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 A POZITRON DIAGNOSZTIKA LEVELESLÁDÁJÁBÓL
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A pozitronemissziós tomográfia (PET) a nukleáris medicina eljárásai 
közé tartozó képalkotó módszer, melyhez igen rövid (jel lem zô en <2 
óra) fizikai felezési idejû radioaktív izotópra van szükség. A PET-bôl 
ki fej lô dô PET-CT már olyan többoldalú eljárás, amely egyszerre ké-
pes anatómiai (CT) és mûködési (PET) adatokat szolgáltatni az egész 
test rôl. Annak magyarázata, hogy a módszer elsôsorban a da ga nat gyó-
gyá szat ban terjedt el, a leggyakrabban alkalmazott nyom jel zô mo le ku-
la, a 18-fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) tulajdonságaiban rejlik. Ma már 
bizonyított, hogy a gyors fej lô dé sen keresztülment PET-CT együttes 
vizsgálatnak – onkológiai javallatokban – a fajlagossága (specificitása) 
és az érzékenysége (szenzitivitása) is nagyobb, mint a külön-külön el-
végzett PET- és CT-vizsgálatoknak. 

A nemzetközi irodalmi adatok figyelembe vételével összeállított 2008-
as javallati kör szerint az OEP nyolcféle rosszindulatú daganat esetén 
fizeti a stádium megállapítása és a kezelést kö ve tô ellenôrzés céljából 
végzett PET-CT-vizsgálatokat. A nô gyó gyá sza ti betegségek közül az 
em lô rák és a méh nyak rák tartozik ezek közé. 

Az emlôdaganatok különbözô mértékben halmozhatják az FDG-t attól 
függôen, hogy milyen szövettani típusba tartoznak: a duktális rákok FDG-
felvétele általában nagyobb, mint a lo bu lá ris oké (1). Emlôdaganatoknál 
el sô sor ban a távoli áttétek, ille tô leg a kiújulások felismerésében, vala-
mint a kezelés hatékonyságának megítélésében jelentôs a PET-CT (2-
3). A jö vô ben ebben a betegcsoportban is ígéretesnek tûnik a PET-CT 
felhasználása a besugárzandó terület meghatározásában.

A méhnyakrák a nôk második leggyakoribb daganata. Nemzetközi ada-
tok alapján megállapíthatjuk, hogy a nyirokcsomóáttétek felismerésében 
a PET-CT pontosabb, mint a CT és a PET külön-külön (4-5). Néhány ta-
nulmány szerint ebben a tekintetben a PET-CT az MR-nél is pontosabb, 
de ennek eldöntéséhez még további vizsgálatok szükségesek (6). Bár a 
kismedencei, illetve pa ra aor ti kus nyirokcsomók érintettségének mérté-
ke nem változtatja meg a stádiumot, a kezelési tervet módosíthatja. 

A vizsgálatok arra is utalnak, hogy a méhnyálkahártyarák és környéki 
áttéteinek felfedezésében az MR és a PET-CT pontossága között nincs 
lényeges különbség, a távoli áttétek felismerésében azonban a PET-CT, 
az egésztest-leképezésbôl adódóan, érzékenyebb és megbízhatóbb is (7). 

A petefészekrák vonatkozásában kevés adatot közöltek: ezek azt mutatják, 
hogy a PET-CT-vel a betegség jobban kór is méz he tô, mint az önálló CT-
vizsgálattal (8). Adatok szólnak amellett is, hogy az intravénás rtg-kont-
rasztanyag adásával kiegészített PET-CT-vizsgálat pontosabb, mint az 
önálló CT vagy az intravénás rtg-kontrasztanyag adása nélküli PET-CT-
vizsgálat (9). Ugyanakkor, egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint 
a pete fé szek-daganatok helyi és hasüregi kiújulásainak észrevételében az 
MR-vizsgálat a PET-CT-nél érzékenyebb és megbízhatóbb (10). 

Fontos megemlítenünk, hogy a PET-CT a fogamzó korú nôk nél a méh-
test- és a petefészekrák kórismézésében korlátozott értékû, mivel a 
daganatos ere de tû FDG-halmozás nem különíthetô el a havivérzéssel 

össze füg gô méh- és petefészekbeli halmozásoktól (11). Az ivarérett ko-
rúak méh nyak rák já nál elô for du ló halmozódás a méhnyálkahártyában, 
nem feltétlenül jelenti a rákos folyamat méhnyálkahártyára terjedését. 
A változókorú nôk nél ugyanakkor a petefészekben és a méhtestben ész-
lelt halmozás is mindig a rosszindulatúság lehetôségét veti fel.

Összegezve elmondható, hogy az FDG-vel végzett PET-CT-vizsgálat a 
méh nyak-, a méhtest- és a petefészekrákok stádiumának megállapítására, 
és fôleg a kiújulások felfedezésére ajánlható eljárás, amennyiben a CT- és 
MR-vizsgálat negatív vagy nem egy ér tel mû. A fenti daganatok távoli át-
téteinek kimutatásában pedig a PET-CT egyértelmûen elô nyö sebb, mert 
egyetlen vizsgálattal pontosabb kórismézést tesz le he tô vé, mint az ilyen 
célból szokásosan alkalmazott, egymást kö ve tô képalkotó eljárások.
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