasztázisok kimutatásában, a heg vs. recidíva elkülönítésében,
restagingben alkalmazott módszerek.

A diagnosztika fejlődésével a statikus képalkotás mellett a dinamikus képalkotás
térnyerése és a funkcionális és metabolikus képalkotás hódítása, a több modalitás
összekapcsolása egyre pontosabb lokalizációs diagnózist tesz lehetővé, mind a korai
diagnosztika mind a daganat kezelés során a korai válasz megítéléséhez.
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