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1. LELETEZÉSI ALAPELVEK, LELETFORMÁTUM 

A lelet mindenképpen megnevezéssel kezdődjön, alá érdemes odaírni a félreértések elkerülése 

érdekében a kódját, ez alatt a betegazonosítók (név, születési idő) következzenek. A beteg 

adatain kívül feltétlenül tartalmazza a fejléc a beküldő osztályt, orvost, a vizsgálat dátumát és 

sorszámát. 

A leíró rész kezdődhet azzal, hogy először vagy ismételten történik-e a beteg vizsgálata, ez 

alatt mindenképpen le kell írni a vizsgálat kivitelezésének technikai részleteit. Ez tartalmazza 

az alkalmazott izotópot és radiofarmakont, illetve a beadott radioaktivitás mennyiségét. Ki 

kell térni a radiofarmakon beadásának menetére, az adatgyűjtés részleteire, és amennyiben 

összehasonlítás történt korábbi vizsgálattal, az eltéréseket is le kell írni. 
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1.A A SZCINTIGRAMOK ALAKI RÉSZÉNEK LEÍRÁSA 

A szcintigramok leírását dinamikus vizsgálatoknál is el kell végezni részösszeg-képek 

alapján. A leírás a vizsgált szerv nagyságának, alakjának és elhelyezkedésének leírásával 

kezdődjön. A normálistól való eltérést 3-4 fokozatú skálával érdemes mind lefelé, mind 

fölfelé jellemezni. Ki kell térni szimmetrikus vagy páros szerveknél a szimmetria és az 

aktvitás-arányok kérdésére. Ezután a vetületen belüli aktivitás eloszlást kell jellemezni, majd 

rá lehet térni a körülírt aktivitás-csökkenések, ill. aktivitás-fokozódások jellemzésére. Ezek 

méretét meg kell adni. A normálistól különböző valamennyi eltérést részletesebben érdemes 

leírni. Ki kell térni a szokatlan elhelyezkedés lokalizációjára, ill. vázlatrajzra érdemes 

hivatkozni. Amennyiben rendelkezésre állnak strukturális vizsgálatok adatai, el kell végezni 

az összehasonlítást, meg kell ítélni, hogy a szcintigramon látható eltérések hogyan hozhatók 

összefüggésbe a strukturális vizsgálat eltéréseivel. A klinikus által feltett kérdéseket a leíró 

részben meg kell válaszolni.  

A leíró rész után összefoglaló véleményben klinikai jellegű véleményt kell megfogalmazni, és 

ennek válaszolnia kell a klinikus kérdésére is. 
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2. ENDOKRIN SZERVEK VIZSGÁLATAI 

2.A PAJZSMIRIGY SZCINTIGRÁFIA ÉRTÉKELÉSE 

Jellemezni kell a pajzsmirigy nagyságát, normálistól való eltérését mind kisebb, mind pedig 

nagyobb irányba. Ebben segítségünkre lehet a pajzsmirigy ultrahang vizsgálat, ill. saját 

tapintásunk eredménye. A kisebb pajzsmirigy-vetületeknél a "mérsékelten kisebb" és 

"jelentősen kisebb" fokozatokat érdemes használni. Alkalmazható a "minimális mennyiségű 

pajzsmirigy-szövetre jellemző aktivitás-emelkedés" megnevezés is. A megnagyobbodott 

pajzsmirigy-vetületek jellemzésére a "normálisnál jelentősen nagyobb" vagy az "igen nagy 

pajzsmirigy-vetület" megnevezést érdemes használni. Az igazán nagy pajzsmirigy-vetületekre 

elfogadott az "extrém nagyságban megnagyobbodott pajzsmirigy-vetület" kifejezés is.  

A pajzsmirigy-vetület nagyságának leírása után a szimmetria leírása következik. A 

pajzsmirigy-vetület mindaddig szimmetrikusnak tartható, míg az egyik lebeny területének 

nagysága, lefelé-vagy fölfelé történő dislocatiója a kb. 50 %-ot nem haladja meg. Tehát a 

pajzsmirigy szimmetrikus voltának leírása meglehetősen tág határok között változhat.  

A leírásban ezután a pajzsmirigy-vetület fekvő helyzetben jugulumtól mérhető távolságát kell 

megadni. Lényeges, hogy a fekvő helyzetben történt felvételeknél ezt hangsúlyozzuk, mert 

ülő helyzetben a pajzsmirigy jelentősen, akár 2-3 cm-rel is a jugulum vonala alá kerülhet.  

Ezután a pajzsmirigy-vetület aktivitás-eloszlásának jellemzése következik: az aktivitás-

eloszlás lehet "egyenletes", "kissé egyenetlen", "kifejezetten egyenetlen" és "igen egyenetlen" 

fokozatú skálával jellemezhető. Az utóbbi megnevezés után érdemes megemlíteni a leletben, 

hogy mindkét lebenyben található különböző nagyságú, de nem tapintható csökkent aktivitású 

terület. 

Ezután az isthmus rajzolatának leírása következik: az isthmus rajzolata lehet "normális", 

"kissé kiszélesedett", vagy "jelentősen kiszélesedett" megfogalmazású. 

 Körülírt eltérések 

Ezután a pajzsmirigy-szcintigram körülírt aktivitás eltéréseinek leírása következik: 

Ki kell térni a körülírtan látható aktivitás-csökkenésekre vagy -fokozódásokra. Ezeket össze 

kell vetni az ultrahangos lelettel vagy saját tapintásunk eredményével.  

Göb akkor véleményezhető, ha a nyakon tapintható terimét találtunk; tapintható terime 

hiányában göbről nem beszélhetünk még akkor sem, ha az ultrahang vizsgálattal (1 cm-nél 

kisebb) eltéréseket leírtak. 

A csökkent, vagy fokozott aktivitású területek leírását kezdjük a lebeny megnevezésével, 

tehát hogy a bal vagy jobb lebenyben található-e az eltérés, illetve mindkét lebenyben 

lokalizálható aktivitás-eltérésről van-e szó. A lebenyen belül használhatjuk a "lebeny fölső 

pólusa", "középső harmada", "alsó pólusa" megjelöléseket. Amennyiben az isthmusban 

található aktivitás eltérés, úgy használhatjuk "az isthmus alsó", illetve "felső részében, a 

lebenyek között" megnevezést.  

Mind a hideg, mind a meleg vagy forró terület leírásánál meg kell adni az eltérések nagyságát, 

illetve méretét.  

 Hideg göböt akkor véleményezhetünk, ha körülírt aktivitás csökkenés egyértelműen 

kevesebb aktivitást dúsít a környezeténél és tapintható.  

 Meleg göböt akkor véleményezhetünk, ha a tapintható terime szintje környezetéhez 

hasonló, vagy kissé magasabb a környezeténél. Ilyenkor még nem érdemes a "forró göb" 
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elnevezést használni, mert vetület-technikailag magyarázható a környezethez viszonyított 

aktivitásfokozódás (közelebb van a detektorhoz). 

 A forró göbök aktivitásszintje kiugróan magasabb a környezet aktivitásszintjénél, és 

tapintható teriméről van szó. Használhatjuk az ún. "vegyes göb" kifejezést is, de ilyenkor 

le kell írni, hogy mekkora átmérőjű, tapintható terimének mely részén, milyen alakú 

fokozott aktivitású vetületrész látható, mely körbe fog egy csökkentebb aktivitású 

területet.  

 Amennyiben multiplex göbökről van szó, ezt a tényt meg kell említeni, és ha eltérő a 

göbök természete, erre külön ki kell térni. Nem kell azonban külön-külön leírni a 

szokványos golyvára jellemző (0.5-1.5 cm) multiplex forró vagy hidegebb területeket. 

 Összefoglaló vélemény: 

Kialakításánál figyelembe kell venni, hogy először mindig a pajzsmirigyvetület nagyságáról 

nyilatkozzunk ismételten. Ez a következő fokozatok szerint történhet: 

a.  normálisnál jelentősen kisebb 

b.  normális nagyságú 

c.  normálisnál kissé nagyobb 

d.  igen nagy pajzsmirigy-vetület. 

Lehet még használni a "deformált" vagy "szokatlan alakú pajzsmirigy-vetület", esetleg a 

"destruált pajzsmirigy-vetület" elnevezéseket is, ezeknek a leírásra azonban gondosan 

ügyelnünk kell.  

A véleményünkben ezután feltétlenül nyilatkozni kell a göb természetéről, mindenképpen 

állást kell foglalni, hogy ún. hideg, meleg vagy forró göböt véleményeztünk-e. Az ún. forró 

göböknél csak abban az esetben lehet kitérni a göb autonóm vagy toxikus természetére, ha 

erre vonatkozóan klinikai jellegű adatok, tehát hormoneredmények és a klinikai státusz adatai 

is rendelkezésre állnak, egyébként csak feltételesen vethetjük fel a túlműködésre vagy 

autonómiára vonatkozó feltételezésünket. 

 Néhány lelettípus 

 Normális pajzsmirigy-szcintigram: 

Normális nagyságú, szimmetrikus pajzsmirigy-vetület, amely a középvonalban helyezkedik 

el. 

Alsó széle 2 cm-nél távolabb van a jugulum vonalától. Aktivitás eloszlása egyenletes, az 

isthmus rajzolta normális, göb nem mutatható ki. 

Vélemény: normális pajzsmirigy-szcintigram. 

 A struma nodosa szokványos lelete: 

Megnagyobbodott, szimmetrikus pajzsmirigy-vetület, amely a középvonalban helyezkedik el. 

Alsó széle fekvő helyzetben 1 cm-re közelíti meg a jugulumot. Az aktivitás-eloszlás 

egyenetlen, helyenként mindkét lebenyben 0,5-1 cm nagyságú csökkent aktivitású területek is 

láthatók. Az isthmus kissé kiszélesedett, göb nem mutatható ki.  

Vélemény: Struma nodosa. 
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 Hideg göb leírása: 

Normálisnál kissé nagyobb szimmetrikus pajzsmirigy-vetület, amely a középvonalban 

helyezkedik el. Alsó széle fekvő helyzetben 2 cm-re van a jugulum vonalától. Aktivitás-

eloszlása egyenletes, az isthmus rajzolata normális. A jobb lebeny felső harmadában 

laterálisan kb. 3 cm nagyságú, környezeténél jelentősen csökkentebb aktivitású terület látható, 

mely megfelel a tapintható göbnek. 

Vélemény: kissé nagyobb pajzsmirigy, hideg göbbel. 

 A forró göb leírása: 

Normális nagyságú, szimmetrikus pajzsmirigy-vetület, amely a középvonalban helyezkedik 

el. Alsó széle kb. 3 cm-re van a jugulum vonalától. A lebenyek aktivitás-eloszlása egyenletes. 

A bal lebeny középső harmadában kb. 2 cm átmérőjű, környezeténél jelentősen magasabb 

aktivitású terület látható, mely megfelel a tapintható göbnek.  

Vélemény: normális nagyságú pajzsmirigy, forró göbbel. (Autonóm adenoma?) 
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2.B A MELLÉKPAJZSMIRIGY SZCINTIGRÁFIA LELETEZÉSE 

 

 Bevezető, leíró rész 

 A leletezési alapelveknél leírtakat figyelembe véve a lelet kezdetén meg kell adni, 

hogy a mellékpajzsmirigy megjelenítése milyen izotóppal ill. radiopharmakonnal történt. Ez 

lehet 201Thallium klorid illetve az utóbbi években egyre gyakrabban 99mTc-mal jelölt MIBI 

Rögzíteni kell a beadott aktivitás mennyiségét, ill. azt hogy ezt követően mennyi idővel 

készültek a felvételek. A felvételek dinamikus vagy statikus formában milyen leképező 

eszközzel készültek Ki kell térni arra is, hogy a MIBI felvételek elkészítése után történt-e 

99mTc-mal pajzsmirigy szcintigráfia, ill. megtörtént-e a kétféle radiopharmakonnal készített 

számítógépes képek kivonása (subtractiója). Ugyancsak itt kell megemlíteni, hogy történt-e 

anterior irányból a mellkasról ill. retrosternalis régióról áttekintő jellegű felvétel az esetleges 

mediastinalis elhelyezkedésű parathyreoídea adenoma kimutatására). 

Le kell írni azokat a régiókat a pajzsmirigy környezetében, amelyek a mellékpajzsmirigy 

adenoma szempontjából szóba jöhetnek. Rögzíteni kell, hogy a gyanús kóros dúsulás a 

pajzsmirigy mely lebenye alatt/mellett helyezkedik el, a dúsulások számával és intenzitásával 

együtt. Ugyancsak ebben a részben kell kitérni arra, hogy az áttekintő mellkasi felvételen 

kóros dúsulás ábrázolódott-e. Amennyiben igen, ez megfelel-e mellékpajzsmirigy 

adenomának. A kóros dúsulás mely mediasztinális régióban feltételezhető. Itt hármas 

beosztást lehet alkalmazni úgymint felső, középső és alsó (szív közeli) mediasztinális régió. 

Az összefoglaló véleményben le kell írni, hogy a vizsgálat megfelel-e parathyreoidea 

adenomának és a feltételezett adenoma hol helyezkedik el. Mindenképpen külön kell taglalni, 

ha több adenomára utaló szcintigráphiás jeleket láttunk. 

 

 Néhány lelettípus 

 

 Negatív mellékpajzsmirigy szcintigráfia: 

A 250 MBq 99mTc-mal jelzett MIBI beadása után 45 perccel anterior irányú nyaki felvételt 

készítettünk. Ezután 60 MBq 99m Tc beadása történt ugyanolyan helyzetben, és 20 perc 

múlva anterior nyaki leképezés történt. A MIBI képből elvégeztük a TC-kép kivonását. A 

subtractióután kóros dúsulás a pajzsmirigy régiójában nem ábrázolódott. A MIBI-vel készített 

anterior irányú áttekintő mellkas felvételen parathyreoidea adenomára suspect kóros dúsulás 

nem látható. 

Vélemény: mellékpajzsmirigy adenomára utaló szcintigráphiás jelek nem láthatók. 

 

 Parathyreoidea adenomákat leíró leletpélda: 

A 250 MBq 99mTc-mal jelzett MIBI beadása után 45 perccel anterior irányú nyaki felvételt 

készítettünk. Ezután 60 MBq 99m Tc beadása történt ugyanolyan helyzetben, és 20 perc 

múlva anterior nyaki leképezés történt. A MIBI képből elvégeztük a TC-kép kivonását. 

A pajzsmirigy bal lebenyének pólusa alatt kb.1 cm-re körül írt MIBI halmozás mutatható ki 

Aktivitás szintje kb. 1.5-ször haladja meg a pajzsmirigy MIBI felvételét. A MIBI-vel készített 
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áttekintő mellkas felvételen kb. a középső mediasztinális régióban az aorta-ív magasságának 

megfelelően körülírt kb.1 cm nagyságú, jól demonstrálható dúsulás ábrázolódott. Ez 

megfelelhet mediasztinális parathyreoidea adenomának. 

Vélemény: többszörös parathyreoidea adenomákra jellemzők szcintigráphiás eltérések. 
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3. A KÖZPONTI IDEGRENDSZER IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI 
VIZSGÁLATAINAK LELETEZÉSE 

 

3.A LIQUOR DINAMIKAI VIZSGÁLATOK 

 A liquorcsorgás vizsgálati képsorának értékelése: 

  A leletezést a radiofarmakon intrathecalis beadási helyének megjelölésével kezdjük 

(ciszternális). Ezután nyilatkozni kell, hogy a beadás után mennyi idő múlva készült 

felvételekről leletezünk. Az orrüregi liquor csorgás vizsgálatához általában ciszternális beadás 

történik, utána korai és későbbi felvételek készülnek anterior,oldal és poszterior irányban a 

koponyáról. Az orr tamponok beütésszámának vizsgálatáról, ill. azok értékeléséről a vérvételi 

minta eredményével történő összehasonlításáról sem szabad megfeledkezni. A liquor csorgás 

vizsgálata esetén nyilatkozni kell arról, hogy a koponyaűri liquor terek a különböző 

irányokból készített felvételeken szimmetrikusak-e a koponyaűr liquorterein kívül kóros 

liquorgyülemre jellemző aktivitásemelkedés a statikus planális felvételeken látható-e? 

Amennyiben (elsősorban a késői felvételek után) SPECT vizsgálat is történt, nyilatkozni kell 

arról, hogy a SPECT vizsgálat a liquorcsorgás tényét megerősíti-e. A leletben le kell írni, 

hogy a koponyaűrön kívüli liquorgyülem az orrüreg, a garat esetleg a fül régiójában látható-e. 

Az összefoglaló véleményben mindenképpen nyilatkozni kell arról, hogy a vizsgálat a 

liquorcsorgásra vonatkozóan pozitív vagy negatív eredménnyel zárult 

. 

 A liquor termelődés és felszívódás zavarainak izotóp diagnosztikai vizsgálata 

 (hydrocephalusok differenciál diagnosztikája). 

 A leletezés kezdetekor le kell írni, hogy az intrathecális beadás lumbálisan történt és 

utána hány óra múlva történtek a felvételek. Jellemezni kell, hogy a gerincvelői liquortér 

(amennyiben erről készültek felvételek) egyenletesen ábrázolódott-e nagyfokú szűkület 

valamelyik szakaszán kimutatható-e? A koponyáról készített négyirányú felvételeken először 

a bazális liquorterek szimmetrikus vagy aszimmetrikus voltát kell jellemezni, ill. nyilatkozni 

kell arról, hogy a bazális liquortereken kívül máshol kóros körülírt liquorgyülem kimutatható-

e? 

 Ez általában 2 órás felvételek értékelését jelenti. A 6 órás felvételeken a bazális 

liquorterek jellemzésén kívül le kell írni, hogy a középvonalban illetve a koponya 

konvexitáson megjelent-e a radiofarmakon. Az esetek többségében normálisan ilyenkor a 

radiofarmakon jelentős része a középvonalban kimutatható. Az oldalkamrákban történő 

radiofarmakon megjelenést mindenképpen le kell írni. A 24 órás felvételeken a radiofarmakon 

teljes egészének lényegében a konvexitáson kell lenni, normálisan az oldalkamrák vetületében 

liquorgyülem nem látható. Kifejezett nonresorptív hidrocephalusok esetén a radiofarmakon 

jelentős része az oldal kamrákban található a konvexitáson a feszívódási zavar súlyosságától 

függően kevés vagy egyáltalán nem mutatható ki izotópdúsulás. 

 Az összefoglaló véleményben egyértelműen le kell írni, hogy hidrocephalusra utaló 

jeleket találtunk-e, vagy sem. Illetve, a liquor dinamikai képsorozat normálisnak vagy 

abnormális tartható és a hidrocephalus mely csoportba sorolható. 

(Az oldal kamrákba beültetett shunt átvezetésének megítélése kiegészítő vizsgálatként szóba 

jöhet, itt csak arról kell nyilatkozni, hogy a shunt végén a kamrákba beadott illetve a koponya 

űrtérbe beadott anyag a többnyire hasüregben található shunt végén megjelent vagy sem. 
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Amennyiben megjelent, úgy a shunt átjárhatónak tartható, ha az aktivitás hiányzik a shunt-öt 

elzártnak tekinthetjük). 

 Az agyi vérátfolyás vizsgálat értékelése (anterior irányú planális felvétel sorozat 

alapján) 

 A leletezést a bolusszerűen beadott aktivitás koponyaűrben történő megjelenésének 

jellemzésével kezdjük. Azaz az aktivitás egyformán, szimmetrikusan jelent-e meg a 

carotisokban, a két artéria cerebri média régiójában, az artériás fázisban, majd a vénás 

fázisban, a középvonalban. Az értékelés során ROI technikával a vérátfolyás görbéket 

generálni kell carotisok és az artéria cerebri média szintjén. Az oldal differencia mértékét kell 

%-os arányok formájában jellemezni. A 10 %-nál nagyobb aszimmetriát mindenképpen le 

kell írni. Az összefoglaló véleményekben egyértelműen nyilatkozni kell arról, hogy perfúzió 

zavar kimutatható-e, milyen szinten és mekkora a mértéke az ellenoldalhoz viszonyítva. 

(Megjegyzés: a vizsgálatot ma már kevésbé végzik, tekintettel a transcraniális Doppler 

vizsgálatokra. Tájékozódó jelleggel végezve, még igen hasznos lehet). 

 

 Planáris kamerával készített statikus agyszcintigramok kiértékelése 

 A bevezetőben nyilatkozni kell arról, hogy az agyszcintigráfia milyen 

radiofarmakonnal történt (TCO4-tal vagy valamelyik clearance anyaggal pl. DTPA-val). 

Először az anterior irányú felvételt érdemes leírni. A leírás a bázis- és kontúrrajzolat normális 

vagy abnormális voltának megítélésével kezdődjön, utána a középvonali képleteket kell 

megemlíteni és leírni, végül nyilatkozni kell arról, hogy az agyállomány vetületében kóros 

dúsulás található-e. Amennyiben található, a dúsulás nagyságát és kiterjedését, ill. intenzitását 

jellemezni kell. Ez után az oldalirányú felvételeken ugyancsak le kell írni, hogy a dúsulás az 

anterior felvételek alapján kimutatható-e, hol helyezkedik el. Az elhelyezkedésük 

szempontjából frontális, parietális, temporális és occipitális megjelöléseket kell alkalmazni. 

Amennyiben határterületen helyezkedik, el a dúsulás lehet a határterület megjelölésére a pl. 

frontottemporális vagy parietooccipitális megjelöléseket használni. Az oldal irányú felvétel 

leírásánál ki kell térni arra is, hogy a sinus transversus jól látható-e ill. a hátsó scala-i régió jól 

ábrázolódik-e. Amennyiben a posterior irányú felvételen további információk találhatók, ezt 

ugyancsak le kell írni. A készült vertex felvételt meg kell említeni, és az ott észlelhető 

eltéréseket, dúsulásokat ugyancsak le kell írni. Mindezek alapján a következő agyszcintigráfia 

típusok írhatók le. 

 Normális agyszcintigram: 

Az 500 MBq TcO4 beadása után 90 perccel készült anterior, poszterior és oldalirányú 

felvételek. A bázis az anterior irányú felvételen normális, a kontúr és a középvonali képletek 

vetülete megtartott. Az agyállomány régiójában kóros dúsulás nem mutatható ki. Az oldal és 

poszterior irányú felvételeken a bázis és kontúr rajzolat szabályos az agyállomány vetületében 

kóros dúsulás nem mutatható ki. A sinus transversus vetülete szabályos a hátsó skála vetülete 

jól megítélhető, normális. Összefoglaló vélemény: negatív agyszcintigram. 

 Kóros dúsulás leírása: 

A 500 MBq TcDTPA ív. beadása után 25 perccel készített anterior irányú felvételen a bázis és 

kontúr rajzolat szabályos, a középvonali képletek vetülete megtartott. Bal oldalon a 

középvonali képletek vetületének felső harmada szomszédságában kb. 2 cm nagyságú körülírt 

kerek intenzív dúsulás észlelhető. A bal oldalirányú felvételen az anterior irányból leírt kóros 
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dúsulás a parietális régióban is jól kimutatható. A sinus transversus vetülete szabályos hátsó 

skála régiója normális. A másik oldalirányú felvételen az ellenoldali folyamat átsugárzása 

észlelhető. A vertex felvételen a bal parietális régióban, a középvonal szomszédságában kb. 

2cm nagyságú intenzív dúsulás mutatható ki. 

Összefoglaló vélemény: solitaer kóros dúsulás a bal parietális régióban a középvonal mellett. 
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3.B AGYI SPECT VIZSGÁLATOK LELETEZÉSE 

 A lelet elején le kell írni, hogy mekkora aktivitású milyen radiofarmakon,(ha Diamox 

terheléssel készült a vizsgálat jelezni szükséges) milyen körülmények között adtunk a 

betegnek. tehát nyugalomban csukott szemmel történt a beadás vagy valamilyen egyéb 

körülmény közrejátszott-e a beadás során. A lelet elején arról is nyilatkozni kell, hogy EEG 

monitorozás epilepsziás roham közben, ill. előtte vagy utána történt-e a vizsgálat. Azt is le 

kell írni, hogy a radiofarmakon beadása után mennyi idővel történt és milyen paraméterekkel 

az agy leképezése. A lelet további részében a transversalis sagittális és coronális metszetsor 

alapján történik az agyi vérátfolyás megítélése. Először a kisagyféltekék szimmetrikus vagy 

aszimmetrikus voltát kell leírni, majd a temporális pólusokról azok szimmetriájáról és 

aktivitás arányáról kell nyilatkozni. Ezután a bazális ganglionok szimmetrikus vagy 

aszimmetrikus voltát kell leírni, ill. agytörzs pons aktivitás szintjét kell megítélni. A vizuális 

cortexek állapotát-aktivitásszintjét megtartottságát jellemezni kell. Ez után le kell írni, hogy 

az agykéreg aktivitás szintje normális vagy kórosan alacsony-e, az aktivitás eloszlás 

egyenetlen vagy egyenletes-e és ez után kell arról nyilatkozni, hogy körülírt perfúziós zavar 

kimutatható-e. A perfúzió zavar kiterjedését régiónként vagy régión belül is jellemezni kell. 

Tehát a perfúzió zavar frontális-e vagy egyik (pl. a cerebri media) artéria ellátási területére 

terjed-e ki, amennyiben egy artéria teljes ellátási területére vonatkozik, a perfúzió zavar ezt 

mindenképpen le kell írni. Perfúzió zavar általában az artéria cerebri anterior, media és 

posterior vonatkozásában fordulhat elő.(Amennyiben történt Diamox terhelés ezt feltétlenül le 

kell írni még a vizsgálat elején). Az összefoglaló vélemény mindenképpen tartalmazza azt, 

hogy a vizsgálat normálisnak tartható vagy adott régióban perfúzió zavar mutatható ki. 

Amennyiben a vizsgálat az epileptogén focus kimutatására irányult, úgy nyilatkozni kell arról 

is, hogy a vizsgálat az epileptogén focus meglétét melyik oldalon, milyen valószínűséggel 

támogatja. 

 Néhány agyi SPECT vizsgálati lelet tipus: 

 Normális lelet: 

A 650 MBq Tc-HMPAO nyugalomban csukott szemmel történt ív. beadása után 30 perccel 

készített SPECT vizsgálat sorozatmetszeti felvételein a kisagy vetület szimmetrikus a 

temporális pólusok normálisan azonos aktivitás aránnyal vetülnek. A bazális ganlionok 

vetülete megtartott. Körülírt perfúziós zavar az agyállomány régiójában nem mutatható ki. 

Összefoglaló vélemény: normális agyi perfúzió. 

 Kiterjedt perfúziós zavar leírása: 

A 600 MBq Tc-HMPAO nyugalomban csukott szemmel történt ív. beadása után 20 perccel 

készített SPECT sorozat metszeti felvételein a baloldali kisagyi vetület aktivitás szintje 

jelentősen kisebb az ellenoldalinál. (Az oldal differencia a ROI paraméterek alapján kb. 20 

%). A bazális ganglionok vetülete jobb oldalon megtartott, Bal oldalon jelentősen csökkentett 

aktivitással ábrázolódnak. A bal artéria cerebri media vérellátási területének megfelelően 

nagyfokú perfúzió zavarra utaló kifejezett aktivitás csökkenés észlelhető. A jobb agyfélteke, a 

frontális régió, ill. vizuális cortexek vetülete szabályos. 

Összefoglaló vélemény: kiterjedt perfúzió zavar a bal artéria cerebri media ellátási területének 

megfelelően. 
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3.C DEMENTIA MEGÍTÉLÉSE CÉLJÁBÓL KÉSZÍTETT SPECT 

VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE. 

 Alzheimer-kórra jellemző lelet 

 A 600 MBq 99mTc-HMPAO csukott szemmel történt ív. beadása után 15 perccel 

készített SPECT vizsgálat sorozat metszeti felvételein szimmetrikus kisagyi vetületek 

ábrázolódnak. A temporális pólusok aktivitás szintje csökkentebb, Bal oldalon kifejezett 

aktivitás hiány észlelhető. A frontális régió, a vizuális cortexek és a bazális ganglionok 

aktivitása normális. Mindkét temporo-parietalis régióban egyértelműen kóros aktivitás 

csökkenés észlelhető. 

Összefoglaló vélemény: Alzheimer-kórra jellemző típusos perfúzió zavar jelei. 

 Frontális (Pick) dementiára jellemző lelet: 

 A 650 MBq Tc-HMPAO nyugalomban csukott szemmel történt beadása után 30 

perccel készített SPECT vizsgálat sorozat metszeti képein a kisagyi vetületek szimmetrikusak 

a temporális pólusok aktivitás szintje mindkét oldalon csökkent. A frontális régióban mindkét 

oldalon igen jelentős aktivitás csökkenés, azaz perfúzió zavar mutatható ki. A bazális 

gangionok aktivitás szintje kissé csökkent. A vizuális cortex és a parieto-occipitális régió 

perfúziója szimmetrikus, megtartott. 

Összefoglaló vélemény: Frontális típusú dementiára jellemző szcintigráfiás eltérések. 
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3.D EPILEPSZIA VIZSGÁLATA 

 Iktális SPECT vizsgálat leletezése: 

 A szokásos radiofarmakon- és nyugalomra vonatkozó leírás után nyilatkozni kell arról, 

hogy a temporális pólusok vetülete szabályos szimmetrikus-e. Az egyik kisagy fél csökkent 

aktivitása az ellenoldali agyféltekében kifejezett idegsejt állomány csökkenésre utal. Ez az ún. 

keresztezett kérgi diaschizis jelensége. Az agyféltekék között vérátfolyás különbség 

tapasztalható-e és milyen mértékű az eltérés Az értékelés során körülírt, kifejezett pontszerű 

dúsulást, perfúzió fokozódást kell keresni, annak a helyét le kell írni és a körülírt perfúzió 

fokozódás mértékét jellemezni kell. Az összefoglaló véleményben egyrészt jelezni kell, hogy 

melyik oldalon találtuk az epileptogén focusra valószínűleg jellemző körülírt perfúzió 

fokozódást és így a vizsgálatot epileptogén focusra vonatkozóan pozitívnak vagy negatívnak 

tartjuk-e. 

 e. Interiktális SPECT vizsgálat leletezése 

A beadási körülmények leírása után nyilatkozni kell a kisagyféltekék és kiemelten a 

temporális pólusok aktivitás szintjéről, ill. az agyféltekék aktivitás arányáról. A leletezés 

során körülírt perfúzió csökkenést, zavart kell keresni elsősorban a temporális lebenyek 

régiójában, különös tekintettel a mediális oldalakra, mert az itt elhelyezkedő focusok tartható. 

Az összefoglaló véleményben nyilatkozni kell arról, hogy hol, melyik régióban találtuk meg 

azt a körülírt perfúzió-csökkenést, amely az epileptogén-focusra suspect. A lelet végén, 

amennyiben nem történt meg, feltétlenül javasolni kell az iktális SPECT ill. annak 

eredménytelensége esetén az agyi-PET elvégzését. 
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3.E KÖZPONTI IDEGRENDSZERI DAGANAT SPECT VIZSGÁLATI 

EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE. 

 Az értékelés kezdetén le kell írni, hogy milyen radiofarmakont adtunk be (többnyire 

MIBI, esetleg Tallium, pertechnetát vagy valamilyen clearence anyag, többnyire DTPA-

beadása szokott történni) majd meg kell adni az időt, amely a beadástól a SPECT készítésig 

eltelt. A leletben ki kell térni arra, hogy az ábrázolódott koponya kontúr szimmetrikus, 

normális-e és ezen belül a tumorra jellemző körülírt dúsulás ábrázolódott-e, melyik régióban, 

milyen nagyságban és milyen intenzitással. Amennyiben normális agyi struktúra is fölvette a 

radiopharmakont (pl. a MIBI-nél a plexus chorioideus) erről nyilatkozni kell. 

Az összefoglaló véleményben egyértelműen le kell írni, hogy melyik régióban mekkora kóros 

dúsulást tudtunk kimutatni. A dúsulás az esetleges strukturális vizsgálatok pl. CT vagy NMR 

eredményével egybeesik vagy eltér attól. 
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3.F AGYI PET VIZSGÁLATOK LELETEZÉSE 

 A PET vizsgálatok leletezését a vizsgálat statikus vagy dinamikus voltának leírásával 

és az alkalmazott radiopharmakon ill. dózis megadásával és az elemzett képek minőségének 

jellemzéseivel kell kezdeni. Többnyire F18-al jelölt FDG-vel történt statikus vizsgálatok 

leletezése történik, de C11-el jelölt methionin vizsgálata is értékelés tárgya lehet. A lelet 

kezdetén a kisagyi vetületek megítélésével érdemes indulni, majd fölfelé haladva transversalis 

metszetekkel ugyanúgy, mint a SPECT vizsgálatnál a temporális polusok, (pl. agyi mapping) 

a ganglionok, frontális és vizuális cortexek ill. az agy állomány aktivitásának jellemzése 

történik. Amennyiben epileptogén fókusz kimutatása volt a kérdés, úgy elsősorban a 

temporális lebenyek régiójában (interiktális vizsgálat esetén) a körülírt csökkent aktivitású 

terület megtalálása a cél. A körülírt aktivitás csökkenés mértékét jellemezni kell. Össze kell 

hasonlítani normális agykérgi részlet aktivitás szintjével. A különbséget számszerűen is le kell 

írni, meg kell adni ROI technika segítségével. 

 Tumor 

Amennyiben tumor vagy tumor recidiva leírása a cél a megfelelő agyi régióban észlelhető 

radiofarmakon halmozást mindenképpen össze kell hasonlítani a normális, hasonló agyi 

részlet aktivitás szintjével és a számszerű adatot is meg kell adni. Ugyancsak le kell írni a 

dúsulás nagyságát, pontosan lemérve és a számszerű adatot (pl. a mm-t) megadni. Nyilatkozni 

kell arról is, hogy a körülírt aktivitásfokozódás a felvetett malignus folyamatnak, ill. 

recidívának megfelel-e vagy sem. Az eltérést strukturális vizsgálat (CT, MR) eredményeivel 

egyeztetni kell. 

 Demencia 

 A demenciák megítélésénél a körülírt vagy diffúz aktivitás csökkenést jellemezni kell. 

A kiterjedésének mértékét az adott besorolásoknak, kórformáknak megfelelően el kell 

végezni. Az összefoglaló véleményben nyilatkozni kell arról, hogy a leírt FDG metabolikus 

zavar milyen demencia típusra jellemző és a felvetett demencia típus mellett szól, vagy nem 

támogatja a klinikai diagnózist. 

 Amennyiben vérvétel sorozattal és sorozat PET felvétellel készített dinamikus 

vizsgálatról van, szó nyilatkozni kell arról, hogy a regionális vagy a teljes agyra vonatkozó 

glukózilációs ráta milyen mértékű, össze kell hasonlítani a felhasználás sebességét a normális 

régiókkal, ill. normál populációra vonatkozó adatokkal. Az eltéréseket jellemezni kell és az 

egyes tumorokra, ill. kórformákra vonatkozó összehasonlítást el kell végezni. Dinamikus agyi 

vizsgálatot általában egyes tumorok malignitás fokának megítélésénél, ill. tudományos célból, 

vagy különböző gyógyszerek hatásának lemérésénél végeznek. 
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4. KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK LELETEZÉSE 

4.A PLANÁRIS SZÍVIZOM VIZSGÁLATOK 

 A leíró részt itt is azzal kell kezdeni - különösen, ha a fejrészben nem szerepel, hogy a 

vizsgálat milyen izotóppal történt. Ez általában 201Tallium-klorid vagy 99mTc-MIBI. Az 

után ki kell arra is térni, hogy nyugalmi vizsgálatról, nyugalmi redisztribúciós tallium 

vizsgálatról, nyugalmi nitrát MIBI-ről vagy pedig terheléses vizsgálatról van-e szó. 

A terheléses vizsgálatoknál le kell írni hogyan történt a terhelés, ill. a terhelés közben EKG 

eltérések, ill. milyen betegpanaszok léptek föl, és ezeket hogyan sikerült megszüntetni. Ezután 

a szívizom vetületek leírása következik. A leírást azzal indíthatjuk, hogy felsoroljuk milyen 

irányból történtek a statikus felvételek (ez általában anterior, LAO 45% és LAO 70% szokott 

lenni). Egy mondatban utalni kell arra, hogy a vetületek a normálisnál kisebb, vagy jelentősen 

nagyobb balkamra szívizomvetületének felelnek-e meg. Tallium vizsgálat esetén ki kell térni 

arra, hogy a szív és a tüdő tallium felvétele normális, vagy kórosnak tartható-e. Ezután lehet 

leírni a hagyományos kardiológiai balkamrai régiók megnevezésével a különböző 

radiofarmakon beépülési zavarok, aktivitáscsökkenések, ill. defektusok elhelyezkedését. Ilyen 

formán anterior, szeptális, anteroszeptális, laterális, anterolaterális, inferior, inferolaterális és 

inferoszeptális régiókat szoktunk általános elnevezésekként használni. Ennél fontosabb, hogy 

az előzőek mellett megnevezzük azt a koszorúeret, amelynek ellátási területén feltételezzük az 

eltéréseket. Ilyenformán ramus descendens anterior (LAD), ramus- circumflexus (LCX), ill. a 

jobb coronaria (RCA) területébe eső perfúzió zavart, perfúzió hiányt, perfúzió-defektust 

írhatunk le. Amennyiben terheléses Tallium vizsgálatról van szó, a 4 óra múlva készült 

úgynevezett redisztribúciós felvétellel összehasonlítást végezve ki kell térni a leletben arra, 

hogy redisztribúció, azaz aktivitás visszatelődés megfigyelhető-e az érintett régióban vagy 

nem. Ugyan így le kell írni a nyugalmi redisztribúciós vizsgálatnál is ezt a jelenséget. A MIBI 

vizsgálatoknál pedig a terheléses és nyugalmi vizsgálatok vonatkozásában kell kitérni a 

leletben arra, hogy a nyugalmi vizsgálatnál a perfúziós defektus vagy perfúzió eltérés 

nagysága csökkent, változatlan vagy esetleg nőtt. Ezen eltérések leírása után születhet meg az 

összefoglaló vélemény. Az összefoglaló véleményben mindenképpen le kell írni: 

 Normálisnak tartjuk-e a vizsgálatot, mert semmiféle eltérést nem találtunk. 

 Reverzibilis perfúziózavart találtunk, mely Tallium vizsgálatnál redisztribúciót jelent 

és ezért ez ischaemiának felelhet meg. 

 Stabil perfúziós defektust találtunk amely, infarktusra vagy súlyos perfúzió zavarra 

utalhat. 

A fenti vélemények alatt/mellett zárójelben fel lehet tüntetni, hogy az eltérést melyik 

coronaria vagy coronaria-ág területének megfelelően találtuk. Amennyiben nyugalmi-

redisztribúciós tallium vizsgálatról vagy nitrát MIBI-ről van szó, az összefoglaló 

véleményben ki kell térni arra, hogy a vizsgálat további életképes szívizom jelenlétére utal-e, 

és ha igen, annak kis vagy jelentős-e a mennyisége. 

Az összefoglaló véleményben javasolni lehet további kiegészítő vizsgálatokat. Ezek lehetnek 

szívizom (pl. PET) vizsgálatok, de lehetnek a balkamra funkcionális állapotát, 

teljesítőképességét megítélő pl. EKG vezérelt vizsgálatok is. 
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 Néhány lelettípus: 

 Normális terheléses Tallium szívizom szcintigráfia: 

A szubmaximális ergometriás terheléssel indított vizsgálat során a pulzus 150/perc, a 

vérnyomás 190/110 Hgmm-re emelkedett. A beteg a terhelés során panaszmentes. EKG 

eltérést nem regisztráltunk. Az anterior, LAO 45 és LAO 70 fok felvétel irányokból készített 

korai és késői redisztribúciós felvételeken perfúzió zavarra utaló kóros tallium beépülési 

eltérés nem mutatható ki. 

Vélemény: negatív terheléses tallium szívizom szcintigráfia  

 

 Kiterjedt anterior vérátfolyás zavarnak (ischaemiának) megfelelő tallium terheléses 

szívizom szcintigráfia lelete: 

A dipyridamol terheléssel indított vizsgálat során a beteg anginás panaszokat említett. Az 

elülső falnak megfelelően ST eltérések jelentkeztek az EKG-n. A panaszok sublingualis 

nitromint tabletta adására szűntek. 

Az anterior, LAO 45 és LAO 70 fokos irányból készített korai felvételeken kiterjedt anterior -

antero-laterális tallium beépülési zavar észlelhető. A késői felvételeken ebben a régióban 

egyértelmű és jelentős redisztribúciós tendencia mutatható ki. 

Vélemény: kiterjedt anterior vérátfolyás zavar (ischaemia) szcintigráfiás jelei. (ramus 

descendens anterior-stenosis?) 

 Negatív terheléses MIBI szcintigráfia lelet: 

A egynapos menetrendben zajló nyugalmi vizsgálat 220 MBq, a terheléses vizsgálat 700 MBq 

99mTc-MIBI beadásával történt. A Bruce protokoll szerinti kerékpár ergometriás terhelés 

során EKG eltérés vagy anginás panasz nem volt. Az elkészült anterior LAO 45 és LAO 70 

fokos felvételeken normális nagyságú balkamra szívizom vetülete ábrázolódott, perfúzió 

zavarra utaló kóros aktivitás csökkenés nélkül. 

Vélemény: negatív terheléses MIBI szívizom szcintigráfia. 

 Inferior infarctusnak megfelelő kóros MIBI szívizom szcintigráfiás lelet: 

A különböző napokon végzett nyugalmi és terheléses szívizom vizsgálat során a beteg 

egyaránt 400 MBq-nyi 99mTc-MIBI-t kapott. A nyugalmi anterior, LAO 45 és LAO 70 fokos 

felvételeken kiterjedt inferior MIBI beépülési defectus látható. A laterális régióban kisfokú 

aktivitáscsökkenés észlelhető. A dipyridamol terhelés során a V-2,3-ban ST depresszió és 

anginás panaszok jelentkeztek. A panaszok kb. 15 perc elteltével spontán szűntek. A 

terheléses felvételsorozaton az inferior régióban, a nyugalmi vizsgálatnál észlelt perfúziós 

defectus változatlan, míg a laterálisan észlelt aktivitáscsökkenés kifejezetten fokozódott. 

Vélemény: inferior infarctusnak és laterális ischaemiának megfelelő szcintigráfiás eltérések 

(jobb coronaria occlusio? ramus circumflex stenosis?) 

A szívizom életképességének megítélésére nyugalmi redisztribúciós tallium szcintigráfia, ill. a 

bal kamra teljesítményének megítélésére EKG vezérelt vértartalom vizsgálat (MUGA) jöhet 

szóba. 
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4.B SPECT-TEL VÉGZETT SZÍVIZOMSZCINTIGRÁFIA ÉRTÉKELÉSE 

 Mind a talliummal mind a 99mTc-MIBI-vel végzett szívizom SPECT vizsgálatok 

értékelési elvei megegyeznek a planális vizsgálatoknál leírt elvekkel. Nevezetesen a leíró 

részben ki kell térni a beadott izotóp, ill. a radiofarmakon mennyiségére és a terhelés módjára, 

valamint a terhelés során jelentkezett, ill. regisztrált EKG vagy klinikai tünetekre. A leíró 

részt a planális vizsgálatokkal ellentétben SPECT-nél először a három irányból készített 

sorozatokmetszeti képek részletes értékelésével és leírásával kell kezdeni, majd a polár-map 

képek megtekintése után lehet nyilatkozni arról, hogy melyik balkamrai szívizom részletnek 

megfelelően, ill. melyik coronária-ágra vonatkozóan lehet, és milyen fokú perfúzió zavart 

észlelni. Amennyiben rendelkezünk a normál populációs adatokat is tartalmazó értékelő 

szoftverrel úgy ez segítséget jelenthet a polár-map képeken a különböző coronária ellátási 

régiók normálishoz viszonyított aktivitás arányának %-os becsléséhez. A SPECT értékelése 

során igen gondosan ügyeljünk a beteg elmozdulásából, a képfeldolgozásból ill. attenuációból 

keletkező műtermékre. A polár-map képek hasznosak lehetnek abban is, hogy segítségükkel 

könnyebben összehasonlíthatjuk egy korábbi (pl. coronária bypas műtét előtti) vizsgálat 

eredményét, lemérhetjük a műtét hatását. A polár-map képek segíthetnek a szívizom 

életképesség becslésében is olyan formában, hogy a feldolgozás során a háttérlevonást 50 % 

körüli értékre emelve, a nem ábrázolódott szívizom részleteket igen károsodottnak, kevés 

életképes myocardiuomot tartalmazónak feltételezhetjük.  

A SPECT-tel végzett szívizom szcintigráfia összefoglaló véleményében is egyértelműen ki 

kell térni arra, hogy a vizsgálat negatív vagy kóros-e, ha kóros az eltérések milyen mértékűek, 

ill. mely coronária ellátási területére vonatkoznak. Ugyanúgy lehet kiegészítő izotóp 

diagnosztikai vizsgálatokat javasolni, a szívizom életképességének, keringésének esetleg a 

balkamra teljesítményének megítélésére. 

 Néhány SPECT szívizom szcintigráfiás lelet TIPUS: 

 Normális SPECT 99mTc-MIBI szívizom szcintigráfia: 

Azonos napon végzett nyugalmi vizsgálatkor a beteg 250 MBq, a terhelés során 600 MBq 

99mTc-MIBI-t kapott. A Bruce szerinti kerékpár ergometriás terhelésnél EKG eltérés vagy 

angina nem jelentkezett. A sorozatmetszeti és polár-map felvételeken kóros aktivitás 

csökkenés nem észlelhető. 

Vélemény: negatív terheléses MIBI szívizom SPECT vizsgálat. 

 Nem régi infarktusnak megfelelő MIBI SPECT vizsgálat lelete: 

A különböző napokon végzett terheléses vizsgálat dipyridamollal történt. A beteg 400 MBq 

MIBI-t kapott ív. mind két vizsgálatnál. A terhelés során EKG eltérés, ill. anginás panasz nem 

volt. A sorozatmetszeti és polár-map felvételeken anteroseptalisan kiterjedt aktivitás 

csökkenés észlelhető. (A LAD ellátási területének 35% át érinti.) A nyugalmi vizsgálat képein 

az eltérés változatlan nagyságú. 50 %-os háttér levonással csak kis mennyiségű életképes 

szívizomzatnak megfelelő képet kaptunk.  

Vélemény: kiterjedt anterior infarktusnak megfelelő MIBI SPECT vizsgálat. A szívizom 

életképességének megállapítására nyugalmi redisztribúciós thallium vizsgálat, a balkamra 

megítélésére EKG vezérelt vér pool (MUGA) vizsgálat jav. 
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 Anteroseptelis keringés zavarnak (ischaemiának) megfelelő MIBI SPECT vizsgálat lelete: 

 Az egy napon végzett nyugalmi vizsgálatkor 250 MBq, a terhelésnél pedig 650 MBq 

99mTc-MIBI-t kapott a beteg. A Bruce szerint végzett kerékpár ergometria során a pulzus 

150/min. a vérnyomás 180/110 Hgm-re emelkedett. Az EKG-n V1-3 régióban kisfokú ST 

depresszió volt megfigyelhető. A beteg rövid idejű anginás paszokat említett, melyek spontán 

szűntek. 

A terheléses sorozatmetszeti és polár map felvételeken kiterjedt, a LAD ellátási területének 

kb. 80%-át érintő aktivitás csökkenés észlelhető. Ez a nyugalmi felvételeken csaknem teljes 

egészében, mint egy 70%-ban reverzibilisnek bizonyult. 

Vélemény: kiterjedt anteroseptalis perfúzió zavarnak (ischaemiának) megfelelő terheléses 

MIBI SPECT vizsgálat. 
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4.C STATIKUS, PLANÁRIS, EKG VEZÉRELT SZÍV-VÉRPOOL (MUGA) 

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 Amennyiben a betegnek abszolút arrhytmiája vagy bigeminiája van, a vizsgálatot 

nem szabad elvégezni, (a diszpécser ne vállalja el)! A vizsgálatra érkező betegnél először az 

EKG vezérlés minőségét kell ellenőrizni, ill. későbbi véleményünkben rögzíteni. mert 

gyakorlatilag arythmia abszolútnál nem informatív a vizsgálat, illetve bigemínia esetében 

technikai okok miatt nem indul el az impulzusgyűjtést! 

A vizsgálat leíró részében meg kell említeni, hogy a vvt. jelölése in vivo pyrofoszfát beadása 

után, vagy pedig "fél in vivo" jelöléssel, a pirofoszfát beadása után vérvétellel, majd Tc-mal 

történt jelölése utáni visszaadással történt-e? Ha mégis történt sikertelen vizsgálati 

próbálkozás a fenti ritmuszavarokkal, az összefoglaló véleményünkben ezt leírhatjuk, és 

vizsgálat értékelését ezzel befejezettnek tekinthetjük. 

Amennyiben kielégítő statisztikájú EKG vezérlés és adatbegyűjtés történt, a vizsgálat 

értékelését el lehet végezni a többnyire makro programfutással előállított parametrikus 

képeken és a balkamrai ejekciós frakciós görbén. A leíró részben megemlítjük, hogy milyen 

felvételi irányból, (hány fokos kameradöntéssel) milyen nagyságú balkamra vetületét látjuk. 

Hármas fokozat alkalmazható: normális nagyságú balkamra, kissé nagyobb, vagy extrém 

nagy balkamravetület képét lehet leírni. Ez után mindenképpen leírandó, hogy falmozgási 

zavarra utaló jelet látunk-e vagy sem. Amennyiben a fázis és amplitúdó képeken falmozgási 

zavarra utaló eltérések láthatók, ezek lokalizációját (anterior, poszterior stb.) meg kell adni. 

(Ha történt bal oldalirányú felvétel is, a falmozgási zavar pontosabb megítélésére, ezt itt külön 

értékeljük. A falmozgási zavar lehet kis, vagy nagyfokú hypokinezis vagy a kinezis, ill. az 

utolsó, legsúlyosabb eltérés a paradox mozgás. Ezután nyilatkozni kell a kapott ejekciós 

frakciós érték (EF) normális vagy kóros voltáról. (Az EF normál értéke laboratóriumonként 

változhat, de 55 és 65% között adja meg az irodalom) a kóros tartományok minősítése 

problémás lehet. Javaslom az 50 és 40 % közötti értékeket kisfokú, a 40 és 32-33 % közti 

értékeket közepes fokú, míg a 30% alatti EF értékeket gravis ejekciós frakció csökkenésnek 

(balkamrai funkciókárosodásnak) minősíteni. 

Az összefoglaló vélemény három dolgot feltétlenül tartalmazzon: a kamravetület nagyságának 

megítélését, a falmozgási zavar meglétét vagy hiányát, ill. az ejekciós frakció értékének, ezzel 

betegség prognózisának megítélését. 

 Néhány lelet tipus: 

 Normális eredményű balkamrai EKG vezérelt EF vizsgálat lelete: 

Az ín vivo jelöléssel (PIP +150 MBq 99 Mc) végzett vizsgálat során stabil, ritmusos EKG 

vezérlés mellett normális nagyságú balkamra vetület ábrázolódott a LAO 30 fok irányú 

felvételen. Disz kinetikus conturrészlet nem látható. A nyugalmi EF értéke 58%, normális. 

Vélemény: normális nagyságú balkamra, falmozgási zavar jelei nélkül. Normális nyugalmi 

ejekciós frakció. 

 Kiterjedt anterior infarktus utáni EKG vezérelt EF vizsgálat lelete: 

A fél in vivo vvt. jelöléssel (PYP beadása után 20 perccel alvadásgátoltan levett vérhez tett 

150 MBq-nyi 99mTc jelölés, majd visszaadás után) végzett vizsgálat jó statisztikájú 

képsorozatának értékelése során jelentősen nagyobb balkamra vértartalma ábrázolódott.  

A szeptális-csúcsi régióban kiterjedt akinetikus contur részlet ábrázolódott. A nyugalmi EF 

értéke 31%, nagyfokú balkamrai funkciókárosodásra utal. 
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Vélemény: Jelentősen nagyobb balkamra, kiterjedt anterior akinézis és gravis balkamrai 

funkció károsodás jelei. 

 Infarktus utáni paradox mozgású balkamra, ejekciós frakciós lelete: 

Az ín vivo vívat jelöléssel (PYP 150 MBq 99 Mc pertechnetát) történt vizsgálat során igen 

nagy balkamra vetület ábrázolódott. Antero-apikálisan nagy kiterjedésű akinetikus contur 

részlet látható melynek csúcsi régiójában a parametrikus képeken kiterjedt paradox mozgás is 

kimutatható. A nyugalmi EF értéke 28%. 

Vélemény: extrém nagy balkamravetület, kiterjedt anterior akinezis és csúcsi paradoxmozgás 

(aneurysma) jeleivel. A nyugalmi EF értéke gravis balkamrai funkciókárosodásra utal. 
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4.D FDG PETSZÍVVIZSGÁLATOK ÉRTÉKELÉSE: 

 A PET vizsgálatok leíró részének bevezetéseként rögzíteni kell az előkészítés 

protokollját. (per os cukorterheléssel, Acipimoxszal, vagy euglycaemiás inzulin clamppel 

történt-e) Rögzítendő hogy a vizsgálat statikus vagy dinamikus módon milyen 

radiofarmakonnal, mekkora aktivitással történt. Amennyiben dinamikus vizsgálat is történt, 

ennek menetét, rövid összefoglalását és a használt kiértékelési menetrendet is ismertetni kell. 

A leggyakoribb kardiológiai PET vizsgálat az 18F-dezoxiglukóz felvétel vizsgálata. (FDG 

UPTAKE) Amennyiben előzetesen coronária keringés vizsgálat is történt (Pl. 0-15-tel jelzett 

víz, esetleg butanol vagy Rubidium 82-vel) a vérátfolyás-vizsgálat értékelését kell először 

elvégezni. A röviddel ezután készült FDG szívizom vizsgálat értékelésénél-ugyanúgy, ahogy 

azt a hagyományos vizsgálatoknál is szoktuk a különböző irányú sorozat metszeti képek 

alapján- le kell írni a szívizom vetület nagyságát, normálishoz viszonyított eltérését. Ezután a 

kórosan csökkent FDG felvételű területek leírását kell gondosan elvégezni, oly módon is, 

hogy az egyes csökkent FDG felvételű szegmentumok aktivitásszintjét a normális FDG 

felvételű szívizommal összehasonlítjuk és %-os értékben megadjuk. Amennyiben előzetes 

vérátfolyás vizsgálat is történt mindenképpen egyeztetni kell a koszorúerenkénti regionális 

vérátfolyás és az FDG felvétel mértékét. Az eltérő helyeket külön ki kell hangsúlyozni. Az 

összefoglaló véleményben meg kell válaszolni a klinikai kérdést, vagyis mennyi az életképes 

myokardium mennyisége a kérdéses területen, ez hogyan aránylik a normális régiókhoz, ill. 

mennyiben aneurizmáról, az aneurizma kiterjedéséről volt szó, ennek életképes myocardium 

tartalmát pontosan jellemezni kell.  

 Néhány cardiológiai FDG PET lelettípus: 

 Életképes (hybernált) mycardium leírása: 

Előzetes per os 50g glucos terhelés után 30 perccel a beteg 8.5 mq 18F-FDG-t kapott ív, majd 

30 perccel később statikus leképezés és a sugárelnyelődés mérésére transzmissziós felvétel 

történt. Az elnyelődéssel korrigált képrekonstrukció után jelentősen nagyobb balkamra 

szívizom vetülete ábrázolódott a sorozat metszeti és polar map képeken. A SPECT (99mTc 

MIBI) vizsgálat során talált nagy kiterjedésű antero-apicalis és laterális perfúzió hiány 

területének megfelelően jó FDG beépülés detektálható. Az normális myocardiumba történő 

FDG beépülés %-os aránya csak az apicalis régióban, kis területen marad 20% alatti.  

A SPECT vizsgálattal jelzett perfúzió hiány területének kb. 80 %- a normális FDG felvétel 

50-60%-ának felel meg. 

Vélemény: jelentős mennyiségű életképes szívizom a jelzett perfúzió zavar területén. 

 b., Kiterjedt csúcsi, stabil MIBI perfúzió zavar megítélése szívizom életképesség és 

aneurizma szempontjából, FDG PET-tel: 

Előzetes per os 50g glucos terhelés után 30 perccel 8.5 mq 18 FDG-t kapott a beteg ív. majd 

20 perc múlva statikus vizsgálatot végeztünk. Az elő feldolgozás és végleges metszetsorozat 

elkészítése transzmissziós képek figyelembevételével történt. 

Jelentősen nagyobb balkamra szívizomvetülete ábrázolódott. A sorozatmetszeti és polár-map 

képek áttekintésével megállapítható, hogy a MIBI SPECT során kimutatott nagy kiterjedésű 

antero-laterális és csúcsi perfúzió hiány nagy része (kb. 70%-a) a normális szívizom FDG 

felvételének mintegy 35-40%-át mutatja. 20% alatti FDG felvétel csak kis területen, 

aprófoltosan észlelhető. 
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Vélemény: túlnyomóan életképesnek tekinthető myocardium a jelzett perfúzió hiány 

régiójában. Anatómiai aneurizma kialakulása kis valószínűségű. 

 c., FDG felvétel aneurizma és anatómiai aneurizma kialakulásának lehetőségét tartalmazó 

leletben: 

Előzetes 50g per os glucos terhelés, majd ezt 30 perccel követő 7.5mq FDG ív. beadása 

történt. 30 percig készült statikus felvétel, elő feldolgozásakor transzmissziós képekkel 

korrekció történt. 

Megállapítható: igen nagy balkamra vetület, az antero-lateralis, apicalis és részben az inferior 

régióban is nagykiterjedésű FDG felvétel-csökkenés észlelhető. A normális myocardiumhoz 

viszonyított aktivitásszint ebben a régióban 15-20% között mérhető. A SPECT vizsgálat során 

kimutatott perfúzió hiány marginális részének megfelelő keskeny zónában (a teljes terület 

mintegy 30%-ának megfelelően) az FDG aktivitásszint a normális 30%-a körüli értéken van. 

Vélemény: nagykiterjedésű, kritikusan alacsony FDG felvételű terület. Anatómiai aneurizma 

kialakulása valószínű. 
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4.E KÉTIZOTÓPOS KARDIOLÓGIAI SPECT VIZSGÁLAT 

ÉRTÉKELÉSE 

 A leíró részben tüntessük fel hogy a beteg nyugalomban hány mCi FDG-t kapott, (8-

12 között ajánlható) majd ki kell térni arra, hogy, nyugalomban hány MBq 99mTc-MIBI 

beadása történt (általában 8-900 MBq ajánlott). 

A leíró rész a továbbiakban elő szőr a MIBI perfúziós vizsgálat részleteit taglalja. Itt kell 

leírni a perfúzió zavar elhelyezkedését, nagyságát. Amennyiben lehetséges, %-os értékeket 

kell megadni a kiterjedés jellemzésére. A továbbiakban az FDG nyugalmi beépülés képet kell 

jellemezni és egyértelműen le kell írni, hogy a perfúzió zavar régiójában milyen fokú az FDG 

beépülés. Itt is %-os értékek megadásával pontosítsuk leírásunkat. 

Az összefoglaló véleményben egyértelműen nyilatkozni kell arról, hogy a SPECT vizsgálattal 

talált perfúzióhiány területének megfelelően mekkora az életképesnek tartható myocardium 

mennyisége. Amennyiben bypass műtét indikációja a kérdés, nyilatkozni kell arról, hogy a 

vizsgálat alapján a bypass műtét indokolt vagy az eredmények alapján a prognózis rossznak 

tartható. 
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4.F DINAMIKUS KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (FIRST PASS) 

LELETEZÉSE: 

 A leíró részben a szokásos módon meg kell említeni, hogy milyen radiofarmakon, 

mekkora aktivitásának bolusszerü beadása történt. Nyilatkozni kell arról, hogy a bolus 

paraméterei (áthaladási ideje) megfelelőek-e? (Általában 3 secundumnál rövidebb áthaladási 

idejű bolus fogadható el normálisnak). Amennyiben bal-jobb shunt meghatározása volt a 

vizsgálat célja, le kell írni melyik tüdő perifériás részére helyeztük el a ROI-t. A 

meghatározott shunt nagyság számszerű értékét (pl. 1.8) mindenképpen fel kell tüntetni. 

Az összefoglaló véleményben a kapott paraméter alapján nyilatkozni kell a shunt nagyságáról, 

vagyis: nincs shunt, kisfokú, közepes, vagy nagy bal-jobb shunt-ről van-e szó a vizsgálat 

alapján. 

Amennyiben a FIRST PASS vizsgálat nem a shunt nagyságának meghatározása, hanem 

egyéb anatómiai eltérés kimutatása céljából készült (pl. az egyik tüdő keringéshiányának 

kimutatása, vagy nagyfokú tüdőn belüli shunt-tölődés észlelése a cél - úgy le kell írni a 

beadott bolus útját egészen a véna cava superiortól a balkamrából az aortába jutásig és 

nyilatkozni kell arról, hogy a bolus áthaladása normálisnak tartható-e vagy az említett 

eltérések valamelyike kimutatható. 

Az összefoglaló véleményben nemcsak a vérátfolyás zavart kell rögzíteni, hanem kiegészítő 

vizsgálatokat is javasolni kell, mint pl. az egyik tüdő perfúziójának hiánya estén statikus 

perfúziós tüdő szcintigráfia, ill. ezt követően inhalációs tüdő szcintigráfia. 
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5. A TÜDŐ IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAINAK 
LELETEZÉSE  

5.A PERFÚZIÓS TÜDŐSZCINTIGRÁFIA: 

A leíró részt ennél a vizsgálatnál a 99mTc-jelzett humán szérum albumin makroaggregát  

(HSA MAA) beadott aktivitásának és beteg testhelyzetének megadásával kezdjük. Majd 

leírjuk a különböző irányokból (esetleg SPECT-tel) készült felvételek alapján a két 

tüdővetület nagyságát, kontúrját aktivitáseloszlását. Amennyiben perfúzió hiányokat 

észlelünk ezeket szegment vagy subszegment szinten jellemezni kell. Amennyiben 

szegmentnél kisebbeket kell leírni, akkor azt is, hogy a szegmentum hány %-a perfúzió 

mentes. Külön nagyfokú figyelmet kell szentelni az egyik tüdő teljes perfúzió hiányának. 

(Diferenciál-diagnosztikai szempontból rendkívül fontos! Csecsemő-korban bronchus 

stenosis, kisded és gyermek korban artéria pulmonalis agenesia, felnőtt korban emellett 

elsősorban pulmonális embólia vagy hörgő tumor jöhet szóba). Ha van radiológiai vizsgálati 

eredmény vagy röntgen filmfelvétel, úgy a különböző perfúzió csökkenések vagy hiányok 

nagyságát vessük össze az ezeken látható eltérésekkel. Jellemezzük azok nagyságát és 

egymáshoz viszonyított méretét (a perfúziós defectus radiológiai eltérésnél kisebb, 

ugyanakkora vagy nagyobb-e?).  

A pulmonális embólia vonatkozásában kevésbé informatív az önmagában végzett vizsgálat. 

Amennyiben mégis csak perfúziós vizsgálat történt, és pulmonális embólia a kérdés, az 

összefoglaló véleményben meg lehet kísérelni a válaszadást. Ez azonban csak normális 

vetületnél, vagy igen nagy multiplex perfúzió hiányok esetén lehet informatív, különösen 

negatív mellkasröntgen birtokában. Minden más esetben inhalációs tüdőszcintigráfiával 

kiegészített vizsgálat végzése indokolt. 

Az összefoglaló véleményben a klinikus által feltett kérdésre mindenképpen válaszolni kell. 

Ha fejlődési rendellenesség volt a kérdés, nyilatkozni kell, hogy a vizsgálat mellette vagy 

ellene szól-e. Negatív, ill. normális perfúziós tüdő szcintigráfia esetén a pulmonális embólia 

nem vagy kis valószínűségű. Negatív mellkas felvétel birtokában a kétoldali, multiplex, 

szegmentnél nagyobb perfúzió hiányok megtartott inhalációval, nagy valószínűséggel 

pulmonális ebolizációt jeleznek. 

 Néhány lelettípus: 

 Normális perfúziós tüdőszcintigráfia: 

A166 MBq TcHSA MAA fekvő helyzetben történt beadása után készített anterior, poszterior 

és ferde irányú felvételeken mindkét oldalon normális nagyságú tüdő vetület ábrázolódik. 

Kóros kontúr vagy perfúzióhiány nem észlelhető. 

Vélemény: normális perfúziós tüdőszcintigráfia. Bal oldali artéria pulmonális agenesia 

kizárható. 

 Pulmonális embolizáció típusos lelete: 

A 166 MBq 99mTc HSA MAA fekvő helyzetben történt beadása után készített anterior, 

poszterior és ferde irányú felvételeken normális nagyságú tüdővetületek ábrázolódnak. Jobb 

oldalon a felső lebeny 2-es szegmentuma, a középső lebeny 4-es szegmentuma és az alsó 

lebeny 7-es szegmentuma, ill. Bal oldalon az alsó lebeny 9-es szegmentuma és a felső lebeny 

5-6-os szegmentumai régiójában perfúzióhiányok észlelhetők. A vizsgálat előtt aznap készült 

mellkas felvételen eltérés nem látható. 
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Vélemény: pulmonális embolizációra jellemző szcintigráfiás eltérések. 

 Szekunder perfúzió zavar szcintigráfiás leletek: 

A 110 MBq 99mTc HSA MAA beadása után készített anterior, poszterior és ferde irányú 

felvételeken normálisnál kissé nagyobb tüdővetületek ábrázolódnak. Jobb oldalon elsősorban 

az alsó lebeny, de részben a középső lebeny régiójában is szegment határokat nem respektáló 

elmosódott határú, többszörös aktivitáscsökkenés észlelhető. Hasonló jellegű eltérés a bal 

tüdő alsó lebenyének régiójában ugyancsak kimutatható. 

Vélemény: a leírt eltérések bronhiectásia okozta szekunder perfúzió zavarnak megfelelhetnek. 
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5.B STATIKUS INHALÁCIÓS ÉS PERFÚZIÓS TÜDŐ SZCINTIGRÁFIA 

EGYÜTTES ÉRTÉKELÉSE  

 A leíró részben nyilatkozni kell arról, hogy az inhaláció milyen radiofarmakonnal 

mekkora beütés számig (80-100 ezer CPS) vagy mennyi ideig történt. Meg kell adni azt is, 

hogy a 99mTc-HSH MAA beadott aktivitása mekkora volt (150:250 MBq). Először a 

perfúziós szcintigráfia alapján kell leírni a tüdővetületek nagyságát és aktivitásarányát, ill. 

amennyiben észlelhető, a meglévő perfúziós eltéréseket. Egy vagy kétoldaliak-e, ill. szegment 

vagy szubszegment nagyságúak-e. A perfúzióhiányt a megfelelő szegmentum számának 

megadásával is rögzíteni kell. Ez után a leíró részben nyilatkozni kell arról, hogy a leírt 

perfúziós defektus területén az inhaláció megtartott-e vagy pedig ugyott inhalációs defektus 

észlelhető. Amennyiben aznap készült mellkas felvétel is rendelkezésünkre áll, nyilatkozni 

kell arról, hogy a leírt perfúziós defektusok a radiológiai eltérésekkel hogyan korrelálnak (a 

leírt perfúzió hiánynál a radiológiai eltérés nagyobb, ugyanakkora, vagy esetleg kisebb.) 

Az összefoglaló véleményben a leíró részben említett eltérések alapján nyilatkozni kell arról, 

hogy a pulmonális embolizáció milyen valószínűségű.  

A legutóbbi kiterjedt nemzetközi összehasonlító vizsgálatok alapján legalább 4 fajta 

valószínűség képzelhető el: 

 1. nagyon kis valószínűségű, 2. kis valószínűségű, 3. bizonytalan és 4. nagy valószínűséggel 

pulmonális embolizáció). Amennyiben a perfúziócsökkenések ellenére véleményünk 

pulmonális embóliára vonatkozóan kis valószínűségű, meg lehet említeni, hogy ennek mi az 

oka (pl. az inhalációs tüdőszcintigráfián látható kifejezett centrális aerosol depozíció 

obstruktív tüdőbetegséget jelez.) 

 Néhány lelet típus  

 Normális inhalációs és perfúziós tüdő szcintigráfia: 

A 99mTc-DTPA aerosol 80 ezer CPM-ig történt ülőhelyzetű inhalációja után készített 

inhalációs tüdőfelvételeken, valamint az ezután fekve, 230 MBq 99mTc-HSH MAA ív. 

beadása után készült anterior poszterior és ferde irányú felvételeken mindkét oldalon normális 

nagyságú tüdővetületek ábrázolódnak. Körülírt perfúziós vagy inhalációs defektus nem 

mutatható ki 

Vélemény: pulmonális embólia nem valószínű 

 Kóros (nem embólia okozta) perfúzió zavar lelet: 

A Venticis inhalátorral 85 ezer összbeütés számig ülő helyzetben történt a 99mTc-DTPA 

aerosol inhaláció és anterior poszterior és ferde irányú felvételek készítése. Majd fekvő 

helyzetben 185 MBq 99mTc jelölt HSA MAA ív. beadása történt. Az ezután készített anterior 

poszterior és ferde irányú felvételeken mindkét oldalon normális nagyságú tüdővetületek 

ábrázolódnak. Bal oldalon eltérés nem látható, jobb oldalon a középső lebeny vetületének 

megfelelően teljes perfúziós és inhalációs hiány észlelehető. Az eltérés a röntgenfelvételen 

látható árnyéknak megfelel, méretük azonosnak tartható. 

Vélemény: pulmonális embolizáció kis valószínűségű. 

 Pulmonális embólia szempontjából bizonytalan lelet: 

Ülő helyzetben Venticis inhalátorból 80 ezer CPM-ig történt 99mTc DTPA inhaláció, anterior 

poszterior és ferde irányú felvételek készítése. Majd fekvő helyzetben a 220 MBq 99mTc- 
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HSA MAA ív. beadása után készítettünk anterior poszterior és ferde irányú felvételeket. 

Mindkét oldalon normális nagyságú tüdővetületek ábrázolódnak. A jobb tüdővetület csúcsi 

régiójában kb. a 2-es szegmentum mintegy 30 %-ának megfelelően körülírt perfúzió 

csökkenés észlelhető, hasonló nagyságú inhalációs eltéréssel. A jobb alsó lebeny 8-as 

szegmentumának megfelelően a teljes szegmentumot érintő perfúzióhiány látható, megtartott 

ventillációval. Bal oldalon a lingula csúcsi régiójában kb. a 2. szegmentumnak megfelelő 

kisfokú perfúzió csökkenés látható, megtartott ventillációval. A radiológiai eltérés a bal tüdő 

vetületében kissé nagyobb, mint a jelzett perfúzió zavar. 

Vélemény: pulmonális embolizációra nem típusos (bizonytalan) vizsgálati eredmény. 
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5.C DINAMIKUS INHALÁCIÓS TÜDŐ SZCINTIGRÁFIAI ÉRTÉKELÉSE 

 A vizsgálat leíró részében nyilatkozni kell arról, hogy milyen inhalátorral és 

radiofarmakonnal milyen helyzetben, mennyi ideig történt az inhaláció. (Ez általában 99 mTc- 

DTPA 2 perces ülő helyzetű inhalációját jelenti, 0.5 mikrométer átlagos nagyságú aerosolt 

biztosító inhalátorból. Poszterior irányból összesen 32 db. 0,5 perces kép begyűjtése történik, 

ugyanabban a testhelyzetben) A kiértékelés során először vetítéssel meggyőződünk arról, 

hogy a beteg a vizsgálat alatt nem mozdult el. Ha mégis, akkor elvégezzük a képsorozat 

korrekcióját és csak ezután folytatjuk az értékelést. A makro programmal történő értékelés 

összegképén először a tüdővetületek teljes területét határoljuk körül. Ezután a teljes 

tüdővetület 25%-nyi területének megfelelő centrális és 50% perifériás vetületrész behatárolása 

történik ROI-k segítségével. A számítógépes értékelés során ezekből a területekből az egyik 

tüdőre vonatkozó CT 1/2 érték számítása, a normál életkori átlaggal (a leleten is feltüntetett 

táblázatból) történő meghatározása és az obstrukció fokát jellemző penetrációs index 

megadása történik. A lelet leíró részében a paramétereket feltüntetjük.  

Az összefoglaló véleményben nyilatkozni kell arról, hogy alveolocapilláris laesióra ill. 

obstruktív tüdőbetegségre jellemző-e a vizsgálat. Amennyiben ismételt vizsgálat történt, a 

korábbi vizsgálathoz viszonyított változást (Pl. a korábban kórosan rövid CT l/2 növekedését) 

jellemezni kell. 
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6. A GASZTROINTESTINUM IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI 
VIZSGÁLATAINAK LELETEZÉSE 

6.A A NYELŐCSŐ MOTILITÁS IZOTÓP VIZSGÁLATA 

 A dinamikus nyelőcsővizsgálat leletezését 2 részre érdemes bontani. Először vetítéssel 

ellenőrizzük a vizsgálat minőségét, az esetleges elmozdulásokat a megfelelő programmal 

javítsuk, készítsük el a részösszegképeket. A részösszegképeken a már szemmel is észlelhető 

falat, ill. nyelet stagnálást esetleg rendellenes körülírt izotópgyülemet (diverticulumot) lehet 

leírni. Amennyiben a részösszeg képekből kapott vetületmorfológia normális azt kell leírni. 

(Megjegyzésként elmondható, hogy a normális nyelőcső vetület morfológia jól beállított 

felvétel alapján a nyelőcsövet egészen a garattól a gyomor fundussal együtt mutatja.) Második 

feladat a ROI-k fölhelyezése, legalább 4 helyre. A nyelőcső felső, középső és alsó harmadára, 

ill. a gyomor cardia látható részére illesztünk ROI-kat. Az idő-aktivitás görbék elkészítése 

ezen 4 ROI-nak megfelelően történik. Predefiniált program vagy kézi illesztés segítségével 

valamennyi ROI görbét értékelni kell, meg kell határozni a T maximumokat és Tl/2 értékeket 

is. A kapott paramétereket a normál értékkel vessük össze. Mindenképpen le kell írni, az 

eozophagogastricus transzit idejét, vagyis a legfelső nyelőcső szakasz ROI görbéjének 

maximuma és a gyomor ROI görbéjének maximuma között eltelt időt. Normálisan ez 14 

secundumon belül van, fekvő testhelyzetben. Az elmondott leletezési alapelvek folyékony 

bolus 1 kortyban való lenyelésekor kapott adatokra vonatkoznak. Amennyiben a lenyelt bolus 

pépes, fél szilárd vagy szilárd, a normál értékek is változnak és ezeknek a figyelembevételével 

kell értékelni a vizsgálatot. 

 Néhány lelet típus: 

 Normális nyelőcső dinamikus szcintigráfia: 

A mintegy 20 MBq-nyi 99mTc- szulfurkolloid tartalmú folyékony bolus fekve történt 

nyeltetése során a nyelet jó ütemben jutott le a gyomorig. Stagnálás, kóros izotópgyülem 

(diverticulumra utaló eltérés, retrográd- vagy ingamozgás a vizsgálat során nem figyelhető 

meg). A számítógépes értékelése során a felső, középső, alsó, nyelőcső harmadokra 

fölhelyezett ROI-k idő-aktivitás görbéi normálisak. Az oesophago-gastrikus transzit idő 12 

secundum. (A normális felső határán). 

Összefoglaló vélemény: normális vetületmorfológiával és transzport paraméterekkel 

jellemezhető nyelőcső szcintigráfia. 

 Enyhe motoros zavarral, retrográt mozgással rendelkező nyelőcső szcintigráfiás lelet: 

A kb. 20 MBq-nyi mTc-szulfurkolloid folyékony bolus fekve történt itatása után készített 3-4 

secundumos részösszeg képeken kb. a 9-12 secundumban az oesophagus középső és alsó 

szakaszán a normálisnál hosszabb ideig tartó radiofarmakon tárolódás figyelhető meg. A 

számítógépes értékelés során a felső oesophagus harmad transzport ideje normális, a középső 

szakaszé kissé hosszabb (3.5 secundum) és mintegy 3-4 secundumig tartó utólagos 

ingamozgás az alsó harmadból a középső harmadba megfigyelhető. Az alsó harmad ürülési 

ideje megnyúlt kb. 6 secundumnak mérhető az eosophagogastricus transzit idő hosszabb a 

normálisnál (18 sec.). 

Összefoglaló vélemény: A középső és alsó nyelőcsőszakasz között inga mozgás jelei. 

Megnyúlt oesophagusgastricus transzit idő, mely a cardia kisfokú funkció zavarára utal. 
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 Súlyos oesophagus motoros funkció zavarra (achaláziára) jellemző szcintigráfiás lelet: 

A 20 MBq-nyi 99mTc-szulfurkolloid fekve történt itatása után a részösszeg képek 

megtekintésekor a középső és alsó nyelőcső harmadban nagy mennyiségű radiofarmakon 

tárolódás figyelhető meg. Ugyanitt kezdetben néhány retrográd perisztaltikus mozgás is 

megfigyelhető. A vizsgálat 30. secundumától kezdve azonban mozgás már nem látható. A 

gyomorban a vizsgálat végéig (60 secundum) csak igen kevés radiofarmakon jutott át. 

A számítógépes elemzés során az oesophagus harmadokra illesztett ROI-k transport görbéi 

közül a felső harmadé minimálisan elhúzódóbb, az alsó harmad és a középső harmad között 

néhány ingamozgás majd, a radiopharmakon stagnálása észlelhető. Az oesphagogastricus 

transport idő több percnyire megnyúltnak mérhető. 

Összefoglaló vélemény: Nagyfokú cardiospazmusra (achaláziára) jellemző nyelőcső 

szcintigráfiás képi és dinamikai adatok. 
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6.B STATIKUS PLANÁRIS KOLLOID MÁJSZCINTIGRÁFIÁS KÉP 

ÉRTÉKELÉSE 

 A vizsgálat leíró részét a beadott kolloid (Fyton vagy Sulfurcolloid) és 

aktivitásmennyiség rögzítésével kezdjük Az elsőnél ugyanis a lépvetület nem, vagy 

minimálisan ábrázolódik, míg a szulfurcolloidnál ez kifejezettebb lehet. A szulfurkolloid 

alkalmazása lehetőséget nyújt arra, hogy májparenchyma károsodás (cirrhosis) előrehaladott 

voltát ill. fokozatait meg lehessen ítélni. 

A vetület morfológia megítélése a következő szerint történik: 

1. Fel kell sorolni, hogy milyen felvételi irányból történt a vizsgálat. 

2. Le kell írni, egyrészt a máj, másrészt a lép méreteit egy meghatározott vonal mentén pl. a 

med. clav. vonalban, vagy a máj legalsó pontjától a májkupoláig terjedő magasságban (ez 

normálisan 16 cm alatti érték egy átlagos testsúlyú felnőttnél) 

3. A vetület morfológia általános jellemzőit-, azaz normális nagyságú és alakú-e a máj és 

lépvetület, milyen a máj és a lép aránya amennyiben szulfurcolloiddal történt a vizsgálat- 

írjuk le. Az arány megítélésében legalább 3-4 fokozatú skálát érdemes használni: ennek első 

fokozata, amikor az aktivitás arány a máj bal lebenye javára tolódik el és a lép még normális 

nagyságú. A második fokozat lehet az, amikor a máj bal lebenyének jelentős aktivitás 

fokozódása és megnagyobbodása mellett, a jobb lebeny nagysága csökken, a lép vetület 

nagysága is kifejezetten nő.  Talán az utolsó fokozat lehet az, amikor a máj vetület nagysága 

egészében csökkent és az aktivitás zöme a jelentősen megnagyobbodott lépben dúsul. Ez már 

az igen előrehaladott májcirrózis típusos jele. 

Amennyiben intrahepaticus térfoglaló folyamatra utaló jelet látunk, ezt lehetőség szerint a máj 

lebenybeosztás szerint is rögzítsük. Nevezzük meg, hogy a 8 májlebeny melyikében véljük 

látni az adott cm nagyságú intrahepaticus térfoglaló folyamatot. Az intralinealis folyamatot is 

jellemezni kell elhelyezkedés, nagyság és méret szerint. 

Az összefoglaló véleményben először nyilatkozni kell arról, hogy a máj normális nagyságú-e, 

majd röviden meg kell írni, hogy a parenchyma károsodott-e vagy normális. Ha károsodott, 

akkor az milyen, (enyhe, közepes vagy súlyos) fokú, ill. ha intrahepaticus térfoglaló folyamat 

volt, akkor egyértelműen le kell írni, hogy 1 vagy több gócú intrahepaticus térfoglaló 

folyamat jelei láthatók vagy nem láthatók. Ezen kívül, ha a klinikusnak volt még olyan 

kérdése, amire választ lehetett adni, a választ adjuk meg. 

 Néhány planáris gammakamerás májszcintigram lelete: 

 Normális: 

A 140 MBq 99mTc-szulfurkolloiddal végzett anterior, RAO és jobb oldal irányú, valamint 

poszterior felvételeken normális nagyságú máj és lép vetület ábrázolódott. Az aktivitás 

eloszlás egyenletes, intrahepaticus térfoglaló folyamat szcintigráfiás jelei nem láthatók. 

Összefoglaló vélemény: Normális máj lép szcintigram. 

 Enyhe máj parenchyma lézió: 

A 130 MBq 99mTc-szulfurkolloiddal végzett vizsgálat anterior, RAO, jobb oldali és 

poszterior irányú felvételein megnagyobbodott máj vetület ábrázolódott (legnagyobb átmérője 

18 cm). Az aktivitás eloszlása egyenletes, intrahepaticus térfoglaló folyamat jelei nem 

láthatók. A lép vetület normális nagyságú és helyzetű, aktivitás szintje kissé megemelkedett. 
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Összefoglaló vélemény: Hepatomegália, enyhe fokú májparenchyma lézióra utaló 

szcintigráfiás eltérésekkel intrahepaticus térfoglaló folyamat jelei nélkül. (kezdődő 

májkárosodás -cirrhosis- nem zárható ki). 

  Súlyos máj parenchyma károsodás (cirrhosis) szcintigráfiás képe: 

A 150 MBq  99mTc-szulfurkolloiddal anterior, RAO, jobb oldal irányú valamint poszterior 

felvételeken normálisnál mérsékelten kisebb májvetület ábrázolódott. A máj kevés 

radiofarmakont tárol, elsősorban a bal lebenyben. A máj nagyfokú parenchyma károsodására 

a  sternum, a bordák és gerinc csontvelői aktivitásának megjelenése is utal. A lépvetület 

jelentősen nagyobb, az aktivitás zömét dúsítja. Alsó vetületszéle kb. a köldök vonaláig ér. 

Amennyire megítélhető, intrahepaticus vagy intralinealis térfoglaló folyamat szcintigráfiás 

jelei nem láthatók. 

Összefoglaló vélemény: Előrehaladott májparenchyma károsodás (cirrhosis) típusos máj 

szcintigráfiás jelei. 
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6.C STATIKUS MÁJ SPECT VIZSGÁLAT LELETEZÉSE 

 A lelet bevezetőjében indokolni kell, hogy a SPECT vizsgálatot miért végeztük. A 

leggyakoribb eset, ha a májban levő haemangioma, azaz nagyobb vértartalmú terület 

kimutatása a cél. Kevesebbszer, de előfordul, hogy HIDA vizsgálat végén, a perzisztáló 

HIDA aktivitásgócot (FNH) szeretnénk SPECT-tel leképezni. Végül előfordul, hogy az 

intrahepaticus térfoglaló folyamat leképezése a cél, és ezek pontos szegmentszerű 

meghatározását akarjuk elvégezni. A vizsgálat bevezetőjében tehát meg kell adni pontosan 

azoknak a radiofarmakonoknak a nevét, mennyiségét, amelyekkel a vizsgálatot végeztük és 

röviden le kell írni, hogy a vizsgálat hogyan történt. Ez után lehet rátérni arra, hogy a SPECT 

vizsgálat metszeti képsorán az eltéréseket melyik szegmentumban, milyen magasságban lehet 

megtalálni. A leletben nyilatkozni kell annak természetéről (pl. fokálisan magas 

radiofarmakon dúsulás, mely nagy vértartalomra utal stb.). Amennyiben intralieneális 

térfoglaló folyamatot kimutatása a cél természetesen azt is le kell írni. Az összefoglaló 

véleményben mindenképpen válaszolni kell arra a kérdésre, amit a klinikus feltett. Tehát van-

e haemangioma, van-e fokális nodulális hiperplázia, ill. megtaláltuk-e és hol az intrahepatikus 

térfoglaló folyamatot.  

 Néhány típusos statikus máj SPECT vizsgálat lelete 

 Normális kolloid máj SPECT vizsgálat lelete  

A 220 MBq mTc-szulfurkolloid beadása után 20 perccel készített SPECT vizsgálat 3 irányú 

sorozatmetszeti felvételein intrahepatikus térfoglaló folyamatra utaló eltérések nem láthatók. 

A lép vetületen belül sem észlelhető kóros aktivitás csökkenés.  

Összefoglaló vélemény: intrahepatikus térfoglaló folyamat nem látható. (a kérdezett 7-es 

szegmentum régiójában sem) 

 Kis körülírt haemangiomára jellemző máj SPECT lelet: 

1 ampulla PYP ív. beadása, majd 20 perccel utána adott 250 MBq 99mTc és 15 perc 

várakozás végén készített SPECT vizsgálat 3 irányú sorozatmetszeti felvételein a jobb lebeny 

laterális felső részén kb. a 7-es szegmentum régiójában 1.5 cm. nagyságú körülírt 

aktivitásemelkedés észlelhető. A jelzett dúsulás a CT során haemangiomának feltételezett 

eltéréssel identikusnak látszik. Hasonló jellegű eltérés a máj egyéb régiójában nem látható. A 

lép vetület normális morfológiájú. 

Vélemény: Kis haemangiomára jellemző máj SPECT adatok. 

 Több gócú intrahepatikus térfoglaló folyamat SPECT lelete: 

A 250 MBq-nyi 99m Tc-vel jelzett FYTON beadása után 20 perccel készített SPECT 

vizsgálat 3 irányú sorozatmetszetein a jobb lebeny régiójában 2 helyen, a bal lebenyben 1 

helyen (kb. a 6-os, 7-es, 2-es szegmentumok vetületében) 1.5-3 cm nagyságú aktivitáshiányok 

észlelhetők. A leírt eltérések az ultrahang vizsgálattal suspect-nek talált területeknek 

megfelelnek. Intralineálisan egy kb. 2 cm. nagyságú aktivitáshiány észlelhető a lép vetület 

középső-hátsó részén.  

Vélemény: Többgócú intrahepatikus és intralineális térfoglaló folyamat szcintigráfiás 

jelei.(gasztrointesztinális eredetű tumor met.-jeinek megfelelhetnek) 
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6.D A MÁJ EPETRANSZPORT (HIDA) VIZSGÁLATAINAK 

ÉRTÉKELÉSE  

 Általános szempontok 

 A lelet kezdetéhez nemcsak azt kell feltüntetni, hogy milyen radiofarmakon-ból 

(milyen HIDA fajtából) mekkora aktivitást adtunk, hanem arról is nyilatkozni kell, hogy 

HIDA sorozatfelvételeket készítettünk-e, vagy pedig folyamatos számítógépes monitorozás 

történt. Az előbbi esetben percre meg kell adni, hogy a beadás után hány perccel készültek a 

felvételek. Amennyiben órákkal később is történtek vizsgálatok, természetesen órákat is meg 

kell adni. Amennyiben számítógépes monitorozás történt, akkor ki kell térni arra, hogy a 

monitorozás hány percig tartott és közben történt-e valamilyen provokáció gyógyszerrel 

esetleg étellel vagy más módon. 

 

 Sorozat felvétellel készült 60 perces hida vizsgálat értékelési szempontjai: 

 Az értékelés szempontjai megegyeznek a számítógépes monitorozással végzett 

vizsgálat részösszegképeinek értékelésével. Mindkét esetben először a májfázis értékelését 

végezzük el. Ez a fázis 0-tól 10-12 percig terjed. Itt le kell írni a máj nagyságát, aktivitás-

eloszlását. A következő felvételen, mely általában 20-25 perccel a vizsgálat kezdete után 

készült, nyilatkozni kell arról, hogy a choledochus, ill. a cholecysta ábrázolódik-e, ill. 

elindult-e az epeürülés a duodenum felé. A mintegy 40-45. percben készült felvételen vagy 

részösszeg képen ki kell térni arra, hogy az epeürülés a duodenum felé folyamatos-e, a 

choledochus vetületen belül az aktivitás csökken, stagnál vagy emelkedik, ill. telődött-e az 

epehólyag. A 60. perc körüli időszakban készített felvételeken pedig jellemezni kell az 

epeürülés szemmel megítélhető állapotát, (tehát elsősorban a choledochus régiójára kell 

kitérni). Mindenképpen nyilatkozni kell arról, hogy az epeürülés normálisnak vagy 

meglassultnak véleményezhető, ill. a belekbe jutott aktivitás megfelel-e a normálisnak. 

 Néhány HIDA vizsgálat típusos lelete 

 Normális HIDA sorozat felvétel vizsgálati lelete 

A 160 MBq 99mTc -HIDA ív. beadása után 10-25-45-60 perccel készített felvételeken a korai 

fázisban normális nagyságú májvetület ábrázolódott, egyenletes aktivitás eloszlással. A 25 és 

45 perces felvételeken a centrális epe utak jól ábrázolódnak, az epehólyag telődése a 25. 

perctől már kimutatható. A 60 perces felvételen a radiofarmakon nagy része a 

vékonybelekben látható. A cholecysta vetület kissé csökkent, a centrális epe utak, 

choledochus régiójában pangásra utaló aktivitásretenció nem látható. 

Összefoglaló vélemény: Normális nagyságú májvetület, jól telődő cholecysta, akadálytalan 

epeürüléssel. 

 Papilláris szintű epeürülési akadály sorozat-HIDA felvételének vizsgálati lelete. 

A 180 MBq 99mTc-HIDA beadása után 5.-25.-40.-60.-percben készített felvételeken a korai 

fázisban a májvetület kissé nagyobb, aktivitása eloszlása mérsékelten egyenetlen. A 25 perces 

felvételen epehólyag telődése (a korábbi cholecystectomia-nak megfelelően) nem jött létre. 

Az epeürülés a duodenum felé a 45 és 60 perces felvételeken mérsékelt, ill. minimális. A 

centrális epe utak aktivitás szintje jelentősen magasabb a normálisnál, a choleduchus vetület 

kiszélesedett. 
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Összefoglaló vélemény: St.p. cholecystectomiam. Hepatomegália. Papilláris szintű epeürülési 

akadályra utaló szcintigráfiás eltérések. 

 Számítógépes monitorozással végzett TAKUS és Nitrát provokációs HIDA: 

 Normális lelet  

A 140 MBq 99 mTc beadása után a máj 110 percig tartó (1 perces képekkel történő) 

monitorozás során a korai (0-9 perces) felvételeken normális nagyságú májvetület 

ábrázolódott. Függ átmérője a med. clav. Vonalban 16 cm. Az epehólyag telődése korán kb. a 

20. perctől követhető és az 55. percben éri el aktivitás-maximumát. A duodenum felé történő 

epeürülés csak a 60. percben bekötött TAKUS infúzió (1 ng/kg /min.) után észlelhető. Az 

infúzió 45 percig tartott. Az infúzió 20. percében 1 tal. Nitromintot adtunk. 

HIDA transzport paraméterek: Tmax T1/2  

Máj: 12 perc 23sec. 

choledochus: 15 perc 22 sec. 

cholecysta  55 perc 8 sec.  

Epehólyag kiürített hányada (ejekciós frakció, EF): 89%. (normál érték: kb. 70 % felett) 

Összefoglaló vélemény: Normális nagyságú máj, jól telődő, és TAKUS hatására jól 

kontrahálódó epehólyaggal. Az epetransport paraméterek normálisak. Epeúti dyskinesis-re 

utaló eltérések nem észlelhető. 

 Elhúzódó HIDA transzport, rosszul kontrahálódó cholecystával (TAKUS és Nitrát 

provokációs HIDA):  

A 160 MBq 99mTc-HIDA beadása után 110 percig történt monitorozás, (1 perces képekkel) 

során jelentősen nagyobb májvetület ábrázolódott egyenletes aktivitás eloszlással. A 60. 

percben TAKUS infúziót (1 ng/kg/min in.) indítottunk, mely 45 percig tartott. Az infúzió 20. 

percében 1 tbl Nitromitot adtunk). Az epehólyag telődése későn a 40. perc után figyelhető 

meg. A centrális epe utak (choledochus) aktivitásszintje a vizsgálat során jelentősen 

magasabb a normálisnál. A duodenum felé történő ürülés csak később kb. a 40. perctől 

észlelhető. A Takus infúzió alatt az epehólyag csak mérsékelten kontrahálódott. Duodeno 

gastricus reflux nem látható.  

HIDA transzport paraméterek Tmax T1/2 

Máj: 15 perc 35 perc 

Choledochus: 18 perc 8 perc 

Epehólyag: 59 perc 210 perc 

Az epehólyag kiürített hányada (EF): 32% (normális: kb. 70% felett). 

Összefoglaló vélemény: Hepatomegália, papilláris szintű, ürülési akadályra utaló eltérésekkel. 

Renyhén kontrahálódó cholecysta.  
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7. VESEVIZSGÁLATOK LELETEZÉSE 

Általános szempontok:  

 A vizsgálatok leíró részében a használt radiofarmakon fajtáját, a beadott aktivitás 

mennyiségét rögzíteni kell. Tüntessük fel, hogy a vizsgálat statikus vagy dinamikus volt-e. Ha 

dinamikus vizsgálat történt, nyilatkozni kell arról, hogy az előtte gyógyszeres előkészítés volt-

e és milyen, illetve történt-e másik kamera renográfia, amivel jelen vizsgálat eredményét 

össze kívánjuk vetni. Különösen a renovascularis hypertonia szűrése céljából történt kamera-

renográfiás vizsgálatoknál ügyeljünk arra, hogy az esetleg alkalmazott ACE-gátló gyógyszer 

dózisát pontosan feltüntessük. Ugyanez vonatkozik az obstruktív uropathia miatt végzett 

kamera-renográfiákra, ahol a beadott Furosemid dózisát és a beadás időpontját is rögzíteni 

kell. Ugyancsak a lelet elején kell nyilatkozni arról, hogy a kamera-renográfia végén történt-e 

esetleg hólyagürülés (vesico ureterális reflux) vizsgálat.  

 

7.A STATIKUS VESE SZCINTIGRÁFIA  

 Néhány tipikus lelet: 

 Normális vese szcintigram: 

150 MBq 99mTc-DMSA ív. beadása után 3,5 óra múlva készítettünk gamma kamerával 

posterior, anterior és hátsó ferde irányból felvételeket a vesék régiójáról. A vese vetületek 

mindkét oldalon normális nagyságúak és helyzetűek, A vesék aktivitás-aránya: bal- 48%, 

jobb- 52%. Aktivitás eloszlásuk egyenletes, intrarenalis térfoglaló folyamat jelei egyik 

oldalon sem láthatók. 

Vélemény: Mindkét oldalon normális vese-szcintigram. 

 Alaki rendellenességgel rendelkező vese szcintigráfiás lelete: 

135 MBq 99mTc-DMSA ív. beadása után 4 órával posterior, anterior és hátsó ferde 

irányokból felvételek készültek a vesék régiójáról. Bal oldalon a vesevetület kissé nagyobb, 

aktivitás eloszlása egyenletes. Jobb oldalon a várható vesevetületnek megfelelően nem 

láthatók működő vese parenchymára jellemző aktivitás-emelkedés. Az anterior irányú 

felvételen kb. a jobb sacroiliacalis régió magasságában észlelhető egy normális nagyságú, 

kissé deformált parenchymával rendelkező vesének megfelelő aktivitás-emelkedés, mely a 

hólyag kiürítése után jobban vizualizálható. 

Vélemény: Bal oldalon normális vese-szcintigram, jobb oldalon distópiás vesének megfelelő 

vetületviszonyok. 

 Intrarenalis térfoglaló folyamat szcintigráfiás lelete: 

148 MBq 99mTc-DMSA ív. beadása után 4,2 óra múlva posterior, anterior és hátsó ferde 

irányokból készítettünk felvételeket a vesék régiójáról. Jobb oldalon normális nagyságú és 

helyzetű, egyenletes aktivitás-eloszlású vesevetület ábrázolódott. A bal oldali vese jelentősen 

megnagyobbodott, a működő parenchyma az ellenoldalnál lényegesen (16%-kal kevesebb). A 

bal vese felső pólusának megfelelően kiterjedt, kb. 3,5-4 cm nagyságú aktivitás-hiány 

észlelhető.  

Vélemény: Jobb oldalon normális vese-szcintigram, Bal oldalon intrarenalis térfoglaló 

folyamatra utaló szcintigráfiás eltérések. 



Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok leletezése Galuska L. 

Verzió: 2012.07.06.  42 

7.B DINAMIKUS VESESZCINTIGRÁFIÁK (KAMERA-RENOGRÁFIÁK 

LELETEZÉSE) 

 Általános szempontok: 

A vizsgálat leíró részében érdemes kitérni arra, hogy a betegnél korábban történt-e kamera 

renográfia, milyen célból és milyen eredménnyel. Ha a renográfia hypertonia szűrés céljából 

történt, akkor ezzel tisztázható, hogy megvan-e az a vizsgálatpár, amely a renovascularitás 

kérdésének eldöntéséhez szükséges. Amennyiben csak a vesefunkciók követése miatt 

történnek ismételt vizsgálatok, érdemes a korábbi vizsgálati eredményeket röviden ismertetni. 

A korábbi eredmények alapján, a lelet végén ki lehet térni a korábbi vizsgálatok eredményei 

tükrében arra, hogy a beteg klinikai állapota stagnál, progrediál vagy pedig javul. 

 Néhány lelettípus: 

 Normális kamera-renográfia előkészítés nélkül, vesefunkciós vizsgálati célzattal: 

230MBq 99mTc-MAG3 ív. beadása után 20 perces dinamikus vizsgálatot végeztünk fekvő 

helyzetben. A vesék szeparált funkció aránya: bal: 46%, jobb: 54%. A radiofarmakon 

transzport görbék paraméterei normálisak, lényeges oldaldifferencia nem látható. A vizelet 

lefolyás szabályos.  

Vélemény: Mindkét oldalon normális vesefunkcióra utaló kamera-renográfia.  

 Féloldali nagyfokú parenchyma károsodásnak megfelelő kamera-renográfiás vélemény: 

185 MBq 99mTc-MAG3 ív. beadása után ülő helyzetben 20 perces kamera-renográfiát 

végeztünk. A vesék szeparált funkciójában nagyfokú oldaldifferencia tapasztalható. A vesék 

funkció aránya. Bal oldalon: 72%, jobb oldalon: 28%. Bal oldalon a radiofarmakon 

transzportgörbe normális, jobb oldalon lényegesen alacsonyabb és elhúzódóbb. Vizelet 

lefolyási zavarra utaló eltérések jobb oldalon sem észlelhetők. 

Vélemény: Bal oldalon normális vesefunkció, jobb oldalon nagyfokú parenchyma 

károsodásra utaló vetületi és transzportgörbe eltérések. 

 Renovascularis hypertonia szűrés céljából végzett vizsgálat eredménye: 

Megfelelő hidrálás és 25 mg Tensiomin ACE gátló előkezelés után 20 perces dinamikus 

veseszcintigráfiát végeztünk 180 MBq 99mTc-MAG3 ív. beadása után. A vesék szeparált 

funkció aránya Bal oldalon: 47%, jobb oldalon: 53%. A transzport görbe Bal oldalon 

normális, jobb oldalon kissé elhúzódóbb, ürülési szakasza szabályos. A vizsgálat végén, jobb 

oldalon az ürülés üteme nem éri el a maximum 30%-át.  

Vélemény: Jobb oldali renovascularis eredetűnek tartható transzport zavarra utaló eltérések. 

ACE gátló nélküli vizsgálat ismétlése javasolt. 

 Furosemid adásával kombinált kamera-renográfiás lelettípus: 

Megfelelő hidrálás után 210 MBq 99mTc-MAG3 ív. beadása után 35 perces kamera-

renográfiát végeztünk, melynek 15. percében 1 g Furosemidet adtunk ív. A vesék szeparált 

funkció aránya: Bal oldalon: 52%, jobb oldalon 48%. Bal oldalon a transzportgörbe jelentősen 

elhúzódóbb, ami a 15. percben adott Furosemid hatására 17%/perc ürülési rátára gyorsul fel. 

(Normális: 15% felett) Jobboldalon a clearance anyag transzport görbéje normális.  
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Vélemény: Jobb oldalon normális kamera-renográfia, Bal oldalon szekunder pyelon tágulat 

okozta transzport zavar, normális furosemid válasszal. Organikus vizelet elfolyási 

nehezítettségre utaló eltérések nem láthatók.  
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8. AZ IZOTÓPOS GYULLADÁS KERESÉS VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

 Általános szempontok: 

A vizsgálat leíró részének kezdetén nyilatkozni kell arról, hogy mi a vizsgálat indikációja. 

Ismeretlen eredetű láz, bélgyulladás, körülírt hasi tályog, osteomyelitis vagy más körülírt 

folyamat keresése a cél. A továbbiakban nyilatkozni kell a vizsgálat előkészítéséről, az 

alkalmazott radiofarmakonról, a sejtjelzés módjáról és ne felejtsük el a felvételek időpontját 

feltüntetni! Mindezek után érdemes a különböző időpontokban készült vetületi képek 

információ tartalmáról nyilatkozni. Végül az összefoglaló véleményben ne felejtsünk el 

válaszolni, a klinikus által feltett kérdésre, vagyis arra hogy találtunk-e valahol körülírt 

gyulladásra utaló eltérést vagy nem. 

 Néhány lelettípus: 

 Gallium szcintigráfiával végzett mellkasi gyulladás keresése. 

150 MBq Ga-Citrát ív. beadása után 24 óra múlva anterior és posterior irányú mellkas 

felvételt készítettünk planáris gammakamerával. Az aktivitás-eloszlás mindkét felvételi 

irányból a fiziológiásnak megfelelő, körülírt kóros dúsulás a tüdők régiójában (radiológiai 

elváltozásnak megfelelő helyen sem) látható.  

Vélemény: Körülírt mellkasi gennygyülemre utaló kóros gallium halmozás nem látható. 

 Hasi gennygyülem gyanúja miatt végzett  gallium szcintigráfia lelete: 

162 MBq Ga-Citrát ív. beadása után 24 órával anterior mellkasi és hasi leképezés történt 

egésztest felvétel formájában. A mellkas régiójában kóros dúsulás nem látható. A jobb alhasi 

régióban kb. 5 cm átmérőjű gyűrűszerű intenzív gallium halmozás észlelhető, elsősorban 

anterior irányból. A kóros dúsulás az ultrahang vizsgálattal jelzett suspect jobb alhasi 

tályognak megfelel. 

Vélemény: Körülírt gennygyülemre utaló eltérések a jobb alhasi régióban. Az, UH által jelzett 

krónikus tályog lehetőségét támogatja.  

 In vitro granulocyta jelöléssel indított vizsgálat eredménye hasi gyulladás esetében. 

A fél évvel korábban történt vizsgálat során gyulladásra utaló kóros dúsulás volt kimutatható 

a colon descendens-sigma régiójában. Jelenleg: 

159 MBq 99mTc-HMPAO-val jelölt fvs. szuszpenció ív. beadása után 30, 60, 120 és 150 

perces felvételeket készítettünk a mellkas és has régiójáról. Az 1 órás felvételen, a colon 

deszcendens és szigma régiójában már intenzív aktivitásemelkedést lehetett kimutatni, mely a 

további felvételeken fokozódott. A hasi régió egyéb részein a fiziológiásnak megfelelő 

változó intenzitású és elhelyezkedésű bélaktivitás ábrázolódott. 

Vélemény: akut colistinek megfelelő eltérések a colon descendens-sigma régiójában. A 

korábbi vizsgálathoz viszonyítva az aktivitás kiterjedése lényegesen növekedett. 

 In vivo antigranulocyta jelöléssel indított vizsgálat:  

Két héttel korábban pancreatítis miatt opus. Hasi gennygyülem? 

540 MBq 99mTc-jelzett BW250/183 antigranulocyta MoAb ív. beadása után 6 óra múlva 

egésztest leképezést, majd hasi SECT-et végeztünk. Az anterior és posterior irányú egésztest 
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felvételeken a koponya, törzs, valamint a végtagok régiójában normális kiterjedésű 

csontvelőnek megfelelő aktivitás eloszlást kaptunk. A felhasi régiójában a máj bal oldalán a 

korábbi pancreas műtét régiójában kiterjedt kb. 6 cm nagyságú intenzív aktivitás-emelkedés 

ábrázolódott. A hasüreg bal oldali részén, ill. a medencei régió bal oldalán kisebb intenzitású, 

de ugyancsak kórosnak tartható aktivitásemelkedés észlelhető. 

Vélemény: bal felhasi gennygyülemnek megfelelő szcintigráfiás eltérések, a  medencében 

történő propagáció jeleivel.  
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9. ONKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK LELETEZÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

9.A EGYFOTONOS IZOTÓPOKKAL TÖRTÉNŐ ONKOLÓGIAI 

VIZSGÁLATOK - ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

 Az onkológiai vizsgálatoknál nyilatkozzunk az előzetes izotópdiagnosztikai 

vizsgálatok eredményeiről. Ez különösen a csontszcintigráfiánál fontos.  Megemlítendő, hogy 

mikortól, milyen idő intervallumban hány vizsgálat történt és ezek eredménye onkológiai 

szempontból milyen volt. Vagyis mindvégig negatív eredményű csontszcintigráfiás 

vizsgálatokat láttunk korábban, vagy volt esetleg közöttük pozitív is. A pozitivitást onkológiai 

értelemben kell érteni, tehát a benignusnak tartható különböző degeneratív eltérések leírásáról 

nem feltétlenül kell nyilatkozni. Ezek után kell majd leírni a szokásos leletformátumoknak 

megfelelően azt, hogy milyen izotópot adtunk be milyen leképezés történt. Ezután az 

eltéréseket, valamint az összefoglaló véleményt lehet leírni Ha korábban, malignus 

eredetűnek gondolt dúsulásokat írtunk le akkor ne felejtsünk el az összefoglaló véleményben 

nyilatkozni arról, hogy a jelenleg leírt eltéréseket progressziónak vagy regressziónak tartjuk.  
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9.B CSONTSZCINTIGRÁFIA 

 Negatív csontszcintigráfiás egésztest vélemény 

1998 és 1999-ben történt onkológiai szempontból negatív eredményű csontszcintigráfiás 

egésztest leképezés. Jelenleg: 

610 MBq 99mTc-MDP ív. beadása után egésztest leképezést végeztünk. A vese vetületek 

mindkét oldalon normálisak, scoliosis jelei nem láthatók: A csontrendszer vetületében körülírt 

kóros dúsulás nem észlelhető. 

Vélemény: Negatív egésztest csontszcintigráfia. 

 Több körülírt dúsulás az egésztest csontszcintigráfiás képen: 

1997, 1998, 1999-ben negatív eredményű egésztest csontszcintigráfia történt. Jelenleg: A 

vesevetületek mindkét oldalon normálisak, scoliosis jelei nem láthatók. A sternum középső 

harmadában, ill. posterior irányból az LII csigolyának, jobb oldalon az V. borda laterális 

ívének megfelelően intenzív körülírt aktivitás-emelkedések láthatók. 

Vélemény: Met. folyamatra suspect eltérések a leírt régióban. A korábbi negatív eredményű 

vizsgálatokhoz viszonyítva progresszióként értékelendők. Célzott radiológiai vizsgálat 

javasolt. 
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9.C GALLIUMMAL, MIBI-VEL, INDIUM-OCTREOSCAN-NEL VÉGZETT 

ONKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSI 

SZEMPONTJAI: 

 Általános szempontok:  

A bevezetőben nyilatkozni kell arról, hogy a vizsgálatot miért kérték, majd leírandó a beadott 

izotóp fajtája, aktivitása, ill. az, hogy mennyi idő múlva történt a leképezés. Amennyiben 

ismételt leképezés történt azt is tüntessük fel a leleten. Ezután következik a részletek leírása. 

 Pozitív gallium szcintigráfia Hodgkin kóros betegnél: 

Hodgkin kór kezelés előtti stádiumfelmérése céljából kért vizsgálat. 

170 MBq Ga-Citrát ív. beadása után 48 órával egésztest leképezést végeztünk kétfejes 

SPECT-tel. 

Kóros Ga halmozás körülírt pontszerű formában a bal nyaki régióban, valamint a bal 

mediastinumnak megfelelően kb. 5 cm átmérőjű, kifejezett kóros dúsulás formájában 

észlelhető. Emellett a hasi régióban paraaorticusan kb. 5 cm nagyságú körülírt aktivitás-

emelkedés észlelhető. A hasüreg vetületében a vastagbél aktivitás fiziológiásnak tekinthető.  

Vélemény: Harmadik stádiumú Hodgkin kórnak megfelelő Ga szcintigráfiás eltérések. (A 

kérdezett axilláris régióban kóros gallium halmozás nem észlelhető.) 

 Carcinoid tumor kutatása céljából végzett In-Octreoscan vizsgálat pozitív eredménye. 

A vizsgálatot carcinoid tumor kimutatása céljából indikálták.  

212 MBq 111In-Octreoscan beadása után 6 és 20 óra múlva egésztest felvételeket 

készítettünk. A 6 órás egésztest felvételen a jobb mellékvese régiójában posterior irányból 

suspect, kb. 3-4 cm nagyságú aktivitásemelkedés volt észlelhető, mely a 24 órás felvételen 

intenzívebbé vált. A SPECT metszeteken közvetlenül a jobb vese felső pólusa előtt mintegy 3 

cm nagyságban ábrázolódik. Az egésztest felvételen egyéb helyen kóros radiofarmakon 

halmozás nem észlelhető. 

Vélemény: Carcinoid tumorra jellemző típusos eltérések a jobb vese felső pólusánál. 
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9.D FDG PET-TEL VÉGZETT ONKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 

EREDMÉNYÉNEK LEÍRÁSA 

 Általános szempontok:  

Bevezetésként leírandó, hogy miért kérték a vizsgálatot, mi a klinikai kérdés, majd 

megemlítendő, hogy milyen előkészítéssel történt a vizsgálat. (Éhgyomri állapotban volt-e a 

beteg?)  Jelezni kell az FDG dózisát, valamint azt, hogy a beadás után mennyi idővel 

kezdődött a leképezés, és az milyen régiókról történt. Leírandó az is, hogy a vizsgálatot 

elnyelés korrekcióval vagy anélkül végeztük-e. Amennyiben strukturális vizsgálattal CT vagy 

MRI képfúziós vizsgálat történt, ezt is meg kell említeni.  Az eddig említett szempontokat 

kitöltött táblázatos formában lehet feltüntetni a lelet elején. Utána a leíró rész következhet, 

amely tartalmazza, hogy melyik régióban milyen intenzitású kóros aktivitás-emelkedést 

láttunk. Mindenképp nyilatkozni kell arról, hogy a kóros dúsulás malignus folyamatra 

jellemző-e vagy sem. Meg kell adni a leletben, hogy a normális háttérhez viszonyítva 

mennyivel magasabb az aktivitásszintje, vagy ha SUV számítás történt, annak hányszorosa 

észlelhető. A leletet a szokásos összefoglaló vélemény zárja, melynek tartalmaznia kell a 

rövid választ a feltett klinikai (onkológiai) kérdésre. 

 Példák:   

 Ismeretlen eredetű primaer tumor kimutatása céljából végzett FDG-PET vizsgálat 

eredménye: 

A vizsgálatot a bal axillából történt nyirokcsomó biopsziával igazolt, ismeretlen eredetű 

primaer adenocarcinoma kimutatása céljából kérték.  

Reggeli éhgyomri állapot után nyugalmi fekvő helyzetben 410 MBq 18F-FDG ív. beadása 

történt a bal könyökvénába. 65 perc múlva a koponyaalaptól combközépig egésztest 

leképezést végeztünk, elnyelés korrekció nélkül. 

A nyaki, mellkasi és hasi régiók transaxiális metszeteinek elemzése után egyértelműen kóros 

FDG halmozást kimutatni nem tudtunk. A has régiójában a vesék, ill. a medencében a hólyag 

fiziológiás FDG halmozása látszott.  

Vélemény: A keresett primer tumorra utaló kóros FDG halmozás nem észlelhető. 

 Solitaer mellkasi kerekárnyák malignitásának (FDG halmozásának) véleményezése: 

Reggeli éhgyomri állapot után 380 MBq 18F-FDG bal könyökvénába történő beadásával 

indítottuk a vizsgálatot. A koponya bázistól a máj középső harmadáig végeztünk leképezést, 

elnyelés-korrekció nélkül. A transaxialis képek elemzése során a CT-el jobb oldalon az alsó 

lebeny VI. szegmentumának megfelelő helyen látott kb. 3 cm nagyságú strukturális eltérésnek 

megfelelően intenzív FDG halmozás észlelhető. A mellkas régiójában a jobb tüdő hilusi 

részének megfelelően kb. 1 cm nagyságú, az az ellenoldali normális háttérnél kb. 2,5-szer 

nagyobb, ugyancsak kóros aktivitás-emelkedés észlelhető. Az ellenoldali hilusban, 

mellkasfélben nem látható kóros dúsulás. 

Vélemény: Jobb oldali primer malignus tüdőfolyamat, ill. hilusi áttétnek megfelelő kóros 

FDG akkumuláció. Az ellenoldal nem látszik érintettnek. 
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9.E METIONIN PET VIZSGÁLAT VÉLEMÉNYEZÉSE: 

 Általános szempontok: 

A lelet bevezetőjében kell nyilatkozni arról, hogy korábban történt-e, és milyen 

radiofarmakonnal, onkológiai szempontból milyen eredményű egyfotonos izotóp vagy PET 

vizsgálat. A strukturális vizsgálóeljárások (UH, CT, MR) eredményeit említsük meg. Mit 

észleltek, melyik régióban és ennek kérték-e a metioninnal történő utánvizsgálatát. Ezután 

jelezzük az alkalmazott radiofarmakon dózisát, fogalmazzuk meg a leíró részt, majd az 

összegzést.  

Az összegzésben mindenképpen válaszolni kell arra, hogy a vizsgálat eredménye támogatja-e 

a klinikus által felvetett tumor fennállását vagy sem. 

 Példák: 

 Pozitív mellkasi metinon PET vizsgálat eredménye: 

A betegnél fél évvel korábban egésztest FDG leképezés történt, ami negatív eredménnyel 

zárult. Jelen vizsgálatot a jobb axilláris régióban UH-val és CT-vel észlelt mintegy 2 cm 

nagyságú terime malignus természetének tisztázására kérték. 

760 MBq 11C-metionin ív. nyugalmi beadása után 20 perccel mellkasi leképezést végeztünk, 

elnyelés korrekció nélkül. A mellkas transaxiális metszeteinek elemzése során, a jobb 

mellkasfalon, a jobb axilláris régióban az UH által jelzett terimének megfelelően a háttérnél 

kb. 3,2-szer magasabb metionin halmozás észlelhető. Egyéb mellkasi régiókban kóros dúsulás 

nem látható. 

Vélemény: Remanens? Recidíva? tumorra utaló metionin halmozás a jobb axilláris régióban. 
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10. MULITMODALITÁSÚ ESZKÖZÖKKEL (PET VAGY SPECT CT) 
VÉGZETT VIZSGÁLATOK VÉLEMÉNYEZÉSE 

10.A ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK:  

A multimodalitásnak megfelelő bevezetőben modalitásonként kell nyilatkozni arról, hogy az 

adott készüléken a vizsgálat milyen paraméterekkel, milyen beállításokkal történt. Tehát 

SPECT-CT esetében először részletezni kell az adatgyűjtés során beállított SPECT 

paramétereket, ill. a CT vizsgálathoz beállított CT paramétereket külön-külön. Az adatokat 

kitöltött táblázatos formában is feltüntethetjük. Amennyiben volt korábbi PET vagy CT 

esetleg multimodalitású technikával készült vizsgálata, annak eredményét röviden 

összefoglalva érdemes leírni, a későbbi összehasonlításhoz. A véleményezést a nukleáris 

medicina módszerrel kapott információ értékelésével érdemes kezdeni. A kóros 

radiofarmakon halmozású helyeket kell módszeresen (például a fej felől haladva) sorbavenni 

és részletezni. A részletezés során a kóros dúsulást a strukturális vizsgálaton látható anatómiai 

lokalizációnak megfelelően kell leírni. Ugyanakkor nem kell részletezni radiológiai lelet-

szerűen a strukturális vizsgálatot, különösen nem, ha az ún. low dose CT beállítással történt. 

Ugyanakkor, ha ezeken a strukturális felvételeken szembetűnő és jól észlelhető olyan 

eltéréseket látunk, amelyek a beteg klinikai státusához, kezeléséhez esetleg kiegészítő 

információkat szolgáltatnak, ezeket mindenképpen le kell írni. 

 FDG PET-CT agy leletminta, kóros: 

A radiofarmakon beadása után 60 perccel a koponyáról alacsony dózisú natív helikális CT 

sorozat készült, elnyelési korrekció és anatómiai lokalizáció céljából. Ezt követően ugyanezen 

régióról 10 perces 3D emissziós adatgyűjtés történt. 

 Jobb túlsúllyal mindkét oldalon parietalisan és temporalisan kifejezett aktivitás-csökkenés 

figyelhető meg. Bifrontalisan diffúzan kissé alacsonyabb FDG-felvétel észlelhető. A visualis 

cortex, subcorticalis struktúrák és a cerebellum aktivitás-szintje megtartott.  

Vélemény: 

Alzheimer-kórra típusos FDG-felvételi mintázat. 



Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok leletezése Galuska L. 

Verzió: 2012.07.06.  52 

10.B ONKOLÓGIAI PET-CT VIZSGÁLAT VÉLEMÉNYEZÉSE 

 Az általános bevezetőben említetteknek megfelelően rögzíteni kell a betegazonosítók 

mellett, a PET-CT készülék típusát, a begyűjtési módot, az injektált aktivitást, a várakozási 

időt, a PET-tel készített mezők számát, a gyűjtési időt szeletenként és a CT paraméterek közül 

legalább a feszültséget és a mA secundumot valamint a CT szeletvastagságot. Az adatokat 

kitöltött táblázatos formában is feltüntethetjük.  

A lelet leíró részében érdemes szisztematikusan pl. felülről lefelé haladva leírni az egyes 

régiókban látható kóros dúsulásokat, vagyis a koponyabázis, fej-nyak régió, mellkas has és 

medence vonatkozásában. Nyilatkozni kell arról, hogy hol látható FDG dúsulás és ennek a 

lokalizációját, elhelyezkedését a CT felvételen hol tudjuk pontosítani. Amennyiben a CT 

felvételen jól mérhető laesióról van szó az átmérőt meg kell adni és ez után nyilatkozni arról, 

hogy ennek az FDG felvétele kóros vagy normális. Az FDG felvétel mértékének kifejezésére 

valamilyen szakmailag közismert számot is megadhatunk (Pl. SUV) vagy pedig egyéb értéket, 

mondjuk a másik oldalon látott normál aktivitáshoz viszonyított FDG dúsulási különbséget 

adjuk meg.  

 A leíró részben meg kell válaszolni a klinikus kérdését amennyiben volt ilyen, 

különösen, ha ez egy adott régióra vagy egy adott strukturális eltérésre vonatkozott.  Például 

ha kérdezik, hogy a májban van-e metasztázis. Amennyiben nincs, le kell írni, ha van, akkor 

természetesen pontosan lokalizálni. Tehát a feltett kérdés figyelembevételével szerkesszük a 

leíró részt.  

 Az összefoglaló véleményben nagyon röviden összegezni kell, hogy a felvetett 

klinikai problémára a vizsgálat milyen választ adott. Mindenképpen válaszolni kell arra, hogy 

a kérdéses régióban malignus folyamatra utaló eltérés ábrázolódott-e vagy sem. Az 

összefoglaló véleményben a szokásos módon az alapbetegség stádiumának megfelelő 

összegző véleményt kell rögzíteni és válaszolni a feltett diagnosztkai kérdésre. 

Megjegyzés: Amennyiben kontrasztanyaggal, diagnosztikai paraméterekkel rendelkező CT 

vizsgálat is történt, erre az összefoglaló véleményben utalni kell, és az elvégzett radiológiai 

vizsgálat véleményét és eredményét a radiológus aláírásává külön mellékelni kell. (Low-dose 

CT eredményét radiológussal véleményeztetni rutinszerűen nem szükséges, erről radiológiai 

típusú véleményt a nukleáris medicina szakorvosnak nem kell kiadnia.) 

 Onkológiai PET-CT leletminták: koponya 

 PET-CT Metionin koponya negatív:  

A radiofarmakon beadása után 20 perccel a koponyáról alacsony dózisú natív helikális CT 

sorozat készült, elnyelési korrekció és anatómiai lokalizáció céljából. Ezt követően ugyanezen 

régióról 10 perces 3D emissziós adatgyűjtés történt. 

Bal oldalon parieto-occipitalisan postoperatív állományhiány és aktivitás-defektus figyelhető 

meg. A műtéti területben, illetve máshol az agyállományban kóros metionin-halmozás nem 

észlelhető. 

Vélemény: Recidív tumor nem igazolható. 

 PET-CT metionin koponya, pozitív: 

A radiofarmakon beadása után 20 perccel a koponyáról alacsony dózisú natív helikális CT 

sorozat készült, elnyelési korrekció és anatómiai lokalizáció céljából. Ezt követően ugyanezen 

régióról 10 perces 3D emissziós adatgyűjtés történt. 
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Bal oldalon a cella media és a frontalis kamraszarv mellett, fronto-temporalisan, a törzsdúcok, 

a thalamus és az insula területén, valamint a temporalis pólust kitöltve durván egyenetlen, 

intenzív metionin-dúsulás észlelhető. Fronto-basalisan két 15 illetve 17 mm-es aktivitás-

defektust mutató cystosus képlet látszik. 

Vélemény: Kiterjedt recidív fronto-temporalis tumornak megfelelő kóros metionin-halmozás. 

 PET-CT FDG egésztest 

 Negatív: 

A radiofarmakon beadása után 60 perccel, per os kontrasztanyag itatása mellett a 

koponyabázistól a combok proximalis harmadáig alacsony dózisú natív helikális CT sorozat 

készült, elnyelési korrekció és anatómiai lokalizáció céljából. Ezt követően ugyanezen 

régióról 3D emissziós adatgyűjtés történt. 

A nyakon, supraclavicularisan, axillarisan és mediastinalisan kóros FDG-halmozás nem 

látható. A tüdőkben fokális morfológiai eltérés, magas FDG-felvételű góc nem azonosítható. 

Az emlőkben körülírtan dúsító terület nem ábrázolódott.  

 A máj VII. segmentumban subcapsularisan 2 cm-es hypodens terület figyelhető meg, 

ugyanitt kórjelző FDG-dúsulás nem észlelhető. A májban máshol sem figyelhető meg fokális 

FDG-halmozás. A lép radiofarmakon-akkumulációja egyenletes. A pancreas és a mellékvesék 

régiója eltérés nélkül. A gyomor fiziológiás aktivitással ábrázolódott. A vesékben a jobb 

ureterben és az uretero-ileo-cutaneostma területén és a stoma zsákban élettani kiválasztásnak 

megfelelő aktivitás detektálható. A kismedencében és az infradiaphragmaticus 

nyirokrégiókban pathológiás FDG-felvételt mutató képlet nem differenciálható.  

 A leképezett csontokban FDG-felvételi eltérés nem látszik. 

Vélemény: 

Sem a májban, sem egyéb területen metastasisra utaló kóros FDG-halmozás nem 

azonosítható. 

 Kóros, (a)  

A radiofarmakon beadása után 60 perccel, per os kontrasztanyag itatása mellett a 

koponyabázistól a combok proximalis harmadáig alacsony dózisú natív helikális CT sorozat 

készült, elnyelési korrekció és anatómiai lokalizáció céljából. Ezt követően ugyanezen 

régióról 3D emissziós adatgyűjtés történt. 

A nyakon, supraclavicularisan, axillarisan és mediastinalisan kóros FDG-halmozás nem 

látható.  

A jobb tüdőcsúcsban ventralisan egy kb. 4,5 cm legnagyobb kiterjedésű szabálytalan alakú, 

levegőbronchogramot tartalmazó, FDG-halmozó terület észlelhető. A jobb tüdő középső 

lebenyében, a hilustól a pleuráig húzódó, legnagyobb kiterjedésében kb. 7 cm-es, ék alakú, 

levegőbronchogramot tartalmazó, lágyrészdenzitású, radiofarmakont halmozó terület 

detektálható.  A jobb tüdőben basalisan, a 9. segmentumban subpleuralisan egy szabálytalan 

alakú, kb. 2,5 cm legnagyobb átmérőjű, mérsékelt fokú FDG-felvételt mutató 

lágyrészdenzitású képlet észlelhető. A bal tüdőben magas FDG-felvételű góc nem 

azonosítható.  

A szív fokozott radiofarmakon-felvételt mutat. 

A máj és lép radiofarmakon-akkumulációja egyenletes, góc nem differenciálható.  
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A pancreas és a mellékvesék régiójában FDG-felvételi eltérés nem észlelhető.  

A vesékben és a hólyagban élettani kiválasztásnak megfelelő aktivitás detektálható.  

A kismedencében és az infradiaphragmaticus nyirokrégiókban pathológiás FDG-felvétel nem 

figyelhető meg.  

A belek fiziológiás FDG-felvétellel ábrázolódnak. 

A leképezett csontokban FDG-felvételi eltérés nem látszik. 

Vélemény: Kóros, szabálytalan alakú, mérsékelten radiofarmakon-halmozó területek a jobb 

tüdőben a fent részletezett lokalizációkban, melyek FDG-avid tumoros folyamatra nem 

típusosak, de malignitás lehetősége sem zárható ki teljes biztonsággal. Egyéb lokalizációban 

kóros nem ábrázolódott. 

 Kóros, (b)  

A radiofarmakon beadása után 60 perccel, per os kontrasztanyag itatása mellett a 

koponyabázistól a combok proximalis harmadáig alacsony dózisú natív helikális CT sorozat 

készült, elnyelési korrekció és anatómiai lokalizáció céljából. Ezt követően ugyanezen 

régióról 3D emissziós adatgyűjtés történt. 

 A nyakon és supraclavicularisan kóros FDG-halmozást mutató nyirokcsomó nem látható. A 

nyak alsó harmadában dorsalisan, Bal oldalon, a bőrön 8 m-es aktivitástöbblet észlelhető, 

ugyanitt egyértelmű morfológiai eltérés nem differenciálható (gyulladásos laesio?). A jobb 

axillaban kettő, bal oldalon egy 12-13 mm-es FDG-t diszkréten halmozó, vs. reaktív 

nyirokcsomó látszik.  

A jobb tüdőcsúcsban 4x4,5 cm-es spiculalt, FDG-t intenzíven halmozó lágyrészképlet 

ábrázolódott, centrálisan necrosisra utaló csökkent aktivitású területtel. Az elváltozás caudalis 

végének szintjében lateralisan egy hasonló, 10-15 mm-es, szintén halmozó eltérés észlelhető. 

Ebben a síkban medialisan apró, diszkrét aktivitástöbblet is megfigyelhető. A tüdőkben 

máshol magas FDG-felvételű góc nem azonosítható. A bifurcatio előtt 27x25 mm-es, a jobb 

hilusban két, 18 illetve 20 mm átmérőjű, intenzív FDG-halmozású nyirokcsomó ábrázolódott.  

Az emlőkben kóros nem észlelhető. 

A máj és lép radiofarmakon-akkumulációja egyenletes, góc nem differenciálható. A bal 

mellékvese mediális szára vaskosabb, ugyanitt kb. 1 cm-es fokális FDG-dúsulás detektálható. 

A pancreas és a jobb mellékvese régiója eltérés nélkül. A gyomor és a belek fiziológiás FDG-

felvétellel ábrázolódnak. A vesékben és a hólyagban élettani kiválasztásnak megfelelő 

aktivitás detektálható. A kismedencében és az infradiaphragmaticus nyirokrégiókban 

pathológiás FDG-felvétel nem figyelhető meg.  

 A jobb 6. bordaíven ventrolateralisan 1cm körüli FDG-akkumuláció észlelhető. Egyebekben 

a leképezett csontokban FDG-felvételi eltérés nem látszik. 

Vélemény: Jobb pulmonalis malignus folyamatnak és hilusi, mediastinalis áttéteknek 

megfelelő kóros FDG-halmozások. A bal mellékvesében met.-re suspect dúsulás. Soliter 

borda góc. 
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10.C ONKOLÓGIAI SPECT-CT VÉLEMÉNYEZÉSE 

 Az általános bevezető részben leírtaknak megfelelően az adatgyűjtési adatok előtt 

először a SPECT-CT készülék típusát kell megadni. 

A leíró véleményt a vizsgált szerv vagy szervrendszertől függően kell indítani. Tehát pl. egy 

egésztest csontszcintigráfiával indított SPECT-CT vizsgálat leírását kezdhetjük azzal, hogy az 

egésztest csontszcintigráfiát véleményezzük. Utána külön kitérünk a SPECT módon 

leképezett régióra. Melyik régió leképezése történt, mi látható a metszetsorozat képeken, van-

e kóros dúsulás. Ez hol helyezkedik el a CT felvételek megtekintésével, ill. a lokalizációt a 

CT-nek megfelelően kell megadni. A mellékleleteket mind az izotópvizsgálaton, mind a CT 

vizsgálat eredményén meg lehet említeni, amennyiben ezek klinikailag relevánsak. 

Tehát annak ellenére, hogy a SPECT-CT vizsgálat onkológiai típusú csontvizsgálat volt, meg 

kell említeni, hogy mindkét oldalon látjuk a normális vesevetületet Ugyancsak meg kell 

említeni, hogy ha az izotópvizsgálaton pl. vizelet lefolyási akadály ábrázolódik, vagy 

bármilyen olyan kórosnak tartható dúsulás, amely klinika szempontból releváns. Ugyanez 

ajánlható a CT képek véleményezésénél is. Amennyiben szembeötlő és klinikailag fontos CT 

eltérés ábrázolódott, azt ajánlatos leírni. Az összefoglaló vélemény pedig szokás szerint a 

feltett klinikai kérdésre adott válasszal kell igen röviden összegezni.  
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10.D KARDIOLÓGIAI SPECT-CT VIZSGÁLAT VÉLEMÉNYEZÉSE 

 A készülék típusának megnevezése, majd az izotópvizsgálat előkészítése, az esetleg 

elvégzett terhelésnek a paraméterei rögzítendők. Ugyancsak rögzíteni kell, hogy milyen 

protokoll szerint történt és milyen terhelés, tehát dypiridamol, nyugalmi, terheléses vizsgálat, 

egynapos protokoll vagy kétnapos protokollban. Mekkora aktivitásokat kapott a beteg, 

mennyi várakozási idő után milyen SPECT felvétel történt, illetve ha EKG gate-elés volt, ezt 

külön meg kell említeni. A CT vizsgálat paramétereit ugyancsak rögzíteni kell, nemcsak azt, 

hogy hány kV-tal és hány mA secundummal, hanem az egyéb paramétereket is az előtolási 

sebességet a szelet vastagságot is rögzíteni kell. A SPECT gyűjtésre vonatkozó paramétereket, 

majd a beadott radiofarmakon nevét, a beadott aktivitás mennyiséget, a vizsgálatig eltelt 

várakozási időt és a számítógépes feldolgozás módját  kitöltött táblázatos formában is 

feltüntethetjük. 

A kardiológiai vizsgálatoknál először a koszorúér anatómiát érdemes értékelni, nyilatkozni 

kell annak normális v. kóros voltáról a szűkűletek helyéről, annak okáról, a látható stantek és 

mindenféle említésre méltó strukturális eltérés mértékéről, helyéről, kóros v. fiziológiás 

voltáról. Ezt a szakaszt, a radiológiai szakaszt, kontrasztanyagos vizsgálatról lévén szó 

radiológus vagy kardiológus is véleményezheti. 

Alatta a terheléses és nyugalmi vizsgálatokra vonatkozó értékelési elvek alapján fogjuk leírni, 

hogy mit látunk a terheléses és amennyiben volt, a nyugalmi felvételen. A két konstelláció 

megfelel-e ischaemiának vagy infarktusnak, illetve ha EKG gate-elés történt látszott-e valahol 

falmozgás-zavar vagy akinesis. Amennyiben a klinikus rákérdez arra, hogy egy adott régióban 

van-e kóros eltérés, (pl. ischaemia, hibernált myocardium stb.) akkor ezt a leíró részben a 

régiót megnevezve konkrétan meg kell válaszolni. Amennyiben a szív teljesítményét, ejekciós 

frakcióját kérték, ezt meg kell határozni és le kell írni.  

Az összefoglaló véleményben újrabb utalni kell a koszorúér morfológiára általánosságban, ill. 

utalni kell a radiológiai részben leírt eltérésekre, és hozzá kell írni az ezzel szinkronizálható 

metabolikus eltéréseket, tehát az ischaemiát, az infarktust vagy egyéb kóros eltérést. 



Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok leletezése Galuska L. 

Verzió: 2012.07.06.  57 

11. TÁRGYMUTATÓ 

 

 



Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok leletezése Galuska L. 

Verzió: 2012.07.06.  58 

A,Á 

Alzheimer, 13, 42 
antigranulocyta, 37 

Cs 

csontszcintigráfia, 38 

E,É 

epeürülési akadály, 32, 33 

F 

FDG PET, 2, 3, 21, 22, 39, 42 
first pass, 2, 23 

G 

gallium szcintigráfia, 37, 39 
granulocyta, 37 

H 

HIDA, 3, 30, 31, 32, 33 

I,Í 

Indium-Octreoscan, 3, 39 

K 

kamera-renográfiák, 3, 34, 35 

M 

májszcintigráfia, 3, 29 
májszcintigráfiás, 29 
MIBI, 3, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 39 

Ny 

nyelőcső motilitás, 3, 27 

O,Ó 

ONKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK, 3, 36, 38, 39 

P 

pajzsmirigy, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
perfúziós tüdőszcintigráfia, 24 
PET, 2, 3, 14, 15, 16, 41, 42, 43, 44, 45 
Pick, 13 
Pulmonális embolizáció, 24, 25, 26 

Sz 

szcintigramok, 2, 4 
szív-vérpool (MUGA), 2 

T 

Takus, 33 

V 

veseszcintigráfia, 3 

 


	1. Leletezési alapelvek, leletformátum
	1.A A szcintigramok alaki részének leírása

	2. Endokrin szervek vizsgálatai
	2.A PAJZSMIRIGY SZCINTIGRÁFIA ÉRTÉKELÉSE
	Körülírt eltérések
	Összefoglaló vélemény:
	Néhány lelettípus
	 Normális pajzsmirigy-szcintigram:
	 A struma nodosa szokványos lelete:
	 Hideg göb leírása:
	 A forró göb leírása:


	2.B A MELLÉKPAJZSMIRIGY SZCINTIGRÁFIA LELETEZÉSE
	Bevezető, leíró rész
	Néhány lelettípus
	 Negatív mellékpajzsmirigy szcintigráfia:
	 Parathyreoidea adenomákat leíró leletpélda:



	3. A KÖZPONTI IDEGRENDSZER IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAINAK LELETEZÉSE
	3.A Liquor dinamikai vizsgálatok
	A liquorcsorgás vizsgálati képsorának értékelése:
	A liquor termelődés és felszívódás zavarainak izotóp diagnosztikai vizsgálata  (hydrocephalusok differenciál diagnosztikája).
	Az agyi vérátfolyás vizsgálat értékelése (anterior irányú planális felvétel sorozat alapján)
	Planáris kamerával készített statikus agyszcintigramok kiértékelése
	 Normális agyszcintigram:
	 Kóros dúsulás leírása:


	3.B Agyi SPECT vizsgálatok leletezése
	Néhány agyi SPECT vizsgálati lelet tipus:
	 Normális lelet:
	 Kiterjedt perfúziós zavar leírása:


	3.C Dementia megítélése céljából készített SPECT vizsgálat eredményének értékelése.
	Alzheimer-kórra jellemző lelet
	Frontális (Pick) dementiára jellemző lelet:

	3.D Epilepszia vizsgálata
	Iktális SPECT vizsgálat leletezése:
	e. Interiktális SPECT vizsgálat leletezése

	3.E Központi idegrendszeri daganat SPECT vizsgálati eredményének értékelése.
	3.F Agyi PET vizsgálatok leletezése
	Tumor
	Demencia


	4. KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK LELETEZÉSE
	4.A Planáris szívizom vizsgálatok
	Néhány lelettípus:
	 Normális terheléses Tallium szívizom szcintigráfia:
	 Kiterjedt anterior vérátfolyás zavarnak (ischaemiának) megfelelő tallium terheléses szívizom szcintigráfia lelete:
	 Negatív terheléses MIBI szcintigráfia lelet:
	 Inferior infarctusnak megfelelő kóros MIBI szívizom szcintigráfiás lelet:


	4.B SPECT-tel végzett szívizomszcintigráfia értékelése
	Néhány SPECT szívizom szcintigráfiás lelet TIPUS:
	 Normális SPECT 99mTc-MIBI szívizom szcintigráfia:
	 Nem régi infarktusnak megfelelő MIBI SPECT vizsgálat lelete:
	 Anteroseptelis keringés zavarnak (ischaemiának) megfelelő MIBI SPECT vizsgálat lelete:


	4.C Statikus, planáris, EKG vezérelt szív-vérpool (MUGA) vizsgálati eredmények értékelése
	Néhány lelet tipus:
	 Normális eredményű balkamrai EKG vezérelt EF vizsgálat lelete:
	 Kiterjedt anterior infarktus utáni EKG vezérelt EF vizsgálat lelete:
	 Infarktus utáni paradox mozgású balkamra, ejekciós frakciós lelete:


	4.D FDG PETszívvizsgálatok értékelése:
	Néhány cardiológiai FDG PET lelettípus:
	 Életképes (hybernált) mycardium leírása:
	 b., Kiterjedt csúcsi, stabil MIBI perfúzió zavar megítélése szívizom életképesség és aneurizma szempontjából, FDG PET-tel:
	 c., FDG felvétel aneurizma és anatómiai aneurizma kialakulásának lehetőségét tartalmazó leletben:


	4.E Kétizotópos kardiológiai SPECT vizsgálat értékelése
	4.F Dinamikus kardiológiai vizsgálat (first pass) leletezése:

	5. A TÜDŐ IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAINAK LELETEZÉSE
	5.A Perfúziós tüdőszcintigráfia:
	Néhány lelettípus:
	 Normális perfúziós tüdőszcintigráfia:
	 Pulmonális embolizáció típusos lelete:
	 Szekunder perfúzió zavar szcintigráfiás leletek:


	5.B Statikus inhalációs és perfúziós tüdő szcintigráfia együttes értékelése
	Néhány lelet típus
	 Normális inhalációs és perfúziós tüdő szcintigráfia:
	 Kóros (nem embólia okozta) perfúzió zavar lelet:
	 Pulmonális embólia szempontjából bizonytalan lelet:


	5.C Dinamikus inhalációs tüdő szcintigráfiai értékelése

	6. A GASZTROINTESTINUM IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAINAK LELETEZÉSE
	6.A A nyelőcső motilitás izotóp vizsgálata
	Néhány lelet típus:
	 Normális nyelőcső dinamikus szcintigráfia:
	 Enyhe motoros zavarral, retrográt mozgással rendelkező nyelőcső szcintigráfiás lelet:
	 Súlyos oesophagus motoros funkció zavarra (achaláziára) jellemző szcintigráfiás lelet:


	6.B Statikus planáris kolloid májszcintigráfiás kép értékelése
	Néhány planáris gammakamerás májszcintigram lelete:
	 Normális:
	 Enyhe máj parenchyma lézió:
	  Súlyos máj parenchyma károsodás (cirrhosis) szcintigráfiás képe:


	6.C Statikus máj SPECT vizsgálat leletezése
	Néhány típusos statikus máj SPECT vizsgálat lelete
	 Normális kolloid máj SPECT vizsgálat lelete
	 Kis körülírt haemangiomára jellemző máj SPECT lelet:
	 Több gócú intrahepatikus térfoglaló folyamat SPECT lelete:


	6.D A máj epetranszport (HIDA) vizsgálatainak értékelése
	Általános szempontok
	Sorozat felvétellel készült 60 perces hida vizsgálat értékelési szempontjai:
	Néhány HIDA vizsgálat típusos lelete
	 Normális HIDA sorozat felvétel vizsgálati lelete
	 Papilláris szintű epeürülési akadály sorozat-HIDA felvételének vizsgálati lelete.

	Számítógépes monitorozással végzett TAKUS és Nitrát provokációs HIDA:
	 Normális lelet
	 Elhúzódó HIDA transzport, rosszul kontrahálódó cholecystával (TAKUS és Nitrát provokációs HIDA):



	7. VESEVIZSGÁLATOK LELETEZÉSE
	7.A Statikus vese szcintigráfia
	Néhány tipikus lelet:
	 Normális vese szcintigram:
	 Alaki rendellenességgel rendelkező vese szcintigráfiás lelete:
	 Intrarenalis térfoglaló folyamat szcintigráfiás lelete:


	7.B Dinamikus veseszcintigráfiák (kamera-renográfiák leletezése)
	Általános szempontok:
	Néhány lelettípus:
	 Normális kamera-renográfia előkészítés nélkül, vesefunkciós vizsgálati célzattal:
	 Féloldali nagyfokú parenchyma károsodásnak megfelelő kamera-renográfiás vélemény:
	 Renovascularis hypertonia szűrés céljából végzett vizsgálat eredménye:
	 Furosemid adásával kombinált kamera-renográfiás lelettípus:



	8. AZ IZOTÓPOS GYULLADÁS KERESÉS VIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
	Általános szempontok:
	Néhány lelettípus:
	 Gallium szcintigráfiával végzett mellkasi gyulladás keresése.
	 Hasi gennygyülem gyanúja miatt végzett  gallium szcintigráfia lelete:
	 In vitro granulocyta jelöléssel indított vizsgálat eredménye hasi gyulladás esetében.
	 In vivo antigranulocyta jelöléssel indított vizsgálat:


	9. ONKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK LELETEZÉSÉNEK SZEMPONTJAI
	9.A Egyfotonos izotópokkal történő onkológiai vizsgálatok - Általános szempontok
	9.B Csontszcintigráfia
	 Negatív csontszcintigráfiás egésztest vélemény
	 Több körülírt dúsulás az egésztest csontszcintigráfiás képen:

	9.C Galliummal, MIBI-vel, Indium-Octreoscan-nel végzett onkológiai vizsgálatok eredményeinek értékelési szempontjai:
	Általános szempontok:
	 Pozitív gallium szcintigráfia Hodgkin kóros betegnél:
	 Carcinoid tumor kutatása céljából végzett In-Octreoscan vizsgálat pozitív eredménye.


	9.D FDG PET-tel végzett onkológiai vizsgálatok eredményének leírása
	Általános szempontok:
	Példák:
	 Ismeretlen eredetű primaer tumor kimutatása céljából végzett FDG-PET vizsgálat eredménye:
	 Solitaer mellkasi kerekárnyák malignitásának (FDG halmozásának) véleményezése:


	9.E Metionin PET vizsgálat véleményezése:
	Általános szempontok:
	Példák:
	 Pozitív mellkasi metinon PET vizsgálat eredménye:



	10. MULITMODALITÁSÚ ESZKÖZÖKKEL (PET VAGY SPECT CT) VÉGZETT VIZSGÁLATOK VÉLEMÉNYEZÉSE
	10.A Általános szempontok:
	 FDG PET-CT agy leletminta, kóros:

	10.B Onkológiai PET-CT vizsgálat véleményezése
	Onkológiai PET-CT leletminták: koponya
	 PET-CT Metionin koponya negatív:
	 PET-CT metionin koponya, pozitív:

	PET-CT FDG egésztest
	 Negatív:
	 Kóros, (a)
	 Kóros, (b)


	10.C Onkológiai SPECT-CT véleményezése
	10.D Kardiológiai SPECT-CT vizsgálat véleményezése

	11. TÁRGYMUTATÓ

