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A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a klinikai onkológiában használatos
legfontosabb izotóp diagnosztikai módszerek kórélettani alapjait, indikációit,
teljesítőképességét és helyüket a diagnosztikai algoritmusokban.
A fejezet anyagának megismerését követően a hallgató képes lesz arra, hogy a
nukleáris medicina diagnosztikai eljárásait racionálisan alkalmazza a dagnatos
betegségek vizsgálatában.

A radiofarmakon!

Ez a nukleáris
medicina lényege

SPECT és PET

Rendszerint nem
diagnosztikai CT
vizsgálat készül!

Bevezetés
A nukleáris medicina nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai, terápiás és
kutató orvosi tevékenység. A lényege az, hogy a vizsgálandó vagy a kezelendő betegbe
radioizotóppal jelölt szerv-, szövet-, ill. funkció specifikus vegyületeket juttatunk be.
Ezek a radiofarmakonok, amik fizikokémiai sajátságaiktól függően az élő szervezet
különböző életfolyamataiban vesznek részt. A betegbe legtöbször iv. injekcióval,
ritkábban egyéb módon (pl. szájon át, inhaláltatva, subcutan injekcióban) juttatjuk be. A
vegyület jelölésére használt radioizotóp sugárzását diagnosztikára vagy terápiára
használjuk. A diagnosztikában az elektromágneses sugárzást, a terápiában a részecske
(általában béta, ritkábban alfa) sugárzást hasznosítjuk. A radiofarmakonok révén a
nukleáris medicina diagnosztikai módszerei az ép és kóros képletek szöveti
karakterizálására, identifikálására és a különböző szervfunkciók vizsgálatára
alkalmasak, terápiás módszereivel pedig célzott sugárterápia végezhető.

A diagnosztikában kétfajta képalkotó berendezést használunk: a szcintillációs (vagy
gamma-) kamerát és a pozitron emissiós tomográfot, a PET-et. A gamma kamerával un.
spot felvétel, teljestest szcintigráfia és rétegvizsgálat is készíthető. Ez utóbbit
SPECT-nek (single-photon-emissiós-CT) nevezzük. Ezeket a berendezéseket újabban
egybeépítik egy CT készülékkel. Ezekkel diagnosztikai CT vizsgálat is végezhető, de a
mindennapi izotópdiagnosztikában ma a CT általában „csak” a SPECT ill. a PET
vizsgálat diagnosztikai értékének növelését szolgálja, mert a látott elváltozások
pontosabb anatómiai lokalizálását teszi lehetővé és – a szöveti sugárgyengülés
korrekciójával - javítja a sugárzás detektálásának pontosságát.

Hibrid berendezés:
Funkció + Morfológia

A hibrid diagnosztikai készülékek – a PET/CT, a SPECT/CT és a jövőben a PET/MR -
elterjedése, a funkció és a morfológia egyidejű leképezése megváltoztatja az onkológiai
diagnosztikai algoritmusokat is. Ezek a berendezések egyesítik a kéttípusú képalkotó
eljárás előnyeit: a PET érzékenységét (picomoláris nagyságrendű!) és a CT-MRI kiváló
anatómiai felbontóképességét, egymás diagnosztikai értékét kölcsönösen növelik
(1+1=3). A biotechnológia fejlődésével, új radiofarmakonok előállításával - az
onkológiai nukleáris medicina diagnosztikai és terápiás lehetőségei folyamatosan
bővülnek. Lehetővé válik számos alapvető kórfolyamat (pl. a hypoxia, az apoptosis, a
metastasis képződés, stb.) molekuláris szintű ábrázolása is.

Ebben a fejezetben a nukleáris medicina legfontosabb diagnosztikai eljárásait
ismertetjük.
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A.) A nukleáris medicina diagnosztikai módszereinek jelentősége
az onkológiában
A nukleáris medicina módszereinek alkalmazhatóságát az 1. ábrán tanulmányozhatjuk.

Non-invazív eljárások, általában csekély sugárterheléssel járnak, amit azonban az
indikációknál figyelembe kell venni, várandós nők vizsgálata kontraindikált. Toxikus
hatásuk nincs (a csekély anyagmennyiség miatt), az allergiás reakciók is igen ritkák
(néhány fehérjekészítmény esetében fordulhat elő, igen ritkán).

Onkológiai szempontból lényeges, hogy a nukleáris medicina képalkotó módszerei
teljes-test vizsgálati módszerek.

A nukleáris medicina onkológiában használt diagnosztikai módszerei két csoportra
oszthatók: a nem-tumorspecifikus és a tumorspecifikus módszerekre.

B.) Nem-tumorspecifikus módszerek
Ezeket olyan radiofarmakonokkal végezzük, amelyeknek dúsulása a tumorszövetben
nem tumorspecifikus folyamatokon alapul. Ennek ellenére a klinikumban igen
hasznosak. Közülük a csontszcintigráfia és a F-18-fluorodeoxiglükóz (FDG) PET
vizsgálat a legfontosabb.

Gyakorlati-módszertani szempontból az alkalmazott radiofarmakonok két csoportra
oszthatók (2. ábra).



B.)a. A gamma-sugárzó radiofarmakonokkal végzett módszerek.

a.)1. A csontszcintigráfia

A csont metastasisok
kimutatására,
keresésére a
leggyakrabban használt
módszer

A csontszcintigráfia legfontosabb alkalmazása éppen a csontmetastasisok kimutatása.
Igen érzékeny módszer (kevert beteganyagban kb. 95 %!). A teljes test vizsgálatára
alkalmas, gyors, egyszerű, könnyen hozzáférhető és nem drága módszer. A Tc-99m-
jelzett difoszfonátok az osteoblastok tevékenysége révén dúsulnak a csontokban. A
metastasisok környezetében a fokozott vérbőség és az osteoblastok fokozott – reparatív
jellegű – tevékenysége folytán körülírtan fokozott aktivitásdúsulás látható.
(Csontszcintigráfiára használható a F-18-nátriumfluorid PET radiofarmakon is, ami a
Tc-99m-vegyületeknél még érzékenyebb, de jóval drágább és nehezebben hozzáférhető.)
Típusosan multiplex fokozott aktivitásdúsulást látunk, ami – a módszer nem-specifikus
volta ellenére – egyértelműen csontmetastasist jelent (3. ábra).

Szoliter lézió esetén
gyakran célzott
radiológiai vizsgálatra
van szükség

A szoliter lézió interpretálhatósága nehezebb, mert egyéb kóros csontfolyamatok
(fractura, gyulladás, degeneratív elváltozások) is fokozott aktivitásdúsulással járnak.
Különösen a gerinc és a nagyízületek gyakori degeneratív folyamatai okoznak
nehézséget. Rendszerint célzott radiológiai vizsgálatra van szükség a differenciáláshoz.

Ritkán (a metastasisok 2-3 %-ában) aktivitáskiesést un „cold lesion”-t látunk, típusosan
myeloma multiplexben, ritkábban a veserák, a melanoma malignum, a pajzsmirigyrák és
a lymphosarcoma xsontmetastasiai esetében is.

Okozhatja kifejezett
hyperparathyreosis is

A diffúzan fokozott aktivitásdúsulás, a „superscan” az esetek 3-4 %-ban látható, a
csontvelő diffúz metastatikus folyamata okozza, leggyakrabban prostatarákban látjuk (4.
ábra.).



A csontszcintigráfia onkológiai indikációi (5. ábra)

Elsősorban az emlő-, a prostata-, a tüdő-rák és a neuroblastoma vizsgálatában
használjuk. Azonban ezekben a tumorokban sem „automatikus” az indikáció. Akkor van
rá szükség, ha a klinikai jelek (pl. a nyirokcsomó status), a tumormarkerek (pl. PSA)
emelkedése, radiológiai elváltozások, csontfájdalom alapján a metastatizáció klinikai
gyanúja áll fenn.

5. ábra: A csontszcintigráfia onkológiai indikációi

A gallium dúsulás
komplex folyamat

a.)2. A Ga-67-citrát szcintigráfia

A Ga-67-citrát a tumorsejtek transzferrin receptoraihoz kötődik. Ma elsősorban a
malignus lymphomák vizsgálatára használjuk (bár az FDG-PET ezt a módszert
fokozatosan kiszorítja).

A nyirokcsomó
méreténél fontosabb a
gallium dúsítása

Indokolt a Hodgkin-kór valamint a közepes és a nagy malignitású NHL stagingjére,
restagingjére, a kezelés hatásának megállapítására. Ezekben a kórformákban a módszer
érzékenysége 90 % körüli. Ga-67 szcintigráfiával eldönthető, hogy a CT-vel, MRI-vel
kimutatható reziduális elváltozás tartalmaz-e élő tumorszövetet vagy fibrosisról,
necrotikus szövetről van-e szó? A has vizsgálatára korlátozottan alkalmas, mert a
gallium fiziológiásan is megjelenik a vastagbélben.

a.)3. A Tc-99m-sestamibi szcintigráfia

A szívizom perfúziós szcintigráfiájára használt Tc-99m-sestamibi alkalmas a
mellékpajzsmirigy adenoma kimutatására is.

Alkalmas a MDR
vizsgálatára is (lásd
később)

A Tc-99m-sestamibi a jó vérellátású és sejtdús szövetekben (pl. a szívizomban) dúsul.
Sejtbekerülése után a mitochondriumokhoz kötődik. A mellékpajzsmirigy sejtjei
mitochondriumban dúsak. Ezért a Tc-99m-sestamibi beadása után 15-20 perccel a
nyakról készült felvételen a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy adenoma is ábrázolódik,
de a késői, 2 óra múlva készült felvételen azonban már csak a mellékpajzsmirigy
adenoma látható, mert a radiofarmakon a pajzsmirigyszövetből addigra már
„kimosódott”. Ez az un. „differenciál-washout”, kétfázisú módszer a mellékpajzsmirigy
szcintigráfia (6. ábra).

A normális nagyságú mellékpajzsmirigy nem ábrázolódik, de a 250 milligrammnál
nagyobb adenoma, hyperplasia vagy carcinoma gyakran, az 500 mg-nál nagyobbak
mindig láthatók. (7. ábra)



A módszer a
preoperatív
lokalizálásra való

Minthogy Tc-99m-sestamibi dúsulást láthatunk egyéb kóros folyamatokban is (pl. nyaki
nyirokcsomó metastasisokban, egyes pajzsmirigy göbökben), azaz a módszer nem
specifikus a mellékpajzsmirigy szövetre. Ezért nem a diagnózisra, hanem a klinikailag-
laboratóriumilag már diagnosztizált hyperparathyreosis esetében a preoperatív
lokalizálásra használjuk, ha a nyaki ultrahang vizsgálat bizonytalan vagy negatív. Ez
leggyakrabban akkor fordul elő, ha (i) az adenoma – 4-6 %-ban - ectopiás, ezért mindig
készíteni kell a mediastinumról is felvételeket (8. ábra), (ii) ha a pajzsmirigy sokgöbös
elváltozása vagy (iii) előzetes, eredménytelen parathyreoidectomia nehezíti az ultrahang
vizsgálatot.

Ritkább indikáció az un. szcintimammográfia. Mammográfával nem egyértelmű
esetekben (pl. dense emlő) a Tc-99m-sestamibi felvétel malignitás gyanúját erősíti.

B.)b. A pozitron-sugárzó radiofarmakonokkal végzett módszerek

A pet vizsgálatra
leggyakrabban használt
radioizotóp a f-18,

A klinikai gyakorlatban F-18 jelzett molekulákat használunk.

A C-11-metionin és a C-11-acetát a C-11 20 perces fizikai felezési ideje miatt csak az
előállításához szükséges orvosi ciklotron közelében használható az agytumorok és a
prostatarák vizsgálatára.

b.)1. Az FDG-PET onkológiai alkalmazása.

A malignus sejtek
glükóz felvétele
fokozott!

Az FDG (F18-fluoro-2-deoxy-d-glükóz) PET ma a legnagyobb jelentőségű és messze a
leggyakoribb PET vizsgálati módszer az onkológiában. Alkalmazása folyamatosan
terjed, mert újabb és újabb onkológiai indikációkban bizonyul klinikailag hasznosnak és
költség-hatékonynak. Azért használható az onkológiában, mert a tumorsejtek fokozott
energia igényüket elsősorban glükóz felhasználásból fedezik. A tumorsejtekben fokozott
a glükóz transzporterek expressziója és a hexokináz enzim aktivitása is. A sejtbe bejutott
FDG foszforilálódik fluoro-deoxy-glükóz-6-foszfáttá, de a glükóz anyagcsere további
lépéseiben már nem vesz részt, a sejtben „csapdába esve” ottmarad. A 45-60 perc múlva
készített PET felvételeken a fokozott FDG felvételű képletek ábrázolódnak
(„cukorscan”).

Az FDG-PET előnyei az onkológiában:

A malignus folyamat kimutatásában érzékenyebb, mint a radiológiai eljárások, akár 5
mm-es tumorszövet kimutatása is lehetséges. Alkalmas annak megállapítására, hogy a
morfológiai eljárásokkal kimutatott kóros képletek tartalmaznak-e malignus szövetet (pl.
a terápia hatására megkisebbedett nyirokcsomókban)? Teljestest képalkotó eljárásként,



10-15 perc alatt a teljes testről készít felvételeket. Sugárterhelése elfogadható: 5-7 mSv.
Mellékhatásai (allergia, kémiai-toxikus) nincsenek.

Drága, de sok
indikációban költség-
hatékony módszer

Az FDG-PET a legtöbb indikációban érzékenyebb és fajlagosabb módszer, mint a CT
vagy MRI vizsgálat. Emiatt a különböző onkológiai kórképekben a radiológiai
vizsgálatokon alapuló terápiás döntést az esetek kb. 30 %-ában megváltoztatja. Költség-
hatékonysága ezen alapul, mert alkalmazásával a felesleges műtétek és a nem hatásos
kemoterápiás kezelés elkerülhetők. A PET vizsgálatra ma még általában CT vizsgálatot
követően kerül sor, ezért a PET/CT vizsgálat során újabb diagnosztikai CT vizsgálatra –
a beteg felesleges sugárterhelésének elkerülése végett - nem kerül sor, a CT-t un.
low-dose üzemmódban, csupán a sugárgyengítés korrekciójára és a pontos anatómiai
lokalizálásra használjuk.

A tumorok FDG felvételének szemikvantitatív értékelésére legáltalánosabban használt
módszer az un. standardizált uptake value, a SUV meghatározása. A SUV azt fejezi ki,
hogy a kóros képlet radiofarmakon (pl. FDG) koncentrációja hányszorosa a teljes test
radiofarmakon koncentrációjának. A terápia hatásának korai és objektív megállapítására
jól használható.

A metabolizmus
fontosabb, mint a
méret!

Az FDG-PET általános indikációi az onkológiában:

1. Benignus/malignus folyamatok elkülönítése (9. ábra).

2. Malignus daganatok kiterjedtségének meghatározása: staging. Általában akkor, ha
terápiás következménye van és a radiológiai eljárások eredménytelenek vagy
kétségesek.

Az alábbi két ábrán (10. és 11. ábra) egy colorectális carcinomás beteg multiplex
tüdőmetasztázisait és emlőcarcinómás beteg szoliter tüdőmetasztázisa látható.

A 12. ábra egy rectum carcinomás beteg szoliter tüdőmetasztázisát és egy melanoma
malignumban szenvedő beteg bal oldali iliacalis nyirokcsomó áttéteit mutatja. A 13.
ábrán egy nyelőcsőrákos beteg multiplex tüdő és csontáttéteit láthatóak.



3. Restaging, residuális tumorszövet kimutatása. Radiológiailag kétséges diagnózis
esetén a fibrotikus vagy necrotikus szövet elkülönítése a reziduális daganattól (14. ábra).

4. A tumorrecidíva kimutatása. Általában akkor, ha a radiológiai eljárások
eredménytelenek vagy kétségesek, de klinikai vagy laboratóriumi adatok (radiológiai
elváltozások, tumor markerek emelkedése) alapján a tumorszövet kiújulása gyanított.

5. Ismeretlen eredetű primer tumor kimutatása.

6. A sugárterápia tervezéséhez – a besugározni kívánt tumorszövet kiterjedésének (a
„target volume”) pontos megállapítása, annak érdekében, hogy lehetőleg csak az élő
tumorsejteket tartalmazó képlet kapjon sugárkezelést.

Várható indikációk:

Hatásos kezelés:
Csökken az FDG-SUV

1. A kemoterápiás kezelés eredményességének előrejelzése még a terápia befejezése
előtt, a sikertelennek tűnő kezelés beszüntetése céljából (malignus lymphomák un.
interim FDG-PET vizsgálata).

2. Malignus folyamat dignitásának vizsgálata.

A javallatok köre – a klinikai tapasztalatok gyarapodása következtében - fokozatosan
bővül.

Az FDG PET onkológiai hasznossága az egyes kórképekben:

A 15. ábra táblázatában láthatók az USA Medicare and Medicaids rendszerében
finanszírozott onkológiai indikációk (amelyek az ottani betegellátás rendszerében
költség-hatékonynak bizonyultak). A „Kezelés előtt” a diagnózist és a staging-et, a
„További kezelés?” a restaginget és a terápia monitorizálást tartalmazza.

In: Centers for Medicare and Medicaid Services. Decision Memo for Positron Emission
Tomography (FDG) for Solid Tumors (CAG-00181R). U.S. Department of Health and
Hunan Services www.hhs.gov



Részletes indikációk
felsorolása az egyes
kórképekben

A szoliter pulmonális kerekárnyék differenciál-diagnosztikájában – annak malignus
vagy benignus természetének megállapítására használjuk, ha a hisztológiai mintavétel
sikertelen vagy a biopszia elvégzése kockázatos.

Nem-kissejtes tüdőrákban a nyirokcsomó-stagingben, a távoli metastasisok
kimutatásában, a kiújulás-hegszövet elkülönítésben hasznos, de egyes gyulladásos
mellkasi folyamatok, a sarcoidosis álpozitív eredményt okozhat.

Malignus lymphomákban a stagingben, a terápia hatásának megállapításában és a
recidíva korai kimutatásában hasznos, a Hodgkin kór és a nagy malignitású NHL
esetében. Nagy biztonsággal megállapítja, hogy a terápia után radiológiai módszerekkel
kimutatott reziduális képletek tartalmaznak-e tumorszövetet. A kemoterápia közben (un.
interim PET) csökkenő FDG felvétel megjósolja a terápia sikerességét.

A colorectalis carcinoma vizsgálatában a hasi nyirokcsomó metastasisok, a klinikailag
nem gyanított májmetastasisok kimutatásában, valamint műtét után a lokális recidíva és
a hegszövet elkülönítésében hasznos.

Nyelőcsőrákban a locoregionális nyirokcsomó stagingben bizonytalan, de a távoli
nyirokcsomó és egyéb metastasisok kimutatásával a rezekálhatóság eldöntésére
alkalmas.

A fej-nyak rák vizsgálatára gyakorta akkor kerül sor, ha a nyakon ismeretlen eredetű rák
nyirokcsomó metastasisait észleljük. Bár a – rendszerint fej-nyaki lokalizációjú - primer
tumor megtalálása még FDG-PET-tel is csak az esetek harmadában-felében sikerül, még
így is ez a legérzékenyebb képalkotó módszer. Ismert fej-nyaki rák esetében a
stagingben és a restagingben hasznos.

Melanoma malignumban a III-IV stádiumú tumor stagingjében hasznos.

Mamma carcinomában a távoli metastasisok és a lokális recidíva kimutatására
használjuk. Az axilláris nyirokcsomó status vizsgálatában nem helyettesítheti a sentinel
nyirokcsomó szcintigráfiát (lásd később).

Az agytumorok közül az FDG csak a nagy malignitású daganatok vizsgálatára
alkalmas, az agyállomány magas fiziológiás aktivitásdúsítása miatt. Elsősorban a
posztoperatív-postirradiációs recidíva kimutatásával hasznos.

A pajzsmirigyrák vizsgálatában a restagingre használjuk, ha a serum thyreoglobulin
koncentráció emelkedése és/vagy radiológiai (CT, MRI) vizsgálat lokális recidíva vagy
távoli metastasis gyanúját kelti, de a I-131 szcintigráfia negatív (a rákszövet kicsi mérete
miatt vagy mert elvesztette jódfelvevő képességét). A rák dedifferenciálódása általában
intenzívebb FDG felvétellel jár együtt, ezért a radiojód negatív pajzsmirigyrák FDG-vel
90 % körüli pontossággal kimutatható. (A vizsgálathoz nem kell felfüggeszteni az
l-thyroxin szuppressziós kezelést!)

A pancreas rák és a krónikus pancreatitis elkülönítésében nem elég megbízható, a
radiológiai módszerek eredménytelensége esetén használjuk. Ismert pancreas rák
stagingére, követésére azonban alkalmas.

A neuroendokrin tumorok FDG-t általában nem vesznek fel, de a dedifferenciált (és
éppen ezért somatostatin receptor szcintigráfiával nem kimutatható) esetekben hasznos.

Méhnyakrákban a paraaortikus és medencebeli nyirokcsomó áttétek kimutatásával
hasznos.

Az FDG-PET vizsgálattal álnegatív leletet kaphatunk: kisméretű (1 cm alatti) daganat,
ill. alacsony metabolizmusú daganat (pl. a jól differenciált neuroendocrin tumorok,



Nem minden tumor
dúsítja az FDG-t !

Gyulladásos
folyamatokban is
dúsulhat az FDG! (nem
tumorspecifikus!)

bronchoalveolaris rák, húgyhólyagrák) esetében.

Álpozitív leletet adhatnak különböző gyulladásos folyamatok (tbc, gombás gyulladások,
granulomatosisok, focalis thyreoiditis, krónikus pancreatitis, vasculitis, stb.), friss műtéti
hegek, sugárterápia okozta aktív fibrotikus folymat, pneumonitis, kemoterápia utáni
csontvelő-regeneráció, fiatalokban thymus hyperplasia. Ezért kemoterápia után 6,
sugárterápia után 12 héten belül nagyobb az álpozitív leletek aránya.

Az aminosavak,
nukleotidok (általában
a biomolekulák)
jelölésére a pozitron
sugárzó radionuklidok
alkalmasak

b.)2. A F-18-jelölt fluoro-etil-tirozin (FET)

a tumorsejtekben a fokozott aminosav transzport révén dúsul. Elsősorban az alacsony
malignitású agytumorokban hasznos (mert azok az agy fiziológiásan magas
glükózfelvétele miatt FDG-vel nem vagy alig láthatók). Előnye az FDG-vel szemben,
hogy gyulladásos folyamatokban kevésbé dúsul.

b.)3. A F-18-jelölt cholin (FEC)

A cholin a sejtmembrán foszfolipidjeibe épül be. A F-18-fluoro-etil-cholint elsősorban a
prostata carcinoma nyirokcsomó metastasisainak kimutatására használják.

b.)4. A F-18-jelölt timidin (FLT)

A tumorsejtek fokozott nukleinsav anyagcseréje F-18-fluoro-deoxi-timidinnel (FLT)
megállapítható. A fokozott timidinfelvétel a sejtek proliferációjával arányos, ezért az
FLT-PET proliferációs markerként mind a dignitás, mind a terápia hatásának korai
megállapítására ígéretes diagnosztikai módszer.

C.) Tumorspecifikus módszerek
Ezek két nagy csoportra oszthatók aszerint, hogy az alkalmazott radiofarmakon a
tumorsejt anyagcseréje alapján dúsul-e a tumorban vagy a tumorsejt sejtfelszíni
receptoraihoz kötődik-e.

C.)a. A tumorsejt metabolizmusa révén dúsuló legfontosabb
radiofarmakonok

a.)1.

A Tc-99m-IDA-k alkalmasak az FNH, és a magasan differenciált hepatocellularis
carcinoma kimutatására. A radiofarmakon dúsul a májsejtekben, de normális epeutak
hiányában kiürülése azokból igen elhúzódó, a fenti képletek tartósan ábrázolódnak, az
egy-két óra múlva készített felvételeken.

a.)2.

A differenciált sejtes
pajzsmirigyrák I-131-
NaI-dal, a nem
differenciált sejtes
FDG-vel mutatható ki!

A I-131-nátriumjodidot a differenciált sejtes pajzsmirigyrákok (papillaris, follicularis)
helyi recidívájának, illetve távoli áttéteinek kimutatására használjuk, ha a betegben már
nincs normális pajzsmirigyszövet. A I-131 a natrium-jodid pumpával (NIS) kerül be a
pajzsmirigy sejtekbe, de a ráksejtekbe sokkal kisebb mértékben, mint a normális
sejtekbe. Ezért a pajzsmirigyrák - meglévő normális pajzsmirigyszövet esetén - „hideg”
göbként látható. A near-total thyreoidcctomia után adott - a maradék normális
pajzsmirigy sejteket elpuszító – I-131-nátriumjodiddal végzett un. ablációs kezelés után,
ha a követés során (a serum thyreoglobulin szintje vagy radiológiai jelek alapján) lokális
recidiva vagy távoli metastasis gyanuja merül fel, azok I-131-NaI teljes test
szcintigráfiával kimutathatók. Ezesetben ismételt nagyadagú I-131-NaI-dal pusztíthatjuk
el a jódfelvevő tumorsejteket.

a.)3.

A I-131-norcholesterol a mellékvesekéreg steroidhormon-szintézist folytató
adenomáinak kimutatására alkalmas, de ma leggyakrabban a mellékvesekéreg gyakori
incidentalomáinak vizsgálatára (a benignitás igazolására) használható. A benignus
adenoma felveszi a radiofarmakont, a metastasis nem.



a.)4.

MIBG: meta-iodo-
benzyl-guanidin, egy
noradrenalin analóg

A I-123-MIBG és a I-131-MIBG az adrenerg receptorok praesynapticus vesiculáiban
dúsul. A pheochromocytoma, a neuroblastoma, ritkábban a carcinoid és a medulláris
pajzsmirigyrák vizsgálatára használjuk (16. és 17. ábra).

A pheochromocytoma vizsgálatában leghasznosabb a már klinikai-laboratóriumi
módszerrel diagnosztizált betegség preoperatív lokalizálásában, ha a radiológiai
módszerek eredménytelenek. Erre elsősorban akkor van szükség, ha a
pheochromocytoma (i) - ectopiás, (ii) - multiplex (MEN2 syndromákban) (iii) -
malignus (metastatizáció?). A módszer érzékenysége 95 %, fajlagossága csaknem 100
%. A MEN2 kórkép génhordozóinak szcintigráfiás vizsgálata klinikai tünetek nélkül is
indokolt.

A neuroblastoma diagnózisában is 90 %-os érzékenységű és csaknem 100 %-os
fajlagosságú. Hasznos a metastasisok kimutatásában, korán jelzi a csontvelői
metastatizációt. A terápia hatásosságát a MIBG felvétel csökkenése jelzi. Haznos a
residuális tumorszövet kimutatásában.

Indokolt a vizsgálat minden olyan esetben, amikor I-131-MIBG radioizotópos kezelést
tervezünk, annak megállapítására, hogy a kezelni kívánt tumorszövet felveszi-e a
MIBG-t. Erre leggyakrabban a neuroblastoma, ritkábban a malignus
pheochromocytoma, a metastatizáló medulláris pajzsmirigyrák és a carcioid esetében
kerül sor.

a.)5.

A F-18-DOPA a catecholaminok praecursora, a neuroendocrin tumorokban dúsul. Ezért
a neuroendocrin tumorok (pheochromocytoma, GEP tumorok, medulláris
pajzsmirigyrák) vizsgálatában a MIBG-hez hasonló indikációkban használható. A PET
vizsgálat nagyobb érzékenysége és jobb térbeli felbontása miatt a felvételek jobb
minőségűek, részletgazdagabbak.

C/b. A tumorsejtek specifikus sejtfelszíni alkotórészei

A tumorsejtek specifikus sejtfelszíni alkotórészeihez a tumorsejtek receptoraihoz, vagy
antigénjeihez – kötődő radiofarmakonokkal végzett vizsgálatok.

b.)1.

A receptor-ligandum
kötődés igen specifikus

A tumorsejtek specifikus receptoraihoz kötődő radiofarmakonokkal (izotóppal jelölt
ligandumokkal) receptor szcintigráfia végezhető.

A legsikeresebb a somatostatin-receptor szcintigráfia, amit a klinikumban a
neuroendocrin tumorok (leggyakrabban a carcinoid, a GEP tumorok, a medulláris
pajzsmirigyrák és a pheochromocytoma) vizsgálatára használunk (18.-20. ábra).



A módszer nem
betegség-specifikus,
hanem somatostatin
receptor specifikus

A különböző subtypus (1-5, leggyakoribb a 2-es és az 5-ös altípus) affinitású
somatostatin analógok (octreotid és lanreotid származékok) izotópos jelölésére In-111,
Tc-99m ill. a pozitron sugárzó Ga-68 használatos. Ezeket a fémionokat un. chelátképzők
(DTPA, DOTA, EDDA, HYNIC) révén kötik a peptidekhez. A módszer érzékenysége a
carcinoid és a GEP tumorok kimutatásában 90 % körüli (csupán a insulinomákban
kisebb). A Ga-68 jelzett analógok (pl. a DOTA-TOC, DOTA-NOC, DOTA-TATE) a PET
nagyobb érzékenysége és jobb anatómiai felbontó képessége miatt jobbminőségű
felvételeket nyújtanak, de drágábbak és nehezebben elérhetők.

A módszert alkalmazásának eseteit a 21. ábrán olvashatjuk.

Bár a receptor-ligandum kapcsolódás igen specifikus, a somatostatin receptorok számos
egyéb daganatsejt membránján is megtalálhatók. A meningeoma, a glioblasztoma, a
medulloblasztoma, a mamma karcinoma, a malignus limfomák is ábrázolódnak
somatostatin receptor szcintigráfiával, de ennek klinikai jelentősége alig van. Az aktivált
limfociták fokozott somatostatin expressziója lehetőséget nyújt az aktiv endokrin
oftalmopátia szcintigráfiás ábrázolására is.

Az egyéb peptid-alapú receptorok (VIP, cholecystokinin-B, substance-P, bombesin,
neurotensin, stb.) ill. az ösztradiol-receptor szcintigráfiás vizsgálata ma a klinikai
kutatás tárgya. A herceptin receptorok kimutatása radioizotópos módszerrel már az
individuális, személyre-szabott terápia lehetőségét villantja fel.

b.)2.

A tumorsejtek antigénjeihez kötődő radiofarmakonokkal (izotóppal jelölt antitestekkel,
ill. azok fragmentumaival) immunszcintigráfia végezhető. Erre – leggyakrabban
Tc-99m vagy In-111 jelölt monoklonális antitesteket, ill. azok (Fab’)2 ill. Fab’
fragmentumait használjuk.



Az antigén-antitest
kötődés igen specifikus

Az antigen-antitest specifikus kötődés ellenére az immunszcintigráfia klinikai
használhatóságát számos biológiai körülmény korlátozza, leginkább az, hogy a
viszonylag nagy antitest nehezen, igen kis mennyiségben jut el a solid tumorok
belsejébe. Hátrány lehet az is, hogy a hibridoma technikával előállított, egér-eredetű
antitestek Fc receptora ellen a vizsgált betegben antitest termelődhet (human
anti-mouse-antibody: HAMA), ami ismételt alkalmazás során - igen ritkán anafilaxiás
szövődményt is okozhat.

Az antigén-antitest
kötődés specificitása
igen sikeresen
hasznosítható egyes
malignus lymphomák
radioimmunterápiájára!
(Y-90 vagy I-131-jelölt
anti-CD20 antitesttel)

A fenti hátrányok miatt a géntechnológiával előállított kisméretű, jól penetráló, az
antigénhez specifikusan kötődő peptidek (affibody, diabody) elterjedése várható.

A jelenleg használt immunszcintigráfiás módszerek:

Solid tumorok
belsejébe az intact
antitest nehezen jut be

A prostatarák immunszcintigráfiája a prostata-specifikus membrán antigén elleni,
In-111-jelzett intakt monoklonális antitesttel (capromab) a kismedencei nyirokcsomók
kimutatására használható.

A colorectalis carcinoma diagnosztikájában egy CEA epitop ellen termelt antitest, a
Tc-99m-arcitumomab a posztoperatív recidíva, illetve a metastasisok kimutatására
használható emelkedő tumormarker (pl. CEA) serumszint esetén. Ezt az indikációt az
FDG-PET kiszorította a gyakorlatból.

A colorectalis és az ovarium carcinoma diagnosztikájában az In-111 satumomab,
(TAG-72 antigén ellenes antitest) a recidíva és az extrahepatikus metastasisok
kimutatására használható.

D.) A sentinel (őrszem) nyirokcsomó szcintigráfia

Az elsőként
ábrázolódó
nyirokcsomó az
„őrszem”.

A lymphoszcintigráfia speciális alkalmazása a sentinel (őrszem) nyirokcsomó
szcintigráfia. Ha az ismert tumor közelébe Tc-99m-jelzett, humán serum albuminból
készült radiokolloidot adunk, akkor az a nyirokutakban haladva az útjába eső
nyirokcsomókat gamma kamerával láthatóvá teszi (22. ábra).

Közülük az a nyirokcsomó a „sentinel”, amelyik elsőként ábrázolódik. Ha ezt műtét
során eltávolítják és szövettani vizsgálattal tumormentesnek bizonyul, akkor 95-97 %-os
biztonsággal állítható, hogy a regionális nyirokcsomók is tumormentesek, azaz nincs
szükség sebészi eltávolításukra, a radikális műtét elkerülhető. Ez a beteg életminősége
szempontjából lényeges.

Az őrszem nyirokcsomó intraoperatív megtalálását nagyban megkönnyíti, az un.
gamma szonda, a műtét közben használható sugárzásérzékelő kézi műszer. Ha a
Tc-99m-radiokolloidot a műtétet megelőző 24 órán belül adjuk be, a műtét során a a
szonda érzékeli a nyirokcsomó sugárzását.

A módszert leggyakrabban a mamma carcinoma és a melanoma malignum vizsgálatára
használjuk, de hasznos egyéb testfelszínhez közeli (nemiszervek, fej- nyakrák, rectum)



daganatok esetében is.

E.) A különböző szervek működésének radioizotópos vizsgálata

A nukleáris medicina a
szervfunkciók pontos
vizsgáló módszere

A nukleáris medicina módszerei igen alkalmasak a különböző szervek működésének
kvantitatív vizsgálatára. A malignus betegségek kezelésében a kemoterápia
mellékhatásaként különböző szervek funkció károsodása jöhet létre. A szív ejekciós
frakciója csökkenésének, a vese-funkció károsodásának korai kimutatásával a súlyosabb
toxikus hatás megelőzhető, mert a károsodásért felelős gyógyszer adása időben
abbahagyható.

F.) A molekuláris képalkotás az onkológiában
A molekuláris imaging (képalkotás) a biológiai folyamatok molekuláris és sejtszintű
képi ábrázolása. A nukleáris medicinában használt radiofarmakonok egy része a vizsgált
betegség molekuláris szintű folyamataiban vesz részt. A molekuláris imaging
lehetőséget ad arra, hogy a különböző kóros folyamatokat a vizsgált beteg szervezetében
lokalizáljuk, mértékét megállapítsuk és a terápia hatását ismételt vizsgálatokkal
kövessük.

A betegségek
kimutatása
legkorábban a kóros
molekuláris
folyamatok
kimutatásával
lehetséges

A molekuláris medicina fejlődése révén mára nagyszámú kórfolyamat molekuláris
alapjai ismertek. A vizsgálható targetek száma folyamatosan nő. Ezek specifikus
ábrázolására alkalmazott radiofarmakonok száma többszázra tehető. A molekuláris
imaging targetjeinek legnagyobb része ma fehérje (jóval ritkább a RNS és még ritkább a
DNS ábrázolása radioizotóppal jelzett oligonukleotidokkal).

Minthogy a betegségek molekuláris szintű folyamatokkal kezdődnek, a funkcionális
elváltozások jóval a morfológiai (ultrahang, CT, MR) elváltozások előtt megállapíthatók,
a molekuláris imaging lehetővé teszi (i) a betegségek korai diagnózisát és (ii) az
alkalmas terápia megválasztását („személyre szabott kezelés”) és hatásának követését.

A molekuláris
képalkotás
„vezérhajója” a
nukleáris medicina

A molekuláris imaging eljárások között a nukleáris medicina módszereinek vezető
szerepük van, mert a radioizotópok sugárzásának mérésével igen kis (pico- és
nanomoláris) anyagmennyiségek kimutatása és ábrázolása lehetséges, másrészt a
radioizotópos – elsősorban a pozitronsugárzó izotópokkel történő - jelölés a
biomolekulák kémiai tulajdonságait nem vagy alig változtatja meg.

A nagyszámú molekuláris imaging eljárás közül néhány - a daganatos betegségek
pathomechanizmusában is alapvető jelentőségű - képalkotó eljárást ismertetünk.

F.)a. Az apoptosis

Az apoptosis leképezésével a sugár- és kemoterápia sikeressége vizsgálható. A sejtet érő
belső (pl. p53 onkogén aktiválódása) vagy külső (pl. toxikus hatás, besugárzás) ártalmak
hatására a sejtmembrán károsodik és a membrán felszínén foszfatidil szerin válik
szabaddá. Ehhez különböző molekulák pl. az annexin-V kötődnek. Ezek izotópos
jelölésével (pl. Tc-99m-HYNIC-annexin-V, F-18-annexin-V) SPECT vagy PET
kamerákkal az apoptosis ábrázolható.

Az apoptosisban aktiválódó caspase enzimrendszer izotóppal jelölt enzimbénítókkal
ugyancsak kimutatható.

F.)b. A hypoxia

A hypoxia kimutatása az onkológiában azért lényeges, mert a hypoxiás szövet kevésbé
érzékeny a sugár – és a kemoterápiára. Ezért a sugárterápia tervezésénél hasznos, mert a
hypoxiás tumorvolumen kezeléséhez nagyobb sugárdózisra van szükség.

A hypoxiás szövet ábrázolása jelölt nitroimidazol vegyületekkel (pl. Tc-99m-
misonidazol, F-18-fluoro-misonidazol) azért lehetséges, mert ezek a hypoxiás sejtbe
jutva redukálódnak. Oxigén jelenlétében visszaoxidálódnak és elhagyják a sehtet.
Hypoxiában azonban tovább redukálódnak és fogva maradnak a sejtben.



F.)c. Az angiogenesis

Az angiogenesis azért lényeges az onkológiában, mert a tumorok invazivitását, a
metasztázis képződést segíti elő. Az angiogenesisben szerepet játszó faktorok
(legfontosabb a VEGF: vascularis endotheliális növekedési faktor) az aktivált endothel
sejtek receptoraihoz kötődve, azok proliferációját, migrációját és az érújdonképződést
serkentik. Jelölt VEGF analógokkal az aktiválódott VEGF receptorok ábrázolódnak.

Az angiogenesis kimutatható az integrinek ábrázolásával is. Ezek a sejt-sejt és a
sejt-extracelluláris matrix kölcsönhatását szervező molekulák ugyancsak elősegítik az
érújdonképződést. Ezekhez a receptorokhpz különböző un. RGD.peptidek köütődnek,
ezért radioizotóppal jelült arginin-glycin-aspartat molekulákkal (pl. F-18-galacto-
RGD-vel) az angiogenesis folyamatában expresszálódó integrinek képileg
megjeleníthetők.

Az angiogensisben aktiválódnak az extracelluláris matrix lebontását végző enzimek, a
matrix-metalo-proteinázok. Ez izotóppal jelölt enzimbénítókkal ábrázolható.

F.)d. A multidrug rezisztencia (MDR)

vizsgálatára a Tc-99m-sestamibi azért alkalmazható, mert a MDR rezisztenciáért felelős
membránprotein a Tc-99-sestamibit is „kipumpálja” - egyes kemoterápiás
gyógyszerekhez (vinblastin, actinomycin stb.) hasonlóan - a tumorsejtekből.

G.) Összefoglalás
A nukleáris medicina diagnosztikai módszerei ma nélkülözhetetlenek az onkológiában.
Noninvazív eljárások, az egész test vizsgálatára alkalmasak. A biotechnológia fejlődése
új, a különböző kórfolyamatok sokoldalú – a terápia szempontjából lényeges -
karakterizálását lehetővé tevő specifikus radiofarmakonok alkalmazását eredményezi. Új
lehetőségek nyílnak a daganatok biológiai folyamatainak molekuláris szintű
megismerésére és képi ábrázolására. A vizsgáló berendezések (SPECT/CT, PET/CT)
fejlődése a daganatos betegségek egyre pontosabb és megbízhatóbb diagnosztikáját
teszik lehetővé. Az új módszerek alkalmazásától – a költség-hatékonyság figyelembe
vételével – az onkológiai betegségek diagnosztikai algoritmusainak folyamatos
változása várható.
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