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MI A PET?

A PET technológia egy új típusú, nem-invazív vizsgáló eljárás, amely szá-
mos rákos-, szív- és központi idegrendszeri megbetegedésben gyors,
pontos, biztonságos és a beteg számára lényegi megterhelést, vagy
kockázatot nem okozó diagnosztikát tesz lehetôvé. 

A PET egy mozaikszó, amely a Pozitron Emissziós Tomográfia kifejezés
kezdôbetûibôl áll össze. 
A PET egy kamera, amely az emberi test funkcióiról molekuláris és sejt
szinten képes képeket alkotni. Ezáltal mintegy „lefényképezi" az
emberben zajló fiziológiás és kóros folyamatokat. Betekintést ad az
egészség és a betegség misztériumába annak jobb megértése és a beteg
emberek eredményesebb gyógyítása érdekében. 
Az orvosok a PET diagnosztikát különbözô rosszindulatú daganatos
megbetegedések, szívbetegségek és központi idegrendszeri meg-
betegedések korai felismerésére, diagnosztikájára, valamint az alkalma-
zott terápiák meghatározására és eredményességének követésére alka-
lmazzák.

A rák világszerte a korai halálozás egyik legfôbb oka. A PET számos
esetben az olyan daganatos elváltozásokat és áttételeket is képes korán
felfedezni, amelyet más képalkotó eljárásokkal nem lehet. Ilyen módon
esélyt ad az eredményesebb kezelésre, segíti az orvost a megfelelô
terápia kiválasztásában.
E technológiát mintegy 10-15 éve alkalmazzák rutinszerûen a fejlett
országokban. Magyarországon évente mintegy 25-30 ezerre tehetô
azon rákos, szív- és neurológiai betegek száma, akiknek szüksége lenne
PET vizsgálatra. A Debreceni PET Centrum mellett, 2005. tavaszán
Budapesten, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben is
elérhetôvé vált a PET diagnosztika.

MI A PET ELJÁRÁS LÉNYEGE?

A PET a CT-vel (computer tomográfia), vagy az MRI-vel (mágneses rezo-
nancia) ellentétben nem a test anatómiai és szerkezeti elváltozásairól,
hanem a sejtek biokémiai és élettani folyamatairól ad funkcionális
információt.

A PET elnevezésében a „Pozitron" és az „Emissziós" szavak a képalkotó
technológiában alkalmazott pozitron sugárzó izotópra utalnak, míg a
„Tomográf" szó a képalkotásra és a kamerára.

A beteg egy nyomjelzô anyagot kap intravénás injekcióként. A beadott
anyag egyrészt a sejtek által anyagcseréjük során használt molekulából,
másrészt egy kémiai úton hozzá kapcsolt radioaktív izotópból áll.
Leggyakrabban cukor (glükóz) molekulát kapcsolnak össze pozitront
sugárzó fluor izotóppal (tudományosan: 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glu-
cose, amelyet rövidítve FDG-ként használnak). Az FDG-vel végzett PET
vizsgálat elnevezése: FDG-PET. A beadott, izotóppal jelzett glükózt (FDG)
a sejtek anyagcseréjük intenzitásától függôen veszik fel. Minél intenzívebb
a sejt anyagcseréje, annál több cukrot vesz fel adott idô alatt, és fordítva.

A rákos sejtek részben a kontroll nélküli burjánzásuk miatt, részben
pedig a cukor felhasználásuk alacsonyabb hatékonysága miatt idôe-
gység alatt lényegesen több cukrot használnak fel, mint a normális
sejtek. Ráadásul a rákos sejtek cukorfelhasználása annál nagyobb, minél
rosszabb indulatú a burjánzás. A rákos sejtek cukorfelhasználásának
sejtszintû változása (növekedése) már igen korai fázisban érzékelhetô,
sokszor jóval korábban, mint ahogy más diagnosztikai eljárással ki
lehetne mutatni a daganatos sejtburjánzást.

Így az FDG-PET alkalmas:

(i) Számos rákos elváltozás korai felismerésére, 
(ii) távoli metasztázisok (áttétek) korai kimutatására, 
(iii) malignitás (rosszindulatúság) fokának megítélésére, 
(iv) rosszindulatú és a jóindulatú daganatok elkülönítésére, 
(v) valamint a sikeres terápia következtében elhalt daganat és az

aktív daganat elkülönítésére is. 

Megfordítva: a csökkent életfunkciójú, vagy elhalt sejtek, szövetek a
normálisnál lényegesen kevesebb cukrot használnak fel. Így az FDG-PET
– a sikeres terápia következtében elhalt daganat és az aktív daganat
elkülönítésén túlmenôen – alkalmas szívbetegeknél a szívizom
életképességének vizsgálatára a terápia meghatározása érdekében.
Ezenfelül egyes központi idegrendszeri betegségek korai felismerésére
és követésére is felhasználható az FDG-PET (például: az Alzheimer-kór
és más idôskori elbutulással járó kórképek korai felismerése,
elkülönítése.)

MI A PET-CT?

A legkorszerûbb PET diagnosztikai eszközök ma már egyetlen kom-
binált képalkotó technológiai rendszerbe integrálják a PET kamerát és
a –ma már mindenki által jól ismert- CT (Computer Tomográf) kamerát.
A CT kamera a kóros elváltozásról anatómiai és szerkezeti felvételeket
készít. A PET kamera ugyanezek funkciójáról, mûködésérôl készít
molekuláris és sejtszintû képeket. Számítógép segítségével a strukturális
és anatómiai információkat tartalmazó CT felvételeket és a funkcionális
és mûködési információkat tartalmazó PET felvételeket egyetlen képpé
lehet „összeolvasztani".

Ez olyan információkat tartalmaz(hat), amely egyedülálló jelentôségû a
betegségek korai (még visszafordítható fázisban lévô) felismerése, a
legeredményesebb terápia megválasztása, a kezelés ered-
ményességének nyomon követése és beteg hosszú távú eredményes
gondozása szempontjából. Ez számos esetben jelentôsen megnöveli a
betegek hosszabb távú életkilátásait, és számos idôigényes,
kellemetlen, fájdalmas és esetenként eredménytelen eljárás kiiktatásá-
val jelentôsen javítja a betegek életminôségét. Például egy CT-vel
felfedezett, anatómiailag, szerkezetileg igazolt daganatról a PET sok-
szor igazolni tudja, hogy az jó, vagy rosszindulatú-e. Ez magától
értetôdôen alapvetô a beteg életkilátásai és életminôsége szempont-
jából. A kombinált PET és CT felvételek alapján a kezelôorvos a leg-
megfelelôbb, személyre szabott és célzott terápiát tudja kiválasztani. 

HOGYAN MÛKÖDIK A PET-CT?

1. Radioaktív nyomjelzés
A beteg egy intravénás injekciót kap, amely igen kis mennyiségben
radioaktív nyomjelzô anyagot tartalmaz. A leggyakrabban cukor (glükóz)
molekulát kapcsolnak össze pozitron sugárzó fluor izotóppal.
(tudományosan: 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose, amelyet rövidítve FDG-
ként használnak) Az FDG-vel végzett PET vizsgálat elnevezése: FDG-PET.

A sejtek anyagcseréjüktôl függôen különbözô mértékben veszik fel az
FDG-t. A rákos sejtek, minél rosszabb indulatúak annál több FDG-t
vesznek fel idôegység alatt, a csökkent életképességû sejtek (elhalt
daganat, szívinfarktus után az szívizom, csökkent funkciójú központi
idegrendszeri területek) minél inkább csökkentek életfunkcióik annál
kevesebbet.

2. A radioaktív jelek érzékelése
A PET kamera érzékeli a beadott és a sejtek anyagcseréjébe beépült
radioaktív izotópok által kibocsátott sugárzást. A PET esetében az izotóp
egy rövid felezési idejû pozitront sugárzó izotóp. Az izotóp által kisugár-
zott pozitron (amely lényegében egy pozitív töltésû elektron), egy elemi
részecske a szövetekben igen rövid távolságot fut be és fokozatosan
elveszti mozgási energiáját. Amikor kellôen lelassult, a pozitron egyesül
egy elektronnal, a két részecske megsemmisül és az egyesülés helyérôl két
511 keV energiájú gamma foton távozik egymással ellentétes irányban
(180 fokos szögben). A PET kamera ezt a két gamma fotont érzékeli és
számos ilyen foton pár alapján alkot képet.

A PET kamera 
(i) a sejtekben egy adott idô alatt felhalmozódó radioaktív anyag

koncentrációját (és ezek egyes sejtek, szövetek közötti eltérését)
érzékeli (statikus PET vizsgálat), vagy 

(ii) az adott szövetben, a radioaktív nyomjelzô anyag koncentrá-
ciójának az idôbeli változását (dinamikus PET vizsgálat).

3. A képek összeállítása az érzékelt radioaktív jelekbôl
A PET készülékbe integrált számítógépes rendszer a PET kamera által
érzékelt gamma foton párok összessége alapján állítja össze a PET
felvételt. E felvétel a normális és a kóros sejtfunkciókat ábrázolja
molekuláris biológiai szinten, mely révén „lefényképezhetôvé" válik
maga a betegség és annak biokémiai háttere.

A PET felvételt a komputer végül összeolvasztja a CT kamerával kapott
képekkel (fúzió), ily módon a PET felvételen „lefényképezett" kóros
funkciók pontos anatómiai meghatározása is megtörténik.

KOCKÁZATOK, KÁROS MELLÉKHATÁSOK, A PET VIZSGÁLAT
BIZTONSÁGOSSÁGA

A PET vizsgálat kockázatai a radioaktív izotópok alkalmazásával és a
beadott dózis nagyságával függenek össze. Ezek azonban abszolút
értelemben minimálisak.

Egy tanulmányban az USA 22 PET Centrumában elvégzett összesen
80.000 PET vizsgálatot elemezték kockázatok szempontjából. Ezen
esetekben egyetlen káros mellékhatásra sem volt példa. Egy másik
tanulmányban összesen 533 PET vizsgálatról szóló cikket elemeztek és
egyetlen a radio-gyógyszer (FDG) alkalmazásával összefüggô káros
hatást sem sikerült kimutatni. Ma a világban évente összesen kb.
300.000 PET vizsgálatot végeznek, kb. 5-600 PET centrumban. Káros
hatásról dokumentált adat nem áll rendelkezésre.

A beadott radiogyógyszer (10mCi FDG) által okozott sugárterhelés kb. 7
mSv-nek felel meg, ami nagyságrendileg megfelel egy rutin CT vizsgálat
által okozott sugárterhelésnek.

Az alkalmazott fluor izotóp rövid felezési idejû (110 perc), azaz beadás
után 20 órával jórészt lebomlik. Emellett a vese a beadott FDG-t nem
cukorként kezeli és gyorsan elkezdi kiválasztani. Egyes mérések szerint
az FDG beadását követô 2-2,5 óra után a beadott mennyiség felét már
kiválasztja a vese. Így, különösen megfelelô folyadék bevitel mellett, a
beadott FDG még a felezési idô alapján számíthatónál is rövidebb idô
alatt kiürül a szervezetbôl. 

Fontos tudni, hogy fogamzó-képes korban lévô nôi betegek esetén
általában az utolsó menstruáció kezdetét követô 10-ik nap körül célsz-
erû a vizsgálatot elvégezni, mert a beadott sugárzó anyag a magzatra
nézve kockázatos.

MILYEN BETEGSÉG CSOPORTOKBAN ALKALMAZHATÓ A PET?

A PET vizsgálat a legkülönbözôbb rosszindulatú daganatos betegségek
esetén, egyes szívbetegségekben és bizonyos központi idegrendszeri
betegségek esetén alkalmazható, mind az elváltozások korai felismerése,
a pontos diagnózis meghatározása, a terápia eredményességének
megítélése céljából.

A PET vizsgálatok indikációit idôrôl idôre minden ország megfogalmazza.
Ezek kisebb nagyobb eltéréssel hasonlatosak egymáshoz. Az illetékes szak-
mai kollégium Magyarországon megfogalmazta a PET vizsgálatok alkal-
mazásának részletes indikációit és feltételeit. Ez az Ideggyógyászati
Szemle 1998; 51 számában (279-280 oldal) és az Orvosi Hetilap 1999.
január 24., 140. évf. 4. számában (171-179 oldal) szerepel.
A PET vizsgálatok klinikai felhasználási területei az alábbi, az alábbiakban
foglalhatóak össze:

PET vizsgálatok legfontosabb alkalmazási területei

Onkológia

• tüdôrák
• vastag-, végbél rákok
• melanoma malignum
• lymphomák
• fej-, nyak rákok
• nyelôcsôrák
• emlôrák
• hasnyálmirigy rák
• pajzsmirigy rák
• hererák
• petefészek rák
• agydaganatok
• elsôdleges daganat keresés

Ideggyógyászat

• epilepszia
• Alzheimer-kór és egyéb demenciák

Kardiológia

• ischemiás szív betegség
• szívizom infarktus

A PET vizsgálatok célja

Onkológia

• Rák korai felismerése, vagy kizárása
• A rák kiterjedtségének vizsgálata, áttétek kimutatása (stádium

besorolás) 
• Jóindulatú és rosszindulatú daganat elkülönítése
• Rosszindulatúság értékelése 
• Terápia hatásának vizsgálata, maradvány elváltozások értékelése

(élô, vagy elhalt rák?)
• Stádium besorolás újraértékelése (re-staging)
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Ideggyógyászat

• Epilepsziás góc azonosítása (elsôsorban gyógyszerrel nem kezel-
hetô epilepsziásokban az agysebészeti beavatkozás elôtti kivizs-
gálás részeként)

• Alzheimer-kór korai felismerése, vagy kizárása, elôrehaladottság
értékelése

• Alzheimer-kór elkülönítése más feledékenységgel, hanyatlással
járó kórképektôl

Kardiológia

• Szívizom perfúziójának és életképességének vizsgálata

MILYEN INFORMÁCIÓKKAL TUD A PET VIZSGÁLAT 
SZOLGÁLNI A RÁKKAL KAPCSOLATBAN?

Számos más tényezô mellett a rákos elváltozás minél koraibb felis-
merése, a pontos diagnózis felállítása és ennek megfelelôen a leg-
megfelelôbb kezelés megindítása alapvetô jelentôségû a rákos betegek
életkilátásai, túlélési esélyei és életminôsége szempontjából. 
A gyors és pontos kezdeti diagnózis felállítása, a rák elôrehaladottságá-
nak, stádium besorolásának megítélése alapvetô jelentôségû, nem utol-
sósorban azért is mert gyógyító (kuratív) célú helyi (sebészi,
radioterápiás) beavatkozásnak sok esetben akkor lehet realitása, ha
nincsenek távoli metasztázisok.
Az alkalmazott kezelés eredményességének megállapításához is szük-
ség van a gyors, pontos és megbízható diagnózisra. Ez számos esetben
felesleges további megterheléstôl szabadíthatja meg a beteget, például
annak igazolásával, hogy a CT-vel látható anatómiai elváltozás nem
aktív daganat, hanem a sikeres kezelés következtében elhalt
tumorszövet. Ez egyben megerôsítést is ad a betegek számára arról,
hogy a kezelés nem volt eredménytelen, sikerrel járt.
A sikeres kezelést követôen a betegség esetleges kiújulásának korai
felismerése szintén alapvetô jelentôségû a gyors és sikeres beavatkozás
és így a beteg életkilátásai szempontjából.

MILYEN KÉRDÉSEKRE KAPHATUNK VÁLASZT?

1.) Hol van a daganat?
A beteg intravénásan megkapja a fluor izotóppal jelzett glükózt. Noha
minden élô sejt felhasználja a cukor molekulákat, azok a sejtek, ame-
lyek anyagcseréje fokozott, ugyanazon idô alatt sokkal több cukrot
használnak fel. A rákos sejtek kontroll nélküli burjánzásuk, és a cukor
felhasználásuk leromlása miatt lényegesen több energiát igényelnek.
Ezért a rákos sejtek sokkal több cukrot használnak fel, mint a
környezetükben lévô, ép sejtek, így láthatóvá válnak a PET felvételeken.

2.) A daganat jóindulatú, vagy rosszindulatú-e? Mennyire rosszindulatú?
A rákos sejtek cukorból történô energia elôállításának hatékonysága
akár 19-ed részére is lecsökkenhet. Normális körülmények között a sejtek
ú.n. aerob úton, a citromsav cikluson keresztül egy glükóz molekulából
összesen 38 energia-hordozó molekulát (ATP) állítanak elô. A rákos
sejtekben a rosszindulatúság súlyosbodásával az energia-elôállító mech-
anizmus fokozatosan leromlik, majd megszûnik. Ekkor egy cukor
molekulából már csak 2 energia-hordozó (ATP) molekulát, azaz 19-szer
kevesebb energiát tud elôállítani a rákos sejt, mint a normál, vagy a jóin-
dulatú daganatos sejtek. Ugyanakkor minél rosszabb indulatú egy rákos
sejt annál jobban burjánzik, ami nagy energia igénnyel jár.

Az egyik oldalról a megnövekedett energia igény miatt, a másik oldalról
a lecsökkent energia-elôállító képesség miatt, minél rosszabb indulatú
egy rákos daganat, annál több fluor izotóppal jelzett cukrot halmoz fel.
Így a CT-vel, vagy röntgennel anatómiailag felfedezett daganatról a PET
segítségével számos esetben eldönthetô, hogy jóindulatú, vagy rosszin-
dulatú, továbbá megbecsülhetô, hogy mennyire rosszindulatú.

3.) Eredményes–e az alkalmazott kezelés?
Számos esetben az eredményes kezelést követôen a szokványos
képalkotó diagnosztikai eljárásokkal egy kóros, illetve nem normális
anatómiai elváltozás igazolható csak. E szerkezetet mutató felvételek
egy jelentôs részénél nem dönthetô el, hogy a képen látható elváltozás
az eredményes kezelés következtében elhalt daganat, vagy hegszövet
(és ezért nincs szükség további agresszív kezelésre), vagy egy aktív,
rosszindulatú tumor (amelynek további kezelése elengedhetetlen),
továbbá, hogy a látható anatómiai elváltozás mekkora része rosszindu-
latú. E kérdésekre a PET más képalkotó eljárásoknál megbízhatóbb
választ tud adni. A betegek életminôsége szempontjából nem mindegy,
hogy a sok súlyos mellékhatással járó radioterápiás, vagy kemoterápiás
kezelést mennyi ideig kell kapniuk, illetve, hogy az alkalmazott terápia
egyáltalán megfelelô-e.

4.) Mennyire terjedt el a rák? Távoli metasztázisok? Elôrehaladottság
megítélése és stádium besorolás
Sok rákos betegnek az elsô diagnózis felállításakor valójában már van
valahol távoli metasztázisa. Egy részükben ezt a diagnózis felállításakor
még nem ismerik fel. Amikor a betegség már elôrehaladott a terápiás
lehetôségek korlátozottabbak, bonyolultabbak és a prognózis rosszabb.
Ha a PET vizsgálattal a rákos elváltozást, az elsôdleges daganatot még a
távoli metasztázisok kialakulása elôtt fel lehetne ismerni, akkor sokkal
több rákos beteget lehetne elkezdeni kezelni akkor, amikor a betegsége
még egyszerû helyi beavatkozásokkal gyógyítható.

A távoli metasztázisok mielôbbi felismerése alapvetô jelentôségû a pon-
tos diagnózis és betegség elôrehaladottságának megítélése és a stádium
besorolás pontossága szempontjából. E tényezôk pedig alapvetôen
határozzák meg a választandó terápiát.

Egyes szakirodalmi adatok szerint a PET vizsgálatok legalább 8-12%-al
javítják a rák és áttéteinek felismerési pontosságát és a stádium
besorolást. Ez a szakirodalmi adatok alapján tipikusan a betegek 20-
40%-ában eredményezte a kezdetben alkalmazott terápia megváltoz-
tatását. E betegek körülbelül 1/3-a, a megnövekedett diagnosztikai
pontosság miatt alacsonyabb stádium besorolásba került, (így mentesült
számos igen agresszív és súlyos megterhelést okozó beavatkozástól,
amelyet esetükben feleslegesen végeztek volna el), 2/3-a viszont maga-
sabb stádium besorolásba került a távoli áttétek korai felismerése miatt,
ami jelentôsen megnövelte életkilátásaikat, mivel a szokványosnál
lényegesen korábban részesülhettek megfelelô terápiában.

5.) Hol van az elsôdleges daganat, az ú.n. „primer tumor", amely a
távoli metasztázisok forrása?
Bizonyos esetekben, egyes adatok szerint az összes rosszindulatú
daganatos megbetegedés legalább 10%-ában, a rákos betegben csak a
különbözô metasztázisokat sikerül megtalálni, és az áttétek forrását
jelentô elsôdleges daganat elhelyezkedése, akár még diagnosztikai cél-
lal végzett ú.n. feltáró mûtét (exploratív laparatomia) elvégzése után
sem ismert. Ezekben az esetekben klinikai tapasztalat alapján valamilyen
ésszerûen feltételezhetô elsôdleges daganatot próbálnak meg kezelni
szisztémás, kemoterápiás kezeléssel. Ennek ellenére, e rákos betegek
kezelése lényegileg nem tekinthetô oki és meggyógyulást célzó terápiá-

nak, a betegség okának, kiindulási gócának hiányában, így csak palliatív
jellegû. E betegek jelentôs részének életkilátásai épp az oki terápia
hiánya miatt bizonytalanok, különösen akkor, ha az elsôdleges daganat-
ra vonatkozó, bármely ésszerû feltételezés a valóságban nem helytálló.
Az ilyen betegek jelentôs részében, épp az eddigiekben részletezettek
miatt, a PET vizsgálat alapvetô fordulathoz vezethet, mind a diag-
nosztikában, mind a terápiában. A PET vizsgálattal ugyanis e betegek
egy részében sikerül megtalálni az elsôdleges daganatot, és ha ez még
nem túl késô, végre kezdetét veheti az oki és gyógyító célú terápia.
Azon betegek számára, akiknél az eddigi diagnosztikai eljárásokkal
nem sikerült megtalálni az elsôdleges daganatot, az utolsó esélyt
valójában a PET vizsgálat jelenti.

NÉHÁNY PÉLDA A PET VIZSGÁLAT JELENTÔSÉGÉRE 
A RÁKOS BETEGEK SZEMPONTJÁBÓL

Az alábbiakban külföldi példák és irodalmi adatok alapján modellezett
esetek mentén mutatjuk be a PET jelentôségét egyes rákos betegeknél
felvetôdô problémák ismertetésén keresztül. Tekintettel arra, hogy a
példák a PET jelentôségének a megvilágítására, érzékeltetésére szolgál-
nak, továbbá tekintettel arra, hogy a jelen összeállítás egy a szélesebb
közönség számára készült általános tájékoztató anyag, az alábbi
példákban számos szakmai és technikai részletre nem térünk ki, így az
alábbi példák szükségképpen leegyszerûsítôek.

1.) Tüdôrák
„Férjem 56 éves, a tüdôszûrésen végzett mellkas-röntgen felvétel egy
árnyékot mutat a tüdejében. Kezelôorvosa ez alapján (egyébként
érthetôen) nem tudja megmondani, hogy ez egy jóindulatú, vagy egy
rosszindulatú rákos elváltozás-e "

PET- vizsgálat nélkül
PET vizsgálat nélkül a férjén egy tôbiopsziát kellene elvégezni, vagy a
tüdejének egy részét sebészileg el kellene távolítani annak érdekében,
hogy megállapítható legyen, hogy az elváltozás jóindulatú, vagy
rosszindulatú-e. Ha az elváltozás rosszindulatú a férjének további CT
vizsgálatokra és feltehetôen további mûtéti eljárásokra lesz szüksége. A
távoli metasztázisok biztos felismerése, vagy kizárása problémát
okozhat. Ez gondot okozhat a legmegfelelôbb terápia kiválasztásában.

PET- vizsgálattal
PET-tel az esetek jelentôs részében felismerhetô, ha az elváltozás jó
vagy rosszindulatú, továbbá az is, hogy vannak-e távoli áttétek. Ha
nincsenek távoli áttétek, egyszeri sebészeti beavatkozással eltávolítható
a daganat. Ha vannak távoli metasztázisok, azok pontosan 
beazonosíthatóak, így kiválasztható a leghatékonyabb terápia.

2.) Vastag-, végbélrák
„Édesanyám 72 éves, korábban végbélrákja volt, amit eredményesen
kezeltek, tünetei, panaszai megszûntek. Nemrégiben ellenôrzése során
kiderült, hogy a vérében a CEA szint (rosszindulatú daganatra utaló
aspecifikus labor lelet (Carcino Embrionális Antigén)) megemelkedett.
Kezelôorvosa CT vizsgálatra utalta, ahol a végbél régiójában egy elvál-
tozást fedeztek fel de annak természetérôl (kiújult rák vagy hegszövet)
nem tudtak egyértelmûen nyilatkozni. Ennek alapján édesanyám
betegsége kiújult-e, vagy nem? Mi a teendô?"

PET- vizsgálat nélkül
PET vizsgálat nélkül a CT vizsgálatot bizonyos idôközönként  meg kel-
lene ismételni, hogy a felfedezett elváltozás növekszik-e. Esetlegesen
szövettani mintavételre kerülne sor (tûbiopszia vagy nyitott mûtét
útján), hogy az elváltozás természetét tisztázni lehessen.

PET- vizsgálattal
Ebben az esetben az emelkedô CEA szint és a kétértelmû CT lelet alapján
PET vizsgálatra lenne szükség (ha az széles körben elérhetô lenne a rutin
ellátásban) elsôként választandó diagnosztikai eljárásként. Ha a PET vizs-
gálat negatív, az gyakorlatilag kizárja a kiújulás lehetôségét. Ha a PET
felvétel pozitív, az nagy valószínôséggel daganatos elváltozást mutat.
Ugyanezen felvétellel kimutatható a kiújult betegség súlyossága, és az
esetleges metasztázisok elhelyezkedése. Ennek alapján pontosan
meghatározható a legmegfelelôbb terápiás eljárás (sebészi,
radioterápiás, kemoterápiás), vagy ezek kombinációja. Egyes irodalmi
adatok szerint az ilyen esetekben a PET vizsgálat diagnosztikai pontossá-
ga, megbízhatósága akár 25-30%-al is jobb lehet, mint a hagyományos CT
vizsgálaton alapuló eljárásoké.

3.) Emlôrák
„Feleségem 36 éves, emlôrákja van. Egy éve mûtéten esett át. 
A daganatot eltávolították. Mostanában olyan tünetek jelentkeznek
nála, amelyek aggasztanak minket"

PET- vizsgálat nélkül
PET vizsgálati lehetôség hiányában kezelôorvosa mammográfiára, csont
scintigráfiás vizsgálatra és mellkasi CT-re küldené. Mindazonáltal ebben
a korai stádiumban a szokványos diagnosztikai eljárásokkal az esetleges
kiújult daganat, illetôleg az esetleges áttétek még nem minden esetben
mutathatóak ki.

PET- vizsgálattal
PET vizsgálat elérhetôsége esetén ebben az esetben az egész testét át kel-
lene vizsgálni. Ennek során, már ebben az igen korai fázisban is
felfedezhetôek az esetleges áttétek és gyorsan adekvát terápia alka-
lmazható. A PET vizsgálat további elônye, hogy irodalmi adatok szerint a
negatív diagnózis megbízhatósága is lényegesen jobb, mint a szokványos
diagnosztikai eljárásoké. Azaz dokumentált statisztikai adatok szerint, a
PET vizsgálattal negatívnak (kiújulás és áttét-mentesnek talált) betegrôl
lényegesen kisebb arányban derült ki utólagosan, hogy valójában volt
betegségük a vizsgálat idején, csak azt a vizsgálat nem mutatta ki.
Mindazonáltal a PET vizsgálat lehetôségeit sem szabad abszolutizálni, az
ilyen megbetegedések esetén, fôként, ha tünetek is jelentkeznek a
negatív vizsgálatokat is célszerû idôszakonként megismételni.

4.) Limfómák
Az alábbi idézet egy megtörtént esetet ír le. A történet alapját a
történet szereplôjének levele képezi. A levél jól illusztrálja, hogy a
betegek szempontjából a bizonyosság mennyire fontos az életminôség
szempontjából, ugyanakkor a történet rávilágít a PET vizsgálat jelen-
tôségére a limfómák (Hodgkin és Non-Hodgkin egyaránt) kezelésében.

„27 éves voltam, amikor 2 éve Hodgkin limfómát diagnosztizáltak nálam.
A diagnózis sokkolt engem is és családomat is, erre nem számított senki. Ott
kellett hagynom állásomat és haza költözni a szülôvárosomba szüleimhez
a kezelés idejére. A legrosszabb az volt a betegségemben, hogy semmire
nem volt garancia és bizonyosság. 6 hosszú hónapnyi kemoterápia és
további egy hónapos radioterápia után a kontroll vizsgálat eredményét vár-
tam szüleimmel, hogy a közel egyéves kemény küzdelmem eredményeit
megismerhessük. Megsemmisítô érzés volt megtudni, hogy a mellkasi CT
leleten látható reziduális (maradvány) massza méretét orvosaim aggasztó-
nak találják, és megalapozottnak tartják a gyanút, hogy a talált elváltozás
még élô, aktív rákos sejteket tartalmazhat. Lelkileg ez volt a mélypont. Egy
éves küzdelem eredménytelennek bizonyult és fel kellett készülnöm egy
újabb biopsziára, még agresszívebb terápiára… Ekkor említette egy ismerôs
orvos, hogy létezik egy teljesen új diagnosztikai eljárás, aminek a neve PET.
Rövid idôn belül saját zsebbôl finanszírozva sikerült elintéznünk, hogy az
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egyik külföldi PET centrumban fogadjanak és elvégezzék a vizsgálatot. A
vizsgálat után néhány nappal kaptuk kézhez a leletet. A lelet szerint és a
megkapott felvételek alapján az orvosaim szerint is az elváltozás abszolút
tiszta volt, kizárólag elhalt sejteket és hegszövetet tartalmazott.
Elmondhatatlan mit jelentett ez számomra, ez volt a fordulópont, amiért
küzdöttünk. Úgy éreztem, gyôztünk. A kezelésem során ez volt az egyetlen
pont, amikor úgy éreztem tiszta, és világos választ kapok. Ez merôben
különbözött az addigi vizsgálatoktól, illetôleg azok kétértelmû és bizony-
talan eredményeitôl, amelyek sok frusztrációt okoztak, és sok erômet vet-
ték el a rák elleni küzdelemtôl. Ugyan tisztában vagyok azzal, hogy
betegségem kiújulhat, és rendszeres kontrollra van szükség, de önbizal-
mam, erôm visszatért hála annak, hogy a PET vizsgálat egyértelmû ered-
ménye eloszlatta az összes olyan kétséget és bizonytalanságot, amely
erômet elvette és amely a szokványos vizsgálatok eredményei alapján min-
den bizonnyal fennmaradt volna. Ezért képessé váltam arra, hogy tovább
folytassam normális életvitelemet, visszatérjek a munkába és folytassam
karrieremet, anélkül, hogy feleslegesen aggódjak és szorongjak amiatt,
hogy betegségem kiújulhat. Ebben a lelki értelemben a PET vizsgálat által
nyújtott bizonyosság volt az, amely képessé tett arra, hogy újra összeszed-
jem magam és visszatérjek a normál életbe."

A limfómák kezelése során jelentkezô diagnosztikai probléma formális
ismertetése

A limfómák esetén – mind a Hodgkin, mind a Non-Hodgkin lim-
fómáknál – a szervezetben lévô nyirokmirigyekben illetve különbözô
más szervekben daganatos elfajulás jön létre. E limfómák alapvetôen jól
reagálnak a korszerû kezelésekre. A kezelés kezdetén egy jó ideig
általában agresszív kemoterápiát alkalmaznak. A „játszma lényege",
hogy a beteg folyamatosan kapja azokat a sejtmérgeket, amelyektôl azt
reméljük, hogy a rákos sejtek hamarabb pusztulnak el, mint ahogy a
sejtmérgek komoly károkat tudnának okozni a szervezet egészében.
Egy idô után (általában több hónap) azonban felül kell vizsgálni a
kezdeti terápiás stratégiát és a kezelés folytatását. 
Ekkor áll elô a diagnosztikai probléma, amelynek lényege a következô:
a nagyobb méretû tumoros masszák még a hatásos kezelés hatására
sem tünnek el teljesen és a CT és egyéb vizsgáló eljárások ezen marad-
ványokat ugyan kimutatják, de azok természetérôl (tumor vagy heg)
nem tudnak egyértelmûen nyilatkozni. A további kezelés attól függ,
hogy ezen szerkezeti elváltozások mibôl állnak: elhalt rákos sejtekbôl,
esetleg hegszövetbôl, vagy élô, aktív rákos sejtekbôl. Pontosabban van-
e egyáltalán élô, aktív rákos sejt a CT-vel talált elváltozásokban, és ha
van, akkor mekkora ezek kiterjedése, mennyi van ezekbôl az elváltozás
egészéhez viszonyítva. E kérdés megválaszolásától függ, hogy a továb-
biakban mi a legmegfelelôbb kezelési eljárás. Ha például némi élô rákos
sejt még található, akkor vagy a kemoterápia folytatása, vagy
radioterápia jöhet szóba. Ugyanakkor ezek az eljárások önmagukban
sok káros mellékhatással és toxicitással járnak (pl. károsítják a szívizmot:
kardiotoxikus hatás). Ezért nem mindegy annak eldöntése, hogy a
maradvány massza tartalmaz-e aktív rákos sejteket, mert akkor folytat-
ni kell az amúgy is toxikus terápiát, vagy nem tartalmaz élô sejteket,
mert akkor nem szabad folytatni a további agresszív terápiát. E kérdést,
MRI, gallium scintigráfia, CT vizsgálatokkal próbálják megválaszolni,
továbbá a kapott leleteket a klinikai kép és a korábbi tapasztalatok
fényében értékelni. Egyik eljárás sem jár kielégítô és megnyugtató ered-
ménnyel. Irodalmi adatok szerint mára igazoltnak tekinthetô, hogy a
PET vizsgálatnak komoly hasznossága van e téren. Egy külföldi tanul-
mány szerint a PET vizsgálat nélkül újra értékelt limfómás betegek mint-
egy 30-36%-ában végeznek el feleslegesen konszolidációs radioterápiát
(mert a maradvány masszát tévesen még élô, aktív ráknak értékelik).

MILYEN INFORMÁCIÓKKAL SZOLGÁLHAT A PET VIZSGÁLAT A
SZÍV MEGBETEGEDÉSEIVEL KAPCSOLATBAN?

1.) Van koszorúsér betegségem?
A PET az egyik legpontosabb és legmegbízhatóbb vizsgálómódszer a
szív koszorúerei megbetegedésének kimutatására és igazolására, vagy
ennek kizárására. Terheléses vizsgálattal a PET a szív olyan véráramlási
zavarait is le tudja „fényképezni", amelyek más nem invazív kardioló-
giai vizsgálóeljárással még nem mutathatóak ki. Így a PET lehetôvé teszi
a szív és a koszorúserek megbetegedésének igen korai fázisban történô
felismerését és a megfelelô kezelés, életmód és étrend váltás igen korai
megkezdését.

2.) Szívinfarktusom volt. Súlyos, szívelégtelenségre utaló tüneteim
vannak, szükségem van-e katéteres tágításra vagy bypass mûtétre,
esetleg transzplantációra szorulok?

1. Beteg
A PET vizsgálat azt mutatja, hogy a szívizomnak egy nagy részében,
amely ultrahangos vizsgálattal nem mutatott összehúzódásokat, sem
véráramlás, sem szöveti anyagcsere nem mutatható ki. Ez jelzi, hogy ez
a nem mozgó szívizom rész nem él. Így ebben az esetben transzplantá-
cióra lenne szükség.

2. Beteg
E beteg tünetei, panaszai nagyjából megegyeznek az elôzô betegével.
A szívelégtelenség hátterében szintén egy nagy területen nem mozgó
szívizom rész mutatható ki ultrahanggal. A PET felvételen látszik, hogy
a szívizom ugyanezen részén jelentôsen lecsökkent a véráramlás,
ugyanakkor a szívizom anyagcseréje megtartott. Ez bizonyítja, hogy a
szívizom él, ezért szív transzplantáció nem szükséges. Ugyanakkor egy
katéteres tágítás vagy bypass mûtét jelentôsen javíthatná a beteg szívi-
zom funkcióit és így életminôségét is.

MILYEN INFORMÁCIÓKKAL TUD A PET VIZSGÁLAT SZOLGÁLNI
AZ AGY MEGBETEGEDÉSEIVEL KAPCSOLATBAN?

1.) Agytumorok
Az agytumorok radioterápiás kezelését követôen CT-vel, MRI-vel kimu-
tatható az eredeti tumoros góc helyén, vagy közelében az agy struk-
túrális változása. Ez esetben az alapvetô kérdés az, hogy a kimutatott
anatómiai és szerkezeti elváltozás a sikeres terápia eredményeként 
visszamaradt hegszövet és elhalt tumor massza-e, vagy pedig élô, aktív
tumor szövet, mert a terápia nem volt sikeres. Ez utóbbi esetben megis-
mételt agymûtétre és/vagy radioterápiára lehet szükség. Ez a kérdés
nem invazív módon PET vizsgálattal dönthetô el, a legnagyobb bizton-
sággal. Más eljárások vagy bizonytalan eredményhez vezetnek, vagy
nagy fizikai és érzelmi megterhelést, kockázatot jelentenek a betegnek
(pl. koponya ismételt megnyitása).

PET-tel igazolható, hogy az agy strukturális elváltozása elhalt
tumorszövet-e, vagy pedig élô tumor. Ez az egyetlen metabolikus
képalkotó eljárás, amely kellôen robosztus ahhoz, hogy ez a kérdés biz-
tonsággal eldönthetô legyen, továbbá megmérje a rák anyagcseréjét.
Ez az agytumoros betegeket, legyenek azok gyermekek, vagy felnôttek,
megóvja a feleslegesen megismételt agymûtét és a további diag-
nosztikai eljárások felesleges fizikai és érzelmi traumáitól.

2.) Az orvos azt gyanítja, hogy a betegnek Alzheimer betegsége van?
Mit tud ebben a PET segíteni?
Az Alzheimer-kór a fejlett országokban korunk egyik népbetegsége. Egy
olyan ideggyógyászati megbetegedésre utal, amelyik az idôs embereknél
progresszív, azaz egyre erôsebben romló állapottal jár, míg végül állandó
és súlyos hanyatláshoz vezet, mind az érzékelési és értelmi funkciók, mind
a napi funkciók és önellátási képesség, mind a viselkedés terén.

A betegség a rövid távú memória finom zavaraival, feledékenységgel
kezdôdik. Minden idôsebb ember, aki ilyeneket észlel magán „sötét-
ségbe kerül" és hiába tûnôdik azon, hogy Alzheimer-kórja kezdôdött-e
el, vagy egyszerûen csak az öregség normál tüneteit észleli magán.
Késôi, vagy nem egyértelmû diagnózis további bonyodalmakat okoz
mind a kezelésben, mind a család életében és további felesleges ter-
heket ró mindazokra, akik érintettek az ügyben.

Egy amerikai felmérés szerint az Alzheimer-kórral járó érzelmi megterhelés,
„érzelmi költség" igen jelentôs mind a betegek, mind az egész család
számára. E felmérés szerint az Alzheimer-kórban szenvedô betegeket gon-
dozó, ellátó személyek, családtagok mintegy 50%-ában igen súlyos pszi-
chológiai zavarok fejlôdnek ki.

A PET vizsgálat az Alzheimer betegség esetén egy igen konzisztens és
jellegzetes diagnosztikai mintázatot mutat. Ennek lényege, hogy az agy
bizonyos területeinek anyagcseréje már a betegség korai fázisában 
lecsökken. Valójában ez az agyi anyagcsere csökkenésbôl származó jel-
legzetes mintázat, nagyon gyakran már sok-sok évvel azelôtt felismer-
hetô, hogy a kezelôorvos az igen finom kezdeti tünetek és más diag-
nosztikai leleltek alapján igazolni tudná az Alzheimer-kórt. E jellegzetes
diagnosztikai kép alapján az Alzheimer-kór jól elkülöníthetô az idôsko-
ri elbutulás más típusaitól, illetôleg az elbutulásra emlékeztetô
tünetekkel járó depressziótól.

Az Alzheimer-kór PET vizsgálattal történô korai felismerésének az a jelen-
tôsége, hogy maga a betegség ugyan ma még nem gyógyítható meg, de
ma már kezelhetô, kézben tartható, különösen akkor, ha korán felis-
merik. Új gyógyszerkészítmények jelentôsen lelassíthatják a betegség
kifejlôdését és a beteg további állapotromlását, stabilizálja az állapotot,
javítja a memóriát és a beteg egyéb érzékelési és értelmi funkcióit.

A korai diagnózist követôen korán megkezdett kezelés jelentôsen meg-
növeli az Alzheimer-kóros betegeknek azt az idejét, amely alatt önálló,
autonóm és termékeny életet élhetnek, valamint lehetôséget ad arra,
hogy az Alzheimeres beteg megtervezze és elrendezze jövôjét az értel-
mi funkcióinak végleges beszûkülése és elvesztése elôtt.

Ennek jelentôsége nem utolsó sorban, abban is rejlik, hogy jelenleg nagy
erôkkel folyik a kutatás az Alzheimer-kórt még kezelhetôbbé tévô 
gyógyszerek kifejlesztésére. Így a korai diagnózis és a kezelés korai
megkezdése nemcsak idôt ad a betegnek de reményt is arra, hogy még
kellô idôben rendelkezésre fog állni az ô betegségének kezelésére is
alkalmas gyógyszer.

A PET vizsgálat adta pontos diagnosztika és elkülönítô diagnosztika
lehetôsége azért is jelentôs, mert azon emberek, akik az Alzheimer-kór
kezdeti tüneteit (feledékenység, rövid távú memória egyéb zavarai) érzéke-
lik magukon, pontos információt kaphatnak arról, hogy az ô betegségük
Alzheimer-kór-e, vagy csak az öregedéssel járó normális zavarokat érzéke-
lik magukon, vagy pedig valamilyen más leépüléshez vezetô (de kezelhetô)
megbetegedésben, illetve depresszióban szenvednek.

3.) Epilepsziás gyermeknél a gyógyszeres kezelés ellenére a rohamok
gyakorisága, súlyossága nem csökken (terápia rezisztens epilepszia).
Mit tud a PET ilyen esetben segíteni?
Ha az epilepsziás rohamok gócpontját és a gócpont környékén lévô
életfontosságú agyi területeket, központokat pontosan be lehetne
azonosítani, akkor az ilyen epilepsziás betegségek agysebészeti eljárás-
sal viszonylag nagy biztonsággal kezelhetôek lennének (epilepszia sik-
eres és nagy arányú megszûnése, súlyos mûtéti szövôdmények elôfor-
dulási gyakoriságának drasztikus csökkenése mellett). 

Ez a szokványos diagnosztikai eljárásokkal (ismételt EEG vizsgálatok,
agyi SPECT vizsgálatok) sok esetben nem valósítható meg. Így a góc
eltávolítása esetleg nem sikerül, ugyanakkor más életfontosságú agyi
központok mûtéti sérülései miatt súlyos szövôdmények léphetnek fel.

Agyi PET vizsgálattal, az esetek egy jelentôs részében kimutatható az a
terület, ahol a rohamok közti idôszakban (interiktálisan) az agy cukor-
anyagcseréje jelentôsen lecsökkent, ily módon lokalizálható az epilep-
togén fókusz. Ugyanakkor ún. agyi aktivációs vizsgálatokkal
feltérképezhetô a létfontosságú agykérgi központok elhelyezkedése a
konkrét beteg esetén. Ezáltal a gyógyszerrel nem kezelhetô gyer-
mekkori epilepsziák sebészeti eljárással igen nagy biztonsággal, jó ered-
ményekkel és kevés szövôdménnyel sikeresen kezelhetôvé válnak.

A PET-TEL KAPCSOLATOS TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

• A PET hatékonyan, pontosan és biztonságosan kimutatja a leggyako-
ribb rákos-, szív- és idegrendszeri megbetegedéseket, illetôleg hát-
terében álló elváltozásokat. Ezzel szükségtelenné teszi számos megis-
mételt diagnosztikai vizsgálat és beavatkozás elvégzését.

• A PET egy igen robosztus, igazoltan hatásos diagnosztikai képalkotó
eljárás, amely az emberi test szervei, szövetei és sejtjei mûködésének
olyan biológiai, biokémiai alapjait teszi láthatóvá, amelyek más eljárással
hozzáférhetetlenek maradnának. Ebben az értelemben a PET mintegy
„lefényképezi" a betegséget.

• A PET vizsgálat biztonságos.
• A PET vizsgálat elkülöníti, hogy a daganat jóindulatú, vagy rosszindulatú.
• A PET vizsgálattal megállapítható, hogy a rosszindulatú elváltozás

mennyire rosszindulatú.
• A PET egyetlen vizsgálat során képes megmutatni a test összes szervét,

szervrendszerét, így igazolhatóvá teszi, hogy a daganat áttétek révén
elterjedt-e a testben és ha igen mennyire terjedt el.

• A PET számos betegséget jóval korábban kimutat, mint bármely egyéb
eljárás. Így lehetôséget ad a korai és adekvát kezelés megkezdésére,
számos esetben olyan korai fázisban, amikor az adott betegség még
biztonsággal gyógyítható.

• Az új típusú kombinált PET-CT készülékek az orvosok számára egy vizs-
gálat során mind az anatómiai, szerkezeti, mind a molekuláris, mûködési
felvételeket és információkat képesek nyújtani.

• Tíz évvel az után, hogy a Debreceni PET Centrum elkezdte mûködését,
2005 tavaszán, Zuglóban megnyílt Budapest elsô PET-CT Központja, az
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Nukleáris Medicina
Osztályán, a Laky Adolf utca 44-46.-ban, a Diagnosztikai épület I.
emeletén.

A privát betegek diagnosztikai vizsgálata mellett ez év során, reményeink
szerint az OEP finanszírozású vizsgálatokra is mód lesz.

További információ: www.pet-oiti.hu
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