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1. Bevezetés
2. Pávics L., Barzó P., Borda L., Ambrus E., Almási L., Vörös 

E., Buga K., Dóczi T., Bodosi M., Csemay L.:
Agyi vérátfolyás SPECT angiográfiás és transcraniális Doppler 

sonograpliiás vizsgálatok subarachnoidális vérzésben 

Izotóptechnika, diagnosztika 36: 9, 1993

Az elmúlt két évtizedben az emissziós komputer tomográfia (ECT) 
új perspektívát nyitott a központi idegrendszer vizsgálatában. Az 

izotópvizsgálatok az agy legkülönbözőbb funkcionális változásai
ról nyújtanak felvilágosítást. A módszerek többek között alkalma
sak az agyi metabolikus folyamatok megítélésére, a vérátáramlás, 
vértérfogat viszonyok, az oxigén felhasználás detektálására vala
mint a neuroreceptorok megjelenítésére.
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Izo
tópdiagnosztikai Laboratórium neurológiai munkacsoportja 1988 

óta foglalkozik az agyi SPECT vizsgálatok klinikai alkalmazásai
val. Magam 1990 óta vagyok a munkacsoport tagja. Munkánk 

eredményeként hazánkban elsőként számoltunk be 

cerebrovascularis megbetegedésben, demenciában valamint 
epilepsiában szenvedő betegekben végzett agyi vérátáramlás 

SPECT vizsgálatokról. 1994-ben a Debreceni PÉT Centrum meg
nyitását követően abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy részt 
vehettem az agyi PÉT vizsgálatok bevezetésében és a korszerű 

eljárással klinikai tapasztalatokat szerezhettem. Az egyetemünkről 
indikált agyi PÉT vizsgálatok zömét agydaganatban illetve 

demenciában szenvedő betegekben végeztük.

3. Ambrus E., Baráth B., Tiszlavicz L., Almási L., Láng J., 
Bodosi M., Csemay L.:
""Tc-MIBI SPECT studies in the evaluation of brain tumours.
Eur J Nucl Med 1993; 20: 848 (abs)

4. Ambrus E. , Pávics L., Grünwald F. , Baráth В., Tiszlavicz L., 
Bender H., Menzel C., Láng J., Bodosi M., Biersack H-L, 

Csemay L.:
"“Tc-MIBI-SPECT-studies in the evaluation of brain tumours 

Radiol Diagnost 1994; 35: 299-302
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2. A "mTc-MIBI-SPECT eljárás alkalmas a daganatok 

malignitási fokának in vivo preoperatív becslésére.
3. A "mTc-MIBI-SPECT és 18FDG-PET vizsgáló eljárás közel 

azonos hatékonyságú az alacsony és nagy malignitású gliomák 

elkülönítésében valamint a tumor recidívák kimutatásában.
4. A "raTc-HMPAO-val végzett agyi vérátáramlás БРЕСТ vizsgá- 
lat alkalmas a subarachnoidalis vérzést követő, a beteg állapotát 
lényegesen befolyásoló vasospasmus kimutatására.
5. A "mTc-HMPAO-val végzett nyugalmi és Raven teszttel akti
vált agyi vérátáramlás БРЕСТ vizsgálattal krónikus, gyógyszere
sen kezelt schizophren betegekben prefrontalis és temporalis per
fúziós zavarokat igazoltunk.

Munkám során 99mTc-2-methoxi-isobutil-isomtnl (MIBI) БРЕСТ 

és 2[18F]-dezoxy-D-glukóz (FDG) PÉT módszerekkel vizsgáltam a 

primer és recidív agydaganatok biológiai viselkedését, az agyi 
vérátáramlás БРЕСТ vizsgálat jelentőségét subarachnoidalis vér
zésben, továbbá a pszichiátriai teszttel kombinált agyi perfúziós 

БРЕСТ vizsgálóeljárás teljesítő képességét schizophren betegek
ben.

2. Célkitűzések

Munkám során a következő főbb kérdésekre kerestem választ:

1 д 99mTc-MIBI-SPECT alkalmas-e a jó- illetve rosszindulatú 

agydaganatok elkülönítésére?
2. A "mTc-MIBI-SPECT alkalmas-e a primer agydaganatok 

malignitási fokának preoperatív becslésére?
3. A "mTc-MIBI-SPECT és a 18FDG-PET azonos betegekben 

összehasonlítva milyen hatékonysággal alkalmazhatók primer és 
recidív agydaganatok biológiai viselkedésének vizsgálatában?
4. Subarachnoidalis vérzésben az agyi vérátáramlás БРЕСТ vizs
gálat milyen teljesítőképességű a vasospasmus és az Я7.7я1 össze
függő regionális agyi perfúziós zavar kimutatásában?

6. A disszertáció alapjául szolgáló közlemények és absztraktok 

jegyzéke:

1. Pávics L., Barzó P., Borda L.t, Ambrus E., Almási L., Vörös 

E., Buga K., Dóczi T., Bodosi M., Csemay L.:
Comparative regional cerebral blood flow (rCBF) БРЕСТ, 
angiography (DSA) and transcranial Doppler sonography (TCD) 
studies in the evaluation of vasospasm in subarachnoid 

hemorrhage (SAH)
Eur J Nucl Med 1993; 20: 821 (abs)
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tünk, míg nagy malignitású gliomákban és azok recidíváiban fo
kozott MIBI és FDG dúsulást találtunk.

5. Schizophren betegekben milyen agyi müködészavar igazolható 

nyugalomban és Raven teszttel aktivált állapotban végzett agyi 

vérátáramlás vizsgálattal?
3. Huszonkilenc subarachnoidalis vérzésben szenvedő betegben 

agyi vérátáramlás SPECT vizsgálatot végeztünk. Vasospasmusra 

utaló klinikai tünetekkel rendelkező személyek csoportjában - a 

SAH előtti neurológiai tünetek és a CT elváltozások korrekciós 

figyelembevételével - a vasospasmus kimutatásában a módszer 
szenzitivitása 90%-nak, specificitása 67%-nak bizonyult.

3. Módszerek

Az agyi SPECT vizsgálatokat a Gamma Művek (Budapest) MB 

9300-as tomográfiás kamerájával és a hozzákapcsolt 
Microsegams (Gamma Művek, Budapest) számítógépes adatfel
dolgozó rendszerrel, illetve Siemens Diacam-Icon (Siemens 

Medical System, Inc, USA) valamint Elscint Helix ST (Elscint, 
Haifa, Izrael) kétfejes SPECT berendezéssel végeztük. Az agyi 
PÉT vizsgálatokat GE 4096 plus (General Electric, London, 
Nagy-Britannia) PÉT kamerával hajtottuk végre. Vizsgálataink
ban a “Frederic Joliot Curie” Országos Sugárbiológiai és 

Sugáregészségügyi Kutató Intézet (Budapest) [OSSKI) Cardio- 
SPECT (MIBI) illetve Brain-SPECT (HMPAO) készítményeit 
használtuk.

4. Tizenegy krónikus schizophreniában szenvedő betegben és 4 

pszichiátriai szempontból egészséges személyben nyugalmi és 

Raven teszttel aktivált állapotban agyi vérátáramlás SPECT vizs
gálatot végeztünk. A betegcsoportban a nyugalmi vizsgálat során 

szignifikáns hypoperfüziót találtunk a temporalis régióban. Raven 

teszttel aktivált állapotban a kontroll csoporthoz képest kevésbé 

kifejezett vérátáramlás növekedést észleltünk a prefrontalis régió
ban.

5. Következtetések 3.1 Agydaganatok vizsgálata SPECT -el

1. A "mTc-MIBI-SPECT eljárás alkalmas a benignus és malignus 

agydaganatok preoperatív megkülönböztetésére.
900 MBq 99mTc-MIBI iv beadását követően két alkalommal, az 5. 
percben majd a 60. percben végeztünk agyi SPECT vizsgálatot. A
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felvett adatokból filterezett visszavetéssel metszetképeket re- 4. Eredmények
konstruáltunk. A transzversalis, coronalis és sagittalis metszetké- 

és szemiquantitatíve értékeltük. Apékét vizuálisan 

szemiquantitatív értékelés során ROI technikával tumor/tumor
1. Negyvenegy különböző szövettani típusú agydaganatban szen
vedő betegben végeztünk korai és kései "mTc-MIBI-SPECT vizs
gálatot. A daganatokat radiofarmakon felvételük és az ismételt 
vizsgálattal meghatározott farinakon kinetikájuk alapján 3 

portba osztottuk. Az önkényes csoportosítás alapján úgy találtuk, 
hogy a benignus agydaganatok korai képeken észlelhető 

radiofarmakon felvétele a kései képeken jelentősen csökken. Az

mentes területek aktivitásarányát határoztuk meg. A statisztikai 
analíziseket Kruskal Wallis illetve Spearman rank korrelációval cso-
végeztük.

3.2 Agydaganatok vizsgálata PET-el

alacsony malignitású daganatok MIBI felvétele hiányzik, vagy 

csökkent és ez 60 perccel később számottevő változást nem mutat, 
míg a nagy malignitású daganatok korai magas MIBI felvétele 

idővel szignifikánsan tovább nő. A daganatok malignitási foka és a
99mT

300 MBq 18FDG ív beadását követően 45 perccel agyi PÉT vizs
gálatot végeztünk. A felvett adatokból filterezett visszavetítéssel 
metszetképeket rekonstruáltunk. A transzversalis, coronalis és 

sagittalis metszetképeket vizuálisan és szemiquantitatíve értékel
tük. A szemiquantitatív értékelés során ROI technikával tu
mor/tumor mentes területek aktivitásarányát határoztuk meg.

c-MIBI felvétele között a kései felvételeken pozitív korrelációt 
(r=0.37, p<0.05), míg a malignitási fok és MIBI felvétel időbeli 
változása között fordított összefüggést találtunk (r=-0.55, 
pO.OOl).

3.3 Agyi vérátáramlás SPECT vizsgálat

2. Hét primer és 7 recidív gliomában szenvedő betegben a "“Tc- 
MIBI-SPECT és a 18FDG-PET vizsgálatok eredményeit hasonlí
tottuk össze. Alacsony malignitású gliomákban, valamint a 

postterápiás elváltozásokban MIBI és FDG dúsulást nem észlel-

740 MBq "mTc-HMPAO iv adását követően 10 perccel SPECT 

készülékkel agyi vérátáramlás vizsgálatot végeztünk. A rekonst
ruált metszetképeket vizuálisan és szemiquantitatíve értékeltük.
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2. A "mTc-MIBI-SPECT eljárás alkalmas a daganatok 

malignitási fokának in vivo preoperatív becslésére.
3. A "mTc-MIBI-SPECT és 18FDG-PET vizsgáló eljárás közel 

azonos hatékonyságú az alacsony és nagy malignitású gliomák 

elkülönítésében valamint a tumor recidívák kimutatásában.
4. A "raTc-HMPAO-val végzett agyi vérátáramlás БРЕСТ vizsgá- 
lat alkalmas a subarachnoidalis vérzést követő, a beteg állapotát 
lényegesen befolyásoló vasospasmus kimutatására.
5. A "mTc-HMPAO-val végzett nyugalmi és Raven teszttel akti
vált agyi vérátáramlás БРЕСТ vizsgálattal krónikus, gyógyszere
sen kezelt schizophren betegekben prefrontalis és temporalis per
fúziós zavarokat igazoltunk.

Munkám során 99mTc-2-methoxi-isobutil-isomtnl (MIBI) БРЕСТ 

és 2[18F]-dezoxy-D-glukóz (FDG) PÉT módszerekkel vizsgáltam a 

primer és recidív agydaganatok biológiai viselkedését, az agyi 
vérátáramlás БРЕСТ vizsgálat jelentőségét subarachnoidalis vér
zésben, továbbá a pszichiátriai teszttel kombinált agyi perfúziós 

БРЕСТ vizsgálóeljárás teljesítő képességét schizophren betegek
ben.

2. Célkitűzések

Munkám során a következő főbb kérdésekre kerestem választ:

1 д 99mTc-MIBI-SPECT alkalmas-e a jó- illetve rosszindulatú 

agydaganatok elkülönítésére?
2. A "mTc-MIBI-SPECT alkalmas-e a primer agydaganatok 

malignitási fokának preoperatív becslésére?
3. A "mTc-MIBI-SPECT és a 18FDG-PET azonos betegekben 

összehasonlítva milyen hatékonysággal alkalmazhatók primer és 
recidív agydaganatok biológiai viselkedésének vizsgálatában?
4. Subarachnoidalis vérzésben az agyi vérátáramlás БРЕСТ vizs
gálat milyen teljesítőképességű a vasospasmus és az Я7.7я1 össze
függő regionális agyi perfúziós zavar kimutatásában?

6. A disszertáció alapjául szolgáló közlemények és absztraktok 

jegyzéke:

1. Pávics L., Barzó P., Borda L.t, Ambrus E., Almási L., Vörös 

E., Buga K., Dóczi T., Bodosi M., Csemay L.:
Comparative regional cerebral blood flow (rCBF) БРЕСТ, 
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studies in the evaluation of vasospasm in subarachnoid 

hemorrhage (SAH)
Eur J Nucl Med 1993; 20: 821 (abs)
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