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Κεφάλαιο 1
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ

Η Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιεί ραδιενεργά σκευάσματα για
διαγνωστικούς ερευνητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, που ονομάζονται
ραδιοφάρμακα. Τα ραδιοφάρμακα δημιουργούνται από την ένωση α. κάποιου
βιολογικά ενεργού μορίου ή κάποιας χημικής ουσίας, μη ραδιενεργό συστατικό και
β. της ραδιενεργής ουσίας. Η ραδιενεργή ουσία ή ραδιονουκλίδιο είναι ασταθείς
πυρήνες οι οποίοι εκπέμπουν ακτινοβολία τέτοιας διεισδυτικής ικανότητας, ώστε
να καταγράφεται από κατάλληλα απεικονιστικά και μη συστήματα (γ κάμερα,
φορητοί ανιχνευτές) για διαγνωστικούς σκοπούς, είτε για να προκαλεί τοπικά (στο
σημείο της εκλεκτικής συγκέντρωσής του), συγκεκριμένη θεραπευτική δράση
(ραδιοθεραπευτικά σκευάσματα).
Τα ραδιοφάρμακα χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: 1. ραδιοφάρμακα
τα οποία κατανέμονται στο σώμα μέσω της αιματικής ροής και καθηλώνονται με μη
ειδικό τρόπο στο όργανο στόχος (perfusion tracers) και 2. ραδιοφάρμακα τα οποία
κατανέμονται στο σώμα μέσω της αιματικής ροής αλλά καθηλώνονται στο όργανο
στόχο μέσω ειδικών βιοχημικών διεργασιών και υποδοχέων. Επίσης ταξινομούνται
σε μεταλλο- επισημασμένα (metal tagged) των οποίων η βιοκατανομή δεν
εξαρτάται από το ραδιονουκλίδιο όπως τα κολλοειδή (προσλαμβάνονται με τον
μηχανισμό της φαγοκυττάρωσης ανεξάρτητα από το ραδιονουκλίδιο με το οποίο
έχουν συνδεθεί) και σε μέταλλο- απαραίτητα (metal essential) των οποίων η
βιοκατανομή εξαρτάται από το ραδιονουκλίδιο. Για να θεωρηθεί ένα
ραδιοφάρμακο ιδανικό θα πρέπει να πληρεί τις εξής ιδιότητες:


μικρό χρόνο ημιζωής



εκπεμπόμενη γ ακτινοβολία ιδανική για τα συστήματα απεικόνισης (100-300
KeV)



μικρή ακτινική επιβάρυνση



υψηλό στόχο/ υπόστρωμα



επαρκής χρονικά παραμονή στο όργανο στόχος για την διενέργεια της
μελέτης



Εύκολα διαθέσιμο



Μη τοξικό



Χαμηλό κόστος

Για την απεικόνιση ενός οργάνου-στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκλεκτική
συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου σε σχέση με τον περιβάλλοντα ιστό. Η χορήγηση
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ενός ραδιοφαρμάκου για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς γίνεται κατά
κύριο τρόπο ενδοφλεβίως ενώ σπανιότερα με κατάποση (per os), ενδομυϊκά,
ενδοαρτηριακά, υποδόρια ή με εισπνοή. Μετά τη χορήγησή τους, τα ραδιοφάρμακα
μεταβολίζονται κυρίως στο ήπαρ όπου μπορεί : α) να αποδεσμευτούν από το
ραδιονουκλίδιο, ενώ το υπόλοιπο μόριο να διατηρηθεί ακέραιο β) να
αποδεσμευτούν από το ραδιοϊσότοπο και στη συνέχεια το υπόλοιπο μόριο να
διασπαστεί, γ) να υδρολυθούν ή ενζυματικά να διασπαστούν και δ) να απεκκριθούν
χωρίς την παραμικρή μεταβολή, ενώ οι σημαντικότερες οδοί αποβολής αυτών είναι
το ουροποιητικό και το γαστρεντερικό.
Τα ραδιοφάρμακα χορηγούνται υπό τις εξής μορφές:


Διαλύματα (για ενδοφλέβια ή per os χορήγηση)



Εναιωρήματα (κολλοειδή, μικροσφαιρίδια)



Αεροζόλη (σπινθηρογράφημα αερισμού πνευμόνων)



Επισημασμένα
λευκοκύτταρα)



Κάψουλες (131 I)

έμμορφα

συστατικά

του

αίματος

(επισημασμένα

Μηχανισμός πρόσληψης των ραδιοφαρμάκων
Τα ραδιοφάρμακα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση τους κατανέμονται
αμέσως στον ενδοαγγειακό χώρο. Επειδή τα σύμπλοκα είναι κυρίως υδατοδιαλυτά
φθάνουν στο όργανο στόχο μέσω των τριχοειδικών αγγείων. Τα τριχοειδικά αγγεία
αποτελούνται από μια στοιβάδα ενδοθηλιακών κυττάρων η οποία διαχωρίζει τον
αγγειακό χώρο από τον εξωκυττάριο υγρό. Στο ενδοθήλιο υπάρχουν διάκενα από τα
οποία διέρχονται λόγω της διαφοράς συγκέντρωσης η οποία επικρατεί μεταξύ του
ενδοαγγειακού και εξωαγγειακού χώρου, μικρού μοριακού βάρους μόρια ενώ
αποκλείονται τα μακρομόρια. Οι κυτταρικές μεμβράνες είναι μια διπλή στιβάδα
λιπιδίων μέσα στην οποία βρίσκονται και διάφορες πρωτείνες (υποδοχείς, αντλίες
κλπ).
Εν συντομία αναφέρονται οι κυριότεροι
ραδιοφαρμάκων από το όργανο- στόχος:

μηχανισμοί

πρόσληψης

των



Μεταβολικός Μηχανισμός : Με τον μηχανισμό αυτό προσλαμβάνονται το
ιώδιο, η ραδιοεπισημασμένη χοληστερόλη στο γενικότερο μεταβολικό κύκλο
των στεροειδών ορμονών του φλοιού των επινεφριδίων, όπως η Ι-131-19ιωδοχοληστερόλη και 6β-Ι-131-ιωδομεθυλο-19-νορμεθυλο-χοληστερόλη
(ΝΡ-59) για το σπινθηρογράφημα του φλοιού των επινεφριδίων, η Ι-131-mιωδοβενζυλογουανιδίνης (Ι-131-ΜIBG), στο μεταβολικό κύκλο του μυελού
των επινεφριδίων



Παθητική μεταφορά δια μέσου των πόρων της κυτταρικής μεμβράνης, είτε
δια μέσου της διπλής στιβάδας των λιπιδίων της μεμβράνης. Μέσω της
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παθητικής μεταφοράς διέρχονται τα λιπόφιλα σύμπλοκα όπως το Tc99mDTPA και το 99m Tc MAG3, οστεόφιλα ραδιοφάρμακα (μέσω του
μηχανισμού της χημειοπροσρόφησης), C-11, N-13, O-15, ή F-18


Ενεργητική μεταφορά με ειδικές πρωτείνες- φορείς και δαπάνη ενέργειας
(ATP) όπως το θάλλιο (Tl) κατά ένα μέρος ενώ κατά το υπόλοιπο μέρος
εισέρχεται με διάχυση. Μέσω της ενεργητικής μεταφοράς διέρχονται τα
μέσου μεγέθους υδρόφιλα σύμπλοκα.



Φαγοκυττάρωση.
Κολλοειδή
σωματίδια
συγκεντρώνονται
στο
δικτυενδοθηλιακό σύστημα με τον μηχανισμό της φαγοκυττάρωσης. Η
βιολογική κατανομή τους εξαρτάται από το μέγεθος τους. Κολλοειδή
σωματίδια, διαμέτρου <80nm προσλαμβάνονται κυρίως από το μυελό των
οστών, κολλοειδή μεγαλύτερης από 80nm διαμέτρου από το ήπαρ/σπλήνα,
ενώ σωματίδια μεγαλύτερα του 1μm σχεδόν αποκλειστικά από το σπλήνα.



Διάχυση δια μέσου των πόρων της κυτταρικής μεμβράνης όπως
ραδιοφάρμακα για την απεικόνιση του εγκεφάλου.



Τριχοειδική απόφραξη: επισημασμένα σωματίδια μεγαλύτερα από το
μέγεθος των τριχοειδών (διαμέτρου 8-10μ) όταν χορηγηθούν ενδοφλέβια
παγιδεύονται βραχυπρόθεσμα τα πνευμονικά τριχοειδή με μηχανικό τρόπο
(ενσφήνωση) (ανθρώπινη λευκωματίνη ορού είτε σε μακροσυσσωματώματα
είτε σε μικρόσφαιρες).

Συμβάματα μετά από τη χορήγηση ραδιοφαρμάκων
Η χορήγηση των ραδιοφαρμάκων, αντίθετα με τα παραδοσιακά
θεραπευτικά σκευάσματα (φάρμακα), πολύ σπάνια προκαλεί διαταραχές στους
μεταβολικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο υπό
εξέταση άτομο.
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Κεφάλαιο 2
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η ικανότητα ανίχνευσης της οστικής νόσου σε πρώιμο στάδιο αναμφίβολα
είναι ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση τόσο των κακοήθων όσο και των
καλόηθων παθήσεων. Οι κλινικοί δείκτες και οι κλασικές εργαστηριακές μέθοδοι
έχουν χαμηλή ευαισθησία στα κρίσιμα πρώτα στάδια, για τη σταδιοποίηση,
πρόγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με οστικές βλάβες.
Οι ακτινολογικές μέθοδοι απεικόνισης είναι πολύτιμες στην εκτίμηση των
οστικών βλαβών λόγω της υψηλής ειδικότητα (specificity). Παρουσιάζουν όμως δύο
βασικά μειονεκτήματα: 1) Ανιχνεύουν τη βλάβη με σημαντική, καθυστέρηση, και
χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλή ευαισθησία (μια οστική βλάβη ανιχνεύεται
στην ακτινογραφία, εφόσον υπάρχει 30-50% καταστροφή του οστού), 2) Παρέχουν
σημαντικές ανατομικές πληροφορίες αλλά όχι λειτουργικές.
Οι ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι απεικόνισης, αντίθετα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητες
στην ανίχνευση της νόσου στα πρώιμα στάδια (ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
<3%, και παρέχουν όχι μόνο ανατομικές αλλά κυρίως λειτουργικές πληροφορίες)

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ
Το σπινθηρογράφημα οστών είναι μια από τις κυριότερες και συχνότερες
απεικονιστικές διαγνωστικές μελέτες οι οποίες ζητούνται από τον κλινικό ιατρό και
αναμφισβήτητα απαραίτητη για την πρώιμη και σωστή διάγνωση των οστικών
βλαβών.
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Όπως όλες οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές, έτσι και το σπινθηρογράφημα
οστών βασίζεται στην χορήγηση ειδικών χημικών ουσιών οι οποίες για να
ανιχνευθούν από τα ειδικά συστήματα της Πυρηνικής Ιατρικής (γcamera)
επισημαίνονται με κάποια ραδιενεργή ουσία το ραδιοϊσότοπο. Διάφορα
ραδιοφάρμακα (ρ/φ) έχουν χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση των οστικών
βλαβών. Το Sr 85 το οποίο ήταν το ρ/φ εκλογής για το σπινθηρογράφημα οστών
από τα τέλη του 1950-1970 λόγω των ιδανικών φυσικών ιδιοτήτων (εκπεμπόμενη γ
ακτινοβολία σε ποσοστό 95%). Λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής του (Τ1/2 : 65.1
ημέρες), την υψηλή ενέργεια (514ΚeV) οπότε και υψηλή ακτινοβόληση, δεν έγινε
ευρέως αποδεκτό. Αργότερα μελετήθηκε το Sr-87m με καλύτερες φυσικές ιδιότητες
αλλά χαμηλή πρόσληψη στη βλάβη σε σχέση με το φυσιολογικό οστό, με
αποτέλεσμα κακής ποιότητας εικόνες, και το Ca-47 με πολύ υψηλή εκπεμπόμενη
ενέργεια (1.297MeV), φτωχή απόδοση ανίχνευσης και χαμηλή διακριτική ικανότητα
οπότε και κατώτερες ποιοτικά εικόνες από αυτές του Sr. Το ραδιενεργό φθόριο (F18) εισήχθη σαν υλικό για την απεικόνιση των οστών το 1962. Σύμφωνα με μελέτες
σε ασθενείς και πειραματόζωα το φθόριο παρέχει: 1) τον υψηλότερο λόγο
βλάβης/φυσιολογικό οστό περίπου 3-5 ώρες μετά την ένεση 2) τη γρηγορότερη
κάθαρση από το πλάσμα 3) ταχεία καθήλωση στα οστά. Παρά τα πλεονεκτήματα το
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F-18 δε χρησιμοποιήθηκε ευρέως, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής ως προϊόν
κυκλοτρονίου, του μικρού Τ ½ (110’) και της υψηλής ενέργειας (γ-ακτινοβολία =
511keV, β+649keV). Επανάσταση στα ραδιοφάρμακα για την απεικόνιση του
μυοσκελετικού συστήματος αποτέλεσε η εμφάνιση των φωσφωνικών ουσιών,
επισημασμένα με 99mTc.
Το 99mTc θεωρείται το ιδανικότερο ραδιοϊσότοπο στις εφαρμογές της
Πυρηνικής Ιατρικής, το οποίο χαρακτηρίζεται από :


μικρό χρόνο ημιζωής (Τ1/2: 6 ώρες)



εκπεμπόμενη γ ακτινοβολία 140KeV η οποία είναι η ιδανικότερη ενέργεια
για τα συστήματα απεικόνισης της Πυρηνικής Ιατρικής



μικρή ακτινική επιβάρυνση στον ασθενή και καλύτερης ποιότητας εικόνες



Εύκολα διαθέσιμο διότι παράγεται από γεννήτριες Mo-99/Tc-99m οι οποίες
υπάρχουν σε όλα τα τμήματα της Πυρηνικής Ιατρικής.

Για να θεωρηθεί ένα ρ/φ ιδανικό για την απεικόνιση του μυοσκελετικού
συστήματος, θα πρέπει: 1. να χαρακτηρίζεται από υψηλή καθήλωση στα οστά και 2.
να παρουσιάζει γρήγορη απομάκρυνση. Σήμερα τα φωσφωνικά αποτελούν τα ρ/φ
εκλογής για την απεικόνιση της οστικής νόσου λόγω των φυσικών, μεταβολικών και
φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων τους. Υπάρχουν διάφορες ομάδες φωσφωνικών: τα
πολυφωσφωνικά (Ppi), το πυροφωσφωνικό (PyP), το υδροξυαιθυλενοδιφωσφωνικό (HEDP), το μεθυλενοδιφωσφωνικό (MDP) και το υδροξυ μεθυλαινοδιφωσφωνικό (HMDP). Οι διαφορές μεταξύ των ενώσεων όσον αφορά την χημική
της δομή είναι μικρές αλλά ικανές να επηρεάσουν τον ρυθμό αποβολής, την
ικανότητα πρόσληψης από το οστό και την διαφορετική ποιότητα εικόνας. Τα δύο
τελευταία είναι τα πιο ευρέως διαδεδομένα διότι συνδυάζουν ταχύτερη
απομάκρυνση και καλή ανίχνευση των οστικών βλαβών. Στις 3 hrs το 40-50% της
χορηγούμενης ουσίας έχει καθηλωθεί στα οστά ενώ ένα μικρό ποσοστό έχει
παραμείνει στον αγγειακό χώρο μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση, το 10-15%
έχει προσληφθεί από της ιστούς και το 35% αποβάλλεται από το ουροποιητικό
σύστημα. Το 99mTc HMDP υπερτερεί λόγω της ταχύτερης κάθαρσης συγκριτικά με
το 99mTc MDP. Οι παρενέργειες οι οποίες έχουν περιγραφεί από τα φωσφωνικά
είναι σπάνιες. Έχουν αναφερθεί κεφαλαλγία, μυαλγίες, και ερυθηματώδεις κηλίδες
σε ποσοστό 1/10.000. Τόσο το HMDP όσο και το MDP διατίθενται σε έτοιμα kit και
επισημαίνονται με 99mTc.
Η ραδιοϊσοτοπική μέθοδος απεικόνισης των οστών στηρίζεται στην ιδιότητα
ορισμένων ουσιών να συγκεντρώνονται, όταν ενεθούν ενδοφλέβια, εκλεκτικά στα
οστά, είτε δρώντας όμοια με τα συστατικά του οστού, είτε σαν αποτέλεσμα χημικής
συγγένειας μ’ αυτά. Τα οστά δεν είναι ιστός στατικός και συνεχώς υφίσταται μια
δυναμική διαδικασία απορρόφησης και ανακατασκευής, που ο ρυθμός της
ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Στον ενήλικα ο πλήρης κύκλος ολικής
αντικατάστασης του σκελετού ολοκληρώνεται σε 8 χρόνια. Το μεταβολικό turnover
πραγματοποιείται της μικροσκοπικές οστικές μονάδες ανακατασκευής. Περίπου 103
έως 106 τέτοιες μονάδες είναι φυσιολογικά ενεργείς σε κάθε χρονική στιγμή και
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παραμένουν ενεργείς 3 έως 6 μήνες. Σ’ αυτές της θέσεις καθηλώνονται οι
οστεόφιλες ουσίες. Η καθήλωση των ουσιών αυτών είναι μεγαλύτερη στα
σπογγώδη τμήματα σε σχέση με τα συμπαγή. Στις περιοχές όπου το μεταβολικό
turnover αυξάνει, η καθήλωση είναι εντονότερη από τις περιοχές όπου φυσιολογικά
σχηματίζεται νέα οστική μάζα. Ο μηχανισμός εναπόθεσης των οστεόφιλων ουσιών
δεν έχει απόλυτα διευκρινιστεί.
Μηχανισμός εναπόθεσης οστεόφιλων ουσιών
Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του
μυοσκελετικού συστήματος καθηλώνονται εκλεκτικά στους κρυστάλλους του
υδροξυαπατίτη, λόγω της μεγάλης επιφάνειας και των κατάλληλων φυσικοχημικών
ιδιοτήτων οι οποίες ευνοούν την άμεση ενσωμάτωση των ιχνηθετών. Τρεις είναι οι
βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς των ιόντων στη μεταλλική φάση του οστού 1)
διάχυση μέσα στην υδάτινη δεξαμενή στην οποία βρίσκονται οι κρύσταλλοι 2)
ανταλλαγή με ιόντα στην επιφάνεια του κρυστάλλου 3) ενδοκρυσταλλική
ανταλλαγή ιόντων. Οι προαναφερόμενες διαδικασίες επηρεάζονται σημαντικά από
την αιματική ροή, από το ρυθμό ανάπτυξης και ανακατασκευής του οστού, από τη
διαπερατότητα της μεμβράνης των τριχοειδών αγγείων, τη νεφρική λειτουργία και
ακόμη από αδιευκρίνιστους χημικούς, ενζυμικούς και ορμονικούς παράγοντες.
Ο μηχανισμός της εναπόθεσης των επισημασμένων με Tc 99m φωσφονικών
ουσιών δεν είναι απόλυτα σαφής. Οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην
άποψη ότι οι ουσίες αυτές εναποτίθενται στη μεταλλική φάση του οστού με τη
διαδικασία της χημειοπροσρόφησης (chemisorption), ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν
ότι το άωρο κολλαγόνο, τα οστικά κύτταρα, ένζυμα και ορμονικοί υποδοχείς
παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο μηχανισμός της χημειοπροσρόφησης φαίνεται ότι είναι
ο υπεύθυνος και για την εναπόθεση του Tc 99m (πυροφωσφορικού) στο έμφραγμα
του μυοκαρδιακού ιστού.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Η προετοιμασία του εξεταζόμενου δεν είναι απαραίτητη. Χρήσιμη είναι η
ενυδάτωση πριν, και μετά την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου, διότι έτσι
επιτυγχάνεται η απομάκρυνση με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εικόνας και
μικρότερη συνολική ακτινική επιβάρυνση. Το ραδιοφάρμακο χορηγείται
ενδοφλέβια και οι εικόνες λαμβάνονται 2,5-3 ώρες αργότερα. Στη χρονική αυτή
φάση, υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 50% της χορηγούμενης δόσης έχει
καθηλωθεί στα οστά, ενώ μόνο το 5% κυκλοφορεί στο αίμα. Το υπόλοιπο
αποβάλλεται από τα ούρα. Ένα 24ωρο μετά τη χορήγηση λιγότερο από 1%
παραμένει στο αίμα, και το 99% της ποσότητας, που δεν καθηλώθηκε στα οστά έχει
αποβληθεί από το ουροποιητικό. Το κριτικό όργανο είναι το τοίχωμα της
ουροδόχου κύστης, που δέχεται περίπου 3 rads (30 mCy) από μια δόση 20mCi. Για
το λόγο αυτό ο ασθενής ενθαρρύνεται να ουρεί συχνά και να μειώσει το χρόνο
ακτινοβόλησης της κύστης.
Για την εκτέλεση του σπινθηρογραφήματος χρησιμοποιείται γ-camera με
ευρύ πεδίο (39-53cm) και κατευθυντήρας χαμηλής ενέργειας γενικής χρήσης (low
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energy-all purpose, LEGP), κατευθυντήρας υψηλής ευκρίνειας (high resolution) και
σε ορισμένες περιπτώσεις pin-hole κατευθυντήρας (οπής καρφίτσας).

Pin-hole κατευθυντήρας

γ camera με ευρύ πεδίο

Χορηγούνται ενδοφλεβίως 15-20 mCi (555-740 MBq) 99m Tc MDP ή 99m Tc
HMDP για άτομα μέσου βάρους 70Kg. 2,5-3 ώρες μετά τη χορήγηση, αφού
αφαιρεθούν τα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, κέρματα) και οι
προσθετικές διατάξεις (π.χ τεχνητός μαστός) και αφού ο ασθενής ουρήσει
προσεκτικά προς αποφυγή ραδιομόλυνσης, τοποθετείται σε ύπτια θέση με
ευθειασμένο τον κορμό. Η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς έχει μεγάλη σημασία
καθώς η εκτίμηση του σπινθηρογραφήματος βασίζεται στη σύγκριση των 2
ημιμορίων του σώματος.
Υπάρχουν διάφορες σπινθηρογραφικές τεχνικές:


το κλασσικό σπινθηρογράφημα οστών



το σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων με πρώιμες λήψεις αμέσως μετά την
ενδοφλέβια χορήγηση, λήψεις στα 5-10΄ και στις 2-3 ώρες αργότερα.



σπινθηρογράφημα 4 φάσεων , λαμβάνοντας επιπλέον λήψεις στις 24 ώρες.

Η επιλεγόμενη τεχνική εξαρτάται από το κλινικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να
απαντηθεί. Οι λήψεις οι οποίες λαμβάνονται εξαρτώνται από το ιστορικό του
εξεταζόμενου και διακρίνονται σε:


δυναμικές λήψεις αμέσως μετά την χορήγηση του ρ/φ



στατικές 2.5-3 ώρες αργότερα είτε ως spots είτε σε ολόσωμη σάρωση



τομογραφικές λήψεις (SPECT: single photon emission tomography) και
λήψεις με συμβατική γ κάμερα και κατευθυντήρα « οπής καρφίτσας»
(pinhole collimator) για επιπλέον ανατομικές και τοπογραφικές
πληροφορίες

Για τις δυναμικές λήψεις, ο ασθενής τοποθετείται στο εξεταστικό κρεβάτι
τοποθετώντας την κεφαλή της γ camera στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ακολούθως
χορηγείται το ρ/φ και λαμβάνονται λήψεις διάρκειας 1-3 sec σε σειρά για συνολική
διάρκεια 1΄. Όσον αφορά της στατικές λήψεις πραγματοποιείται ή σάρωση
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λαμβάνοντας σε μια λήψη ολόκληρο τον σκελετό ή πολλαπλές στατικές λήψεις
(spots), πρόσθιες, οπίσθιες και εάν χρειασθεί για διευκρινιστικούς λόγους, λοξές ή
πλάγιες . Οι λήψεις βασίζονται ή σε προκαθορισμένο χρόνο ή σε προκαθορισμένο
αριθμό κρούσεων (περίπου 500.000-1.000.000 κρούσεις). Οι τομογραφικές λήψεις
είναι ιδιαίτερα βοηθητικές στα οστά του κρανίου, κνήμη και γενικά για
ακριβέστερες τοπογραφικές πληροφορίες.
Η ποιότητα του σπινθηρογραφήματος εξαρτάται από της εξής παράγοντες:
Α. βιολογικοί: ενυδάτωση, νεφρική λειτουργία, παχυσαρκία, ηλικία
Β. τεχνικοί παράγοντες : κατάλληλος χρόνος μεσολάβησης από την χορήγηση της
λήψεις, σωστή παρασκευή του ρ/φ, σωστή χορήγηση και σωστή τοποθέτηση του
ασθενούς.
Για να θεωρηθεί μια σπινθηρογραφική εικόνα αξιόπιστη θα πρέπει να
πληρούνται 2 σημαντικές προϋποθέσεις: ο λόγος της συγκέντρωσης του ρ/φ στα
οστά προς την συγκέντρωση του ρ/φ στους παρακείμενους ιστούς και ο λόγος της
συγκέντρωσης του ρ/φ στην οστική βλάβη προς την συγκέντρωση του ρ/φ στο
φυσιολογικό οστό θα πρέπει να είναι >1.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι κυριότερες κλινικές ενδείξεις του σπινθηρογραφήματος οστών είναι οι εξής:


ανίχνευση οστικού πόνου αγνώστου αιτιολογίας.



πρώιμη ανίχνευση οστικών μεταστάσεων και σταδιοποίηση της νόσου.



follow up μετά από θεραπεία και εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία.



εκτίμηση πρωτοπαθών οστικών όγκων.



εκτίμηση καλοήθων οστικών όγκων.



πρώιμη ανίχνευση φλεγμονής και διαφορική διάγνωση οστικής από
μαλακών μορίων φλεγμονή.



έλεγχος επιπλοκών της αρθροπλαστικής (δ/δ λοίμωξης – άσηπτης
χαλάρωσης). Η σωστή διάγνωση είναι ουσιαστική διότι αλλάζει πλήρως ο
θεραπευτικός χειρισμός.



Ανίχνευση της άσηπτης νέκρωσης.



Ανίχνευση οστικών κακώσεων οι οποίες δεν είναι εμφανείς στην κλασσική
ακτινογραφία (occult κατάγματα) , stress fractures, shin splints και
παρακολούθηση της πορείας της.



ανίχνευση και εκτίμηση ιερολαγονίτιδας και N. Paget
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ
Ομοιογένεια και συμμετρία στην κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο σκελετό
είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του φυσιολογικού σπινθηρογραφήματος.
Περιοχές που φυσιολογικά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του
ραδιοφαρμάκου στην πρόσθια λήψη είναι τα οστά του προσωπικού (σπλαχνικού)
κρανίου, τα οστά του θόλου, οι ώμοι, οι στερνοκλειδικές αρθρώσεις, το στέρνο, τα
χονδροπλευρικά άκρα των πλευρών, η αυχενική και οσφυϊκή μοίρα λόγω λόρδωσης
και οι λαγόνιες ακρολοφίες. Στην οπίσθια λήψη η γωνία και η άκανθα της
ωμοπλάτης, η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, και οι ιερολαγόνιες
αρθρώσεις προβάλλουν περισσότερο.

Φυσιολογική κατανομή του
ραδιοφαρμάκου.

Η ηλικία επηρεάζει σημαντικά τα σπινθηρογραφικά ευρήματα. Στα παιδιά οι
συζευκτικοί χόνδροι προσλαμβάνουν έντονα το ραδιοφάρμακο, ενώ αντίθετα σε
ηλικιωμένους, κυρίως γυναίκες, ο λόγος οστών\μαλακά μόρια είναι σημαντικά
μικρότερος σε σχέση με νέους ασθενείς.

Φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα σε παιδί.
Αυξημένη πρόσληψη σε όλες
τις αρθρώσεις του ελεγχόμενου
σκελετού λόγω της αυξημένης
οστεοβλαστικής
δραστηριότητας.

Η κακή νεφρική λειτουργία μικραίνει αυτό το λόγο. Οι παχύσαρκοι ασθενείς λόγω
εξασθένησης της ακτινοβολίας στα μαλακά μόρια εμφανίζουν φτωχότερο ποιοτικά
σπινθηρογράφημα. Γενικά είναι κανόνας ότι όσο μικρότερος σε ηλικία και
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λεπτότερος είναι ο ασθενής και όσο καλύτερη νεφρική λειτουργία έχει, τόσο
καλύτερο ποιοτικά είναι το σπινθηρογράφημα.
Δεδομένου ότι τα οστεόφιλα ραδιοφάρμακα αποβάλλονται μέσω του
ουροποιητικού συστήματος, στο σπινθηρογράφημα των οστών υπάρχει απεικόνιση
των νεφρών και της ουροδόχου κύστης, οπότε προκύπτουν αδρές πληροφορίες για
τα όργανα αυτά (θέση, μέγεθος, ακόμα και λειτουργική κατάσταση). Μικρού ή
μεγάλου βαθμού κατακράτηση του ραδιοφαρμάκου της νεφρικές πυέλους μπορεί
να παρατηρηθεί και είναι ενδεικτική κωλύματος στο απεκκριτικό σύστημα.
Για να εκτιμηθεί σωστά ένα σπινθηρογράφημα οστών θα πρέπει αρχικά να
γνωρίζομε της φυσιολογικές παραλλαγές και τα artifacts.Τα κυριότερα αίτια
artifacts οφείλονται σε:


κακή τοποθέτηση ή στροφή του σώματος του ασθενή οπότε θεωρούνται ως
παθολογικές εστίες αυξημένης καθήλωσης περιοχές που βρίσκονται
πλησιέστερα στον ανιχνευτή, π.χ η στερνοκλειδική άρθρωση.



παθολογικές καταστάσεις του ουροποιητικού της π.χ κατακράτηση ούρων
στο ΠΚΣ η οποία μπορεί να παρερμηνευθεί ως οστική βλάβη στις κατώτερες
πλευρές. Στην περίπτωση αυτή οι πλάγιες λήψεις είναι πολύ χρήσιμες .



ραδιομόλυνση: ύπαρξη ραδιενεργών ούρων στο δέρμα ή στο ρουχισμό
Πολλαπλές εστίες
αυξημένης
πρόσληψης
(ραδιομόλυνσης)σε
εξωοστικές περιοχές



μεταλλικά αντικείμενα ( νομίσματα, βηματοδότες, πρόσθετοι μαστοί) τα
οποία εμποδίζουν την απορρόφηση γ ακτινοβολίας και εμφανίζονται
σπινθηρογραφικά ως ψυχρές περιοχές (περιοχές μειωμένης πρόσληψης) .



περιοχές οστικής παρακέντησης και χειρουργικές επεμβάσεις.



Artifacts λόγω κακής παρασκευής του ρ/φ.
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ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.



Πρόσληψη από χειρουργικές επεμβάσεις.



Ακτινοθεραπεία.



Κακώσεις οι οποίες μπορούν να φαίνονται και μετά από μια δεκαετία.



Εγκάρσιες, ακανθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων.



Παλαιά αποστήματα.



Παρακέντηση στερνική.



Μετωπιαία υπερόστωση.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Σε ένα παθολογικό σπινθηρογράφημα μπορεί να παρατηρηθούν τα εξής ευρήματα:
α) Μονήρης εστία αυξημένης καθήλωσης στο σκελετό.
β) Πολλαπλές εστίες αυξημένης καθήλωσης στα οστά (π.χ μεταστατική οστική
νόσος).
Γ) Εστιακή ή διάχυτα αυξημένη καθήλωση στα μαλακά μόρια.
δ) Διάχυτα αυξημένη καθήλωση στα οστά.
ε) Εστίες πλημμελούς καθήλωσης (σπανιότερα), «ψυχρές» εστίες.

ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα ανέρχονται στο 3% - 5% και μπορούν να
παρατηρηθούν : σε πολύ μικρές βλάβες, σε συμμετρικές βλάβες, σε βλάβες
οστεολυτικού τύπου, super scan (όπου παρατηρείται διάχυτη αυξημένη καθήλωση
σε όλη την έκταση του σκελετού με απουσία απεικόνισης νεφρών και χαμηλό
υπόστρωμα, εικόνα η οποία αποδίδεται σε εκτεταμένη οστική προσβολή).
Σημειούται ότι η προηγηθείσα ακτινοθεραπεία μπορεί να επηρεάσει την
σπινθηρογραφική εικόνα. Κατά την διάρκεια και για λίγες εβδομάδες μετά λόγω
τοπικής φλεγμονής και υπεραιμίας παρατηρείται αυξημένη καθήλωση του ρ/φ στην
περιοχή που έχει ακτινοβοληθεί ενώ 3-6 μήνες μετά το τέλος της ακτινοβολίας η
πρόσληψη μειώνεται οπότε παρατηρούνται ψυχρές περιοχές οι οποίες παραμένουν
έως 12-18 μήνες.
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ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ
Τα ψευδώς θετικά ευρήματα παρατηρούνται συχνότερα των ψευδώς
αρνητικών. Ψευδώς θετικά ευρήματα παρατηρούνται σε ιατρικούς χειρισμούς,
παρακεντήσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, και γενικά όπου υπάρχει αυξημένη
αιμάτωση και οστεοβλαστική δραστηριότητα. Τα προβλήματα αυτά της μειώνονται
με ένα καλό ιστορικό και με την συσχέτιση με άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Μεταστατική οστική νόσος
Το σπινθηρογράφημα οστών θεωρείται ίσως η κυριότερη απεικονιστική
τεχνική στην εκτίμηση της οστικής μεταστατικής νόσου. Οι οστικές μεταστάσεις
είναι πολύ συχνές σε διάφορες νεοπλασίες κυρίως σε καρκίνο μαστού, πνεύμονα
και προστάτη. Το σπινθηρογράφημα οστών συμβάλλει:


στην πρώιμη ανίχνευση των εντοπίσεων σε όλη την έκταση του σκελετού.
Προηγείται χρονικά από οποιοδήποτε δείκτη κλινικό ή εργαστηριακό λόγω
του ότι Α. ο πόνος είναι συνήθως μια καθυστερημένη εκδήλωση της
μεταστατικής νόσου των οστών ενώ ένα 12% αναφέρουν πόνο χωρίς τελικά
να εμφανίζουν οστικές μεταστάσεις Β. τα επίπεδα της ALP, όξινης
φωσφατάσης και των καρκινικών δεικτών δεν τεκμηριώνουν την ύπαρξη της
μεταστατικής νόσου των οστών. Συγκριτικά με το σπινθηρογράφημα η ALP
είναι 50% λιγότερο ευαίσθητη για την εκτίμηση της οστικής μεταστατικής
νόσου. Όσον αφορά τον κλασσικό απεικονιστικό έλεγχο η ακτινογραφία,
καθυστερεί να αναδείξει οστικές αλλοιώσεις. Περίπου το 1/3 των εστιών
που εμφανίζονται στο σπινθηρογράφημα οστών δεν φαίνονται στην
κλασσική ακτινογραφία με εξαίρεση το πολλαπλούν μυέλωμα και την
ιστιοκύττωση Χ οι οποίες είναι πιο εμφανείς στην ακτινογραφία.
Σπινθηρογραφικά, το 90% των ασθενών με μεταστατική νόσο έχουν
πολλαπλές εστίες και οι συχνότερες θέσεις εντόπισης είναι η σπονδυλική
στήλη (39%), πλευρές (28%), στέρνο, λαγόνια (12%), κρανίο και μακρά οστά
(10%).



στη σταδιοποίηση της νόσου και στην επιλογή του θεραπευτικού σχήματος.
Το σπινθηρογράφημα οστών προσφέρει ακριβή σταδιοποίηση της νόσου και
βοηθά στην σωστή επιλογή του θεραπευτικού χειρισμού. Σε περίπτωση που
αναδειχθεί η ύπαρξη δευτεροπαθών εντοπίσεων αλλάζει ο θεραπευτικός
χειρισμός, αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση, και αποφασίζεται ΧΜΘ η
ΑΚΘ.



στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας καθορίζοντας την ακριβή θέση και
έκταση του πεδίου ακτινοβόλησης.
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στο follow up των ασθενών και στην εκτίμηση της ανταπόκρισης της
θεραπείας πραγματοποιώντας επαναλληπτικά σπινθηρογραφήματα πριν,
κατά την διάρκεια και το τέλος της θεραπείας. Η εκτίμηση γίνεται ποιοτικά
εκτιμώντας οπτικά την μεταβολή ή όχι της έντασης, της έκτασης και του
αριθμού των εστιών. Η σύγκριση αυτή για να αποφευχθούν τα λάθος
αποτελέσματα θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. Οι λήψεις θα πρέπει
να πραγματοποιούνται πάντα σε σταθερό χρόνο και όχι σταθερό αριθμό
κρούσεων( και ο λόγος είναι ότι αν μια εστία έχει μεγαλύτερη ένταση θα
λάβει της της κρούσεις, ενώ ο χρόνος λαμβάνεται σε σύνολο της εικόνας). Η
επιδείνωση της σπινθηρογραφικής εικόνας σημαίνει μη ανταπόκριση στην
θεραπεία ενώ η μείωση ή εξαφάνιση των εστιών, καλή ανταπόκριση.

α.

β.

1ο σπινθηρογράφημα



γ.

Follow up

Στην ανίχνευση περιοχών υψηλού κινδύνου για κατάγματα.

Γενικά ένα μεγάλο πλεονέκτημα του σπινθηρογραφήματος είναι η δυνατότητα
ελέγχου, σε μικρό χρόνο και με το ίδιο ποσό ακτινικής επιβάρυνσης, ολόκληρου του
σκελετού ενώ για την ίδια μελέτη απαιτείται μεγάλος αριθμός ακτινογραφιών.
Σπινθηρογραφικά patterns οστικών μεταστάσεων
Μονήρης εστία αυξημένης καθήλωσης. Μονήρεις εστίες παρουσιάζονται σε ένα
ποσοστό 6%. Η εκτίμηση της χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, εκτιμώντας το ιστορικό
(κακώσεις, εκφυλίσεις, παρακεντήσεις), και τη θέση εντόπισης, διότι μόνο ένα 50%
αυτών αντιστοιχούν σε μεταστάσεις. Εστίες στα πρόσθια πλευρικά τόξα σπάνια
οφείλονται σε μεταστάσεις. Αντίθετα μονήρεις εστίες στην ΣΣ θεωρείται πολύ
πιθανό να οφείλονται σε μεταστάσεις (40-80%).
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Μονήρης εστία
αυξημένης καθήλωσης
στο στέρνο.

Πολλαπλές εστίες αυξημένης καθήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση απαραίτητη είναι
η διαφορική διάγνωση από αρθρίτιδα, κακώσεις, πολυεστιακή οστεομυελίτιδα.

Εστίες μειωμένης καθήλωσης (φωτοπενικές, ψυχρές ή οστεολυτικές περιοχές). Το
εύρημα αυτό είναι σπανιότερο και οφείλεται σε περιοχές οι οποίες έχουν πλήρως
διηθηθεί από μεταστατικά καρκινικά κύτταρα. Οι αμιγώς οστεολυτικές βλάβες
δείχνουν πλήρη καταστολή αναπλαστικής διαδικασίας του οστού και εμφανίζονται
συνήθως σε υπερνέφρωμα, πoλλαπλό μυέλωμα, ca θυρεοειδούς, λευχαιμίες, ca
πνεύμονα, μελάνωμα και νευροβλάστωμα. Συχνά εμφανίζονται σαν φωτοπενικές
περιοχές με περιφερικά αυξημένη οστεοβλαστική δραστηριότητα οπότε και
αυξημένη πρόσληψη του ρ/φ.

Μικτές εικόνες (ψυχρές και θερμές περιοχές)
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Εστία αυξημένης
καθήλωσης
Εστία μειωμένης
καθήλωσης

Superscan: Σε περιπτώσεις καρκίνου μαστού και προστάτη μπορεί να εμφανισθεί
σπινθηρογραφικά διάχυτη αυξημένη και ομοιογενή πρόσληψη του ρ/φ σε όλη την
έκταση του σκελετού. Αυτό λόγω της ομοιογένειας θα μπορούσε να παρερμηνευθεί
ως φυσιολογικό εύρημα. Στην περίπτωση του super scan υπάρχουν δύο ακόμη
χαρακτηριστικά ευρήματα: μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στα μαλακά
μόρια και απουσία απεικόνισης νεφρών. Βέβαια παρόμοια εικόνα μπορεί να
εμφανισθεί και σε μεταβολικά νοσήματα
όπως υπερπαραθυρεοειδισμός,
οστεομαλακία, νόσο Paget.

Διαχύτως αυξημένη
καθήλωση στα οστά και
μη απεικόνιση των
νεφρών.

Flare response. Παρατηρείται σε follow up μελέτες ασθενών οι οποίοι έχουν
υποβληθεί σε ΧΜΘ. Χαρακτηρίζεται από αύξηση της έντασης και του αριθμού των
μεταστατικών εστιών. Συνήθως εμφανίζεται 1-3 μήνες μετά την έναρξη της ΧΜΘ. Ο
σκελετός σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν καλή ανταπόκριση, εμφανίζεται με
σπινθηρογραφική επιδείνωση η οποία οφείλεται στην αυξημένη οστεοβλαστική
ανταπόκριση όταν αρχίζει η επούλωση, οπότε και αυξημένη πρόσληψη του ρ/φ. Το
γεγονός ότι κάποιοι από τους ασθενείς εμφανίζουν και κλινική συμπτωματολογία
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την διάγνωση. Οι βλάβες που οφείλονται σε flare
response ουσιαστικά χαρακτηρίζονται από πρόσληψη του ρ/φ όχι στον καρκινικό
ιστό αλλά στο οστό που το περιβάλλει. Νέες εστίες μετά τους 6 μήνες αποδίδονται
σε μεταστάσεις.

Υπερτροφική
οστεοαρθροπάθεια:
Η
σπινθηρογραφική
εικόνα
είναι
χαρακτηριστική. Το πιο συχνό εύρημα είναι η συμμετρική αύξηση του
ραδιοφαρμάκου κατά μήκος του φλοιώδους χείλους της διάφυσης των μακρών
οστών, ιδιαίτερα κάτω από τον αγκώνα και τα γόνατα. Παρατηρείται διάχυτα
αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στα μαλακά μόρια των άκρων και
εστιακή της φάλαγγες, της περιαρθρικές περιοχές των μακρών οστών, στην
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ωμοπλάτη και κλείδα. Τα άλλα οστά προσβάλλονται λιγότερο, 67% οι ωμοπλάτες,
39% οι κλείδες και 42% το κρανίο. Η υπερτροφική πνευμονική οστεοαρθροπάθεια
σχετίζεται συχνά με καρκίνο του πνεύμονα ή μεταστατική πνευμονική νόσο, αλλά
συχνά και με μη νεοπλασματική νόσο των πνευμόνων. Λιγότερο συχνές αιτίες είναι
το μεσοθηλίωμα, Ν. Hodgkin, κ.α.

Αυξημένη
πρόσληψη στην
φλοιώδη μοίρα
των μακρών
οστών.

Πρωτοπαθείς όγκοι των οστών
Το σπινθηρογράφημα οστών εκτός από την ανίχνευση της μεταστατικής νόσου
χρησιμεύει και για :


Απεικόνιση της πρωτοπαθούς βλάβης σε πολύ πρώιμα στάδια όταν το μόνο
σύμπτωμα είναι ο πόνος.



Εντόπιση της ακριβής θέσης για την καθοδήγηση της βιοψίας επιλέγοντας
την περιοχή με την εντονότερη πρόσληψη.



Ακριβή εκτίμηση της έκτασης προκειμένου να γίνει χειρουργική επέμβαση



Follow up

Σημαντικός είναι ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος οστών στο οστεοσάρκωμα και
Σ. Ewing, ενώ μικρότερη αξία φαίνεται να έχει σε περιπτώσεις οστικών εντοπίσεων
σε ασθενείς με λευχαιμία και λέμφωμα.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
1. Οστεοσάρκωμα : είναι ο συχνότερος πρωτοπαθής όγκος ιδιαίτερα στην παιδική
ηλικία (> 8 ετών). Αφορά κυρίως τις μεταφύσεις των μακρών οστών (μηριαίου: 44%,
κνήμης: 22%, βραχιονίου: 9%). Οστικές μεταστάσεις εμφανίζονται συνήθως στις
πλευρές, λαγόνια, σπονδύλους, κνήμη, μηριαία, κρανίο, βραχιόνια. Εξωοστικές
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μεταστάσεις παρουσιάζονται στο ήπαρ, νεφρά και λεμφαδένες, οι οποίες σπάνια
απεικονίζονται και στο σπινθηρογράφημα οστών. Σε ένα ποσοστό 57%
απεικονίζονται στο σπινθηρογράφημα οστών πνευμονικές μεταστάσεις.

Χειρουργηθέν
οστεοσάρκωμα με
πνευμονική μετάσταση.

Συγκριτικά όμως με την CT, τόσο η συμβατική όσο και η τομογραφική γ
κάμερα χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη ευαισθησία όσον αφορά τις πνευμονικές
μεταστάσεις. Επίσης η CT είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της ενδο και εξωοστικής
επέκτασης της νόσου.
Η σπινθηρογραφική απεικόνιση βασίζεται στο σπινθηρογράφημα οστών 3
φάσεων. Η 1η φάση : δυναμική λήψη, πραγματοποιείται αμέσως μετά την χορήγηση
για 1΄περίπου και δίνει πληροφορίες για την αγγείωση της περιοχής. Η φάση αυτή
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την διαφορική διάγνωση κακοήθειας και καλοήθειας
καθώς οι καλοήθεις εξεργασίες παρουσιάζουν συνήθως αρνητική 1η φάση, ενώ οι
κακοήθειες θετική. Η 2η φάση είναι η φάση της αιματικής δεξαμενής η οποία
πραγματοποιείται 5-10΄μετά την ι.ν χορήγηση στην περιοχή ενδιαφέροντος, επί 23΄. Η 3η φάση, οστικού μεταβολισμού, παριστά την αμιγώς οστική φάση και
πραγματοποιείται 2.5- 3 ώρες αργότερα. Στην περίπτωση του οστεοσαρκώματος και
οι 3 φάσεις είναι θετικές. Ακτινολογικά απεικονίζεται ως οστεοσκλυρηντική
αλλοίωση (25%), ως οστεολυτική (25%) και ως μικτή (50%).

Οστεοσάρκωμα
βραχιονίου.

1η φάση (αγγειακή)

2η φάση (αιματικής)

3η φάση (οστική)

Το σπινθηρογράφημα οστών πρέπει να πραγματοποιείται πριν την αρχική
θεραπεία (baseline μελέτη) για την σταδιοποίηση (εκτίμηση μεταστάσεων), και για
την εκτίμηση πολυκεντρικού οστεοσαρκώματος και έχει καθιερωθεί στην
προεγχειρητική εκτίμηση της νόσου. Επιπρόσθετα η MRI με σκιαγραφικό παίζει
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πολύ σπουδαίο ρόλο στην εκτίμηση της νόσου. Αντίθετα δεν έχει ένδειξη για την
εκτίμηση της ενδοοστικής επέκτασης της νόσου.

2. Σάρκωμα Ewing. Αφορά το 10% του συνόλου των οστικών όγκων. Η συχνότερη
ηλικία εμφάνισης είναι στα 10-20 έτη. Οι συχνότερες εντοπίσεις αφορούν τα
λαγόνια (25%), πλευρές, μηριαία, ΣΣ, κνήμη. Η διαγνωστική προσέγγιση είναι όμοια
με αυτή του οστεοσαρκώματος καθώς και η σπινθηρογραφική εικόνα
(σπινθηρογράφημα 3 φάσεων θετικό).

Αυξημένη καθήλωση στο κάτω
τριτημόριο της ΔΕ κνήμης

Αυξημένη καθήλωση στην
μεσότητα του ΔΕ βραχιονίου
(οπίσθια λήψη).

Ο ρόλος όμως της Πυρηνικής Ιατρικής για την εκτίμηση ασθενών με
πρωτοπαθείς οστικούς όγκους δεν περιορίζεται στο κλασσικό σπινθηρογράφημα
οστών. Λόγω της χαμηλής ειδικότητας του είναι επιτακτική η ανάγκη
σπινθηρογραφικών μελετών με ειδικά ογκόφιλα ρ/φ όπως το 67Ga και νεότερης
γενιάς ογκόφιλες ουσίες όπως το 201Tl και τα ισονιτρίλια (99mTc MIBI και 99mTc
tetrofosmin).
Οι ουσίες αυτές προσλαμβάνονται από τα καρκινικά κύτταρα με διαφορετικούς
μηχανισμούς. Το 201Tl με την αντλία Na-K-ATP, ενώ ο μηχανισμός πρόσληψης του
MIBI είναι πολυπαραγοντικός και βασίζεται στα δυναμικά των μεμβρανών (το MIBI
είναι ένα λιπόφιλο κατιόν με θετικό ηλεκτρικό φορτίο οπότε υπάρχει έλξη με το
αρνητικό φορτίο της κυτταρικής μεμβράνης), στον αριθμό των μιτοχονδρίων (το
90% του MIBI προσλαμβάνεται από τα μιτοχόνδρια), στην αυξημένη αιμάτωση, και
στην αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα των καρκινικών κυττάρων.
Το MIBI είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανταπόκριση στην θεραπεία και
αυτό βασίζεται στον μηχανισμό αποβολής του μέσω μιας πρωτεΐνης της κυτταρικής
μεμβράνης, Pgp, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την αποβολή κάποιων
χημειοθεραπευτικών και την εκτίμηση της ανταπόκρισης. Αυξημένη έκφραση της
πρωτεΐνης αυτής σημαίνει γρήγορη αποβολή των ΧΜΘ αυτών, μειωμένη
ενδοκυττάρια καθήλωση και επομένως κακή ανταπόκριση. Λόγω του ότι λοιπόν το
MIBI αποβάλλεται με την πρωτεΐνη αυτή, είναι ένας έμμεσος δείκτης της έκφρασης
της Pgp. Εάν πραγματοποιηθεί ένα σπινθηρογράφημα με MIBI πριν την αρχή της
ΧΜΘ και παρατηρηθεί είτε μειωμένη αρχική πρόσληψη, είτε αυξημένη στις πρώτες
λήψεις και μειωμένη στις καθυστερημένες σημαίνει ότι θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν ουσίες οι οποίες δεν αποβάλλονται με την συγκεκριμένη
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πρωτεΐνη. Ο ρόλος αυτός έχει αποδειχθεί κυρίως στον καρκίνο μαστού και
πνεύμονα.
3. Η λευχαιμία και τα λεμφώματα είναι δύο άλλες ομάδες κακοήθειας στις οποίες
το σπινθηρογράφημα δεν έχει σημαντικό ρόλο λόγω του ότι συχνά παρουσιάζεται
φυσιολογικό (οστεολυτικές βλάβες : ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα). Η gold
standard τεχνική θεωρείται το σπινθηρογράφημα με Ga ιδιαίτερα για το follow up
και την εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία.
4.Πολλαπλούν μυέλωμα
Η πιο συχνή κακοήθεια στην οποία εμπλέκεται ο σκελετός είναι το
πολλαπλούν μυέλωμα. Στην πραγματικότητα είναι νεοπλασία του μυελού με
επέκταση στο περιόστεο. Στην κλασσική ακτινογραφία το μόνο εύρημα είναι η
οστεοπενία ενώ το σπινθηρογράφημα εάν δεν υπάρχουν συνοδά κατάγματα
εμφανίζεται ως φυσιολογικό. Το σπινθηρογράφημα οστών δεν είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητο ενώ υπερτερεί η ακτινογραφία λόγω των οστεολυτικών βλαβών όπου το
σπινθηρογράφημα έχει μειωμένη διαγνωστική αξία. Το φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα οφείλεται στην αργή ανάπτυξη της βλάβης. Σε περίπτωση
καταγμάτων παρατηρούνται εστίες αυξημένης καθήλωσης. Οι συχνότερες θέσεις
εντόπισης είναι : σπονδυλική στήλη, πύελο, πλευρές και κρανίο. Λόγω της χαμηλής
ειδικότητας το σπινθηρογράφημα σκελετού δεν μπορεί να χαρακτηρίσει την βλάβη,
μπορεί όμως να την αποκλείσει. Οπότε ένα αρνητικό σπινθηρογράφημα είναι πολύ
σημαντικό στον αποκλεισμό της κλινικής υποψίας για πρωτοπαθή όγκο. Επίσης, δεν
μπορεί με ακρίβεια να καθορίσει τα όρια του όγκου ούτε να εκτιμήσει την επέκταση
στα μαλακά μόρια. Η κλασσική ακτινογραφία, η CT και η MRI θεωρούνται
καταλληλότερες σε αυτά τα ερωτήματα.
Πολλαπλές εστίες
αυξημένης
καθήλωσης στο
κρανίο και στις
κνήμες

Σύγκριση του σπινθηρογραφήματος οστών με άλλες απεικονιστικές μεθόδους για
την εκτιμηση οστικών μεταστάσεων
Κλασσική ακτινογραφία :
Παρέχει ελάχιστες πληροφορίες για την ακεραιότητα του μυελού των οστών. Έχει
μειωμένη ευαισθησία (απαιτείται απώλεια του 30-50% της οστικής πυκνότητας για
να είναι ορατές οι βλάβες).
Αξονική τομογραφία : πλεονεκτήματα:
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Υψηλή διακριτική ικανότητα.



Ευαισθησία 70-100%.



Εκτίμηση αμφιβόλων βλαβών στο σπινθηρογράφημα οστών.



Εντόπιση επιπλοκών.
Μειονεκτήματα:



Χαμηλή ευαισθησία σε πρώιμο στάδιο.



Δύσκολη η εκτίμηση φλοιού σε βαριά οστεοπόρωση ή σε εκφυλιστικές
αλλοιώσεις.



Χαμηλή ευαισθησία στην εκτίμηση της διήθησης του μυελού των οστών.

Μαγνητική Τομογραφία : πλεονεκτήματα:


Υψηλή διακριτική ικανότητα.



Ιδανική για την εκτίμηση του μυελού των οστών.



Εντόπιση βλάβης στον μυελό πριν την αντίδραση ή καταστροφή του φλοιού.



Μεγαλύτερη διαγνωστική αξία έναντι της CT για εκτίμηση διήθησης του
μυελού.



Μεγαλύτερη διαγνωστική αξία έναντι της CT για διαφορική διάγνωση
καλοήθειας/κακοήθειας/κατάγματος ως αιτίες συμπίεσης του νωτιαίου
μυελού.
Μειονεκτήματα:



Χαμηλότερη διαγνωστική αξία vs CT στην εκτίμηση του φλοιού.



Μέση ειδικότητα (δύσκολη διαφορική διάγνωση εκφυλιστικές αλλοιώσεις,
οστεομυελίτιδα, κατάγματα, έμφρακτα κλπ).



Στα νεαρά άτομα δύσκολη η διαφορική διάγνωση υψηλής πυκνότητας
καρκινικών κυττάρων από αιμοποιητικό μυελό.



Χαμηλή διαγνωστική αξία για την διαφορική διάγνωση ενεργού νόσου,
ίνωσης, νέκρωσης ή κατάγματος σε διαχρονική παρακολούθηση.

Η κύρια ένδειξη είναι η εκτίμηση οστικής βλάβης που προκύπτει από το
σπινθηρογράφημα οστών ή την CT. Το ολόσωμο MRI βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Σπινθηρογράφημα οστών: πλεονεκτήματα:


Απεικονίζει πολύ πρώιμα οστικές βλάβες (ανίχνευση 2-18 μήνες νωρίτερα
από την ακτινογραφία).
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Υψηλή ευαισθησία έως 100% σε ορισμένους όγκους (προστάτης, μαστός,
πνεύμονας).
μειονεκτήματα:



Μέτρια ειδικότητα (κατάγματα, οστεοπόρωση, μεταβολικές νόσοι, κλπ).



Χαμηλή διαγνωστική αξία σε λυτικές βλάβες π.χ. πολλαπλούν μυέλωμα,
ταχέως επεκτεινόμενη νόσος.

Σπινθηρογράφημα οστών vs τομογραφικό σπινθηρογράφημα οστών (SPECT)
Πλεονεκτήματα:


Μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης (ανίχνευση 20-25% περισσοτέρων
εστιών έναντι του κλασσικού σπινθηρογραφήματος).



Καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα και ακριβέστερες ανατομικές
πληροφορίες (αύξηση ειδικότητας, ιδιαίτερα στην σπονδυλική στήλη).



Ευαισθησία, ειδικότητα, θετική προβλεπτική και αρνητική προβλεπτική αξία
90%, 93%, 73% και 98% αντίστοιχα.

Μειονεκτήματα:


Μεγάλη χρονική διάρκεια για ολόσωμη εξέταση (δύσκολα ανεκτή από τον
ασθενή)

PET: πλεονεκτήματα


Υψηλή διακριτική ικανότητα.



Ολόσωμη τομογραφική απεικόνιση.



Δυνατότητα ποσοτικοποίησης της βλάβης (Uptake).



απεικόνιση λειτουργικών διαταραχών του μυελού και του φλοιού των οστών
οι οποίες προηγούνται των ανατομικών.



Μέτρηση κινητικών παραμέτρων (δ.δ
διαχρονικής παρακολούθησης θεραπείας).



Ανίχνευση μεταστάσεων τόσο στα οστά όσο και στα μαλακά μόρια.



Υψηλή διαγνωστική αξία και στις οστεολυτικές βλάβες.



Χαμηλότερο ποσοστό ψευδώς
σπινθηρογραφήματος οστών.

θετικών

κακοήθειας/καλοήθειας

ευρημάτων

έναντι

και

του

Ευαισθησία και ειδικότητα : 62-100% και 96-100%
Μειονεκτήματα
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Χαμηλή ειδικότητα (αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου και σε
καλοήθεις και ορθοπεδικές παθήσεις).



Ψευδώς θετικά ευρήματα σε καλοήθειες, ιδιαίτερα σε βλάβες που
περιέχουν ιστιοκύτταρα ή γιγαντοκύτταρα, brown όγκους, ανευρυσματικές
κύστεις και σε σαρκοείδωση.



Δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην καθημερινή πράξη.

PET/CT: πλεονεκτήματα


παροχή λειτουργικών και ανατομικών πληροφοριών.



υψηλή ειδικότητα (97% PET/CT vs72% PET ).



υψηλή διαγνωστική ακρίβεια σε μεταστάσεις της σπονδυλικής στήλης.



σύγχρονη εκτίμηση μεταστάσεων στα οστά και τους μαλακούς ιστούς.

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

1. Οστεοειδές οστέωμα
Αποτελεί περίπου το 10% των καλόηθων οστικών όγκων. Εμφανίζεται κυρίως
σε άνδρες ηλικίας 10-30 ετών. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από πόνο με
επιδείνωση τις βραδινές ώρες και βελτίωση με άσκηση και ασπιρίνη. Η αρχική
διάγνωση συχνά καθυστερεί, ειδικά όταν ο όγκος εντοπίζεται στον κεντρικό
σκελετό. Η συχνότερη εντόπιση είναι στα μηριαία οστά. Τα οστεοειδή οστεώματα
των μακρών οστών δίνουν χαρακτηριστικές εικόνες στην κλασσική ακτινογραφία
υπό την προυπόθεση ότι απεικονίζεται διαυγής περιοχή με κεντρική πύκνωση, ενώ
αυτά της σπονδυλικής στήλης συχνά δεν απεικονίζονται.
Το σπινθηρογράφημα οστών, ειδικά εάν πραγματοποιηθούν και λήψεις
SPECT ή με pinhole κατευθυντήρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ανίχνευση του
οστεοειδούς οστεώματος, ιδίως όταν εντοπίζεται στην πύελο, στην κεφαλή του
μηριαίου και την σπονδυλική στήλη. Ένα αρνητικό όμως σπινθηρογράφημα δεν
αποκλείει την διάγνωση. Το σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων παρουσιάζεται
θετικό λόγω αγγειοβρίθειας και στις 3 φάσεις. Κατά την 3η φάση παρατηρείται είτε
μικρή στρογγυλή ή οβάλ μονήρης θερμή εστία (μηριαίο οστό, κνήμη, περόνη) είτε
το σημείο “διπλής πυκνότητας” (double density) όπου στο κέντρο της θερμής
εστίας (αντιδραστική σκλήρυνση) υπάρχει μία μικρή θερμότερη εστία, που
αντιστοιχεί στον πυρήνα (nidus). Για ακριβέστερη περιγραφή του nidus γίνεται CT
η/και MRI (το MRI με σκιαγραφικό είναι χρήσιμο για την εκτίμηση του οιδήματος) .
Με το σπινθηρογράφημα οστών μπορεί να υπερεκτιμηθεί η σκλήρυνση.
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Οστεοειδές
οστέωμα μείζονα
τροχαντήρα

Οστεοειδές
οστέωμα δακτύλου
τροχαντήρα

2. οστεοβλάστωμα
Οι πιο συχνές θέσεις εμφάνισης είναι στην σπονδυλική στήλη (25-30%) και
στα πλατέα οστά. Η αρχική εκτίμηση γίνεται με την απλή ακτινογραφία. Σε
περίπτωση μη διαγνωστικής ακτινογραφίας πραγματοποιείται συμπληρωματικά CT
για περαιτέρω διαγνωστικές πληροφορίες και MRI για την εκτίμηση οιδήματος. Η
σπινθηρογραφική εικόνα ποικίλλει. Η πρόσληψη μπορεί να είναι ασθενής ή και
αυξημένη ιδίως κατά την 3η φάση της μελέτης.

Οστεοβλάστωμα έξω
κονδύλου ΔΕ
μηριαίου

3.Ενχόνδρωμα
Η πρόσληψη του ρ/φ στο σπινθηρογράφημα οστών ποικίλλει (συνήθως
ασθενώς έως μετρίως αυξημένη).
4. οστεοχόνδρωμα
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Η έκταση και έντασητης πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου και ο διαχωρισμός
από κακοήθεις βλάβες δεν είναι δυνατός. Το MRI εντοπίζει την καρκινωματώδη
εξαλλαγή και την επέκταση της νόσου.

Οστεοχόνδρωμα έξω
κονδύλου ΑΡ κνήμης

5. Ινώδης δυσπλασία
Είναι μονοοστική στο 75% των περιπτώσεων ενώ στο 25% είναι πολυοστική.
Συχνότερα προσβάλλεται το εγγύς τμήμα του μηρού (35%), η κνήμη (20%) και τα
οστά του κρανίου και οι πλευρές στο 15%. Το σπινθηρογράφημα οστών είναι
χρήσιμο για την εκτίμηση περιοχών εντόπισης καθώς πολλές περιοχές είναι
ασυμπτωματικές. Σπινθηρογραφικά παρατηρείται συνήθως περιοχές αυξημένης
καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου, ενώ σε ένα ποσοστό 14% η πρόσληψη είναι ίσης
έντασης με το φυσιολογικό οστό. Η CT είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκτίμηση της
έκτασης των προσβεβλημένων περιοχών. Όμοια εικόνα σπινθηρογραφικά μπορεί
να παρατηρηθεί και σε άλλες παθήσεις όπωςνευροινωμάτωση, αιμαγγείωμα κλπ.

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΟΡΙΩΝ.
Μία σειρά από ραδιοφάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί στη κλινική πράξη για
την απεικόνιση οστικών φλεγμονών και φλεγμονών μαλακών μορίων όπως:


Tc99m- ciprofloxacin (infector)



Tc99m/In-111-polyclonal immunoglobin G



Tc99m MoAbs/Fab’ τμήμα (Leucoscan)



Tc99m albumin nanocolloids



F-18 Fluorodeoxyglycose Positron emission Tomography (F-18 FDG/PET)

Τα πιο ευρέως διαδεδομένα είναι το 99mTc MDP σε συνδυασμό με το 67Ga, τα
επισημασμένα αντισώματα [Tc99m MoAbs/Fab’ τμήμα (Leucoscan)] και τα
επισημασμένα λευκοκύτταρα με 99mTc HMPAO. Το σπινθηρογράφημα οστών έχει
σπουδαίο ρόλο σε άτομα με υποψία φλεγμονής του μυοσκελετικού συστήματος. H
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διάγνωση βασίζεται στο σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων. Συγκεκριμένα
συμβάλλει στην:


πρώιμη διάγνωση της φλεγμονώδους εξεργασίας (πρωιμότερα της
ακτινογραφίας).



δ/δ οστεομυελίτιδας, φλεγμονής μαλακών μορίων χωρίς οστική συμμετοχή
και σηπτικής αρθρίτιδας.



ανάδειξη της έκτασης της βλάβης, και βλαβών σε άλλα μέρη του σώματος.

Μία σειρά από ραδιοφάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί στη κλινική πράξη για την
απεικόνιση οστεομυελίτιδας και φλεγμονής των μαλακών ιστών.
Φλεγμονή Μαλακών Μορίων (κυτταρίτιδα)
Στο σπινθηρογράφημα 3 φάσεων η 1η και 2η φάση είναι θετικές ενώ η 3η
φάση είναι αρνητική (εύρημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην διαφορική
διάγνωση από την οστεομυελίτιδα).

1η και 2η φάση (α,β αγγειακή και αιματική δεξαμενή) : αυξημένη αγγείωση
και πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην ΔΕ κνήμη. 3η φάση: οστικού
μεταβολισμού: χωρίς παθολογικά ευρήματα.

Φλεγμονή μαλακών μορίων με οστική συμμετοχή
Οστεομυελίτιδα
Είναι πολύ συχνή στα παιδιά (5-14 ετών) αλλά και στους ενήλικες μετά από
αρθροπλαστική, κατάγματα και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Το πιο συχνό
αίτιο στα παιδιά είναι ο σταφυλόκοκκος (50%). Ανάλογα με τον χρόνο εμφάνισης
και την χρονική διάρκεια διακρίνεται σε οξεία, υποξεία και χρόνια. Ανάλογα με την
οδό διασποράς σε αιματογενή και μη αιματογενή, ανάλογα με την θέση εντόπισης
σε επιφυσιακή, μεταφυσιακή, διαφυσιακή, ανάλογα με τον αριθμό των βλαβών σε
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μονοεστιακή και πολυεστιακή. Οι κυριότερες θέσεις εντόπισης είναι οι κατά γόνυ
αρθρώσεις, οι ποδοκνημικές αρθρώσεις, το βραχιόνιο οστό και το οστό της πτέρνας.
Οξεία οστεομυελίτιδα.
Το σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία
για την ανίχνευση της οξείας οστεομυελίτιδας. Θετικοποιείται πολύ νωρίς (24-48
ώρες) από την εμφάνιση των συμπτωμάτων σε σύγκριση με την ακτινογραφία η
οποία θετικοποιείται πολύ αργότερα, περίπου στις 10-20 ημέρες. Η
σπινθηρογραφική εικόνα χαρακτηρίζεται από:


αυξημένη αγγείωση και πρόσληψη του ρ/φ κατά την 1η και 2η φάση.



εστιακή ή διάχυτη πρόσληψη του ρ/φ στην 3η φάση της εξέτασης.



H σχετικά μειωμένη καθήλωση η οποία μπορεί να εμφανισθεί σπανιότερα
οφείλεται είτε σε παροδική απόφραξη των αγγείων, είτε σε τοπικά αυξημένη
πίεση λόγω οιδήματος, είτε λόγω οστικής νέκρωσης, σε άτομα που έχουν
ήδη λάβει θεραπεία, σε παιδιά κάτω των 5 ετών και σε ηλικιωμένα άτομα με
περιφερικές αγγειακές διαταραχές όπως σε περιπτώσεις σακχαρώδους
διαβήτη.

Το σπινθηρογράφημα οστών έχει υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία (NPV) και
πρακτικά αποκλείει την ύπαρξη οξείας οστεομυελίτιδας επί μη ύπαρξης άλλης
οστικής παθολογίας. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μελέτης κυμαίνονται σε
πολύ υψηλά επίπεδα 95% και 92% αντίστοιχα. Η ειδικότητα μειώνεται στο 60% σε
περίπτωση πρόσφατου κατάγματος ή ιατρικού χειρισμού (ορθοπεδικών
επεμβάσεων), αρθρίτιδες και γενικά σε περιπτώσεις αυξημένης οστεοβλαστικής
δραστηριότητας αλλοιώσεις. Σε περίπτωση ισχυρής κλινικής υποψίας και αρνητικό
ή αμφίβολο σπινθηρογράφημα οστών συνιστάται σπινθηρογράφημα με πιο ειδικά
ραδιοφάρμακα όπως το 67Ga, τα επισημασμένα αντισώματα (Leucoscan) και τα
επισημασμένα λευκοκύτταρα. Το 67Ga συγκεντρώνεται στις φλεγμονές τόσο των
μαλακών μορίων όσο και των οστών. Η διάγνωση της οξείας οστεομυελίτιδας
βασίζεται στην σύγκριση του σπινθηρογραφήματος οστών και του
σπινθηρογραφήματος με 67Ga στο οποίο η πρόσληψη είναι εντονότερη. Έτσι στις
πρώιμες λήψεις (6 ή 24 ώρες μετά τη χορήγηση) θα αναδειχθεί παθολογικά
αυξημένη συγκέντρωση του γαλλίου στην ύποπτη περιοχή, αν πρόκειται για
οστεομυελίτιδα. Το σπινθηρογράφημα με 67Ga δε συνιστάται εξ αρχής για τον
απλούστατο λόγο ότι το σπινθηρογράφημα με τις συνήθεις οστεόφιλες ουσίες
αναδεικνύει τη βλάβη στις περισσότερες περιπτώσεις και επιπλέον είναι
φθηνότερο, ταχύτερο, και η ακτινική επιβάρυνση του ασθενή είναι μικρότερη
(ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για τα παιδιά). Ακόμη το 67Ga μπορεί να βοηθήσει
στην εκτίμηση της πορείας του ασθενούς, αφού η καθήλωσή του στην
προσβεβλημένη περιοχή μειώνεται όσο η φλεγμονή υποχωρεί, ενώ διατηρείται
υψηλή σε περίπτωση υποτροπής.
Τα λευκοκύτταρα επισημασμένα με 111 Ιn υπερτερούν ως προς την ανίχνευση
της φλεγμονής ειδικότερα σε εν τω βάθη φλεγμονές και φλεγμονές του
περιφερικού σκελετού (ευαισθησία και ειδικότητα πάνω από 90% στις μελέτες
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ανίχνευσης αποστημάτων). Σε αντίθεση με το 67Ga δεν συγκεντρώνονται σε
αντιδραστικό σχηματισμό οστού. Η παρουσία όμως χρόνιας φλεγμονής και
θεραπείας με αντιβιοτικά μειώνει πολύ την ευαισθησία τους. Το σπινθηρογράφημα
με λευκοκύτταρα επισημασμένα με 99mTc HMPAO έχει την ίδια διαγνωστική αξία με
το σπινθηρογράφημα με λευκοκύτταρα επισημασμένα με 111Ιn. Οι εικόνες του
σπινθηρογραφήματος με λευκοκύτταρα επισημασμένα με 99mTc HMPAO είναι
καλύτερες ποιοτικά έναντι του σπινθηρογραφήματος με λευκοκύτταρα
επισημασμένα με 111Ιn και η ακτινική επιβάρυνση είναι μικρότερη.

Οστεομυελίτιδα ΔΕ
γόνατος

Οστεομυελίτιδα ΔΕ
άκρου ποδός

Χρόνια οστεομυελίτιδα
Είναι λιγότερο συχνή. Θεωρείται low grade φλεγμονή και συχνά
χαρακτηρίζεται από αρνητικές καλλιέργειες αίματος. Μπορεί να παρουσιασθεί ως
χρόνια πολυεστιακή οστεομυελίτιδα αλλά είναι πολύ σπάνια. Η σπινθηρογραφική
εικόνα δεν είναι σαφής. Η 1η και η 2η φάση παρουσιάζονται ασθενώς θετικές και
στην 3η φάση παρατηρείται αυξημένη καθήλωση με συνύπαρξη ψυχρών περιοχών,
ευρήματα τα οποία ερμηνεύονται λόγω μειωμένης ή φυσιολογικής αιμάτωσης και
ύπαρξης νεκρωτικών περιοχών. Η χρόνια οστεομυελίτιδα μπορεί να ανιχνεύεται με
το κλασικό σπινθηρογράφημα οστών, αλλά είναι δύσκολο να διακριθεί από άλλες
καταστάσεις (π.χ. από καθυστέρηση πόρωσης κατάγματος). Το 67Ga μπορεί να
βοηθήσει αλλά δεν είναι πάντα θετικό.
Το σπινθηρογράφημα με 111In επισημασμένα λευκοκύτταρα δεν βοηθά.
Περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να μιμηθούν σπινθηρογραφικά την εικόνα της
οστεομυελίτιδας είναι:


Οστεοαρθρίτιδα.



Κάταγμα.



αθλητικές κακώσεις.
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οστεονέκρωση σε φάση επούλωσης.



Οστεοτομή.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Οι εφαρμογές των ραδιοισοτοπικών τεχνικών στην Ορθοπεδική είναι πολλές και
καθημερινά το κλινικό ενδιαφέρον είναι όλο και πιο έντονο. Οι μέθοδοι αυτές
συμβάλλουν στην :
 ανίχνευση ‘occult”
ακτινογραφία.

καταγμάτων

τα

οποία

δεν

ανιχνεύονται

στην



εκτίμηση αθλητικών κακώσεων (shin splint, stress fracture).



εκτίμηση επιπλοκών καταγμάτων (καθυστερημένη πόρωση, ψευδάρθρωση,
άσηπτη νέκρωση, φλεγμονή, οστεοδυστροφία).



εκτίμηση επιπλοκών αρθροπλαστικής ( χαλάρωση, φλεγμονή, μετατόπιση,
κάταγμα, έκτοπη οστεοποίηση).

Οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες με 99mTc-φωσφονικές ενώσεις, 67Ga και 111Ιnλευκοκύτταρα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια.
Κατάγματα
Τα περισσότερα κατάγματα είναι εμφανή κλινικά και ακτινολογικά. Εν
τούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν αναδεικνύονται ακτινολογικά μολονότι
υπάρχει κλινική συμπτωματολογία. Αυτά τα λεγόμενα "κρυφά" (occult) κατάγματα
αφορούν συνήθως στα οστά του καρπού (κυρίως στο σκαφοειδές), του ταρσού, του
στέρνου, της ωμοπλάτης και τα μη μετατοπισμένα του ισχίου ιδιαίτερα σε
οστεοπορωτικούς ασθενείς. Ανιχνεύονται με το σπινθηρογράφημα μέσα σε 24 ώρες
από την κάκωση ειδικά σε νέους ασθενείς, ενώ σε μεγάλης ηλικίας άτομα ιδιαίτερα
οστεοπορωτικά μέσα σε 72 ώρες. Η ακτινογραφία αναδεικνύει τη βλάβη μέσα σε 710 ημέρες. Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης, που εξασφαλίζει το
σπινθηρογράφημα, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς είναι
προφανής. Ο χρόνος ανίχνευσης έχει σχέση με την ηλικία του ασθενούς. Γενικά τα
80% των καταγμάτων ανιχνεύονται τις πρώτες 24 ώρες, 95% σε άτομα κάτω των 65
ετών

Χρόνος

%

1η ημέρα

80%

3 ημέρες

95%
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1 εβδομάδα

98%

Ο λόγος που αναδεικνύονται τα κατάγματα στο σπινθηρογράφημα των
οστών και μάλιστα τόσο γρήγορα μετά την κάκωση, οφείλεται στο γεγονός, ότι
αμέσως μετά τη βλάβη οι οστεοβλάστες δραστηριοποιούνται για την πόρωση, ενώ
παράλληλα, παρατηρείται αυξημένη αιματική ροή στην περιοχή αυτή. Τρία
ξεχωριστά στάδια παρουσιάζονται στην απεικόνιση του κατάγματος με την πάροδο
του χρόνου, τα οποία μας επιτρέπουν να ξεχωρίσουμε παλιό από πρόσφατο
κάταγμα.
1.Το πρώτο (οξύ στάδιο) διαρκεί 2-4 εβδομάδες μετά την κάκωση και
χαρακτηρίζεται από διάχυτα αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην
πάσχουσα περιοχή. 2. Το δεύτερο (υποξύ στάδιο) διαρκεί 8-12 εβδομάδες και
χαρακτηρίζεται από μια διακριτή ευθύγραμμη περιοχή, που αντιστοιχεί στη θέση
του κατάγματος. Είναι το στάδιο που το κάταγμα είναι πιο εμφανές. 3. Το τρίτο
στάδιο της επούλωσης χαρακτηρίζεται από σταδιακή ελάττωση της έντασης της
συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου μέχρι το οστό να επανέλθει στο φυσιολογικό.
Το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για την επούλωση του κατάγματος και την
μετατροπή της σπινθηρογραφικής εικόνας σε φυσιολογική εξαρτάται από τη θέση
του κατάγματος και το μέγεθος της οστικής βλάβης. Περίπου το 60%-80% των μη
επιπλεγμένων καταγμάτων δίνουν φυσιολογική σπινθηρογραφική εικόνα στο 1ο
έτος και το 95% στα 3 έτη.
1ο έτος (%)

3ο έτος (%)

Σπονδυλική στήλη

59%

97%

Μακρά οστά

64%

95%

πλευρές

79%

100%

Τα ποσοστά αυτά ανεξάρτητα από τη θέση και τον τύπο του κατάγματος
διαμορφώνονται ως εξής:
1ο έτος

2-5 έτη

> 5 έτη

30%

62%

84%

Για την διαφορική διάγνωση μονήρους μεταστατικής εστίας από κάταγμα
απαιτείται επανάληψη του σπινθηρογραφήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα (η
μετάσταση παραμένει η/και συνοδεύεται από εμφάνιση νέων εστιών ενώ σε
περίπτωση κατάγματος η εστία εμφανίζεται με ασθενέστερη πρόσληψη).
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Πολλαπλές εστίες
αυξημένης καθήλωσης
σε κατά σειρά πλευρών

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Κατάγματα εκ καταπονήσεως (stress fractures).
Τα κατάγματα αυτά δημιουργούνται μετά από ισχυρή φόρτιση του οστού η
οποία είναι δύσκολο να εξισορροπηθεί. Είναι κάκωση του περιοστέου. Τέτοιες
βλάβες παρατηρούνται συνήθως σε αθλητές μετά από εντατική προπόνηση.
Συνήθως εμφανίζονται στην κνήμη και περόνη και σπανιότερα στα μηριαία, πύελο,
σπονδυλική στήλη, και άνω άκρα. Οι κλασσικές απεικονιστικές εξετάσεις έχουν
πολύ μικρό ρόλο στην οξεία φάση των καταγμάτων αυτών. Τα ακτινολογικά
ευρήματα γίνονται εμφανή την 7-10 ημέρα . Το σπινθηρογράφημα οστών είναι η
μέθοδος εκλογής. Η σταδιοποίηση των καταγμάτων αυτών γίνεται ανάλογα με το %
της βλάβης του οστού.


στάδια Ι-ΙΙ (ελαφρά-μέτρια περιοστική αντίδραση, δεν είναι εμφανή στην
α/α).



στάδιο ΙΙΙ (ελαφρό κάταγμα από καταπόνηση).



στάδια IV-V (αληθές και πλήρες κάταγμα).

Η σπινθηρογραφική εικόνα είναι χαρακτηριστική. Παρατηρείται ατρακτοειδής
πρόσληψη παράλληλα του επιμήκη άξονα αυξανόμενης έντασης και έκτασης μέχρι
πλήρους κατάγματος (γραμμοειδής εστία) Η σπινθηρογραφική εικόνα ανάλογα με
το στάδιο έχει ως εξής:


στάδιο Ι : εμφανίζεται περιοχή ασθενώς αυξημένης καθήλωσης περιφερικά
του οστού (μικρή περιοστική αντίδραση).



στα τελευταία στάδια για την εκτίμηση του πλήρους κατάγματος
εμφανίζεται εστιακή ατρακτοειδής, καλά αφορισμένη περιοχή αυξημένης
συγκέντρωσης που εκτείνεται σε όλο το πάχος του οστού. Για την εκτίμηση
του σταδίου απαιτούνται πρόσθιες και πλάγιες λήψεις.

Η σπινθηρογραφική αποκατάσταση εξαρτάται από το στάδιο: στάδια Ι/ΙΙ σε 2-3
μήνες, στάδια V/IV σε >6 μήνες
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Ατρακτοειδής πρόσληψη στα
οστά του μεταταρσίου ΑΡ

Ατρακτοειδής πρόσληψη στην
κνήμη ΑΡ

Σύνδρομο καταπόνησης της κνήμης (tibial stress syndrome/shin splints)
Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να περιγράψουμε την παθολογική εκείνη
κατάσταση, που εκδηλώνεται σε αθλητές κυρίως δρομείς ανωμάλου δρόμου με
πόνο στο μέσο ή κάτω τριτημόριο της κνήμης, που επιτείνεται με το τρέξιμο, αλλά
είναι συνήθως ήπιος και δεν αναγκάζει τον αθλητή να διακόψει τις δραστηριότητές
του (σε αντίθεση με τα stress fractures). Προκαλείται από την εφαρμογή πιέσεων
επάνω στο περιόστεο και το επιφανειακό τμήμα του φλοιού του οστού, που
μεταφέρονται από τους μύες και το συνδετικό ιστό στο οστό μέσω των ινών
Sharpey. Οι ίνες Sharpey αποτελούνται από κολλαγόνο και εκτείνονται από τους
μύες και τους τένοντες μέσω του περιοστέου μέχρι τη μάζα του οστού. Έτσι
αυξημένες και επαναλαμβανόμενες δυνάμεις από τους μύες και τα υπόλοιπα
μαλακά μόρια μπορούν να προκαλέσουν τοπικές αλλαγές στο οστό με αποτέλεσμα
αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα.
Στο σπινθηρογράφημα το σύνδρομο καταπόνησης της κνήμης απεικονίζεται
σαν επιμήκης επιφανειακή περιοχή μέτρια αυξημένης καθήλωσης του
ραδιοφαρμάκου κατά μήκος του μέσου ή κατώτερου τριτημορίου της κνήμης. Η
διαφορική διάγνωση θα γίνει κυρίως με τα stress fractures και είναι συνήθως
δυνατή, δεδομένου ότι τα τελευταία έχουν ατρακτοειδή μορφή και μεγαλύτερη
ένταση. Το shin splints πολύ σπάνια παρουσιάζουν αυξημένη αιμάτωση ενώ
αντίθετα τα stress fractures όπως προαναφέρθηκε έχουν αυξημένη αιμάτωση.
Επιμήκης πρόσληψη στο
αντιβράχιο ΑΡ
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Ενθεσοπάθεια (enthesopathy).
Ενθέσεις είναι οι θέσεις όπου οι τένοντες κι οι σύνδεσμοι έρχονται σε επαφή
με το οστό. Ο όρος "ενθεσοπάθεια" αναφέρεται στις παθολογικές εξεργασίες που
συμβαίνουν στις θέσεις αυτές και οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν με τις
μεθόδους της Πυρηνικής Ιατρικής, ενώ η ακτινογραφία όπως στα stress fractures
και στα shin splints καθυστερεί ή αδυνατεί να βοηθήσει. Τα κυριότερα αίτια που
προκαλούν αλλοιώσεις σε’ αυτές τις περιοχές είναι το τραύμα, οι φλεγμονές, οι
μεταβολικές διαταραχές και οι εκφυλιστικές διαδικασίες. Παρατηρούνται συνήθως
στον τροχαντήρα του μηριαίου, την πύελο και μάλιστα την ηβική σύμφυση (από
υπερβολική χρήση των κοιλιακών μυών), την επιγονατίδα, την πτέρνα, το βραχιόνιο
όγκωμα και το γόνατο και προκαλούν εντοπισμένο πόνο σε περιοχή κοντά σε
άρθρωση. Ο μηχανισμός της βλάβης είναι παρόμοιος μ’ αυτόν των shin splints. Οι
τένοντες έχουν την ικανότητα να προκαλούν οι ίδιοι "περιοστική αντίδραση", όταν
υφίστανται αυξημένη φόρτιση ή καταστροφή. Έτσι αυξάνει τοπικά η μεταβολική
δραστηριότητα με αποτέλεσμα την εμφανή αυξημένη συγκέντρωση του
ραδιοφαρμάκου στις προσβεβλημένες περιοχές.
Ραβδομυόλυση
Εντάσσεται στην κατηγορία των αθλητικών κακώσεων. Χαρακτηρίζεται από
καταστροφή λόγω κόπωσης του σκελετικού μυός. Ο μηχανισμός πρόσληψης των
διφωσφωνικών είναι όμοιος με τον μηχανισμό πρόσληψης στο κατεστραμμένο
μυοκάρδιο λόγω της συγκέντρωσης του ασβεστίου. Οφείλεται σε καταστροφή της
κυτταρικής μεμβράνης, οπότε είσοδο του Ca, εναπόθεση των διφωσφωνικών στο
άμορφο φωσφορικό ασβέστιο και στους κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη
ενδοκυτταρικά γύρω από τα μιτοχόνδρια αλλά και στο εξωκυττάριο υγρό. Σε όλη
αυτή την διαδικασία συμμετέχουν επίσης παράγοντες όπως υπεραιμία. Για την
εκτίμηση των παθήσεων των μυών προτιμάται το πυροφωσφωνικό (99mTc-PYP) και
όχι τα διφωσφωνικά. Το σπινθηρογράφημα θετικοποιείται στις 24-48 ώρες από τον
τραυματισμό και επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα στην 1 εβδομάδα

Αυξημένη καθήλωση στα
μαλακά μόρια στην περιοχή
του μηρού ΔΕ
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Η Πυρηνική Ιατρική μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση των όψιμων
επιπλοκών των καταγμάτων όπως είναι η καθυστερημένη πόρωση, η
ψευδάρθρωση, η φλεγμονή που επιπλέκει το κάταγμα, η αντανακλαστική
συμπαθητική οστεοδυστροφία και η άσηπτη νέκρωση.
Καθυστερημένη πόρωση (delayed union)
Είναι η μη ολοκληρωμένη επούλωση του κατάγματος ακόμα και 6 μήνες
μετά από την κάκωση. Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές στοχεύουν στο να δώσουν
πληροφορίες έγκαιρα, σχετικά με το αν το κάταγμα επουλώνεται σωστά ή όχι,
ούτως ώστε στη δεύτερη περίπτωση να μπορέσει να αντιμετωπιστεί.
Ψευδάρθρωση
Εμφανίζεται όταν το κάταγμα δεν επουλώνεται σωστά και δημιουργείται
οστέινη γέφυρα. Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος οστών είναι σημαντικός και
αφορά την διαφορική διάγνωση υπερτροφικής από ατροφική ψευδάρθρωση.
Σπινθηρογραφικά η υπερτροφική ψευδάρθρωση χαρακτηρίζεται από αυξημένη
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου σε αντίθεση με την ατροφική η οποία
χαρακτηρίζεται από φυσιολογική πρόσληψη. Η διαφορική διάγνωση υπερτροφικής
από ατροφική έχει κλινική σημασία λόγω του ότι ο θεραπευτικός χειρισμός είναι
διαφορετικός. Στην υπερτροφική ακολουθείται συντηρητική θεραπεία ενώ στην
ατροφική απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση

Φλεγμονή
Η επιπλοκή αυτή εμφανίζεται μερικές εβδομάδες ή μήνες μετά την κάκωση.
Η έγκαιρη διάγνωση της είναι ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα διότι απαιτείται
άμεση αντιμετώπιση. Λόγω του ότι η σπινθηρογραφική εικόνα όμως δεν είναι
ειδική απαιτούνται συμπληρωματικές τεχνικές με άλλα ραδιοφάρμακα όπως
επισημασμένα λευκά και 67Ga πάντα σε συνδυασμό με το σπινθηρογράφημα
οστών.
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Άσηπτη νέκρωση
Τα κυριότερα αίτια της άσηπτης νέκρωσης είναι:


κατάγματα.



λήψη στεροειδών.



αυξημένη πηκτικότητα.



Αιμοσφαιρινοπάθειες.



Ακτινοθεραπεία.



οστεοχόνδρωση (Legg Calve Perthes).



Πολυκυτταραιμία.



Λευχαιμία.



Αλκοολισμός.



Ιδιοπαθής.

τα οποία προκαλούν
1)Μηχανική διακοπή της αιμάτωσης.
2) Διαταραχή της φλεβικής αποχέτευσης.
3) Περιαρτηριακό οίδημα, αγγειίτιδα, υπερπηκτικότητα, καταστολή
οστεοβλαστικής δραστηριότητας (επί κορτιζονοθεραπείας).

της

Οι συχνότερες θέσεις εντόπισης είναι η κεφαλή του μηριαίου, των βραχιονίων
και οι μηριαίοι κόνδυλοι (μικρή παράπλευρη κυκλοφορία). Η ευαισθησία και
ειδικότητα της σπινθηρογραφικής μελέτης κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα 98% και
95% αντίστοιχα. Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα βασίζονται σε 2 μηχανισμούς :


επαναγγείωση των ήδη υπαρχόντων αγγείων με καλή πρόγνωση και



νεοαγγείωση με κακή πρόγνωση.

37

Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα διακρίνονται ανάλογα με τα στάδια της
επαναγγείωσης : στάδιο 1: μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, Στάδιο 2:
περιφερικά αυξημένη πρόσληψη, Στάδιο 3: διαχύτως αυξημένη πρόσληψη, Στάδιο 4
: φυσιολογική πρόσληψη (πλήρης επαναγγείωση) και της νεοαγγείωσης: στάδιο 1 :
απουσία πρόσληψης, στάδιο 2 : αυξημένη πρόσληψη και διαπλάτυνση της βάσης
της επίφυσης, στάδιο 3 : αυξημένη πρόσληψη σε σχήμα μανιταριού (mushroom),
στάδιο 4: πλήρη επούλωση

Άσηπτη νέκρωση
κεφαλής μηριαίου

άσηπτη νέκρωση
μηνοειδούς

Εκτίμηση προσθετικών διατάξεων
Ο ρόλος των ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών στην εκτίμηση των προσθετικών
διατάξεων, είναι σημαντικός. Οι κυριότερες επιπλοκές της αρθροπλαστικής είναι


χαλάρωση

Η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στη χαλάρωση και τη λοίμωξη είναι πολύ
σημαντική και δυστυχώς τα σπινθηρογραφικά ευρήματα δεν είναι αρκετά
ειδικά. Στη σπινθηρογραφική εικόνα η χαλάρωση εμφανίζεται σαν μια περιοχή
παθολογικά αυξημένης καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στο περιφερικό άκρο
της πρόθεσης ή και γύρω από την πρόθεση κατά μήκος της διάφυσης του
μηριαίου. Η αυξημένη καθήλωση, περισσότερο εστιακή, που παρατηρείται στην
περιοχή των τροχαντήρων ή την κοτύλη θεωρείται μικρότερης αξίας, ιδιαίτερα
τον πρώτο καιρό μετά την εγχείρηση όπου μια μέσης έντασης και ομοιογενής
καθήλωση αναμένεται σαν αποτέλεσμα των χειρουργικών χειρισμών. Εξ’ άλλου
η περιοχή των τροχαντήρων είναι συνήθης θέση ανάπτυξης ετερότοπου οστού.
Στην περίπτωση της χαλάρωσης το σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά
δεν βελτιώνει την ευαισθησία και την ακρίβεια, ενώ αντίθετα ο συνδυασμός
επισημασμένων λευκών με σπινθηρογράφημα μυελού δίνει επιπλέον
διαγνωστικές πληροφορίες ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αρθροπλαστικής μηριαίου.
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Αυξημένη πρόσληψη πέριξ και στο
πέρας της προθέσεως ΔΕ



Λοίμωξη

Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα της φλεγμονής σε έδαφος αρθροπλαστικής
χαρακτηρίζονται από αυξημένη αγγείωση, πρόσληψη και καθήλωση και κατά τις 3
φάσεις της μελέτης. Διάκριση λοίμωξης και άσηπτης χαλάρωσης μπορεί να γίνει,
διότι η λοίμωξη προκαλεί διάχυτα έντονη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου γύρω
από ολόκληρο το μηριαίο ή κοτυλιαίο στέλεχος, ενώ η άσηπτη χαλάρωση
(φλεγμονώδης και μη) παρουσιάζει εστιακή περισσότερο καθήλωση ιδιαίτερα
στο περιφερικό άκρο της πρόθεσης. Επιπλέον πληροφορίες για την διαφορική
διάγνωση ανάμεσα σε άσηπτη χαλάρωση και λοίμωξη παρέχονται με την χρήση πιο
ειδικών ραδιοφαρμάκων όπως 67Ga,

Αυξημένη πρόσληψη του ρ/φ στην
αρθροπλαστική ΑΡ γόνατος

Σπινθηρογράφημα
οστών

67Ga

επισημασμένα λευκά και επισημασμένα αντισώματα όπως το Leucoscan
(αντισώματα έναντι των αντιγόνων της μεμβράνης)
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Αυξημένη
καθήλωση
των
επισημασμένων αντισωμάτων στην
περιοχή της αρθροπλαστικής ΔΕ

τα οποία αυξάνουν την ευαισθησία και ειδικότητα της μελέτης. Αυτά τα
ραδιοφάρμακα προσλαμβάνονται από τα φλεγμονώδη κύτταρα τα οποία
συλλέγονται γύρω από την πρόθεση (κυρίως ουδετερόφιλα). Τα λευκοκύτταρα
επισημασμένα με 111In θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητος δείκτης για την
ανίχνευση οξείας λοίμωξης. Το 111In-WBC (white blood cells) δεν ενσωματώνεται
συνήθως στις θέσεις αυξημένης μεταβολικής δραστηριότητας του οστού, στα
πρόσφατα χειρουργικά τραύματα. Στις περισσότερες μελέτες αναφέρονται υψηλές
τιμές ευαισθησίας και ειδικότητας (83 και 97% αντίστοιχα).

Bone scan three phase

67Ga

Μετατόπιση και κάταγμα: εύκολη η διάγνωση ακτινολογικά.
έκτοπη οστεοποίηση: Έκτοπος σχηματισμός οστού παρατηρείται σε μεγάλο
ποσοστό αρθροπλαστικών επεμβάσεων κυρίως στην περιοχή των τροχαντήρων και
την κοτύλη. Περίπου 2%-4% προκαλούν συμπτώματα, όπως λειτουργική έκπτωση
της άρθρωσης και πόνο. Το σπινθηρογράφημα των οστών είναι περισσότερο
ευαίσθητο στην ανίχνευση της επιπλοκής αυτής σε σχέση με την ακτινογραφία (95%
επίπτωση συγκέντρωσης ραδιοφαρμάκου στους παραρθρικούς μαλακούς ιστούς,
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σε σύγκριση με 68% της ακτινογραφίας), αλλά όπως συμβαίνει και σε άλλες
περιπτώσεις δεν είναι ειδικό. γι’ αυτό πρέπει να συνδυάζεται με ακτινογραφία.

Γενικά στην εκτίμηση των επιπλοκών των αρθροπλαστικών επεμβάσεων
προτείνεται: 1)Ακτινογραφία σαν πρώτο μέσο ελέγχου. 2)Απλό σπινθηρογράφημα
οστών με 99m Tc-MDP (αρνητικό σπινθηρογράφημα αποκλείει τη χαλάρωση ή τη
φλεγμονή). 3) Συνεκτίμηση του σπινθηρογραφήματος των οστών με 67Ga, με 111Inλευκοκύτταρα και θειούχο κολλοειδές (SC) για τη διάγνωση της λοίμωξης.
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Παρά τη γνωστή περιορισμένη τους ειδικότητα οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές
μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στη διερεύνηση των παθήσεων των αρθρώσεων.
Συγκεκριμένα συμβάλλουν στην:
πρώιμη ανίχνευση της άσηπτης φλεγμονής των περιφερικών αρθρώσεων
όπως και στην εκτίμηση της ακριβούς έκτασης και της σοβαρότητας της προσβολής.
πρώιμη ανίχνευση των ανωμαλιών των αρθρώσεων από άλλες αιτίες
(δρεπανοκυτταρική αναιμία, αιμορροφιλία, διαβήτης).
-

πρώιμη ανίχνευση της ιερολαγονίτιδας.

-

διάγνωση της σηπτικής αρθρίτιδας.

-

ανίχνευση των κακώσεων των αρθρώσεων.

Αρθρίτιδα
Το μεγάλο πλεονέκτημα των ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών είναι ότι μπορούν με
μια μόνο εξέταση και την ίδια ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς να ανιχνεύσουν
την πολλαπλή προσβολή των αρθρώσεων. Οι οστεόφιλες ουσίες τόσο στις πρώιμες
όσο και στις όψιμες λήψεις του σπινθηρογραφήματος τριών φάσεων
συγκεντρώνονται στις άωρες ίνες του κολλαγόνου του υμένα που φλεγμαίνει και
στους αρθρικούς χόνδρους σαν αποτέλεσμα επίσης, κυρίως, της αυξημένης
αιματικής ροής, της αυξημένης διαπερατότητας των αγγείων και της αυξημένης
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μεταβολικής δραστηριότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις εκφυλιστικής
οστεοαρθροπάθειας τα μαλακά μόρια δεν παρουσιάζουν παθολογική συγκέντρωση
του ραδιοφαρμάκου.

Ιερολαγονίτιδα
Μια από τις σημαντικές χρήσεις του σπινθηρογραφήματος των οστών είναι
η πρώιμη ανίχνευση της ιερολαγονίτιδας. Σπινθηρογραφικά η ιερολαγονίτιδα
παρουσιάζεται ως αυξημένη πρόσληψη του ρ/φ στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις,
συνήθως αμφοτερόπλευρη. Για την διάγνωση της ιερολαγονίτιδας απαραίτητη είναι
εκτός από την ποιοτική ανάλυση και η ποσοτική δηλαδή η ποσοτικοποίηση της
πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου κατά την 3η φάση της μελέτης. Η ποσοτικοποίηση
γίνεται με την μέθοδο περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs- regions of interest) οι οποίες
λαμβάνονται γύρω από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις άμφω και τον Ο5 σπόνδυλο ή
το ιερό οστό, εκτιμώνται ποσοτικά οι κρούσεις σε αυτές τις περιοχές και
υπολογίζεται ο λόγος (δείκτης ιερολαγονίτιδας).
Ο δείκτης ιερολαγονίτιδας υπολογίζεται ως εξής:
[ιερολαγόνιος άρθρωση] / [Ο5] με φυσιολογικές τιμές: <1.4 σε ενήλικες

Υμενίτιδα
Παρατηρείται συνήθως σε παιδιά μετά από ιογενή λοίμωξη και αποδίδεται
σε μη ειδική φλεγμονώδη αντίδραση ενάντια στην ίωση ή ακόμα σε τραυματικούς ή
ανοσοβιολογικούς μηχανισμούς. Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα στην υμενίτιδα
δεν είναι διαγνωστικά. Μπορεί να έχουμε 1) φυσιολογική απεικόνιση τόσο στη
φάση της αιματικής δεξαμενής όσο και στις πρώιμες λήψεις 2) φυσιολογική την
πρώτη φάση και ελαφρά αύξηση της εναπόθεσης του ραδιοφαρμάκου στο χείλος
της κοτύλης στην 3η φάση. 3) φωτοπενική περιοχή στην 1η φάση και ελαφρά
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ελάττωση της καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στην 3η φάση σαν αποτέλεσμα της
διαταραχής της αιμάτωσης λόγω της φλεγμονής. Καθώς τα ευρήματα είναι ποικίλα,
η ακρίβεια της μεθόδου είναι μικρή για τη διάγνωση της υμενίτιδας. Η αξία όμως
της σπινθηρογραφικής απεικόνισης σ’ αυτή την περίπτωση έγκειται στον
αποκλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων, που προκαλούν παρόμοια κλινικά
συμπτώματα, όπως σηπτική αρθρίτιδα και οστεομυελίτιδα.

Αυξημένη
πρόσληψη στην ΔΕ
κατα γόνυ
άρθρωση.

Σηπτική αρθρίτιδα.
Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια επείγουσα κατάσταση. Ο λοιμογόνος
μικροοργανισμός φθάνει στην άρθρωση είτε αιματογενώς, είτε κατόπιν επέκτασης
από παρακείμενη πυογόνο εστία του οστού (στα νεογνά). Η ταχεία ανάπτυξη του
πυογόνου παράγοντα προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη της άρθρωσης και
ενδοθυλακική αυξημένη πίεση ικανή να προκαλέσει διακοπή της αιμάτωσης ή
θρόμβωση με αποτέλεσμα νέκρωση του οστού. Οι ακτινογραφίες αρχικά είναι
συνήθως φυσιολογικές, τις πρώτες ημέρες ενώ το σπινθηρογράφημα είναι χρήσιμο
για την πρώιμη διάγνωση.
Η σπινθηρογραφική εικόνα της σηπτικής αρθρίτιδας ποικίλλει: α. διάχυτα
αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή της άρθρωσης στις
πρώιμες και απώτερες λήψεις είτε β. φωτοπενική εστία στην πάσχουσα περιοχή ή
αντίστοιχα προς όλη την έκταση της άρθρωσης. Το πρώτο εύρημα είναι αποτέλεσμα
υπεραιμίας, το δεύτερο διακοπής της αιμάτωσης λόγω πίεσης.

Το μεγαλύτερο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα έγκειται στη διάκριση της
σηπτικής αρθρίτιδας από οστεομυελίτιδα. Στην περίπτωση της σηπτικής αρθρίτιδας
η αυξημένη πρόσληψη είναι πιο διάχυτη και όχι εστιακή, όπως στην
οστεομυελίτιδα, τόσο στο σπινθηρογράφημα των οστών, στο σπινθηρογράφημα με
Ga-67 καθώς και στο σπινθηρογράφημα με In-111 επισημασμένα λευκοκύτταρα.
Μολονότι ο σπινθηρογραφικός έλεγχος μπορεί να είναι θετικός είναι δύσκολος ο
διαχωρισμός φλεγμονής οστού, άρθρωσης και μαλακών μορίων. Το
σπινθηρογράφημα με In-111 επισημασμένα λευκοκύτταρα μπορεί να έχει θέση στη
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διάγνωση σηπτικής αρθρίτιδας (ευαισθησία περίπου 60%) εν τούτοις εμφανίζονται
ψευδή θετικά ευρήματα σε υμενίτιδα και οστεοαρθρίτιδα.
Το υπερηχογράφημα (US) είναι ικανό να αναδείξει ενδο και εξωαρθρικές
παθολοιγικές καταστάσεις που δεν είναι ορατές στις ακτινογραφίες, ενδεικτικές
φλεγμονής και πιθανώς σηπτικής αρθρίτιδας. Ανιχνεύει πρώιμη συγκέντρωση
μικρής ποσότητας διϊδρώματος (1-2ml). Η κατάσταση των ενδοαρθρικών δομών,
του αρθρικού υμένα, της επιφάνειας του οστού, των παρακείμενων μαλακών
μορίων καθώς και η ανταπόκριση στη θεραπεία μπορούν να παρακολουθούνται
διαχρονικά.
Η αξονική τομογραφία (CT), όπως και οι ακτινογραφίες, έχει περιορισμένη
χρήση στα πρώιμα στάδια της σηπτικής αρθρίτιδας. Η μαγνητική τομογραφία (MRI),
λόγω της υψηλής διακριτικής ικανότητας είναι περισσότερο χρήσιμη στη διάγνωση
σηπτικής αρθρίτιδας απ’ότι η CT ή το σπινθηρογράφημα
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Τα συνηθέστερα μεταβολικά νοσήματα των οστών είναι:


Οστεοπόρωση.



πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός ( σε προχωρημένου σταδίου
υπερπαραθυρεοειδισμό παρατηρείται επίσης συχνά πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου στους πνεύμονες, στο στομάχι και συχνά στα νεφρά λόγω
ασβεστοποίησης).



νόσος Paget .



οστεομαλακία .



νεφρική οστεοδυστροφία.



υπερτροφική πνευμονική οστεοαρθροπάθεια.

Η σπινθηρογραφική εικόνα των μεταβολικών νοσημάτων εμφανίζεται σε
προχωρημένο στάδιο με τα εξής χαρακτηριστικά:


διαχύτως αυξημένη συγκέντρωση του ρ/φ στον κεντρικό σκελετό.



διαχύτως αυξημένη συγκέντρωση του ρ/φ στα μακρά οστά-κρανίο.



διαχύτως αυξημένη συγκέντρωση του ρ/φ στις πλευροχονδρικές,
ακρομιοκλειδικές αρθρώσεις, στη γνάθο, στο στέρνο και περιξ των μεγάλων
αρθρώσεων.



Μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στους μαλακούς ιστούς.



στέρνο “δίκην γραβάτας”



πιθανή απουσία απεικόνισης των νεφρών
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Οστεοπόρωση
Το σπινθηρογράφημα των οστών δε θεωρείται κατάλληλη μέθοδος για την
ανίχνευση των διαφόρων τύπων οστεοπόρωσης, όπως η γεροντική ή η
μεταεμμηνοπαυσιακή. Το σπινθηρογράφημα είναι συνήθως φυσιολογικό. Στη
μεταναστευτική οστεοπόρωση παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη γύρω από τις
προσβεβλημένες αρθρώσεις, εύρημα ασφαλώς μη ειδικό, αφού πολλές άλλες
παθήσεις των αρθρώσεων προκαλούν την ίδια εικόνα. Το σπινθηρογράφημα των
οστών μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση των επιπλοκών της οστεοπόρωσης.
Αυτόματα μικροκατάγματα (ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης, που προκαλούν
πόνο στη ράχη) ή εγκάρσια κατάγματα του ιερού δεν είναι πάντα εμφανή στην
ακτινογραφία, ενώ στο σπινθηρογράφημα αναδεικνύονται σαν περιοχές αυξημένης
καθήλωσης. Ολόσωμες εικόνες είναι χρήσιμες για την ανίχνευση όλων των θέσεων
καταγμάτων σ' ολόκληρο το σώμα. Συνήθως παρατηρούνται στον αυχένα του
μηριαίου, στη σπονδυλική στήλη, τις πλευρές, τον καρπό, την ηβική σύμφυση. Η
επούλωση των καταγμάτων αυτών ολοκληρώνεται συνήθως σε 18-24 μήνες. Ακόμη
με το σπινθηρογράφημα ανιχνεύονται οι επιπλοκές της οστεοπόρωσης, που
προκαλούνται από τη μακρόχρονη χρήση κορτικοειδών ή σε νόσο του Cushing
(stress fractures ή πλήρη κατάγματα ή άσηπτη νέκρωση ιδιαίτερα στην κεφαλή του
μηριαίου).

Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός Οστεομαλακία
Στις μεταβολικές αυτές παθήσεις το σπινθηρογράφημα των οστών 3-4 ώρες
μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου παρουσιάζει συνήθως με γενικευμένη και
συμμετρική αύξηση της πρόσληψης στον κεντρικό σκελετό, τα μακρά οστά
ιδιαίτερα των κάτω άκρων, τα οστά του θόλου του κρανίου και τη γνάθο, τα
πλευροχονδρικά τόξα και το στέρνο που έχει την εμφάνιση της "γραβάτας".
Παράλληλα σημειώνεται απουσία απεικόνισης των νεφρών. Η σπινθηρογραφική
αυτή εικόνα παρατηρείται επίσης σε άλλες καταστάσεις, όπως στη νεφρική
οστεοδυστροφία, τη διάχυτη μεταστατική προσβολή του σκελετού συνήθως από
καρκίνο του προστάτη και του μαστού, την πνευμονική υπερτροφική
οστεοαρθροπάθεια κ.ά.
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Αυξημένη πρόσληψη
κατά μήκος των
πλευρικών τόξων.

Νόσος Paget
Η νόσος του Paget κατατάσσεται στις μεταβολικές νόσους των οστών.
Εμφανίζεται σε ποσοστό 3% σε άτομα μεγαλύτερα των 40 ετών και συχνά είναι
ασυμπτωματική ενώ στο 1% αναπτύσσεται κακοήθεια σε έδαφος Paget. Αποδίδεται
σε ιογενή λοίμωξη των οστεοκλαστών. Προσβάλλει συνήθως τη λεκάνη, το μηριαίο,
την οσφυϊκή και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, το κρανίο, την
ωμοπλάτη, την κνήμη και το βραχιόνιο. Σε ποσοστό 80% η βλάβη είναι πολυοστική
και σε ποσοστό 20% μονοοστική. Σπινθηρογραφικά παρατηρείται στην οξεία φάση
της νόσου, έντονα αυξημένη αιμάτωση, πρόσληψη και καθήλωση του
ραδιοφαρμάκου στις προσβεβλημένες οστικές περιοχές και κατά τις 3 φάσεις
εφόσον πραγματοποιηθεί σπινθηρογράφημα 3 φάσεων. Η διάγνωση γίνεται
συνήθως κατά την 3η φάση. Οι βλάβες ακολουθούν το περίγραμμα των οστών και η
διάκριση μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού οστού είναι σαφής. Υπάρχουν και
περιπτώσεις όπου η οστεολυτική διαδικασία κυριαρχεί, οπότε παρατηρείται
δακτύλιος αυξημένης καθήλωσης να περιβάλλει μια μεγάλη περιοχή μειωμένης
καθήλωσης. Το σπινθηρογράφημα οστών είναι πιο ευαίσθητο από την
ακτινογραφία (τα ακτινογραφικά ευρήματα χαρακτηρίζονται από λυτικές,
σκληρυντικές ή μικτές αλλοιώσεις) στην πρώιμη ανίχνευση της νόσου και την
εκτίμηση του αριθμού και της έκτασης των βλαβών. Ακόμη μπορεί να χρησιμεύει
στην παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ελάττωση της πρόσληψης
του ραδιοφαρμάκου σημαίνει βελτίωση της νόσου. Σε υποτροπή διάφορες εικόνες
μπορούν να προκύψουν 1) διάχυτη ή εστιακή επέκταση της καθήλωσης του
ραδιοφαρμάκου στο προσβεβλημένο οστό. 2) "ψυχρή" περιοχή σαν αποτέλεσμα
σαρκωματώδους εξαλλαγής. 3) επέκταση της νόσου σε φυσιολογικές περιοχές.
Προσοχή χρειάζεται στη διαφορική διάγνωση από μεταστατική οστική νόσο,
ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια. Στην περίπτωση αυτή η ακτινολογική μελέτη είναι
απαραίτητη. Η αξία του σπινθηρογραφήματος οστών είναι μεγάλη λόγω του ότι με
μια και μόνο εξέταση ελέγχεται όλος ο σκελετός και δίδεται δυνατότητα
απεικόνισης παθολογικών περιοχών οι οποίες δεν ανιχνεύονται ακτινολογικά.
Επίσης είναι η σημαντικότερη απεικονιστική εξέταση για την παρακολούθηση της
νόσσου. Η CT έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία για τις βλάβες του κρανίου σε
σύγκριση με την ακτινογραφία ένω η διαγνωστική της αξία είναι μικρότερη για τα
μακρά οστά. Εάν το σπινθηρογράφημα οστών και η CT είναι μη διαγνωστικές, η MRI
μπορεί να δώσει πληροφορίες.
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ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Δρεπανοκυτταρική αναιμία.
Οστικά άλγη σε άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι ένα σοβαρό
διαγνωστικό πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, αν τα άλγη οφείλονται σε ύπαρξη
εμφράκτων ή σε οστεομυελίτιδα. Συχνά στην οξεία φάση, τόσο στην
οστεομυελίτιδα όσο και στο έμφρακτο παρουσιάζεται αυξημένη καθήλωση του
ραδιοφαρμάκου. Η διαφορική διάγνωση μπορεί να γίνει στις αρχικές φάσεις της
μελέτης όπου το έμφρακτο παρουσιάζει μειωμένη αιματική ροή και μειωμένη
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου ενώ στην οστεομυελίτιδα η πρόσληψη είναι
αυξημένη. Το έμφρακτο λιγότερο συχνά, μπορεί να απεικονισθεί στην οξεία φάση
σαν φωτοπενική περιοχή περιβαλλόμενη από αντιδραστική υπεραιμία ( χρήζει δ/δ
από ανάγγειο νέκρωση). Η διαφορική διάγνωση από την οστεομυελίτιδα σε αυτή
την περίπτωση δεν είναι εύκολη διότι και αυτή μπορεί να απεικονισθεί σαν
φωτοπενική περιοχή. Το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται στις
δύσκολες περιπτώσεις με την εκτέλεση σπινθηρογραφήματος μυελού, όπου στο
έμφρακτο παρουσιάζεται ψυχρή περιοχή, ενώ συνήθως στην οστεομυελίτιδα δεν
παρατηρούνται αλλοιώσεις. Το σπινθηρογράφημα του μυελού δεν είναι βέβαια σε
θέση να διακρίνει το οξύ από το χρόνιο έμφρακτο, αφού και τα δυο απεικονίζονται
κατά τον ίδιο τρόπο, εκτός αν το παθολογικό εύρημα αντιστοιχεί απόλυτα στη θέση
του πόνου, οπότε πρόκειται περί οξέος εμφράκτου. Άλλο επίσης εύρημα, που
παρατηρείται συχνά είναι η αυξημένη πρόσληψη της οστεόφιλης ουσίας από το
σπλήνα, που φέρει πολλά έμφρακτα σαν αποτέλεσμα δευτεροπαθούς
ασβεστοποίησης
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Πολλαπλές
εστίες
αυξημένης καθήλωσης σε
όλο
τον
ελεγχόμενο
σκελετό

Καθήλωση των οστεόφιλων ουσιών στα μαλακά μόρια
Τα φωσφωνικά συγκεντρώνονται και στα μαλακά μόρια σε φυσιολογικές ή
παθολογικές καταστάσεις. Σ' ένα σπινθηρογράφημα οστών, απεικονίζονται τα
νεφρά αφού το ραδιοφάρμακο αποβάλλεται κυρίως από το ουροποιητικό σύστημα,
ενώ κάποιες φορές παρατηρείται διάχυτα αυξημένη καθήλωση του
ραδιοφαρμάκου στα νεφρά (hot kidneys). Το εύρημα αυτό μπορεί να παρατηρηθεί
σε διάφορες καταστάσεις, όπως μετά από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία ή σε
αμυλοείδωση. Αντίθετα, απουσία νεφρικής απεικόνισης παρατηρείται, εκτός από
την περίπτωση της νεφρικής ανεπάρκειας, στο "super scan", (διάχυτη μεταστατική
προσβολή, υπερπαραθυρεοειδισμός), όπου υπάρχει έντονη πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου από τα οστά, έτσι που μικρή ποσότητα ραδιοφαρμάκου
αποβάλλεται. Η ουροδόχος κύστη με άλλοτε άλλο υπόλειμμα ούρων απεικονίζεται
πάντα στο σπινθηρογράφημα των οστών και συνήθως καλύπτει την ηβική
σύμφυση.

Απεικόνιση
νεφρών

Παθολογική εντόπιση του ραδιοφαρμάκου στους σκελετικούς μύες έχει
παρατηρηθεί σε οστεοποιός μυοσίτιδα, πολυομυοσίτιδα, ιδιοπαθής ραβδομυόλυση
μετά από κακώσεις και υπερβολική μυϊκή καταπόνηση σε αθλητές. Η οστεοποιός
μυοσίτιδα χαρακτηρίζεται από μη νεοπλασματικής αιτιολογίας ετερότοπο
σχηματισμό οστού (στους μύες). Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή. Περίπου 60% των
περιπτώσεων σχετίζεται με τραύμα, και συμβαίνει σε εφήβους και νεαρούς
ενήλικες. Στο σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσεων παρατηρείται αυξημένη
συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην αρτηριακή φάση και τη φάση της αιματικής
δεξαμενής και αυξημένη πρόσληψη στις στατικές φάσεις, συχνά αμφοτερόπλευρη
και συμμετρική, στις προσβεβλημένες περιοχές των μαλακών μορίων.

48

Όγκοι, συχνά παρουσιάζουν συγκέντρωση των οστεόφιλων ουσιών τόσο στην
πρωτοπαθή εστία όσο και στις μεταστάσεις. Οι πιο συχνοί είναι το νευροβλάστωμα,
ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού της ωοθήκης και του νεφρού, το
οστεοσάρκωμα και το λέμφωμα.

Απεικόνιση
πνευμόνων

Απεικόνιση
μυοκαρδίου

Παρά το ότι ο ακριβής μηχανισμός εναπόθεσης του ραδιοφαρμάκου είναι
άγνωστος, φαίνεται ότι συμβάλλουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω
παράγοντες : 1) συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στα μιτοχόνδρια των
νεκρωμένων ιστών, που φέρουν κρυστάλλους υδροξυαπατίτη. 2) Τοπική αύξηση της
αιματικής ροής και αυξημένη διαπερατότητα των νεόπλαστων τριχοειδών αγγείων.
3) Ελάττωση του PΗ λόγω αυξημένης αναερόβιας γλυκόλυσης, 5) Εναπόθεση στο
άωρο κολλαγόνο. Αποστήματα και γενικά φλεγμονώδεις εστίες των μαλακών
μορίων μπορούν να συγκεντρώσουν το ραδιοφάρμακο των οστών. Σ' αυτές ανήκουν
η μαστίτιδα, η θρομβοφλεβίτιδα, η αγγειίτιδα κ.ά. 'Άλλες συνήθεις θέσεις
παθολογικής καθήλωσης των οστεόφιλων ουσιών είναι: Θέσεις ενέσεων ή
λιποαναρρόφησης, Χειρουργικές ουλές, κατακλίσεις, εγκαύματα, τραύματα,
Συλλογές υγρών: ασκητικό, πλευριτικό λεμφοίδημα (μη νεοπλασματικής και
νεοπλασματικής αιτιολογίας), Θέσεις ακτινοβόλησης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του σπινθηρογραφήματος οστών είναι


η υψηλή ευαισθησία (ποσοστό ανίχνευσης >97%).



η πρώιμη ανίχνευση σε σύγκριση με τις κλασσικές ακτινολογικές μεθόδους
(Οι κλασσικές ακτινολογικές μελέτες ανιχνεύουν την οστική βλάβη με
καθυστέρηση και εφόσον έχει καταστραφεί το 30-50% του οστού).
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μη επεμβατική, απλή, χωρίς να απαιτείται κάποια προετοιμασία του
εξεταζόμενου.



απεικόνιση ολόκληρου του σκελετού με μια και μόνο εξέταση.



χαρακτηρίζεται από μικρό κόστος και προσδίδει μικρή ακτινοβόληση
συγκριτικά με τις πολλαπλές ακτινογραφίες οι οποίες απαιτούνται για τον
έλεγχο ολόκληρου του σκελετού.



παρέχει λειτουργικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν την αιμάτωση της
βλάβης και την μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων.

Το κύριο μειονέκτημα του σπινθηρογραφήματος οστών είναι η χαμηλή ειδικότητα
και οι περιορισμένες ανατομικές πληροφορίες συγκριτικά με τις κλασσικές
απεικονιστικές τεχνικές. Το σπινθηρογράφημα οστών μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμα
μια βλάβη αλλά δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για το είδος της βλάβης. Για
παράδειγμα, κακοήθης εξεργασία, καλοήθης βλάβη, φλεγμονή, κάταγμα, εκφύλιση
μας δίνουν όμοια σπινθηρογραφική εικόνα. Για την βελτίωση της ειδικότητας
απαραίτητες είναι συμπληρωματικές τεχνικές όπως εφαρμογή πιο εξελιγμένων
τεχνικών (τεχνικές SPECT), και η χρήση ειδικών ραδιοφαρμάκων όπως ογκόφιλα
ραδιοφάρμακα και ειδικά ραδιοφάρμακα για την απεικόνιση οστικών φλεγμονών.
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Κεφάλαιο 3
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Η κατανόηση της ύπαρξης των βρογχοπνευμονικών τμημάτων και η
ανατομική τους κατανομή είναι πολύ σημαντική για την ερμηνεία του
"σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης πνευμόνων", καθώς κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε
ένα κλάδο της πνευμονικής αρτηρίας. Η πνευμονική αρτηρία ακολουθεί πιστά τις
διακλαδώσεις του βρογχικού δένδρου, έως τους λοβιακούς κλάδους. Επίσης κατά
μήκος των διακλαδώσεων της πνευμονικής αρτηρίας υπάρχουν δευτερεύοντες
κλάδοι, που είναι περισσότεροι στην περιφέρεια και είναι λειτουργικά κλειστοί,
αλλά μπορούν να αναπτύξουν εκτεταμένη παράπλευρη κυκλοφορία. Από τους
λοβιακούς κλάδους αρχίζουν οι ενδολόβιοι κλάδοι που συνοδεύουν τα
αναπνευστικά βρόχια. Από αυτούς δε αρχίζουν κλάδοι προς τους κυψελιδικούς
πόρους. Τέλος δε, οι μικρότεροι κλάδοι αναλύονται στα τριχοειδή που περιβάλλουν
τα αεροθυλάκια και τις κυψελίδες. Τα αρτηρίδια που συνοδεύουν τους λοβιακούς
βρόγχους (λοβιακοί κλάδοι) έχουν διάμετρο 100 μ, τα δε προτριχοειδικά αρτηρίδια
35 μ και είναι 250 - 300 εκατομμύρια. Κάθε κυψελίδα περιβάλλεται από ένα δίκτυο
περίπου 1000 τριχοειδών με διάμετρο 7-10 μ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Ο ραδιοϊσοτοπικός έλεγχος των πνευμόνων στην καθημερινή κλινική πράξη
πραγματοποιείται είτε με τη συμβατική γ-camera , είτε με τεχνική SPECT και PET.
Δύο είναι οι βασικές τεχνικές της κλασσικής Πυρηνικής για την εκτίμηση του
πνευμονικού παρεγχύματος:
α.

Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης.

β.

Το σπινθηρογράφημα αερισμού.

Άλλες ραδιοισοτοπικές τεχνικές για την εκτίμηση των πνευμονικών
παθήσεων οι οποίες όμως δεν εφρμόζονται στην καθημερινή κλινική πράξη, είναι
51

το σπινθηρογράφημα με 67Ga- κιτρικό, το σπινθηρογράφημα των πνευμόνων με
επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια, το σπινθηρογράφημα με ειδικά ραδιοφάρμακα
ή με επισημασμένα αντισώματα για ειδικού τύπου κακοήθεις όγκους όπως και αυτό
με επισημασμένα αιμοπετάλια.

ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
1. Ραδιενεργά σωματίδια : α. Μικρόσφαιρες (δ = 20-40 μ) και μακροσυσσωρεύματα
λευκωματίνης (δ = 5-100 μ) επισημασμένα με Tc 99m, τα οποία μετά από
ενδοφλέβια ένεση παγιδεύονται κατά την 1η δίοδο στα περικυψελιδικά τριχοειδή
(διάμετρο περίπου διπλάσια του ερυθρού αιμοσφαιρίου). Χορήγηση 700.000 1.000.000 σωματιδίων αποκλείει παροδικά το 0,3% της πνευμονικής κυκλοφορίας.
Μετά από αρκετές ώρες, τα σωματίδια κατακερματίζονται, με μηχανικούς και
ενζυμικούς μηχανισμούς, καθώς και λόγω της επίδρασης της θερμοκρασίας, σε
μικρότερα, διέρχονται από το τριχοειδικό δίκτυο, εισέρχονται στην κυκλοφορία και
απομακρύνονται με το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα μέσω των μακροφάγων. Με το
τρόπο αυτό γίνεται εκτίμηση της τμηματικής αιμάτωσης.
β. κολλοειδή σωματίδια τα οποία επισημαίνονται με 99m Tc και εισπνέονται υπό
μορφή αεροζόλης για την εκτίμηση του τμηματικού αερισμού.
2. Ραδιενεργά αέρια
- Διαλυτά π.χ. 15Ο2 ή 11CΟ2
- Μη διάλυτα π.χ. Xe-133, Xe-127, N-13.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Για το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων χρησιμοποιούνται
επισημασμένα
σωματίδια.
Τα
επισημασμένα
σωματίδια
είναι,
μακροσυσσωρεύματα λευκωματίνης με εύρος διαμέτρου 10 - 100 μ ή μικρόσφαιρες
ανθρώπινης λευκωματίνης με εύρος διαμέτρου 20 - 40μ. Επισημαίνονται με 99m Tcκαι χορηγούνται αργά ενδοφλεβίως έχοντας τον εξεταζόμενο σε ύπτια θέση. Τα
σωματίδια παγιδεύονται κατά την πρώτη δίοδο από το πνευμονικό τριχοειδικό
δίκτυο, εφόσον δεν υπάρχει επικοινωνία από δεξιά προς τα αριστερά. Η φιλοσοφία
του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης πνευμόνων βασίζεται στο μικροεμβολισμό με
ραδιενεργά σωματίδια. Τα ραδιοεπισημασμένα σωματίδια, που έχουν διάμετρο
περίπου διπλάσια του ερυθρού αιμοσφαιρίου, μετά την ενδοφλέβια ένεση και την
ανάμειξη τους στη δεξιά κοιλία, παγιδεύονται στα πνευμονικά τριχοειδή. Μετά τη
χορήγησή τους και παρέλευση περίπου 3'- 5', γίνεται η απεικόνιση των πνευμόνων
(η κατανομή των σωματιδίων αντικατοπτρίζει την περιοχική αιμάτωση των
πνευμόνων).
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ
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Οι λήψεις οι οποίες λαμβάνονται σε όρθια θέση κατά προτίμηση είναι οκτώ
(πρόσθια, οπίσθια, δεξιά και αριστερά πλάγια, δεξιά πρόσθια και οπίσθια λοξή,
αριστερά πρόσθια και οπίσθια λοξή).
α. πρόσθια λήψη: κυρίως απεικονίζεται ο άνω και μέσος λοβός δεξιά, ενώ αριστερά
ο άνω λοβός και η γλωσσίδα. Η καρδιά δημιουργεί ένα καρδιακό εντύπωμα,
περιοχή μειωμένης πρόσληψης στο αριστερό κάτω πνευμονικό πεδίο και κατά τη
μέση γραμμή. Το αορτικό τόξο μπορεί να είναι εμφανές σαν κοίλη περιοχή
ελαττωμένης ραδιενέργειας στην έσω πλευρά του αριστερού πνεύμονα και πάνω
από το καρδιακό εντύπωμα. Μερικές φορές οι κορυφές, απεικονίζονται ασθενώς.
β. οπίσθια λήψη: είναι η πιο σημαντική γιατί περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο
πνευμονικό όγκο. Οι κορυφές απεικονίζονται ασθενέστερα. Οι κάτω λοβοί των
πνευμόνων απαρτίζουν τα κατώτερα 2/3 της εικόνας, και οι άνω λοβοί το ανώτερο
1/3.
γ. πλάγιες λήψεις: κατά την ΑΡ πλάγια λήψη εμφανίζεται το καρδιακό εντύπωμα.

Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων χαρακτηρίζεται από:υψηλή
ευαισθησία, υψηλή ανητική αξία. Τα σχτεικά μειονεκτήματα είναι η χαμηλή
ειδικότητα και το υψηλό ποσοστό μη διαγνωστικών αποτελεσμάτων.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Στην καθημερινή πράξη, η μελέτη αερισμού των πνευμόνων, πρέπει να
πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις : 1. να υπάρχει διαθέσιμη συσκευή και
ραδιοφάρμακο, 2. να είναι συνεργάσιμος ο εξεταζόμενος. Συνήθως
χρησιμοποιούνται τα επισημασμένα σωματίδια με διμεθυλοτριαμινο-πεντοξικό οξύ
(DTPA) και εξαχνωμένα σωματίδια άνθρακα επισημασμένα με 99mTc (99mTc DTPA,
99mTc- technegas).
Η ειδική συσκευή αερισμού, στην οποία χορηγείται το ραδιοφάρμακο για να
εισπνευθεί από τον ασθενή συνδέεται με παροχή οξυγόνου. Τα σωματίδια που
επισημαίνονται περιέχονται σε φιαλίδια σε μορφή σκόνης. Tο διάλυμα
τοποθετείται στη συσκευή παρασκευής της αεροζόλης. Το άνω μέρος της συσκευής
εισέρχεται σε κατάλληλη οπή, που είναι στο σκέλος που περιέχει το φίλτρο και το
σωλήνα εισπνοής-εκπνοής. Στα πλάγια η συσκευή φέρει κατάλληλη υποδοχή και
συνδέεται με το λάστιχο του οξυγόνου, του οποίου το άλλο άκρο συνδέεται με τη
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φιάλη οξυγόνου. Ο ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό κρεβάτι κατόπιν κλείνεται η
μύτη με το ειδικό clip (για να μην υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον)
και κάνει μερικές δοκιμαστικές κινήσεις εισπνοής-εκπνοής. Σταθεροποιείται η πίεση
του Ο2 στα 10 litra αέρος ανά λεπτό, όπου πρακτικά αρχίζει η παραγωγή της
αεροζόλης. Το 90% των σωματιδίων εκπνέονται και το 10% φτάνει στις κυψελίδες.
Τα εκπνεόμενα σωματίδια εγλωβίζονται στο φίλτρο. Η διαδικασία της εισπνοήςεκπνοής διαρκεί περίπου 5'- 6'. Η κατανομή σωματιδίων αερισμού στους πνεύμονες
εξαρτάται από τον αερισμό και από τη βατότητα των αεροφόρων οδών. Οι λήψεις
οι οποίες λαμβάνονται είναι αντίστοιχες του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Το σπινθηρογράφημα αερισμού είναι μια συμπληρωματική του
σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης πνευμόνων και πραγματοποιείται μόνο επι
ύποπτου σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης προς διευκρίνιση των ευρημάτων. Το
σπινθηρογράφημα αερισμού αντικατοπτρίζει τον παθολογικό αερισμό των
πνευμόνων λόγω απόφραξης των αεροφόρων οδών.Το φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα με αεροζόλη είναι όμοιο με αυτό της αιμάτωσης. Το εντύπωμα
της καρδιάς εμφανίζεται ως περιοχή ελαττωμένης πρόσληψης στην πρόσθια λήψη.
Φυσιολογικές παραλλαγές:
Α. Αποστρογγυλεμένες πλευροδιαφραγματικές γωνίες : εμφανίζονται σε παχύσαρκα
άτομα, ενώ οι πλάγιες λήψεις είναι φυσιολογικές. Στην οπίσθια λήψη η απουσία
αιμάτωσης στις πλευροδιαφραγματικές γωνίες αποτελεί φυσιολογική παραλλαγή,
που οφείλεται σε υποαερισμό.
Β. Στη δεξιά πλάγια λήψη εμφανίζεται συχνά ένα κεντρικό έλλειμμα με ανώμαλα
όρια που οφείλεται στην είσοδο των πνευμονικών αγγείων στις πύλες του
πνεύμονα. Στην οπίσθια λοξή δεξιά λήψη το έλλειμμα εξαφανίζεται.
Εκτός από τις φυσιολογικές παραλλαγές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
οι διάφορες παθολογικές εικόνες, οι οποίες οφείλονται σε έξωπνευμονικά όμως
αίτια όπως: ανωμαλίες του θωρακικού τοιχώματος, ανωμαλίες της θωρακικής
μοίρας της σπονδυλικής στήλης π.χ. σκολίωσης, σκαφοειδές στέρνο,
καρδιομεγαλία, ανεύρυσμα αορτής, διάταση της πνευμονικής αρτηρίας σε
υποαερισμό (μυασθένεια, παράλυση του ημιδιαφράγματος, υποαερισμός λόγω
διάτασης της καρδιάς, κοιλιακού ή στηθαγχικού άλγους κλπ.), σε παθήσεις του
υπεζωκότα (υγρή πλευρίτιδα, χρόνια ινώδης πλευρίτιδα). Τέλος πρέπει να
λαμβάνονται, κατά τη γνωμάτευση, υπόψη τα τεχνικά σφάλματα όπως π.χ. κακή
τοποθέτηση του ασθενή, κακή παρασκευή ραδιοφαρμάκων, παρουσία φυσαλίδας
στη σύριγγα της ένεσης.
Το σπινθηρογράφημα αερισμού είναι απλή τεχνική, χαμηλού κόστους και
δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα ακτινοπροστασίας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
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α. Διάγνωση-αποκλεισμός πνευμονικής εμβολής, με το συνδυασμό του
σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης και αερισμού (ραδιοεπισημασμένα σωματίδια).
Είναι η συχνότερη ένδειξη στη καθημερινή κλινική πράξη.
β. follow up των ασθενών μετά από θεραπευτική αντιμετώπιση με αντιπηκτική
αγωγή
γ. Εκτίμηση της βαρύτητας χρονίων αποφρακτικών πνευμονικών παθήσεων, μελέτη
της βατότητας της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης με το σπινθηρογράφημα
αερισμού και διάγνωση συγγενών διαμαρτιών (π.χ. στένωση πνευμονικής αρτηρίας)
με το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης.
δ. ποσοστιαία εκτίμηση της αιμάτωσης του εκάστοτε πνεύμονα και των επιμέρους
τμημάτων αυτών στην συνολική αιμάτωση.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Α. κύηση.
Β. ενδοκαρδιακή διαφυγή δεξιά προς αριστερά.
Γ. κυάνωση.
Δ. σοβαρού βαθμού πνευμονική υπέρταση.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ (Π.Ε)
Η πνευμονική εμβολή είναι μετά την πνευμονία η συχνότερη πάθηση των
πνευμόνων. Η θρομβοεμβολική νόσος των πνευμόνων οφείλεται κατά 95% σε
απόφραξη του εν τω βάθη φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων και κατά 5% σε
θρόμβους, οι οποίοι προέρχονται από τη δεξιά κοιλία, τις πυελικές, ηπατικές ή
νεφρικές φλέβες. Μαζική εμβολή συμβαίνει όταν αποφράσσεται > 50% της
πνευμονικής κυκλοφορίας και υπομαζική, όταν αποφράσσεται < 50%. Κλινικά
ασυμπτωματικές Π.Ε. υπάρχουν στο 50%. Η ιδιαιτερότητα των θρόμβων που
ξεκινούν πάνω από το ύψος της λαγονομηριαίας περιοχής συνίσταται στο ότι δεν
προκαλούν την εμφάνιση τυπικής κλινικής εικόνας και δεύτερο δεν είναι δυνατόν
με τεχνικά μέσα π.χ. φίλτρα, η παρεμπόδιση της μετανάστευσής τους. Τα κυριότερα
συμπτώματα της Π.Ε είναι : ανεξήγητη δύσπνοια στο 80% των περιπτώσεων και
θωρακικό άλγος στο 65%, εφίδρωση και βήχας (40%), ταχυκαρδία (30%),
συγκοπτικό επεισόδιο (10%), ωχρότητα (30%), κυάνωση, πυρετός και υπόταση
(20%). Το πλέον ύποπτο σύμπτωμα πνευμονικής εμβολής , η αιμόπτυση συμβαίνει
μόνο στο 10-15% των ασθενών.
Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου είναι το οικογενειακό και ατομικό
ιστορικό πνευμονικής εμβολής οι δε συνήθεις αιτίες της πνευμονικής εμβολής είναι
η καρδιακή ανεπάρκεια, το τραύμα, η εγκυμοσύνη, η εγχείρηση, κατάγματα
(ιδιαίτερα της κεφαλής του μηριαίου - εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση), χρόνιες
αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και νεοπλάσματα. Τα τελευταία χρόνια,
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επιπρόσθετες αιτίες είναι η ευρεία χρήση ναρκωτικών, ο καθετηριασμός φλεβών
μακράς διαρκείας, οι βηματοδότες και τα shunt αιμοδιάλυσης. Το 25 - 54% αυτών
παρατηρείται σε χειρουργικές και ορθοπεδικές κλινικές και το 35% μετά από
μυοκαρδιακά εμφράγματα. Το 15 - 20 % των φλεβικών θρομβώσεων συνοδεύεται
από πνευμονικές εμβολές. Η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να προλάβει υποτροπές,
να διευκολύνει τη λύση των θρόμβων και να βοηθήσει στην αποκατάσταση. Από
την άλλη πλευρά η αντιπηκτική αγωγή έχει παρενέργειες. Η ακριβής διάγνωση είναι
πολύ σημαντική για την πορεία των ασθενών αυτών ομαδοποιώντας αυτούς που θα
μπορούσαν να ωφεληθούν από την αντιπηκτική αγωγή. Η διάγνωση βασίζεται στην
κλινική εκτίμηση, στον εργαστηριακό έλεγχο και στην απεικόνιση. Η κλινική εικόνα
δεν είναι πάντα σαφής. Ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, ή με μη ειδικά
συμπτώματα (δύσπνοια, θωρακικό άλγος, βήχα, αιμόπτυση). Η κλινική πιθανότητα
βασίζεται σε scores όπως το Wells score. Η κλινική αυτή πιθανότητα σε συνδυασμό
με τον εργαστηριακό έλεγχο ταξινομεί τους ασθενείς με κλινική υποψία
πνευμονικής εμβολής σε ασθενέις χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας (pretest
probability). O εργαστηριακός έλεγχος βασίζεται στα αέρια αίματος, το H.K.Γ, και τα
D dimmers. Τα D dimmers χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία, αρνητική
προβλεπτική αξία αλλά από υψηλό κόστος και χαμηλή ειδικότητα, καθώς αυξημένα
D dimmers παρατηρούνται σε πολλές παθήσεις όπως ΟΕΜ, εγκεφαλικό, φλεγμονές,
κακοήθειες. Αντίθετα οι χαμηλές τιμές D dimmers έχουν υψηλή αρνητική αξία
αποκλείοντας την πνευμονική εμβολή. Ο συνδυασμός χαμηλής κλινικής
πιθανότητας και αρνητικών D dimmers στην ουσία αποκλείει την πνευμονική
εμβολή (πιθανότητα< 1%).
Η απεικόνιση βασίζεται σε μια πληθώρα τεχνικών :
1. συμβατική πνευμονική αγγειογραφία (παλαιότερα ήταν η μέθοδος
εκλογής)
2. κλασσική ακτινογραφία θώρακος (παθολογική στο 90% των ασθενών
που υποβάλλονται σε έλεγχο για πνευμονική εμβολή. Δεν υπάρχουν
όμως παθογνωμονικά ευρήματα που να τεκμηριώνουν την πνευμονική
εμβολή αλλά ενδεικτικά σημεία όπως η ατελεκτασία, άνωση
ημιδιαφράγματος, διάταση μεσοθωρακίου, πλευριτική συλλογή κ.α. O
ρόλος της έγκειται στην επιβεβαίωση άλλων ευρημάτων που θα
μπορούσαν να μιμηθούν την πνευμονική εμβολή.
3. σπινθηρογράφημα αιμάτωσης – αερισμού πνευμόνων
4. πολυτομική αξονική αγγειογραφία
5. μαγνητική αγγειογραφία.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης είναι μία απλή και αποτελεσματική
μέθοδος διάγνωσης αποφρακτικής αγγειακής νόσου των πνευμόνων. Όταν ένας
κλάδος της πνευμονικής αρτηρίας αποφραχθεί, καθίσταται ορατό σπινθηρογραφικά
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ένα "έλλειμμα αιμάτωσης". Το μέγεθός του εξαρτάται από το μέγεθος του
αποφραχθέντος αγγείου.
Η παρουσία πνευμονικής αγγειακής υπέρτασης,
στένωσης της μιτροειδούς ή χρόνιας πνευμονικής νόσου καθιστά τη διάγνωση της
πνευμονικής εμβολής δύσκολη. Ένα παθολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης δεν
είναι ειδικό για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής, καθότι πολλές άλλες παθήσεις
προκαλούν επίσης τμηματική ελάττωση της αιμάτωσης π.χ. ανωμαλίες
μεσοθωρακίου, πλευριτικό υγρό, καταστροφή αγγείων, πνευμονική φλεβική
υπέρταση, αγγειοσύσπαση, συμπίεση αγγείων (πνευμονία, Ca, ατελεκτασία). Η
ακτινογραφία θώρακος βοηθάει στον αποκλεισμό των περισσοτέρων μη εμβολικών
αιτιών ισχαιμίας, γι’ αυτό και το σπινθηρογράφημα πρέπει πάντα να συνοδεύεται
από
μία
ακτινογραφία
θώρακος
(αύξηση
της
ειδικότητας
του
σπινθηρογραφήματος).
Ένα φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης αποκλείει εμβολή μεγάλων
πνευμονικών αγγείων. Ένα παθολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης λόγω της
χαμηλής ειδικότητας του δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη πνευμονικής
εμβολής.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Τα
κυριότερα πρότυπα για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής με το
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης είναι :
1. Καλά αφοριζόμενα τμηματικά ελλείμματα, 2. Πολλαπλά περιφερικά ελλείμματα ή
ένα μεγάλο έλλειμμα συνδυαζόμενο με φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα 3.
διάχυτη μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στον ένα πνεύμονα (σπάνιο
εύρημα). Διαφορική διάγνωση σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει από μάζες
του πνευμονικού χείλους, αδενοπάθεια, υποπλαστική πνευμονική αρτηρία ή ίνωση
του μεσοθωρακίου. 4. Απεικόνιση της μεσολόβιας σχισμής ή συρρικνωμένος λοβός
σε πολλαπλές πνευμονικές εμβολές
(διαφορική διάγνωση από ελεύθερο
πλευριτικό υγρό).
Τα ελλείμματα στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης των πνευμόνων ταξινομούνται
ανάλογα με το μέγεθός τους σε :
α. μεγάλα ( > 75% του βρογχοπνευμονικού τμήματος)
β. ενδιάμεσα (25 - 75% του βρογχοπνευμονικού τμήματος) και
γ. μικρά (< 25% του βρογχοπνευμονικού τμήματος).
Τα λοβιακά ή τμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης είναι συχνότερα (75%) σε
σχέση με τα υποτμηματικά (25%). Στο 90% των ασθενών υπάρχουν πολλαπλές
πνευμονικές εμβολές. Στο 80% των ασθενών οι πνευμονικές εμβολές είναι
αμφοτερόπλευρες και εντοπίζονται συχνότερα στους κάτω λοβούς των πνευμόνων.
Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης χαρακτηρίζεται από ευαισθησία 96% και
ειδικότητα 33 - 79%. Η ειδικότητα του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης των
πνευμόνων είναι χαμηλή κυρίως :α. Σε προϋπάρχουσες πνευμονικές παθήσεις, β.
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Σε παρεκτόπιση του πνευμονικού παρεγχύματος, γ. Σε βρογχοπνευμονικές και
αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις.
Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε σχέση
με την ακτινογραφία θώρακος η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει ή νααποκλείσει
άλλη παθολογία του πνευμονικού παρεγχύματος. Διαφορική διάγνωση
πνευμονικής εμβολής από άλλα αίτια που δίνουν την ίδια σπινθηρογραφική εικόνα
θα πρέπει να γίνεται από : Ca του πνεύμονα, παρεγχυματικές βλάβες (π.χ.
φυματίωση, κολλαγόνωση κλπ), πνευμονική υπέρταση, στένωση της μιτροειδούς
βαλβίδας κλπ) καθώς και από διαμαρτίες (π.χ. αρτηριοφλεβικές, αγενεσία κλπ).
Όταν συγκρίνεται το μέγεθος του ελλείμματος αιμάτωσης στο
σπινθηρογράφημα των πνευμόνων με το αντίστοιχο ακτινολογικό εύρημα τότε η
πιθανότητα για ύπαρξη Π.Ε μεταβάλλεται ως εξής: α. Όταν το σπινθηρογραφικό
εύρημα είναι μικρότερο του ακτινολογικού η πιθανότητα Π.Ε είναι ≤ 7%, β. Όταν το
σπινθηρογραφικό εύρημα είναι ίσης έκτασης με το ακτινολογικό, τότε η πιθανότητα
ύπαρξης
Π.Ε
είναι
≤
30%
και
γ. Όταν το σπινθηρογραφικό εύρημα είναι μεγαλύτερο, η πιθανότητα Π.Ε ανέρχεται
≥ 90% (μέθοδος αναφοράς ή πνευμονική αγγειογραφία).
ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ


Ca πνεύμονα



Παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος (π.χ. φυματίωση, κολλαγόνωση
κλπ), δευτεροπαθείς μεταβολές της πνευμονικής αιμάτωσης (π.χ.
πνευμονική υπέρταση, στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας κλπ) καθώς και
διάφορες διαμαρτίες (π.χ. αρτηριοφλεβικές, αγενεσία κλπ). Και

ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ


μερική απόφραξη μιας αρτηρίας.



Όταν ο σπινθηρογραφικός έλεγχος γίνει αμέσως μετά το συμβάν, όπου
ενδεχομένως να υπάρχει αντανακλαστική μείωση στον αερισμό.



Σε ασθενείς με μικρές περιφερικές πνευμονικές εμβολές, μεγέθους
μικρότερου της
διακριτικής ικανότητας της γ-camera.



Σε μεγαλοκαρδία.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Η αεροζόλη που χρησιμοποιείται στην καθημερινή πράξη για τη μελέτη
αερισμού των πνευμόνων έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Πλεονεκτήματα :
α.

χαμηλό κόστος.

58

β.

εύκολα διαθέσιμο.

γ.

δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα και προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.

δ.

λήψη πολλαπλών εικόνων, χωρίς επιπλέον ακτινική επιβάρυνση του
εξεταζομένου.

ε.

μπορεί να επαναληφθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

στ.

εύκολη στην εκτίμηση των εικόνων.

ζ.

Απαιτείται μικρή συνεργασία του εξεταζομένου.

Μειονεκτήματα :
α.
η μελέτη αερισμού με αεροζόλη δεν αποδίδει τον πραγματικό πνευμονικό
αερισμό.
β.
η κατανομή της αεροζόλης επηρεάζεται από την κατάσταση των αεροφόρων
οδών και από τη δραστηριότητα των κυψελίδων.
γ.
δεν μπορεί να μελετηθεί η φάση της εξισορρόπησης και αυτή της
απομάκρυνσης του ραδιοφαρμάκου.
δ. η ποιότητα της εικόνας δεν είναι πάντα ικανοποιητική.
ε. κίνδυνος ραδιομόλυνσης.
Τα ελλείμματα του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης όταν δε
συνοδεύονται από αντίστοιχα ευρήματα στο σπινθηρογράφημα αερισμού
(φυσιολογικός αερισμός ή διαταραχές μικρότερης της αιμάτωσης), είναι το
κλασσικό εύρημα σε πνευμονική εμβολή όχι όμως και παθογνωμονικό. Η χρήση
της SPECT δεν είναι ευρέως αποδεκτή. Ίσως υπερέχει της συμβατικής
σπινθηρογραφικής μελέτης σε χρόνιες πνευμονικές εμβολές. Υπάρχουν διάφορα
κριτήρια για την εκτίμηση των ασθενών με υποψία Π.Ε.
Κριτήρια PIOPED I.
Βασίζονται στην σύγκριση του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης, αερισμού και της
ακτινογραφίας θώρακος και οι ασθενείς ταξινομούνται ως εξής:
Υψηλής πιθανότητας : (> 90%)
1. ≥2 μεγάλα ελλείμματα σε βρογχοπνευμονικά τμήματα στο σπινθηρογράφημα
αιμάτωσης τα οποία δεν αντιστοιχούν ή είναι μεγαλύτερα των ακτινολογικών
ευρημάτων και των ευρημάτων του σπινθηρογραφήματος αερισμού
2.. 2 μεσαία τμήματα τα οποία δεν αντιστοιχούν ή είναι μεγαλύτερα των
ακτινολογικών ευρημάτων και των ευρημάτων του σπινθηρογραφήματος αερισμού
3. Ένα τμηματικό και ≥ 2 υποτμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης σε συνδυασμό με
φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αερισμού και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος.
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Μέση πιθανότητα: ( περίπου 20%)
1. Ένα τμηματικό έλλειμμα αιμάτωσης με φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αερισμού
και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος.
2. Δύο ή τρία υποτμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης με φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα αερισμού και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος.

Χαμηλή πιθανότητα: 0-19%
1. Ένα ή και δύο υποτμηματικά ελλείμματα αιμάτωσης με φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα αερισμού και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος.
2.
Συμφωνία αρκετών μη τμηματικών ελλειμμάτων στα σπινθηρογραφήματα
αιμάτωσης, αερισμού και στην ακτινογραφία θώρακα.
3. Σχεδόν φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης: χωρίς ελλείμματα έως δύο
μικρά ελλείμματα
Τα κριτήρια PIOPED I είναι κριτήρια πιθανοτήτων και βασίζονται στη σύγκριση των 2
σπινθηρογραφημάτων (αιμάτωσης – αερισμού). Σε περίπτωση συμφωνίας (match)
των ευρημάτων (αντιστοιχία των ευρημάτων στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης και
αερισμού) αποκλείεται η ύπαρξη Π.Ε. Σε περίπτωση ασυμφωνίας (mismatch) των
ευρημάτων (αναντιστοιχία) τεκμηριώνεται. Τα ανωτέρω ευρήματα συνεκτιμώνται
και με τα κλινικά κριτήρια.
Μειονεκτήματα των κριτηρίων PIOPED I :
1. Παρά το ότι η ευαισθησία και η ειδικότητα κυμαίνονται στο 85% και 93%
αντίστοιχα το ποσοστό των μη διαγνωστικών στην κλινική πράξη είναι υψηλό (
20%).
2. Είναι κριτήρια πιθανοτήτων χωρίς να αποκλείουν ή να τεκμηριώνουν την Π.Ε.
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3. Το ποσοστό της μέσης πιθανότητας είναι υψηλό (1/3 των περιπτώσεων έχει Π.Ε).
4. Υποκειμενικότητα, 5. Υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών
αποτελεσμάτων.
Κριτήρια PIOPED MODIFIED.
Τα κριτήρια PIOPED I δεν είναι πλέον αποδεκτά και διαμορφώθηκαν ως PIOPED
MODIFIED ή PIOPED II, τα οποία αυξάνουν την ευαισθησία και ειδικότητα της
μελέτης και μειώνουν τα μη διαγνωστικά από 20% σε 1-3%. Οι ασθενείς βάση
αυτών των κριτηρίων ταξινομούνται ως εξής:
1. ασθενείς χωρίς ευρήματα Π.Ε.
2. ασθενείς με Π.Ε : 1 τουλάχιστο τμηματικο ή 2 υποτμηματικά ελλείμματα

Κριτήρια PISA
Τα πιο πρόσφατα κριτήρια είναι τα κριτήρια της PISA τα οποία ακολουθούνται
κυρίως στην Ευρώπη. Τα κριτήρια αυτά καταργούν το σπινθηρογράφημα αερισμού
και συγκρίνουν 3 παραμέτρους: 1. Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, 2. Ακτινογραφία
θώρακος και 3. Κλινική πιθανότητα (κλινικά κριτήρια). Οι ασθενείς βάση αυτών των
κριτηρίων ταξινομούνται ως εξής:
Α. ασθενείς με φυσιολογικό ή σχεδόν φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης ή
παθολογικό αλλα χωρίς τριγωνικά ελλείμματα και κλινική πιθανότητα <10% :
αποκλείεται η ύπαρξη Π.Ε
Β. ασθενείς με παθολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης και κλινική πιθανότητα
>50% : τεκμηριώνεται η ύπαρξη Π.Ε
Τα πλεονεκτήματα αυτών των κριτηρίων είναι ότι αποκλείει ή τεκμηριώνει την
ύπαρξη Π.Ε, μειώνει τα μη διαγνωστικά στο 0% και αυξάνει την ευαισθησία.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΝΟΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ
Οι απεικονιστικές μελέτες που συμμετέχουν στον αλγόριθμο για την διάγνωση της
Π.Ε είναι:
α. ακτινογραφία θώρακος,
β. αξονική αγγειογραφία ή σπινθηρογράφημα
διαθεσιμότητα.

αιμάτωσης : ανάλογα με την

Η πραγματική τιμή της ευαισθησίας, της ειδικότητας, της ακρίβειας, της PPV και της
NPV της σπινθηρογραφικής εξέτασης των πνευμόνων για τη διάγνωση -αποκλεισμό
της πνευμονικής εμβολής, εξαρτάται από τη συχνότητα της νόσου στον εξεταζόμενο
πληθυσμό, την ασυμφωνία των ευρημάτων αιμάτωσης-αερισμού (σχήμα, θέση,
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έκταση, αριθμό ελλειμμάτων) καθώς και από τα αντίστοιχα ευρήματα της
ακτινογραφίας θώρακος.
Η ειδικότητα για την διάγνωση της Π.Ε αυξάνει : με τη σωστή λήψη του
ιστορικού, την καλή συνεργασία με το κλινικό ιατρό και την προσεκτική ερμηνεία
των σπινθηρογραφικών ευρημάτων και αυτών της ακτινογραφίας θώρακα. Ένας
τρόπος βελτίωσης της ευαισθησίας και της ειδικότητας για τη διάγνωση της
πνευμονικής εμβολής είναι η χρήση επισημασμένων με In-111 αιμοπεταλίων του
ασθενούς, εφόσον ο ασθενής δεν παίρνει ηπαρίνη. Όμως η μέθοδος είναι
χρονοβόρα και δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
Πλεονεκτήματα
Είναι μη επεμβατική τεχνική, εύκολη στη διεξαγωγή της, με χαμηλό κόστος
και χαρακτηρίζεται από υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία (Ένα φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης αποκλείει την ύπαρξη πνευμονικής εμβολής με
πιθανότητα > 90%, ενώ με την αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των
βρογχοπνευμονικών ελλειμμάτων, η πιθανότητα πνευμονικής εμβολής αυξάνει.
Μόνο το 4% των ασθενών με πολύ χαμηλή πιθανότητα πνευμονικής εμβολής είχαν
αγγειογραφικά πνευμονική εμβολή). Η πιθανότητα διάγνωσης πνευμονικής
εμβολής ανέρχεται στο 70-90% στις δύο πρώτες ημέρες.
Μειονεκτήματα :
Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι: Η σχετικά χαμηλή ειδικότητα, η
μειωμένη διακριτική ικανότητα της γ κάμερας για ελλείμματα αιμάτωσης < 3 cm και
η μειωμένη ευαισθησία της εξέτασης 24 - 48 ώρες μετά την πνευμονική εμβολή.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Κλινική εκτίμηση: τα συχνότερα συμπτώματα είναι η ανεξήγητη και
αιφνίδια δύσπνοια και το θωρακικό άλγος. Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου
είναι το οικογενειακό και ατομικό ιστορικό πνευμονικής εμβολής οι δε συνήθεις
αιτίες της πνευμονικής εμβολής είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, το τραύμα, η
εγκυμοσύνη, η εγχείρηση, κατάγματα (ιδιαίτερα της κεφαλής του μηριαίου),
χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και νεοπλάσματα. Τα τελευταία χρόνια,
επιπρόσθετες αιτίες είναι η ευρεία χρήση και η κατάχρηση ναρκωτικών, ο
καθετηριασμός φλεβών μακράς διαρκείας και οι βηματοδότες. Η διαγνωστική
ακρίβεια κυμαίνεται από 65 – 90%.
Εργαστηριακές εξετάσεις: a. Ο προσδιορισμός των τροπονινών Ι και τα didimers έχουν μεν περιορισμένη διαγνωστική αξία αλά σημαντική προβλεπτική. Ένα
φυσιολογικό αποτέλεσμα μπορεί να αποκλείσει την πνευμονική εμβολή οπότε έχει
υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία. Χαρακτηρίζεται όμως από χαμηλή ειδικότητα
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(αύξηση σε Ca, σήψη, πνευμονία, έμφραγμα μυοκαρδίου, αιμορραγία κ.λ.π.). b.Τα
αέρια αίματος μπορεί να βοηθήσουν αλλά είναι αναξιόπιστα σε προϋπάρχουσες
καρδιοαναπνευστικές παθήσεις. Ανάλογα με την μέθοδο προσδιορισμού 8-23%
των ασθενών με αγγειογραφικά αποδεδειγμένη πνευμονική εμβολή έχουν
φυσιολογικές τιμές αερίων αίματος, c. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα έχει ευαισθησία
που κυμαίνεται περίπου στο 75% σε μαζική πνευμονική εμβολή, αλλά δεν είναι
ειδικό. Η μέση ευαισθησία αυτού κυμαίνεται στο 25%. Η κύρια χρήση αυτού είναι ο
αποκλεισμός άλλων αιτιών θωρακικού άλγους (π.χ έμφραγμα). Συμπερασματικά η
κλινική εξέταση του ασθενούς και τα εργαστηριακά ευρήματα χρησιμεύουν για την
αναγκαιότητα ή μη, περαιτέρω διερεύνησης.
Απεικονιστικές εξετάσεις: Οι μη επεμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι
περιλαμβάνουν ακτινογραφία θώρακα, σπινθηρογράφημα αιμάτωσης - αερισμού
πνευμόνων, υπερηχογράφημα και πολυτομική CT (MDCT). Αλλες απεικονιστικές
μέθοδοι υπό έρευνα είναι η CT φλεβογραφία (CTV), MRI για εν τω βάθει φλεβική
θρόμβωση (DVT), διοισοφαγική και διαθωρακική ηχοκαρδιογραφία. Η επιλογή
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αυτών, την εμπειρία του ιατρικού προσωπικού και
τεχνολόγων, την κατάσταση του ασθενούς και το ιστορικό (προϋπάρχουσες ή όχι
ασθένειες αναπνευστικού). Ως πρώτη επιλογή είναι η ακτινογραφία θώρακος, το
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης – αερισμού πνευμόνων και το spiral CT.
Η ακτινογραφία θώρακος έχει ευαισθησία που κυμαίνεται στο 30% και ειδικότητα
στο 60% (χρησιμεύει για τον αποκλεισμό άλλων παθολογικών καταστάσεων όπως
πνευμονία, Ca, πνευμοθώρακας κλπ).
Η κλασική αξονική τομογραφία
πλευριτικό υγρό, έμβολο).

παρέχει μορφολογικές πληροφορίες (π.χ.

Η πολυτομική CT και η
πνευμονική αγγειογραφία (MDCT) 64 τομών
χρησιμοποιούνται με αυξανόμενο ρυθμό επιτρέποντας την άμεση απεικόνιση του
θρόμβου. . H MDCT επιτρέπει την απεικόνιση εγγύς και τμηματικών πνευμονικών
εμβολών καθώς και την απεικόνιση θωρακικών δομών. Έμεσα ευρήματα όπως
κεντρική ή και περιφερική διάταση των πνευμονικών αρτηριών, γραμμοειδής
πύκνωση κ.λ.π. αυξάνουν την ευαισθησία της μεθόδου. Χαρακτηρίζεται από υψηλή
αρνητική προβλεπτική αξία (ΝPV) μεγαλύτερη του 97%. Η MDCT συνήθως
αποτυγχάνει να ανιχνεύσει πνευμονικές εμβολές περιορισμένες σε υποτμηματικές
πνευμονικές αρτηρίες. Η ευαισθησία της για την ανίχνευση πνευμονικής εμβολής
κυμαίνεται από 78-100% και η ειδικότητα 53-89%. Υπερέχει του
σπινθηρογραφήματος σε ασθενείς με μερική κεντρική θρόμβωση.
Το Doppler US είναι ευρέως διαδεδομένη μη επεμβατική μέθοδος για την εκτίμηση
της βατότητας του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος με πολύ καλά αποτελέσματα
στην απεικόνιση της μηριαίας γαστροκνημιαίας φλέβας και την εκτίμηση του αυλού
και της συστατικότητας αυτού. Η φλεβογραφία με σκιαγραφικό των κάτω άκρων
παραμένει η μέθοδος αναφοράς (Gold Standard) για την εκτίμηση της εν τω βάθει
φλεβικής θρόμβωσης. Αποτυγχάνει στο 10-20% των περιπτώσεων.
διαθωρακική ηχοκαρδιογραφία είναι εύκολα διαθέσιμη, πραγματοποιείται χωρίς
χορήγηση σκιαγραφικού και δεν επιφέρει ακτινική επιβάρυνση. Η διάγνωση της
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πνευμονικής εμβολής είτε γίνεται άμεσα (απεικόνιση θρόμβου στο 10% των
ασθενών), είτε έμμεσα από την δυσλειτουργία της ΔΕ κοιλίας.
διοισοφαγική ηχοκαρδιογραφία έχει τα πλεονεκτήματα της διαθωρακικής αλλά
δεν είναι εύκολη η διεξαγωγή της και απαιτείται εμπειρία για την εκτίμηση των
ευρημάτων.
Η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία έχει ευαισθησία περίπου 82%.
MRI με την χρήση παραμαγνητικού σκιαγραφικού και της τρισδιάστατης ((3D)
δυναμικής απεικόνισης του συνόλου του πνευμονικού δέντρου. Απεικονίζονται
υπότμηματικοί κλάδοι της πνευμονικής αρτηρίας και η ευαισθησία και ειδικότητα
είναι 75-100% και 95-100% αντίστοιχα. Η ευαισθησία για διάγνωση πνευμονικής
εμβολής σε υποτμηματικό, τμηματικό και κεντρικό / λοβιακό επίπεδο είναι 40%,
84%, και 100% αντίστοιχα. Πλεονέκτημα της ΜRI αγγειογραφίας είναι η εκτίμηση
της διάλυσης του θρόμβου στην
παρακολούθηση των ασθενών, χωρίς ακτινική
επιβάρυνση αυτών.
αγγειογραφία είναι η "μέθοδος αναφοράς". Η ευαισθησία και η ειδικότητά της
κυμαίνεται στο 95%. Μελετούνται αρτηρίες διαμέτρου μέχρι 2mm. Τα κυριότερα
μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος, συχνές επιπλοκές, δυσκολία στην διεξαγωγή
της, αλλεργικές αντιδράσεις στο σκιαγραφικό, ακτινική επιβάρυνση
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης - αερισμού πνευμόνων είναι η πιο ευαίσθητη, απλή
και μη επεμβατική τεχνική για την εκτίμηση ασθενών με πιθανή πνευμονική
εμβολή. Έχει χαμηλό κόστος, και η ακτινική επιβάρυνση του εξεταζόμενου είναι
μικρή. Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες. Το σπινθηρογράφημα αερισμού και
αιμάτωσης των πνευμόνων μπορεί να διεξαχθεί όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και
σε ιδιωτικά ιατρεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού των διαγνωστικών τεχνικών ο
ρόλος του σπινθηρογραφήματος αερισμού αιμάτωσης θα πρέπει να
επαναπροσδιορισθεί.
FOLLOW UP
Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης των πνευμόνων δε βοηθάει μόνο στην
αρχική διάγνωση της πνευμονικής αλλά και στην διαχρονική παρακολούθηση των
πνευμονικών ελλειμμάτων αιμάτωσης σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή μετά από
θεραπεία. Τα ελλείμματα μπορεί να γίνουν μικρότερα, να εξαφανιστούν ή να
εμφανιστούν νέα (follow up). Πλεονεκτεί έναντι των άλλων απεικονιστικών
μεθόδων λόγω του χαμηλότερου κόστους και της χαμηλότερης ακτινοβόλησης.
Η τελική έκβαση της πνευμονικής εμβολής εξαρτάται από το μέγεθος του
εμβόλου, την ηλικία του ασθενούς και την ύπαρξη υποστρώματος πρωτοπαθούς
διάχυτης νόσου των πνευμόνων. Όσο πιο ηλικιωμένος είναι ο ασθενής, τόσο η
πιθανότητα αποκατάστασης των ελλειμμάτων στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης
είναι μικρότερη. Περίπου το 50% των ασθενών ηλικίας < 40 ετών με πνευμονικές
εμβολές, μπορεί να παρουσιάσουν πλήρη εξαφάνιση των ελλειμμάτων, ενώ το
ποσοστό είναι χαμηλότερο σε άτομα > 60 ετών. Οι πνευμονικές εμβολές οι οποίες
συμβαίνουν σε υπόστρωμα πρωτοπαθούς διάχυτης πνευμονικής νόσου ή
δημιουργούν πνευμονικό έμφρακτο είναι μάλλον απίθανο να εξαφανιστούν.
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ
Το σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης των πνευμόνων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, εκτός από την πνευμονική εμβολή και σε ασθενείς με καρκίνο
πνεύμονα για προεγχειρητική εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας.

ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
α. Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης : Μετά τη χορήγηση 3 mCi Tc-99m ή ολόσωμος
ακτινική επιβάρυνση ανέρχεται στα 35 mrem. Τα 35mrem της ολόσωμης ακτινικής
επιβάρυνσης είναι περίπου το 23% της ακτινικής επιβάρυνσης ενός ατόμου που ζεί
στις Η.Π.Α.
β. Σπινθηρογράφημα αερισμού με επισημασμένα σωματίδια : η ακτινική
επιβάρυνση των πνευμόνων ανέρχεται στα 400 mrem.

Κεφάλαιο 4
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ- ΗΠΑΤΟΣ
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
Το σπινθηρογράφημα χοληφόρων βασίζεται στην πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου από τα ηπατικά κύτταρα και στην απομάκρυνση αυτού από τα
χοληφόρα. Η μελέτη είναι μορφολογική και λειτουργική και οι πληροφορίες που
λαμβάνονται αφορούν τη λειτουργία των ηπατικών κυττάρων, της χοληδόχου
κύστης και την βατότητα του κυστικού πόρου, των ενδο και εξωηπατικών
χοληφόρων.
Ραδιοφάρμακα
Tα ραδιοφάρμακα για το χολοσπινθηρογράφημα είναι παράγωγα του
ιμινοδιοξεικού οξέος (ΙDA), τα οποία επισημαίνονται με 99m Tc. Μεταφέρονται με τις
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πρωτεΐνες του πλάσματος στα ηπατικά κύτταρα, όπου διαχωρίζονται και
αποβάλλονται μέσω των χοληφόρων.
Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως 3 κατηγορίες παραγώγων του
ιμινοδιοξεικού οξέως (το O-διμεθυλ-IDA ή ΗΙDA, το Ο-διϊσοπροπύλ-IDA γνωστό ως
DISIDA και το τριμεθύλ-βρωμοΙDΑ). Τα δύο τελευταία χαρακτηρίζονται από υψηλή
ικανότητα πρόσληψης από τα ηπατικά κύτταρα. Τα IDA μεταφέρονται στα ηπατικά
κύτταρα δια μέσου της οδού μεταφοράς ανιόντων. Υπάρχουν ουσίες οι οποίες
δρουν ανταγωνιστικά στην πρόσληψη αυτών των παραγώγων του -IDA από τα
ηπατικά κύτταρα όπως η χολερυθρίνη, η βρωμο-σουλφοφθαλεϊνη και το
ταυροχολικό οξύ, επειδή ακολουθούν την ίδια οδό πρόσληψης από τα ηπατικά
κύτταρα. Το κύριο κριτήριο επιλογής των IDA είναι το επίπεδο χολερυθρίνης στο
αίμα, καθότι όλα τα παράγωγα έχουν παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά και
διαφέρουν μόνο ως προς την ποσοτική απέκκριση στη χολή. Το ιδανικότερο
ραδιοφάρμακο σε ασθενείς με επίπεδα χολερυθρίνης ≥30 mg/100ml είναι η DISIDA.
Μικρό ποσοστό των IDA αποβάλλεται από τα νεφρά (λιγότερο του 5%). Σε
βλάβη του ηπατοχολικού συστήματος έχουμε μεγαλύτερη απέκκριση αυτών από
τους νεφρούς.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Προετοιμασία : α. αποφυγή λήψης λιπαρού γεύματος 12 ώρες πριν την
σπινθηρογραφική μελέτη, β. καλή ενυδάτωση, γ. νηστικός ≥ 4-6 ώρες, αλλά όχι > 24
ώρες (Η χορήγηση γεύματος έχει ως αποτέλεσμα τη σύσπαση της χοληδόχου
κύστης, λόγω έκκρισης χολοκυστοκινίνης η οποία δεν επιτρέπει την είσοδο του
ραδιοφαρμάκου σε αυτήν). δ. μεσολάβηση 24-48 ώρες μετά από ακτινολογικές
εξετάσεις με σκιαγραφικά υλικά
Χορήγηση- λήψεις: Χορηγούνται στον ασθενή 3-5 mCi Tc99m-ΙDΑ ενδοφλέβια. Όταν
τα επίπεδα της χολερυθρίνης είναι υψηλά τότε η δόση μπορεί να αυξηθεί έως 10
mCi. Η ελάχιστη δόση, στα νεογέννητα είναι 1 mCi. Λαμβάνονται δυναμικές
(πρόσθια λήψη) και στατικές λήψεις (πρόσθιες και ενδεχομένως πλάγιες ή πλάγιες
λοξές) στην κοιλιακή χώρα.
Φυσιολογικό σπινθηρογράφημα χοληφόρων
Μία φυσιολογική μελέτη διαρκεί γύρω στα 60 λεπτά. Σε παθολογικές όμως
καταστάσεις απαιτούνται και απώτερες λήψεις 24-48 ώρες μετά την χορήγηση. Με
τη βοήθεια του Υ/Η μπορούμε να καθορίσουμε περιοχές ενδιαφέροντος και να
πάρουμε ιστογράμματα (σχέση κρούσεων στις περιοχές ενδιαφέροντος με το
χρόνο). Κατά τη διάρκεια μίας φυσιολογικής μελέτης παρατηρούνται οι παρακάτω
φάσεις : 1.Η φάση της αιματικής δεξαμενής του ήπατος, 2. η παρεγχυματική φάση
αυτού (5 λεπτά μετά την ένεση), 3. Η νεφρική φάση (αποβολή του ραδιοφαρμάκου
από τα νεφρά. Συνήθως παρατηρείται μεταξύ 5-15 λεπτών μετά τη χορήγηση του
ραδιοφαρμάκου), 4.Η φάση απεικόνισης της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων
οδών (15 - 40 λεπτά μετά την ένεση) και 5. Η εντερική φάση (συνήθως 30-60 λεπτά
μετά την ένεση).
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Ο αριστερός ηπατικός πόρος απεικονίζεται στο 60% ενώ ο δεξιός μόνο στο
6% των περιπτώσεων. Η απεικόνιση της νεφρικής πυέλου παρατηρείται στο 20%
των περιπτώσεων. Σε μερικά κέντρα πριν από την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου
χορηγείται ενδοφλέβια το δραστικό οκταπεπτίδιο της χολοκυστο-κινίνης (Sincalide)
σε δόση 0,2 - 0,4 μg/kg βάρος σώματος. Άλλο φάρμακο το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είναι η μορφίνη
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1.

οξεία χολοκυστίτιδα (μέθοδος εκλογής).

2.

βατότητα χολοπεπτικών αναστομώσεων.

3.

εντερογαστρική παλινδρόμηση.

4.

διαφορική διάγνωση ικτέρου.

5.

έλεγχος συγγενών ανωμαλιών της χοληδόχου κύστης χοληδόχου

πόρου.

1. Οξεία χολοκυστίτιδα :
Είναι η κύρια ένδειξη του σπινθηρογραφήματος χοληφόρων. Η οξεία
χολοκυστίτιδα οφείλεται στο 95% των περιπτώσεων σε απόφραξη του κυστικού
πόρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ραδιοφάρμακα δεν μπορούν να εισέλθουν στη
φλεγμαίνουσα χοληδόχο κύστη. Η μη απεικόνιση αυτής την πρώτη ώρα μετά την
ένεση, ενώ φυσιολογικά απεικονίζονται οι χοληφόροι οδοί και το λεπτό έντερο,
είναι διαγνωστικό της πλήρους, ή σπανιότερα μερικής, απόφραξης του κυστικού
πόρου. Όταν το παραπάνω εύρημα αφορά άτομα με καλή προετοιμασία
(ενυδατωμένα και νηστικά) στα οποία η ηπατική λειτουργία είναι φυσιολογική και
υπάρχουν τα συμπτώματα ενός οξέος κοιλιακού άλγους η ευαισθησία της μεθόδου
για τη διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας ανέρχεται στο 95%, ενώ η ειδικότητα
στο 94%.
Όταν υπάρχει απεικόνιση της χοληδόχου κύστης 1 - 4 ώρες μετά την ένεση,
σε άτομα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία και φυσιολογική απεικόνιση του
χοληφόρου δένδρου και του εντέρου, τα οποία είναι καλώς προετοιμασμένα, τότε
πρέπει να σκεφτόμαστε τη χρόνια χολοκυστίτιδα με μερική απόφραξη του κυστικού
πόρου χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί η οξεία χολοκυστίτιδα με παροδική ή μερική
απόφραξη του κυστικού πόρου.
Σε ποσοστό 3,5% των ασθενών με οξεία χολοκυστίτιδα, μπορεί να έχουμε
καθυστερημένη πλήρωση της χοληδόχου κύστης. Σε αυτές τις περιπτώσεις
βοηθητική είναι η χορήγηση χολοκυστοκινίνης ή το ανάλογο συνθετικό αυτής, το
δραστικό οκταπεπτίδιό της, την Sincalide και η επανάληψη της εξέτασης.
Εναλλακτικά μπορούμε να δώσουμε μορφίνη ενδοφλέβια η οποία προκαλεί
σπασμό στο σφιγκτήρα του Οddi με αποτέλεσμα, εάν είναι βατός ο κυστικός πόρος,
την απεικόνιση της χοληδόχου κύστης. Αν δεν απεικονιστεί η χοληδόχος κύστη τότε
η διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας ενισχύεται περισσότερο. Σε αυτές τις
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περιπτώσεις μπορούμε επίσης να καταφύγουμε σε άλλες απεικονιστικές μεθόδους
όπως το US. Ως δευτερεύοντα ευρήματα τα οποία αν αξιολογηθούν μπορεί να
οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση σε περίπτωση οξείας χολοκυστίτιδας έχουμε : α.
Φωτοπενική περιοχή στο βόθρο της χοληδόχου κύστης, β. Περιφερική αυξημένη
συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στο βόθρο της χοληδόχου κύστης σε σχήμα
στεφάνης (rim) (Το εύρημα αυτό παρατηρείται, σπάνια, και στην χρονία
χολοκυστίτιδα και οφείλεται σε αυξημένη αιμάτωση, λόγω της τοπικής φλεγμονήςοίδημα) γ. Στο 7% των περιπτώσεων της οξείας χολοκυστίτιδας υπάρχει εστιακή
αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στο βόθρο της χοληδόχου κύστης.
Ψευδώς θετικά ευρήματα
α. παγκρεατίτιδα, β. αγενεσία της χοληδόχου κύστης, γ. λήψη τροφής, δ. Η ηπατική
δυσλειτουργία, ε. Η παρατεταμένη νηστεία, ζ. χολαγγειοCa.
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
α.Μη λιθιασική χολοκυστίτιδα (Σε περίπτωση οξείας μη λιθιασικής
χολοκυστίτιδας η οποία παρατηρείται συνήθως μετά από πρόσφατες εγχειρήσεις,
εγκαύματα, τραύμα, λοίμωξη ή και σε διαβητικούς ασθενείς. Σε αυτή την
περίπτωση λόγω του ότι δεν υπάρχει απόφραξη του κυστικού πόρου, είναι δυνατόν
να παρατηρηθεί φυσιολογική απεικόνιση της χοληδόχου κύστης), β. εκκόλπωμα του
δωδεκαδακτύλου και σε γ. επικουρικό κυστικό πόρο.
Η συνολική ευαισθησία του χολοσπινθηρογραφήματος στην οξεία
χολοκυστίτιδα ανέρχεται στο 85-100% και η συνολική ειδικότητα στο 95-100%. Η
χρόνια χολοκυστίτιδα είναι υπεύθυνη για το 10% περίπου των ψευδών θετικών
ευρημάτων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ελαττωθεί στο λιγότερο 1-2%, όταν
λαμβάνονται καθυστερημένες απεικονίσεις ή γίνεται ένεση μορφίνης.
2. Χρόνια χολοκυστίτιδα
Σπινθηρογραφικά ευρήματα
α. Καθυστερημένη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης η οποία μπορεί να
οφείλεται σε παχύρευστη χολή, ίνωση ή λίθους. Όσο πιο καθυστερημένη είναι η
απεικόνιση της χοληδόχου κύστης, τόσο η διάγνωση είναι πιο πιθανή. Η
καθυστερημένη απεικόνιση δεν αποκλείει την οξεία χολοκυστίτιδα. Στην περίπτωση
αυτή, η χορήγηση χολοκυστοκινίνης μπορεί να βοηθήσει. Όταν η χοληδόχος κύστη
δε συσπάται, μετά από τη χορήγηση αυτής ή συνθετικών αναλόγων της, τότε
ενισχύεται η διάγνωση της οξείας χολοκυστίτιδας, μέχρι να αποκλειστούν άλλες
καταστάσεις με το US. Αν η χοληδόχος κύστη συσπάται τότε η χρόνια χολοκυστίτιδα
είναι πιθανή.
β.καθυστερημένη απεικόνιση του εντέρου με φυσιολογική απεικόνιση της
χοληδόχου κύστης και του κοινού ηπατικού πόρου. Απεικόνιση της χοληδόχου
κύστης και του εντέρου την πρώτη ώρα μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου,
αλλά εμφάνιση του εντέρου πριν από τη χοληδόχο κύστη είναι ενδεικτικό χρόνιας
χολοκυστίτιδας στο 75% των περιπτώσεων. Όταν έχουμε ένα φυσιολογικό
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σπινθηρογράφημα χοληφόρων και η χοληδόχος κύστη δεν απεικονίζεται στη
χολοκυστογραφία τότε αποκλείεται πάθηση της χοληδόχου κύστης κατά 80%.

3. Διαφορική διάγνωση ίκτερου.
Στον ηπατοκυτταρικό ίκτερο, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού, παρατηρείται
ελαττωμένη και καθυστερημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου από το ήπαρ. Η
απεικόνιση της χοληδόχου κύστης και η δίοδος του ραδιοφαρμάκου στο λεπτό
έντερο μπορεί να είναι φυσιολογική ή καθυστερημένη. Όταν υπάρχει μεγάλη βλάβη
του ηπατικού κυττάρου τότε μπορεί να μην απεικονίζεται το ήπαρ, οι χοληφόροι
οδοί και το έντερο. Όταν υπάρχει μερική απόφραξη του κοινού χοληδόχου πόρου,
το χοληφόρο δένδρο απεικονίζεται στο επίπεδο της απόφραξης και περιστασιακά
μπορεί να εμφανιστεί ένα έλλειμμα πλήρωσης. Στο μερικό αποφρακτικό ίκτερο
παρατηρείται (αν δεν υπάρχει βλάβη του ηπατικού κυττάρου), συνήθως,
ικανοποιητική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου από το ήπαρ, μερική στάση αυτού
στους χοληφόρους πόρους με ενδεχομένη διάταση αυτών. Η χοληδόχος κύστη, όταν
δεν υπάρχει κώλυμα στον κυστικό πόρο, απεικονίζεται φυσιολογικά.
Στην πλήρη απόφραξη του χοληδόχου πόρου δεν παρατηρείται μεταφορά
του ραδιοφαρμάκου στο δωδεκαδάκτυλο (απουσία αυτού στις πρώτες 24 ώρες στο
έντερο). Ο πόρος μπορεί να είναι ορατός πάνω από το σημείο της απόφραξης, ή και
διατεταμένος. Η χοληδόχος κύστη συνήθως δεν απεικονίζεται, λόγω παρεμπόδισης
της διόδου του ραδιοφαρμάκου. Στον πλήρη αποφρακτικό ίκτερο η πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου από το ήπαρ εξαρτάται από το βαθμό της υπάρχουσας ηπατικής
βλάβης. Στις περιπτώσεις αυτές όπως και στις περιπτώσεις βαριάς ηπατοκυτταρικής
βλάβης μεγάλο ποσοστό του ραδιοφαρμάκου, έως και 100%, απεκκρίνεται από τα
νεφρά. Εικόνα όμοια του πλήρους αποφρακτικού ίκτερου μπορούμε να
παρατηρήσουμε και σε περιπτώσεις ενδοηπατικής χολόστασης φαρμακευτικής
αιτιολογίας. Όταν η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, σε περίπτωση που ο πλήρης
αποφρακτικός ίκτερος διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, από το ήπαρ είναι
πολύ μικρή και δεν υπάρχει έκκριση αυτού στο ηπατοχολικό δένδρο, τότε η
διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από βαριά ηπατοκυτταρική βλάβη.
Σπανιότερα, το σπινθηρογράφημα μπορεί να εμφανίσει σε πλήρη απόφραξη του
κοινού χοληδόχου πόρου, φυσιολογική χοληδόχο κύστη, χωρίς μεταφορά του
ραδιοφαρμάκου στο λεπτό έντερο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη
αντίσταση του σφιγκτήρα του Οddi, λόγω φυσιολογικής ή λειτουργικής απόφραξης.
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Εάν απεικονίζεται η χοληδόχος κύστη είναι απίθανο να υπάρχει πλήρης απόφραξη
του κοινού χοληδόχου πόρου.
4. Συγγενείς ανωμαλίες
α.
Ατρησία χοληφόρων. Απαραίτητη η διαφορική διάγνωση από νεογνική
ηπατίτιδα. Η εμφάνιση του ραδιοφαρμάκου στο έντερο αποκλείει την ατρησία και
επομένως καθιστά μη αναγκαία την επέμβαση.

β.
Κυστική διάταση του χοληδόχου πόρου (ατρακτοειδής, πολλαπλές κύστες
κλπ). Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα συνίστανται στην εμφάνιση του
ραδιοφαρμάκου στους κυστικούς σχηματισμούς, συνήθως μετά την απεικόνιση της
χοληδόχου κύστης. Συνιστώνται οι καθυστερημένες λήψεις.
γ. Ασθένεια Caroli's : αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου εντός των
σακοειδών σχηματισμών. Στο σπινθηρογράφημα με Tc99m-θειούχο κολλοειδές οι
αντίστοιχοι σχηματισμοί απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης (ψυχρές
περιοχές).
5. Μετεγχειρητικές καταστάσεις
α.Έλεγχος ασθενών μετά χολοκυστεκτομή και διαφορική διάγνωση της βατότητας
ενός διευρυμένου χοληδόχου πόρου από τη μερική πλήρη απόφραξη.

φυσιολογική βατότητα μετά από χολοκυστεκτομή
β. Έλεγχος της λειτουργίας των χολοπεπτικών ή των γαστρεντερικών
αναστομώσεων. γ. Διαφυγή χολής μετά από επεμβάσεις. Το σπινθηρογράφημα
απεικονίζει συνήθως τη θέση και την έκταση της διαφυγής και προτιμάται του US
και της CT.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ
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Οι κυριότερες ενδείξεις αφορούν στην εκτίμηση αιμαγγειωμάτων και
εστιακής οζώδους υπερπλασίας.
ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΗΠΑΤΟΣ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Η σπινθηρογραφική απεικόνιση των αιμαγγειωμάτων του ήπατος γίνεται με
τα επισημασμένα με Tc99m-ερυθροκύτταρα. Μετά την in vivo, in vitro, ή in vivo/in
vitro επισήμανση των ερυθροκυττάρων με 10-20mCi Tc99m και την ταχεία
ενδοφλέβια ένεση τους, λαμβάνονται διαδοχικά λήψεις έως και ένα λεπτό μετά την
ένεση. Ακολουθεί η στατική απεικόνιση του ήπατος έως και έξι ώρες αργότερα. Το
σπινθηρογράφημα με Tc99m-κολλοειδές πρέπει να προηγείται το λιγότερο είκοσι
τέσσερις ώρες της μελέτης με Tc99m επισημασμένα ερυθροκύτταρα.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Το αιμαγγείωμα απεικονίζεται συνήθως στην αρτηριακή και φλεβική φάση
της δυναμικής μελέτης ως περιοχή με σημαντικά μειωμένη πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου σε σχέση με το υπόλοιπο ηπατικό παρέγχυμα. Με την πάροδο του
χρόνου παρατηρείται σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου
στην περιοχή της βλάβης, με αποτέλεσμα, συνήθως δύο ώρες μετά την ένεση να
υπερέχει σημαντικά του περιβάλλοντος αυτήν ηπατικού ιστού. Η ευαισθησία
κυμαίνεται στο 65-95%, η ακρίβεια στο 90% ενώ για αιμαγγειώματα >3cm η
ευαισθησία και η ειδικότητα πλησιάζουν το 100%. Με τη SPECT ανιχνεύονται
βλάβες διαμέτρου μέχρι και 0,5cm, η δε ευαισθησία της μεθόδου για
αιμαγγειώματα του ήπατος ≤ 3 cm κυμαίνεται από 80-90% και είναι ανάλογη αυτής
του MR, ενώ υπερέχει στην ειδικότητα. Ο συνδυασμός του σπινθηρογραφήματος με
τη SPECT και της εξέτασης του ήπατος με το MR είναι ο ιδανικότερος για την
ανίχνευση ηπατικού αιμαγγειώματος, λόγω της υψηλής ειδικότητας του πρώτου και
υψηλής ευαισθησίας του δεύτερου. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου ανήκουν
επίσης η εύκολη διεξαγωγή της, το χαμηλό κόστος, ο μη επεμβατικός της
χαρακτήρας, η πολύ καλή συσχέτιση των ευρημάτων της με αυτά της
αγγειογραφίας.

Αιμαγγείωμα ΔΕ λοβού ήπατος. Ψυχρή περιοχή 1 min μετά την ι.ν χορήγηση
99mTc επισημασμένων λευκοκυττάρων. Αυξηση της συγκέντρωσης στην ίδια
περιοχή στις καθυστερημένες λήψεις.
ΕΣΤΙΑΚΗ ΟΖΩΔΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ
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ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Για την ανίχνευση της εστιακής οζώδους υπερπλασίας χρησιμοποιούνται
κυρίως δύο ραδιοφάρμακα : α) το Tc99m-θειούχο κολλοειδές και β) το Tc99m-IDA
(HIDA, EHIDA, DISIDA, DIDA κ.λ.π.).
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ Tc99m-IDA
Μετά την ταχεία ενδοφλέβια ένεση του ραδιοφαρμάκου λαμβάνονται
διαδοχικές λήψεις από την αντίστοιχη περιοχή της βλάβης για ένα έως δύο λεπτά
και ακολουθούν οι πρώιμες και καθυστερημένες λήψεις του ήπατος έως και έξι
ώρες μετά την ένεση. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα της εστιακής οζώδους
υπερπλασίας, είναι η αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή της
βλάβης κατά τη διάρκεια του πρώτου λεπτού μετά την ένεση, η απεικόνιση των
ηπατοκυττάρων και η προοδευτική κατακράτηση (trapping) του 99m Tc-IDA στις
καθυστερημένες λήψεις, η οποία ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου.

χοληδόχος

Εστιακή οζώδης
υπερπλασία

Η τριάδα των σπινθηρογραφικών ευρημάτων, που αναφέρθηκαν, είναι το
κλειδί για τη διάγνωση της εστιακής οζώδους υπερπλασίας. Η ευαισθησία της
τεχνικής με τη συμβατική γ-camera, όταν η διάμετρος της βλάβης είναι >2cm
κυμαίνεται από 90-95% ενώ η ειδικότητα πλησιάζει το 100% και είναι μεγαλύτερη
αυτής της CT και του US.
Β. Τεχνική με 99m Tc-θειούχο κολλοειδές.
Η εστιακή οζώδης υπερπλασία απεικονίζεται ως ψυχρή περιοχή στο 35-45%
των περιπτώσεων, ως περιοχή ίσης πρόσληψης με το φυσιολογικό ηπατικό
παρέγχυμα στο 45-60% και ως αυξημένη συγκέντρωση σε ποσοστό 8% -10%. Τα
ψευδώς θετικά ευρήματα απαντώνται κυρίως σε απόστημα, ηπατικό αδένωμα,
αιμαγγείωμα, αιμάτωμα, σύνδρομο απόφραξης άνω ή κάτω κοίλης φλέβας και σε
συμπιεστική περικαρδίτιδα.
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Κεφάλαιο 5
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Η κλινική σημασία της ανίχνευσης αιμορραγίας πεπτικού είναι τεράστια για
την πορεία του ασθενή και την έγκαιρη αντιμετώπιση. Η ενδοσκόπηση και η
αγγειογραφία θεωρούνται ακριβείς τεχνικές για την ανίχνευση αιμορραγίας του
ανώτερου πεπτικού συστήματος. Όσον αφορά όμως το κατώτερο πεπτικό σύστημα,
οι αιμορραγίες έχουν συχνά διαλλείποντα χαρακτήρα γεγονός που εμποδίζει την
ανίχνευση της Οι ραδιοισοτοπικές τεχνικές είναι απλές, μη επεμβατικές, και με
υψηλή ευαισθησία. Οι κυριότερες ενδείξεις για την εκτίμηση ασθενών με
αιμορραγία πεπτικού είναι: α) η ανίχνευση έκτοπου γαστρικού βλεννογόνου και β)
η ανίχνευση αιμορραγίας κατώτερου πεπτικού.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΤΟΠΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ
(ΜΕΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΗΣ)
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Το ραδιοφάρμακο εκλογής για την ανίχνευση μεκελείου αποφύσεως είναι το
Tc 99m το οποίο προσλαμβάνεται και απεκκρίνεται κυρίως από τα βλεννώδη και σε
λιγότερο ποσοστό από τα τοιχωματικά και οξύφιλα κύτταρα του γαστρικού
βλεννογόνου. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι νηστικός για 4 ώρες πριν την μελέτη.
Χορηγούνται i.v στον εξεταζόμενο, 10-15mCi 99m Tc και λαμβάνονται διαδοχικές
λήψεις για διάστημα 30-60 min μετά την ένεση. Επιπρόσθετες λήψεις, μερικές
φορές, είναι χρήσιμες. Η χορήγηση πενταγαστρίνης και γλυκογόνου ή σιμεθιδίνης
βελτιώνουν την ευαισθησία της μεθόδου. Η ουροδόχος κύστη είναι απαραίτητο να
αδειάζει πριν την εξέταση.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο έκτοπος γαστρικός βλεννογόνος που αιμορραγεί απεικονίζεται συνήθως
συγχρόνως με το στομάχι από τα 5 πρώτα λεπτά, σαν εστία αυξημένης
συγκέντρωσης του ρ/φ στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο της κοιλίας, χωρίς να
αποκλείεται η ανεύρεση του και σε άλλη θέση. Η ένταση της συγκέντρωσης αυξάνει
κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παράλληλα με αυτήν του στομάχου. Η ευαισθησία
στα παιδιά, κυμαίνεται από 85-95%, η ειδικότητα 90-95% και η ακρίβεια 80-98%. Σε
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ενήλικες η ευαισθησία μειώνεται στο 63%, η ειδικότητα στο 9% και η ακρίβεια στο
46%.
Ψευδώς θετικά ευρήματα παρουσιάζονται: σε έλκος, απόστημα,
αρτηριοφλεβικές ανωμαλίες του εντέρου σε ελκώδη κολίτιδα, ή και νόσο Crohn's,
ύπαρξη γαστρικού βλεννογόνου στο έντερο, αναδιπλασιασμός κύστης στο στομάχι
ή το λεπτό έντερο, ανωμαλίες της ουροποιητικής οδού και εγκολεασμός του
εντέρου, μπορούν να δώσουν αυξημένη συγκέντρωση του ρ/φ.
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται λόγω κακής τεχνικής.

φυσιολογικό σπινθηρογράφημα.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Τα ραδιοφάρμκα που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της αιμορραγίας του
κατώτερου πεπτικού είναι το 99m Tc -sulfur colloid (99m Tc SC) και η χορήγηση
επισημασμένων ερυθρών με 99m Tc (99m Tc -ερυθροκύτταρα). Η βασική διαφορά
τους είναι, ότι τα επισημασμένα ερυθρά παραμένουν στην κυκλοφορία για αρκετό
χρονικό διάστημα γεγονός που τα καθιστά χρήσιμα για την ανίχνευση
διαλλείπουσας αιμορραγίας.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Τεχνική με 99m Tc -SC
Χορηγούνται ενδοφλέβια 5-10mCi 99m Tc-SC στον εξεταζόμενο και λαμβάνονται
διαδοχικές λήψεις με τη συμβατική γ-camera, από το κάτω χείλος του ήπατος έως
την ηβική σύμφυση για 15-20 min. Το ρ/φ προσλαμβάνεται κατά 80-95% από το
ήπαρ, 5% από το σπλήνα και το υπόλοιπο από το μυελό των οστών.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση ύπαρξης αιμορραγίας του κατωτέρου πεπτικού, υπάρχει
εξαγγείωση του ραδιοφαρμάκου στον εντερικό αυλό, και απεικόνιση αυτού,
φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε φορά με την κυκλοφορία του αίματος. Το
κολλοειδές που παραμένει στο αίμα προσλαμβάνεται από το δικτυοενδοθηλιακό
σύστημα. Έτσι υπάρχει εκθετική αύξηση της συγκέντρωσης του ρ/φ, με παράλληλη
εκθετική ελάττωση της ακτινοβολίας του υποστρώματος (background). Με τη
μέθοδο αυτή ανιχνεύονται αιμορραγίες της τάξης του 0,05-0,1 ml/min.
Τα κυριότερα μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι: α) η πρόσληψη του
ρ/φ από το σπλήνα, ήπαρ, οπότε αιμορραγικές εστίες κοντά στις ανατομικές αυτές
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περιοχές όπως είναι οι κολικές καμπές μπορεί να μην απεικονισθούν και γ) ο μικρός
χρόνος παραμονής του στον αγγειακό χώρο, οπότε έχει μειωμένη διαγνωστική αξία
για τις διαλείπουσες αιμορραγίες.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ
Η εξαγγείωση αυτών καθιστά αντιληπτή την αιμορραγία, έστω και αν είναι
διαλείπουσα. Η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από την σωστή επισήμανση των
ερυθροκυττάρων. Υπάρχουν τρεις τρόποι επισήμανσης : α) η in vivo με ικανότητα να
επισημαίνει το 60-90% των ερυθρών, β) η in vitro με ικανότητα επισήμανσης 98%
και γ) η in vivo -in vitro με ικανότητα επισήμανσης 93-98%. Ο πιο ευρέως
διαδεδομένος τρόπος επισήμανσης είναι η επισήμανση in vivo λόγω του χαμηλού
κόστους και της εύκολης διεξαγωγής. Το 99mTc το οποίο χορηγείται δεν έχει την
ικανότητα να επισημαίνει τα ερυθρά σε αυτή την μορφή, οπότε θα πρέπει να γίνει
αναγωγή αυτού σε 99mTcO4. Για την αναγωγή του 99mTc χρησιμοποιείται ο δισθενής
κασσίτερος ως αναγωγικό μέσο (Sn++). Ο δισθενής κασσίτερος χορηγείται
ενδοφλεβίως και μετά από επώαση 20΄συνδέεται στην αιμοσφαιρίνη και
εγκλωβίζεται στο ερυθροκύτταρο. 20΄μετά την χορήγηση του κασσιτέρου
χορηγούνται 15-20mCi 99m Tc, συνδέονται με τον κασσίτερο στα ερυθρά, ο οποίος το
μετατρέπει για να συνδεθεί με την αιμοσφαιρίνη και να επισημάνει το
ερυθροκύτταρο. Λαμβάνονται λήψεις αμέσως μετά την χορήγηση και απώτερες
λήψεις έως και 72 ώρες λόγω της μεγάλης παραμονής τους στον αγγειακό χώρο.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Το σπινθηρογράφημα θεωρείται παθολογικό όταν υπάρχει αυξημένη
συγκέντρωση του ρ/φ, πέραν των αγγειακών σχηματισμών, σε μια από τις
παρακάτω περιοχές : α) στο στομάχι, β) στο δωδεκαδάκτυλο, γ) στο εγγύς ή
απώτερο λεπτό έντερο και δ) στο δεξιό, εγκάρσιο, κατιόν κόλον και σιγμοειδές. Η
εστία της αιμορραγίας ανιχνεύεται συνήθως τα πρώτα 30 min και εντός 90 min
ανιχνεύεται το 83% αυτών . για να θεωρηθεί μια εστία αυξημένης καθήλωσης ως
αιμορραγική εστία θα πρέπει να πληρεί 3 βασικά κριτήρια: α. πρόσληψη εκτός
αγγειακών σχηματισμών, β. Η έντασή της να μεταβάλλεται (σταθερό εύρημα
παριστά με μεγάλη πιθανότητα σταθερό αγγειακό σχηματισμό, έκτοπο νεφρό ή
επικουρικό σπλήνα) και γ. η θέση της να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
Η ελάχιστη απώλεια αίματος για την ανίχνευση αιμορραγίας του κατωτέρου
πεπτικού με την τεχνική των επισημασμένων ερυθρών είναι 0,35-1,25 ml/min. Η
ευαισθησία κυμαίνεται στο 50-100%, η ακρίβεια 82-90%, και η ειδικότητα 95%.
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ 2 ΜΕΘΟΔΩΝ
α) Ως αρχικό test μετά την κλινική εξέταση στους περισσότερους ασθενείς με
υπόνοια αιμορραγίας του κατώτερου πεπτικού.
β) Για την ανίχνευση και εντόπιση αιμορραγίας σε μη προσιτά ενδοσκοπικώς
εντερικά τμήματα, σε οξεία-χρόνια απώλεια
αίματος και αναιμία, όταν
αποκλεισθούν συστηματικές παθήσεις, καθώς και σε αδιευκρίνιστη αναιμία.
γ) Όταν οι προϋποθέσεις ενδοσκόπησης δεν είναι ευνοϊκές όπως στενώσεις,
εντεροαναστομώσεις, τραύμα κρανίου, μη προετοιμασία του ασθενούς, άρνηση
ενδοσκόπησης.
δ) Σε αρνητικό ενδοσκοπικό αποτέλεσμα
εντέρου.

σε αιμορραγίες του λεπτού

ε) Ως μέσον καθορισμού του χρόνου αγγειογραφίας, συχνότερα σε ασθενείς
με αιμορραγίες του κατώτερου Γ.Ε.Σ., ώστε να γίνει ακριβής εντοπισμός της
αιμορραγικής εστίας και ενδεχόμενα και θεραπεία αυτής.
ζ) Για την εντόπιση μονήρους ή πολλαπλών εστιών αιμορραγιών στο λεπτό
έντερο.
η) Για την παρακολούθηση του ασθενή μετά από συντηρητική, ενδοσκοπική
ή χειρουργική θεραπεία.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η τεχνική των επισημασμένων με Tc99m-ερυθροκυττάρων υπερέχει λόγω :
α) ικανότητα ανίχνευσης διαλλείπουσων αιμορραγιών, β) μεγαλύτερη ευαισθησία,
ειδικότητα και ακρίβεια, γ) δυνατότητα ανίχνευσης αιμορραγιών στην περιοχή
ήπατος, σπληνός
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Ενδοσκόπηση: Η αξία της ενδοσκόπησης για την αναζήτηση αιμορραγικής
εστίας είναι αναμφισβήτητη, κυρίως στο ανώτερο πεπτικό. Όμως απαιτείται καλή
προετοιμασία του ασθενή και συνεργασία, δύσκολη η διεκπαιρέωση της σε οξείες
κατακλυσμιαίες αιμορραγίες του παχέος εντέρου και σε αιμορραγική διάθεση του
ασθενή. Χαρακτηρίζεται από ποσοστό επιπλοκών περίπου 0,9%.
Αγγειογραφία : είναι η πιό αποτελεσματική τεχνική για την εντόπιση αιμορραγικής
εστίας στον κατώτερο πεπτικό, καθώς και για την απεικόνιση αγγειοβριθών όγκων
και αγγειοδυσπλασιών. Όμως είναι επεμβατική με υψηλό σχετικά ποσοστό
επιπλοκών περίπου 2%, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά, η εφαρμογή της
πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της αιμορραγίας, ο δε ρυθμός απώλειας αίματος
για να ανιχνευθεί η αιμορραγία πρέπει να είναι το λιγότερο 0,5 ml/min. Χωρίς
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σαφείς ενδείξεις για την πιθανή εντόπιση της αιμορραγικής εστίας, η επιμέρους
εξέταση όλων των αγγείων είναι χρονοβόρος και επίπονος.
Ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές: είναι μη επεμβατικές, εύκολες στη διεξαγωγή τους,
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία του προσωπικού, εύκολα επαναλήψιμες, με
μικρή ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς, με υψηλή ευαισθησία και με δυνατότητα
συνεχούς παρακολούθησης του ασθενούς περισσότερο από 24 hr. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες διότι εκτιμούν την ενεργότητα της νόσου, δίνουν πληροφορίες για την
περιοχή της αιμορραγίας ώστε ο ακτινολόγος να δώσει το σκιαγραφικό στο σωστό
αγγείο, και ομαδοποιεί ανάλογα με την ένταση των ευρημάτων τους ασθενείς σε
υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Οι μέθοδοι δεν είναι εναλλακτικές της
ενδοσκόπησης, αλλά συμπληρωματικές της και όταν προηγηθούν του
ενδοσκοπικού ελέγχου, έχουν σαφή πλεονεκτήματα. Η ευαισθησία τους είναι
μεγαλύτερη της αγγειογραφίας, η ειδικότητα σε σύγκριση με την αγγειογραφία
είναι ίδια, ενώ η ακτινική επιβάρυνση του ασθενούς είναι σχετικά μικρότερη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ (ΙΦΕΝ) ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Η ιδανική τεχνική ανίχνευσης φλεγμονωδών παθήσεων του γαστρεντερικού
σωλήνα (Γ.Ε.Σ.), πρέπει να έχει υψηλή διακριτική ικανότητα και να εφαρμόζεται
χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία του εξεταζόμενου. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η
διαφορική διάγνωση φλεγμονωδών και μη παθήσεων και η εντόπιση συριγγίων και
αποστημάτων.
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Τα κυριότερα ραδιοφάρμακα για την εκτίμηση των ΙΦΕΝ είναι α. τα
επισημασμένα λευκοκύτταρα με 111In-οxine και β. τα επισημασμένα λευκοκύτταρα
με 99mTc hexamethylpropyleamine oxime (HMPAΟ).
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Τεχνική με 111In -oxine λευκοκύτταρα
Τα με 111In
επισημασμένα λευκοκύτταρα-κοκκιοκύτταρα ενίονται
ενδοφλεβίως, στον εξεταζόμενο. Λαμβάνονται με συμβατική γ-camera πρόσθιες,
οπίσθιες, λοξές λήψεις στην κοιλιακή χώρα στα 30 min, 2-6 hr, 24 hr ή και 48 hr
μετά τη χορήγηση. Φυσιολογικά το ρ/φ συγκεντρώνεται στο ήπαρ, στο μυελό των
οστών και στο σπλήνα. Η παρουσία ρ/φ σε άλλη θέση αξιολογείται ως παθολογική.
Για την εκτίμηση της σπινθηρογραφικής εικόνας το έντερο διαιρείται σε 6 έως 9
τμήματα.
Το σπινθηρογράφημα με 111In λευκοκύτταρα χαρακτηρίζεται από υψηλή
ειδικότητα. Χρόνιες φλεγμονές συνήθως δεν απεικονίζονται. Η ευαισθησία του για
την ανίχνευση ΙΦΕΝ κυμαίνεται από 83-100%, η ειδικότητα του 97-100%, η ακρίβεια
ανέρχεται στο 98-100% και η θετική προβλεπτική αξία του στο 87%. Η ευαισθησία
και η ειδικότητα του σπινθηρογραφήματος με 111In- λευκοκύτταρα, τόσο σε
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φλεγμονώδεις παθήσεις, όσο και σε αποστήματα είναι συγκρίσιμα με αυτά της
υπολογιστικής τομογραφίας και του υπερηχογραφήματος.

Τεχνική με επισημασμένα με Tc99m-HΜPAO λευκοκύτταρα
Η τεχνική βασίζεται στην ενδοφλέβια έγχυση 5-15mCi (185-555 MBq) 99m TcHMPAO. Το ρ/φ εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας στους πνεύμονες,
το ήπαρ, το σπλήνα, το μυελό των οστών και την ουροδόχο κύστη. Μετά 2-4 hr
απεικονίζεται το ήπαρ, η ουροδόχος κύστη, ο σπλήνας και ενδεχομένως και το
εγγύς κόλον. Οι λήψεις με τη συμβατική γ-camera ή την SPECT λαμβάνονται
συνήθως 30 min, και 2 -4 ώρες μετά την χορήγηση. Η σπινθηρογραφική εκτίμηση
γίνεται όπως και με την τεχνική του 111In λευκοκύτταρα. Συγκριτικά με την τεχνική
των επισημασμένων λευκοκυττάρων με 111In, τα επισημασμένα λευκοκύτταρα με
99m
Tc HMPAO πλεονεκτούν :α. λόγω των καλύτερων απεικονιστικών ιδιοτήτων του
99m
Tc έναντι του 111In.
Η ευαισθησία στη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα αναφέρεται ότι
κυμαίνεται από 98-100%, η ειδικότητα της σε νόσο του Crohn ανέρχεται στο 76%. Η
χρησιμοποίηση της SPECT αυξάνει την ευαισθησία της μεθόδου και είναι
απαραίτητη για τη δ.δ. συγκέντρωσης του ρ/φ στο ορθό και/ή στο εγκάρσιο κόλον.
Ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο του Crohn υπάρχει καλή συσχέτιση της έκτασης της
νόσου με τα αποτελέσματα του βαριούχου υποκλυσμού, τα χειρουργικά και
ενδοσκοπικά ευρήματα. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στη
συγκέντρωση του ρ/φ σε ενδοκοιλιακά αποστήματα, μη επιπλεγμένες εντερικές
αναστομώσεις και σε ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος.
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Κεφάλαιο 6
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Με την ανάπτυξη της αξονικής τομογραφίας(CT), ο ρόλος του
σπινθηρογραφήματος εγκεφάλου περιορίσθηκε. Τα τελευταία όμως χρόνια ανακτά
και πάλι έδαφος, λόγω της ανάπτυξης των ραδιοισοτοπικών τεχνικών SPECT, PET.
Είναι γνωστό ότι ο εγκεφαλικός ιστός σε σχέση με τους άλλους ιστούς του σώματος
παρουσιάζει μια εκλεκτική διέλευση ουσιών και δημιουργεί ένα φραγμό
εμποδίζοντας να περάσουν από το αίμα προς τον εγκέφαλο παράγοντες άχρηστοι
για το μεταβολισμό ή δυνητικά τοξικοί. Ο φραγμός αυτός ονομάζεται
αιματοεγκεφαλικός φραγμός. Σε αντίθεση με τα τριχοειδή του υπόλοιπου σώματος,
τα τριχοειδικά αγγεία του εγκεφάλου δεν παρουσιάζουν πόρους ανάμεσα στα
ενδοθηλιακά κύτταρα, που να επιτρέπουν τη διάχυση ουσιών. Η γλυκόζη, τα
αμινοξέα, το νερό και οι ηλεκτρολύτες μεταφέρονται ενεργητικά, ενώ η είσοδος
μεγάλων μορίων εμποδίζεται. Η δίοδος επιτρέπεται σε λιποδιαλυτές ουσίες, οι
οποίες διαχέονται στη διπλή φωσφολιπιδιακή μεμβράνη και εισέρχονται στο
τοίχωμα των τριχοειδών. Τα "κλασικά" ραδιοφάρμακα όπως το τεχνήτιο δεν
διαπερνούν τον ακέραιο αιματοεγκεφαλικό φραγμό ενώ αντίθετα τα περισσότερα
από τα ραδιοφάρμακα, που εκπέμπουν ποζιτρόνια διέρχονται παθητικά τον
ακέραιο αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ PLANAR ΤΕΧΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Τα ραδιοφάρμακα για την μελέτη του εγκεφάλου πρέπει να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις: 1) φυσικό χρόνο ημιζωής >12- 24 ώρες, 2) εκπεμπόμενη ενέργεια
150 -250 KeV ιδανική για απεικόνιση. 3) χαμηλή ακτινική επιβάρυνση του
ασθενούς, 4) χαμηλό κόστος, εύκολη προετοιμασία , 5) υψηλό στόχο/ φυσιολογικό
ιστό. Το υπερτεχνητικό νάτριο (ΝαΤc99m-O4) και το 99m Τc-DTPA, διαθέτουν τις
περισσότερες απ' αυτές τις ιδιότητες. Το υπερτεχνητικό νάτριο ή 99mTc είναι σχετικά
φθηνό, και εύκολα διαθέσιμο. Το μειονέκτημά του είναι ότι παρουσιάζει αργή
κάθαρση από το αίμα διότι συνδέεται με τις πρωτεΐνες του ορού οπότε
καθυστερημένη πρόσληψη από την περιοχή της βλάβης. Επίσης συγκεντρώνεται
στα χοριοειδή πλέγματα, τους σιελογόνους αδένες, το θυρεοειδή και το στομάχι. Το
99m
Τc-DTPA παρουσιάζει ταχύτερη κάθαρση. Δε συγκεντρώνεται στα χοριοειδή
πλέγματα, ούτε στο θυρεοειδή και τους σιελογόνους αδένες. Τα ραδιοφάρμακα
αυτά δεν διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Μόνο σε περίπτωση
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διάσπασης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού από παθολογικές καταστάσεις
επιτρέπεται η δίοδος και η συγκέντρωση στην πάσχουσα περιοχή. Ο μηχανισμός
πρόσληψης είναι πολυπαραγοντικός: 1) αυξημένη αγγείωση 2) ανώμαλη
διαβατότητα των τριχοειδών 3) άρση της αναστολής πινοκύττωσης 4) αύξηση του
εξωκυττάριου χώρου του όγκου 5) αντιδραστικό οίδημα 6) ικανότητα του όγκου να
μεταφέρει ή να δεσμεύει στον εξωκυττάριο χώρο διάφορα μόρια.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ SPECT
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Το πιο ευρέως διαδεδομένο ρ/φ για τις μελέτες SPECT εγκεφάλου είναι το
Tc -hexamethylpropyleamine oxine (HMPAO). Το ραδιοφάρμακο αυτό λόγω του
λιπόφιλου χαρακτήρα του, διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και διασπάται
ενδοεγκεφαλικά σε ένα λιπόφιλο και ένα υδρόφιλο σύμπλεγμα. Το πρώτο
σύμπλεγμα απομακρύνεται εντός μερικών λεπτών από τον εγκεφαλικό ιστό, ενώ το
υδρόφιλο σύμπλεγμα, λόγω της ύπαρξης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού,
παραμένει στον εγκεφαλικό ιστό. Η κατανομή αυτού είναι σχετικά σταθερή,
τουλάχιστον για τις δύο πρώτες ώρες μετά την ένεση. Το ποσοστό κατακράτησης
στον εγκεφαλικό ιστό κυμαίνεται από 4-7% της χορηγούμενης δόσης. Δεν
απαιτείται καμία ιδιαίτερα προετοιμασία του εξεταζόμενου. Ενώ ο εξεταζόμενος
βρίσκεται σε ένα ήσυχο δωμάτιο με κλειστά τα μάτια, χορηγούνται ενδοφλέβια 825 mCi 99m Tc-HMPAO και οι λήψεις (τρισδιάστατη απεικόνιση) γίνονται 10-15 λεπτά
αργότερα. (πρώιμη απεικόνιση). Ενδεχομένως μπορεί να ληφθούν και
καθυστερημένες λήψεις 60 λεπτά μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Εκτός
από την ποιοτική εκτίμηση (οπτική) μπορεί να γίνει και μια σχετική ποσοτικοποίηση
των ευρημάτων με τη βοήθεια του Η/Υ (περιοχές ενδιαφέροντος. ROIs).
99m

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ Tc99m-ΗMPAO
Επειδή η κατανομή του ραδιοφαρμάκου στον εγκέφαλο εξαρτάται από την
αιμάτωση των διαφόρων περιοχών, ευνόητο είναι ότι οι περιοχές με μεγαλύτερη
αιμάτωση θα εμφανίζουν μεγαλύτερη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου. Αυτές οι
περιοχές είναι ο εγκεφαλικός φλοιός, τα βασικά γάγγλια, η οπτική περιοχή του
ινιακού λοβού και η παρεγκεφαλίδα. Συγκριτικά η φαιά ουσία απεικονίζεται
καλύτερα από τη λευκή ουσία. Οι πλάγιες κοιλίες του εγκεφάλου μπορούν
περιστασιακά να απεικονιστούν. Η συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στους
εγκεφαλικούς λοβούς ποικίλλει και μπορεί να εμφανιστεί αυξημένη συγκέντρωση
σε περιοχές με διάφορες δραστηριότητες (π.χ. κέντρο λόγου). Η κατανομή του
ραδιοφαρμάκου στα νεογνά διαφέρει των ενηλίκων (μειωμένη αιμάτωση στην
περιοχή των μετωπιαίων λοβών). Η κατανομή του στον εγκεφαλικό ιστό είναι
πρακτικά συμμετρική. Διαφορές μεγαλύτερες του 5% θεωρούνται παθολογικές.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
α. Παροδική και παρατεταμένη αναστρέψιμη ισχαιμία χωρίς εγκεφαλικό έμφρακτο :
Στα αρχικά στάδια παρατηρείται μειωμένη ή απουσία συγκέντρωσης του
ραδιοφαρμάκου στην αντίστοιχη περιοχή που τροφοδοτείται με αίμα από το
αντίστοιχο αγγείο (έλλειψη μορφολογικών αλλοιώσεων). Στις περιόδους ύφεσης,
στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών τα ευρήματα είναι φυσιολογικά.
β. Οξύ εγκεφαλικό έμφρακτο λόγω ισχαιμίας (θρόμβωση εμβολή) : Στο
σπινθηρογράφημα παρατηρείται σαφώς μειωμένη αιμάτωση. Στις λήψεις 24 ώρες
αργότερα μπορεί να παρατηρηθεί αντιδραστική υπεραιμία στην παρυφή του
εμφράκτου και αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου.
γ. Παλαιό εγκεφαλικό έμφρακτο λόγω ισχαιμίας (θρόμβωση
ευρήματα στο σπινθηρογράφημα είναι η πολύ μειωμένη
ραδιοφαρμάκου στην αντίστοιχη περιοχή, η οποία σε αντίθεση
ισχαιμία ,δεν παρουσιάζει ουσιαστικές μεταβολές κατά
παρακολούθηση.

- εμβολή) : Τα
καθήλωση του
με την παροδική
τη διαχρονική

Η συνολική ευαισθησία του σπινθηρογραφήματος με Tc99m-ΗMPAO σε εγκεφαλικά
έμφρακτα της φαιάς ουσίας είναι ισοδύναμη αυτής της CT.
2. Άνοια λόγω νόσου του Alzheimer
Στην οπτική εκτίμηση του σπινθηρογραφήματος, λόγω της
προοδευτικής εκφυλιστικής αλλοίωσης του εγκεφαλικού ιστού, υπάρχει μείωση της
τοπικής αιμάτωσης στους εγκεφαλικούς λοβούς, ιδιαίτερα στους βρεγματικούς.
Στην άνοια, λόγω πολλαπλών εμφράκτων, η ελαττωμένη αιμάτωση είναι διάσπαρτη
στον εγκεφαλικό φλοιό και ασύμμετρη.
3. Σχιζοφρένια : Συνήθως παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη και
κατακράτηση του ραδιοφαρμάκου στα βασικά γάγγλια αμφοτερόπλευρα. Γενικά
στις ψυχιατρικές παθήσεις οι αλλοιώσεις της αιματικής ροής είναι εν μέρει
χαρακτηριστικές.
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4. Eκγεφαλικοί όγκοι : Η πρόσληψη του Tc99m-ΗMPAO από τους
εγκεφαλικούς όγκους ποικίλλει. Όγκοι με αυξημένο μεταβολισμό παρουσιάζουν
αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, ενώ οι μεταστάσεις σχεδόν πάντα
εμφανίζονται ως περιοχές μειωμένης καθήλωσης. Αναμφισβήτητα η αξονική και
μαγνητική τομογραφία αποτελούν τις gold standard τεχνικές για την εκτίμηση των
όγκων εγκεφάλου προσφέροντας ανατομικές πληροφορίες. Τα τελευταία χρόνια
κερδίζουν έδαφος οι ραδιοισοτοπικές τεχνικές SPECT με τη χρήση επισημασμένων
ισονιτριλίων (99mTc MIBI και 99mTc tetrofosmin και PET.
Ραδιοφάρμακα για την απεικόνιση όγκων εγκεφάλου με τεχνικές SPECT


Τl 201



Ισονιτρίλια επισημασμένα με 99mTc (tetrofosmin). Είναι ένα λιπόφιλο κατιόν
με ογκόφιλες ιδιότητες. Η πρόσληψη του σχετίζεται με την διάσπαση του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού και την μεταβολική δραστηριότητα των
καρκινικών κυττάρων. Η τετροφοσμίνη εφόσον εισχωρήσει στο κύτταρο
συγκεντρώνεται στα μιτοχόνδρια με ενεργητική διάχυση και της διαφοράς
των δυναμικών της μεμβράνης (θετικό ηλεκτρικό φορτίο το λιπόφιλο κατιόν
και αρνητικό η κυτταρική μεμβράνη). Λόγω του ότι οι κακοήθεις όγκοι
χαρακτηρίζονται τόσο από αυξημένο αριθμό μιτοχονδρίων όσο και
αυξημένη λειτουργικότητα, η πρόσληψη της τετροφοσμίνης είναι
υψηλότερη στα καρκινικά κύτταρα σε σχέση με τα φυσιολογικά.
Φυσιολογική πρόσληψη στον εγκέφαλο: παρατηρείται φυσιολογική
πρόσληψη στο χοριοειδές πλέγμα, την υπόφυση και το κρανίο. Δεν διέρχεται
τον ακέραιο αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
Οι κυριότερες ενδείξεις
τετροφοσμίνη είναι

του

σπινθηρογραφήματος

εγκεφάλου

με



Η διαφορική διάγνωση ακτινικής νέκρωσης από υποτροπή. Ένα
ποσοστό 5-24% των ασθενών με όγκο εγκεφάλου που υποβάλλονται
σε ακτινοθεραπεία παρουσιάζει ακτινονέκρωση κατά την ίδια
χρονική περίοδο που αναμένονται τυχόν υποτροπές. Η αξονική και
μαγνητική τομογραφία δεν μπορούν να βοηθήσουν λόγω του ότι
παρέχουν ανατομικές πληροφορίες και όχι λειτουργικές δίνοντας
έτσι όμοια ευρήματα και στις 2 περιπτώσεις.



Εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία
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5. Εγκεφαλικός θάνατος : Η εξέταση διεξάγεται μόνο σε αμφίβολες
περιπτώσεις όπου παρατηρείται μείωση της πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου στα
ημισφαίρια και στην παρεγκεφαλίδα. Η μέθοδος αναφοράς είναι η αγγειογραφία.
6. Επιληψία : Κατά τη διάρκεια της προσβολής ή λίγο μετά από αυτή έχουμε
αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου, λόγω αυξημένης αιμάτωσης στην
περιοχή της εστίας. Στα στάδια που είναι ελεύθερα προσβολών οι εστίες, οι οποίες
συνήθως εντοπίζονται στο κροταφικό λοβό, εμφανίζουν μειωμένη συγκέντρωση του
ραδιοφαρμάκου (λόγω μειωμένης αιμάτωσης). Οπωσδήποτε είναι δύσκολο να γίνει
το σπινθηρογράφημα κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης ή λίγο μετά από
αυτή. Ο συνδυασμός της μελέτης με PET και SPECT (αιμάτωση και μεταβολισμός)
είναι πιο ευαίσθητος από ότι η CT και ο MR καθώς και το
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, για την ανίχνευση της εστίας. Η ευαισθησία της SPECT
ανέρχεται στο 70% για την ανίχνευση εστιών επιληψίας.
7. Ημικρανία : Στο σπινθηρογράφημα παρατηρείται τοπική μειωμένη
αιμάτωση στον εγκέφαλο.
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ PET
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Τα ραδιοφάρμακα, που χρησιμοποιούνται για τις μελέτες PET, εκπέμπουν
ποζιτρόνια και τα περισσότερα είναι προϊόντα κυκλοτρονίου και εξαιρετικά
βραχύβια. Το γεγονός αυτό περιορίζει την ευρεία χρήση τους δεδομένου ότι
απαιτείται η ύπαρξη κυκλοτρονίου σε μικρή απόσταση από τη νοσοκομειακή
μονάδα. Σε σχέση με την τεχνική ΡΕΤ το πλεονέκτημα της SPECT είναι ότι
χρησιμοποιεί ραδιονουκλίδια που διατίθενται ευκολότερα (123Ι , 99m Τc). Τα
ραδιονουκλίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις μελέτες με ΡΕΤ είναι ο 11C, το 13Ν,
το 15Ο, το 18F και το 68Ga, με τα οποία επισημαίνονται ουσίες, οι οποίες διέρχονται
ελεύθερα τον αιματογκεφαλικό φραγμό. Πολλές από αυτές μάλιστα είναι χημικά
ανάλογες με ουσίες, που εισέρχονται φυσιολογικά και μεταβολίζονται μέσα στα
εγκεφαλικά κύτταρα. Ο άνθρακας, το άζωτο, το οξυγόνο είναι βασικά συστατικά
των οργανικών ενώσεων και επομένως μόρια επισημασμένα με ισότοπα αυτών των
στοιχείων επιτρέπουν μεταβολικές μελέτες.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Η απεικόνιση γίνεται μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 5-10 mCi 18FDG και η
πλήρης μελέτη διαρκεί περίπου 30-60 λεπτά. Στις εικόνες, που λαμβάνονται μετά τη
χορήγηση FDG σε διάφορα επίπεδα, οι περιοχές με την μεγαλύτερη συγκέντρωση
της FDG αντιστοιχούν στις περιοχές υψηλού ρυθμού μεταβολισμού της γλυκόζης. Η
φαιά ουσία με τη λευκή ξεχωρίζουν, ενώ διακρίνονται και οι υποφλοιώδεις
σχηματισμοί, όπως τα βασικά γάγγλια και ο θάλαμος.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Επιληψία
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Πολύτιμη είναι η βοήθεια που προσφέρει η ΡΕΤ στην ανίχνευση των εστιών
του εγκεφάλου από τις οποίες ξεκινούν οι τοπικοί επιληπτικοί σπασμοί. Στη
διάρκεια των σπασμών παρατηρείται στις περιοχές αυτές αύξηση τόσο της
αιματικής ροής στη μελέτη με 13ΝΗ3, όσο και του μεταβολικού ρυθμού της
γλυκόζης στη μελέτη με 18FDG σχεδόν στο διπλάσιο. Αντίθετα στο διάστημα μεταξύ
των σπασμών οι περιοχές αυτές είναι υπομεταβολικές και η κατανάλωση γλυκόζης
περιορισμένη. Η ευαισθησία της μελέτης PET ανέρχεται σε 100% ενώ της CT είναι
εξαιρετικά μικρή (μόνον το 8% των ανωμαλιών με το CT σχετίζονται με την
επιληπτική εστία). Στους ασθενείς με γενικευμένους σπασμούς παρατηρείται
γενικευμένη αύξηση του μεταβολισμού της γλυκόζης στη διάρκεια της κρίσης και
συνολική μείωση αμέσως μετά. Η ανεύρεση της επιληπτικής εστίας (συνήθως στον
κροταφικό λοβό) είναι προφανώς πολύτιμη σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται
στη θεραπεία και πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Οι επιπτώσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου στην αιματική ροή και το
μεταβολισμό στην πάσχουσα περιοχή έχουν μελετηθεί με την ΡΕΤ τόσο με το 15Ο,
15
CO, όσο και με την 13ΝΗ3 και την 18FDG. Τις πρώτες 48 ώρες η ελάττωση της ροής
είναι μεγαλύτερη από αυτή του μεταβολισμού της γλυκόζης και του οξυγόνου. Στη
συνέχεια τις επόμενες δυο εβδομάδες παρατηρείται αύξηση της διάχυσης στην
περιοχή (luxury perfusion) λόγω ανάπτυξης παράπλευρης κυκλοφορίας, ενώ ο
μεταβολισμός της γλυκόζης και ο ρυθμός χρησιμοποίησης του Ο2 (oxygen
extraction rate) παραμένει χαμηλός. Μετά την ανάρρωση, αιμάτωση και
μεταβολισμός συμβαδίζουν
Άνοια- N. Alzheimer
Η διάγνωση αυτής της μορφής άνοιας στα αρχικά στάδια συγχέεται τις
περισσότερες φορές με άλλες καταστάσεις κατάθλιψη, όγκους. Η μελέτη με ΡΕΤ
βοηθάει στη διάγνωση καθώς δίνει χαρακτηριστική εικόνα μειωμένης πρόσληψης
της 18FDG στις κροταφοβρεγματικές περιοχές, ενώ η πρόσληψη στα βασικά γάγγλια
είναι φυσιολογική. Το εύρημα θεωρείται παθογνωμονικό και αποτελεί ένδειξη ότι η
άνοια του τύπου αυτού δεν οφείλεται σε νόσο των αγγείων, αλλά η ελάττωση της
αιματικής ροής είναι δευτερογενές αποτέλεσμα της μειωμένης μεταβολικής
δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.
Νόσος του Huntington
Στους ασθενείς με νόσο του Huntington οι νευρώνες του κερκοφόρου
πυρήνα, του κελύφους του φακοειδούς πυρήνα, και της ωχράς σφαίρας
εκφυλίζονται. Σπινθηρογραφικά στα άτομα αυτά παρατηρείται μείωση της
πρόσληψης της 18FDG και της 11C-μεθυλοπιπερόνης στις εν λόγω περιοχές σε
πρώιμα στάδια πριν ακόμα υπάρχει ατροφία εμφανής στην CT.
Όγκοι του εγκεφάλου
Η CT είναι η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση ασθενών με όγκους
εγκεφάλου. Όμως λόγω του ότι είναι μια κλασσική ανατομική απεικονιστική τεχνική
δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για την λειτουργικότητα του όγκου για την
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μεταβολική δραστηριότητα των καρκινικών κυττάρων. Έχει μειωμένη διαγνωστική
αξία στην διαφορική διάγνωση υποτροπής από μη βιώσιμο ιστό (μετεγχειρητικέςμετακτινικές ινώσεις). Επί πλέον πολλοί ασθενείς είναι αλλεργικοί στο σκιαγραφικό
υλικό ή εμφανίζουν σπασμούς μετά τη χορήγηση του. Η ΡΕΤ μετα χορήγηση 11 Cμεθειονίνη απεικονίζει τα βιώσιμα καρκινικά κύτταρα βοηθώντας στην διαφορική
διάγνωση βιώσιμου καρκινικού ιστού από νέκρωση λόγω ακτινοβολίας.
Παρουσιάζει μεγαλύτερη πρόσληψη από όγκους υψηλής διαφοροποίησης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (DaTscan)
Το ΚΝΣ αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό νευρικών κυττάρων τα οποία
αποτελούν την βασική δομική και λειτουργική μονάδα. Το νευρικό κύτταρο, ο
νευρώνας, αποτελείται από ένα κυτταρικό σώμα, από μικρές διακλαδώσεις τους
δενδρίτες και από μια επιμήκης αποφυάδα, τον νευράξονα, ο οποίος διακλαδίζεται
στις νευραξονικές απολήξεις. Οι δενδρίτες συλλέγουν το σήμα που μεταφέρεται
από άλλους νευρώνες, μεταφέρεται στο κυτταρικό σώμα, από εκεί μέσω του
νευράξονα περνά στις νευραξονικές απολήξεις και μεταφέρεται στον επόμενο
νευρώνα. Η πρόσληψη και μεταφορά του σήματος γίνεται με την βοήθεια των
συνάψεων, λειτουργικής και όχι ανατομικής σύνδεσης μεταξύ των νευρόνων. Οι
συνάψεις ανάλογα με το σήμα που μεταφέρουν διακρίνονται σε χημικές και
ηλεκτρικές συνάψεις. Οι χημικές συνάψεις επιτυγχάνονται με την έκκριση μορίων,
χημικών νευροδιαβιβαστών οι οποίοι προκαλούν είτε διέγερση, είτε αναστολή. Οι
νευροδιαβιβαστές βρίσκονται σε κυστίδια, τα οποία υπάρχουν στους
προσυναπτικούς νευρώνες, μέσα στις νευραξονικές απολήξεις, τα κομβία. Ο
χημικός αυτός νευροδιαβιβαστής μεταφέρεται στο συναπτικό διάστημα και
προσκολλάται σε μόριο πρωτείνης της μετασυναπτικής μεμβράνης, στους
υποδοχείς. Μετά το τέλος της δράσης του είτε εξουδετερώνεται από κάποια ένζυμα
είτε επαναπροσλαμβάνεται από το προσυναπτικό τελικό κομβίο. Ένας χημικός
νευροδιαβιβαστής είναι η ντοπαμίνη ο οποίος ενεργοποιεί τους υποδοχείς της
ντοπαμίνης στο μετασυναπτικό κύτταρο. Συνθέτεται στο προσυναπτικό κύτταρο στη
μέλαινα ουσία και μεταφέρεται στους φορείς ντοπαμίνης του προσυναπτικού
κυττάρου (DAT transporter). Με την βοήθεια αυτών των φορέων μεταφέρεται στο
μετασυναπτικό κύτταρο όπου συνδέεται με τους υποδοχείς ντοπαμίνης και
προκαλεί ανασταλτική ή διεγερτική δράση.

Η ντοπαμίνη είναι υπέυθυνη για την ρύθμιση της συμπεριφοράς, της
κινητικότητας, της διάθεσης και της συγκέντρωσης.
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Το DaTscan είναι το 1ο ραδιοφάρμακο νευροαπεικόνισης το οποίο
απεικονίζει
την
ακεραιότητα
του
προσυναπτικού
μελαινοραβδωτού
ντοπαμινεργικού συστήματος. Η ουσία είναι το ιοφλουπάνιο, ένα ανάλογο της
κοκκαίνης, το οποίο επισημαίνεται με 123Ι και προσλαμβάνεται στον προσυναπτικό
μεταφορέα της ντοπαμίνης. Χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόση 110-185MBq.
Απομακρύνεται γρήγορα από το αίμα και μέσα στα 10΄έχει προσληφθεί στον
εγκέφαλο, στο ραβδωτό σώμα, όπου προσκολλάται σε φορείς υπεύθυνους για την
μεταφορά του. Σε περίπτωση απώλειας των νευρικών κυττάρων που περιέχουν
ντοπαμίνη δεν παρατηρείται πρόσληψη του ιοφλουπανίου. Οι κύριες κλινικές
ενδείξεις είναι:


Διαφορική διάγνωση N. Parkinson και Parkinson plus σύνδρομα ( εκφύλιση
των προσυναπτικών ντοπαμινεργικών νευρόνων) από ιδιοπαθή τρόμο,
αγγειακό και φαρμακευτικό Parkinson ( ακεραιότητα των προσυναπτικών
ντοπαμινεργικών νευρόνων)



Διαφορική διάγνωση άνοιας Lewy bodies (εκφύλιση των προσυναπτικών
ντοπαμινεργικών νευρόνων ) από N. Alzheimer (εκφύλιση των
προσυναπτικών ντοπαμινεργικών νευρόνων).



Προκλινική διάγνωση N. Parkinson



Έλεγχος χειρουργικών εμφυτευμάτων



Follow up

Η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και προγνωστική αξία κυμαίνεται σε υψηλά
ποσοστά 97.5%, 100%, 100% και 87% αντίστοιχα.

Φυσιολογικό DaTscan
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N. Parkinson:
ετερόπλευρη
μμειωμένη πρόσληψη

Κεφάλαιο 7
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ PET
Οι ραδιοισοτοπικές καρδιολογικές εξετάσεις αποτελούν το μεγαλύτερο
τμήμα των εξετάσεων στην καθημερινή πράξη και απαιτείται η άμεση και καλή
συνεργασία Πυρηνικών Ιατρών και Καρδιολόγων. Η κυριότερη ένδειξη των
ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών στην Καρδιολογία είναι η εκτίμηση ασθενών με υποψία
ή/και διαγνωσμένη Στεφανιαία Νόσο (ΣΝ) η οποία για τις αναπτυγμένες χώρες
αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού και
οφείλεται σε μείωση της ροής του αίματος λόγω βλάβης των στεφανιαίων αγγείων.
Με τις ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές εκτιμώνται:


Η αιμάτωση και βιωσιμότητα του μυοκαρδίου με το σπινθηρογράφημα
αιμάτωσης σε κόπωση και ηρεμία.



Η λειτουργικότητα της ΑΡ κοιλίας και το κλάσμα εξώθησης (ΚΕ) με τη
ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία (MUGA)



Η κινητικότητα των τοιχωμάτων με την τεχνική gated spect



Η μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων του μυοκαρδίου με τις τεχνικές
PET.

ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
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Για την κατανόηση των σπινθηρογραφικών ευρημάτων και την σωστή
εκτίμηση των σπινθηρογραφικών εικόνων απαραίτητο είναι η γνώση βασικών
στοιχείων ανατομίας και φυσιοπαθολογίας. Οι αρτηρίες που αιματώνουν το
μυοκάρδιο είναι η ΑΡ στεφανιαία αρτηρία και η ΔΕ στεφανιαία αρτηρία οι οποίες
εκφύονται από την ανιούσα αορτή.
ΑΡ στεφανιαία αρτηρία: μετά από μικρή διαδρομή διχάζεται στον


πρόσθιο κατιόντα ή μεσοκοιλιακό κλάδο: ο οποίος φέρεται στην πρόσθια
επιμήκη αύλακα ως την κορυφή όπου αναστομώνεται με τον οπίσθιο
κατιόντα κλάδο. Μέσα σε αυτό το αγγείο διέρχεται το 50% του αίματος που
χρειάζεται η ΑΡ κοιλία. Είναι το αγγείο με την μεγαλύτερη συχνότητα
αθηροσκληρυντικών βλαβών (44%) συνήθως μετά την έκφυση του 1 ου
διαγωνίου. Αιματώνει την κορυφή, το πρόσθιο τοίχωμα, προσθιοπλάγιο και
προσθιοδιαφραγματικό τοίχωμα. Σε κάποιες περιπτώσεις πηγάζει από αυτόν
ένα μονήρες μεγάλο αγγείο, διαγώνιος κλάδος ο οποίος διασχίζει διαγωνίως
το πρόσθιο τοίχωμα της ΔΕ κοιλίας.



Περισπωμένη αρτηρία: πορεύεται αντίθετα στην αριστερή κολποκοιλιακή
αύλακα, δίδει τους επιχείλιους κλάδους και αναστομώνεται οπισθίως με την
ΔΕ στεφανιαία. Αιματώνει το οπίσθιοπλάγιο και οπίσθιο βασικό τοίχωμα της
ΑΡ κοιλίας και τον ΑΡ κόλπο.



Αναστομωτικοί κλάδοι: μεταξύ της ΔΕ και ΑΡ στεφανιαίας αναπτύσσονται
κυρίως στο κολποκοιλιακό και μεσοκοιλιακό διάφραγμα, καθώς και στην
κορυφή.

ΔΕ στεφανιαία αρτηρία: πορεύεται στην πρόσθια επιφάνεια της καρδιάς και
διχάζεται στον


Οπίσθιο κατιόντα κλάδο



Δεξιό επιχείλιο κλάδο: αιματώνει το κατώτερο τοίχωμα, τμήμα του
μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ΔΕ κοιλία, ΔΕ κόλπο.

Στο 50% των περιπτώσεων η ΔΕ στεφανιαία είναι η κύρια αρτηρία της καρδιάς.
Στο 20% επικρατεί η ΑΡ στεφανιαία ενώ στο 30% τα 2 αγγεία συμμετέχουν εξίσου.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποια τοιχώματα αιματώνει το εκάστοτε αγγείο
της καρδιάς (εφόσον το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης βασίζεται στην εκτίμηση της
αιμάτωσης των τοιχωμάτων) για 2 κυρίως λόγους: 1. παρέχονται έμμεσα στοιχεία
για το ποιο αγγείο πάσχει και 2. εντοπίζεται νέο αγγείο με βλάβη εκτός από τα
γνωστά στενωμένα αγγεία. Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν στην
στεφανιαία ροή είναι:


Ο καρδιακός μεταβολισμός.



Η μυοκαρδιακή πρόσληψη οξυγόνου.



Η πίεση στα στεφανιαία αγγεία.



Η συμπίεση των αγγείων κατά την διάρκεια της συστολής.
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Η δράση του συμπαθητικού.



Αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες.

Στοιχεία χρήσιμα για το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου που
αφορούν α. την αιματική ροή, β. την κινητικότητα των τοιχωμάτων και γ. τον
μεταβολισμό είναι τα εξής:
α. Η αιματική ροή του μυοκαρδίου είναι μεγαλύτερη κατά την διαστολή, με την
κόπωση η αιματική ροή αυξάνει 3-6 φορές, σε στένωση <50% η αιμάτωση δεν
επηρεάζεται ουσιαστικά, από τις στεφανιαίες αρτηρίες διέρχονται 250-400 ml/min
αίματος ενώ σε έντονη άσκηση η παροχή >1lt/min.
β. Η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στο πρόσθιο τοίχωμα της ΑΡ κοιλίας, η
κορυφή κινείται λιγότερο και ακόμη λιγότερο κινείται το διάφραγμα. Ποιοτικά
διακρίνεται σε φυσιολογική, ελαφριά υποκινησία, σοβαρή υποκινησία, ακινησία και
δυσκινησία (παράδοξη κινητικότητα του τοιχώματος)
γ. Η απόδοση ενέργειας στην καρδιά προέρχεται από τον αερόβιο μεταβολισμό των
λιπαρών οξέων ενώ σε αναερόβιες συνθήκες ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας
προέρχεται από τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Οι ουσίες που σχετίζονται με τον
καρδιακό μεταβολισμό έχουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της στεφανιαίας ροής.
Ο αερόβιος μεταβολισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την κατανάλωση του Ο2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τα κυριότερα αίτια της απόφραξης των στεφανιαίων αγγείων είναι:
1. Αθηροσκληρυντικές πλάκες: Με τον όρο αθηροσκλήρυνση εννοούμε την
σκλήρυνση και πάχυνση των τοιχωμάτων των αρτηριών με αποτέλεσμα την
στένωση του αυλού από το σχηματισμό αθηροσκληρυντικών πλακών. Οι
αθηροσκληρυντικές πλάκες δημιουργούνται από χοληστερόλη και άλλα λιπίδια του
αίματος. Η χοληστερόλη μεταφέρεται με τις LDL και συσσωρεύεται στο τοίχωμα.
Αντίθετα οι HDL δρούν αναστέλλοντας την μεταφορά τους και αφαιρώντας τη από
το τοίχωμα. Η εναπόθεση της χοληστερόλης οφείλεται και σε βλάβη του
ενδοθηλίου λόγω ΑΥ, ΣΔ, και καπνίσματος (εναπόθεση μονοξειδίου του άνθρακα).
Προδιαθεσικοί παράγοντες για την δημιουργία αθηροσκληρυντικών βλαβών είναι:
υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα ( σχετίζεται με την αύξηση της συγκολλητικότητας των
αιμοπεταλίων, και την μείωση των επιπέδων της HDL), υπέρταση, παχυσαρκία, Σ.Δ.
η βλάβη του αγγειακού τοιχώματος ανάλογα με το βάθος που φθάνει χωρίζεται σε
3 τύπους: 1. τύπος Ι: αλλοίωση μόνο των ενδοθηλιακών κυττάρων, 2. τύπος 2:
επέκταση της βλάβης στον έσω χιτώνα και συσσώρευση αιμοπεταλίων, 3. τύπος 3:
επέκταση στο μέσο χιτώνα, συσσώρευση αιμοπεταλίων και σχηματισμό θρόμβου. Η
συχνότητα εμφάνισης αθηροσκληρυντικών βλαβών στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία
είναι 28% και στον πρόσθιο κατιόντα 44%.
2. συσσώρευση αιμοπεταλίων- θρόμβωση: όταν δημιουργείται βλάβη στον ιστό, τα
αγγεία αναπτύσσουν αντιρροπιστικά σπασμό, δημιουργείται συσσώρευση
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αιμοπεταλίων στην θέση της βλάβης, ενεργοποίηση πηκτικών παραγόντων και
δημιουργία θρόμβου (50%). Οι κύριοι παράγοντες που συμμετέχουν στην
παθογένεια της θρόμβωσης είναι: α. ταχύτητα αιματικής ροής, β. τοπικό αρτηριακό
υπόστρωμα: (τύπος κολλαγόνου του τοιχώματος, συγκέντρωση θρομβοπλαστίνης
που ενεργοποιεί την θρόμβωση και παραγωγή ενδοθηλιακής προστακυκλίνης που
αναστέλλει την θρομβωτική διεργασία).
3. Αγγειακός σπασμός:
Τα αίτια αυτά οδηγούν σε :


περιορισμό της ροής του αίματος: για να επέλθει κάποια σημαντική κλινικά
μείωση της ροής πρέπει να έχει αποφραχθεί το 80-90% του αγγείου. Στην
στεφανιογραφία σημαντική βλάβη θεωρείται όταν η διάμετρος του αγγείου
μειώνεται στο 50-70% ενώ σε περιπτώσεις μικρότερων στενώσεων
απαιτούνται επιπλέον τεχνικές για την ανάδειξη αιμοδυναμικά σημαντικής ή
όχι βλάβης. Σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους ασθενείς έχει το
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου που με την βοήθεια της κόπωσης
ή της φαρμακευτικής φόρτισης επιτυγχάνεται η αύξηση της ροής στα
φυσιολογικά αγγεία και έτσι είναι εντονότερη η διαφορά της ροής σε σχέση
με τα στενωμένα αγγεία.



Ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας: οι φυσιολογικές αναστομώσεις είναι
αγγεία που ενώνουν 2 μεγάλα αγγεία. Τέτοιου είδους αναστομώσεις
υπάρχουν ανάμεσα στη ΔΕ στεφανιαία και την περισπωμένη και αυτός είναι
ο λόγος που το οπίσθιο κατώτερο έμφραγμα είναι λιγότερο συχνό από το
έμφραγμα του προσθίου τοιχώματος. Η παράπλευρη κυκλοφορία
αναπτύσσεται σε παθολογικές καταστάσεις σε στενώσεις συνήθως> 90%.
Παρατηρείται μεταξύ της ΔΕ στεφανιαίας και του πρόσθιου κατιόντα, της ΔΕ
στεφανιαίας και της περισπωμένης, του πρόσθιου κατιόντα και της
περισπωμένης και μεταξύ 2 σημείων της ίδιας αρτηρίας.



Ισχαιμία όταν η ροή είναι τόσο μικρή οπότε δεν ανταπεξέρχεται στις ανάγκες
του μυοκαρδίου σε οξυγόνο οπότε παρατηρείται: 1. συστολική
δυσλειτουργία, 2. μειωμένη κινητικότητα, η οποία ελέγχεται με τις τεχνικές
gated spect 3. περιοχική λέπτυνση των τοιχωμάτων, 4. μεταβολικές
ανωμαλίες: οι οποίες ελέγχονται με τις τεχνικές PET 5. ηλεκτροφυσιολογικές
μεταβολές. Σε φυσιολογικές συνθήκες το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας
που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του μυοκαρδίου προέρχεται από
τον καταβολισμό των λιπαρών οξέων. Σε συνθήκες ισχαιμίας η
χρησιμοποίηση των λιπαρών οξέων ελαττώνεται και η ενέργεια παράγεται
κατά κύριο λόγο από τη γλυκόλυση της γλυκόζης. Αποτέλεσμα της ισχαιμίας
είναι η στηθάγχη, οι μεταβολές στο ΗΚΓ , η αύξηση των ενζύμων και σοβαρές
αρρυθμίες όπως η κοιλιακή ταχυκαρδία και μαρμαρυγή.



Έμφραγμα: είναι η νέκρωση του μυοκαρδίου λόγω ανεπαρκής παροχής του
οξυγόνου και συμβαίνει όταν η ισχαιμία παραμένει για 20-30΄. Τότε
δημιουργείται μια περιοχή ιστού με φλεγμονή, οίδημα και ίνωση. Η περιοχή
αυτή δεν συστέλλεται και η λειτουργικότητα της ΑΡ κοιλίας είναι μειωμένη.
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Η πιο συχνή θέση εμφράγματος είναι το πρόσθιο τοίχωμα και το
μεσοκοιλιακό διάφραγμα, ακολουθεί το κατώτερο και οπίσθιο τοίχωμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Τα κυριότερα βήματα για τον σωστό χειρισμό των ασθενών με πιθανή
στεφανιαία νόσο είναι : α. Η πρώιμη και σωστή διάγνωση και β. η επιλογή του
κατάλληλου θεραπευτικού χειρισμού, και γ. η εκτίμηση του θεραπευτικού
αποτελέσματος. H διάγνωση της στεφανιαίας νόσου βασίζεται στο:


Ιστορικό και την κλινική εξέταση



ΗΚΓ ηρεμίας –κόπωσης



Απεικονιστικές τεχνικές : Υπερηχογράφημα, MRI, CT, και Ραδιοισοτοπικές
τεχνικές όπως το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου η
ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία , το gated spect και η τεχνική PET , ώστε να
αποφασισθεί η περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση, συντηρητική είτε
επεμβατική (αγγειοπλαστική του πάσχοντος αγγείου (PTCA) ή
αοροστεφανιαία παράκαμψη (CABG), να εκτιμηθεί το θεραπευτικό
αποτέλεσμα, να προσδιορισθεί ο κίνδυνος μελλοντικής εμφάνισης νέων
επεισοδίων.



Στεφανιογραφία η οποία θεωρείται και η gold standard τεχνική παρέχοντας
σημαντικές ανατομικές πληροφορίες για την στένωση των στεφανιαίων
αγγείων.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
Ραδιοφάρμακα
Τα ραδιοφάρμακα μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:


ραδιοφάρμακα αιμάτωσης για μελέτες SPECT, PET: Tl201, ισονιτρίλια (99mTc
MIBI, 99mTc tetrofosmin), ρουβίδιο82.



ραδιοφάρμακα μεταβολισμού για μελέτες PET : επισημασμένα λιπαρά οξέα
με 123Ι η C11 και 18F FDG.



ραδιοφάρμακα απεικόνισης της νέκρωσης του μυοκαρδίου για μελέτες
SPECT : πυροφωσφωνικό επισημασμένο με 99mTc (99mTc PYP) και
επισημασμένη αντιμυοσίνη.



ραδιοφάρμακα για την απεικόνιση νευρουποδοχέων με τεχνική SPECT :
MIBG και επισημασμένη ντοπαμίνη.



ραδιοφάρμακα απεικόνισης θρόμβων: επισημασμένα αιμοπετάλια και
επισημασμένα μονοκλωνικά αντισώματα.
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Γενικά τα χαρακτηριστικά του ιδανικού ραδιοφαρμάκου για τη μελέτη της
αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι: α. Υψηλή πρόσληψη από τα κύτταρα του
μυοκαρδίου, β. Βραδεία απομάκρυνση από αυτά. Τα κυριότερα ραδιοφάρμακα
αιμάτωσης που χρησιμοποιούνται για μελέτες SPECT είναι :


Χλωριούχο θάλλιο (Tl 201)

Είναι ένα ανάλογο του καλίου. Τα φυσιολογικά αιματούμενα κύτταρα έχουν
μεγάλη ανάγκη ενδοκυττάριου καλίου και ειδικότερα τα μυοκαρδιακά κύτταρα
παρουσιάζουν την υψηλότερη ενδοκυττάρια συγκέντρωση ανα gr ιστού. Παράγεται
από κυκλοτρόνιο σε αντίθεση με το 99mTc το οποίο παράγεται από γεννήτρια.
Μεταστοιχειώνεται με σύλληψη ηλεκτρονίων ( 203Tl σε 201Pb σε 201Tl). O φυσικός
χρόνος ημιζωής του είναι 73hrs. Εκπέμπει ακτινοβολία χ (69-80KeV σε ποσοστό 94%
και φωτόνια ακτινοβολίας γ ενέργειας (135KeV και 167KeV). O βιολογικός του
χρόνος είναι > 10 ημέρες και για λόγους ακτινοπροστασίας η δόση είναι μικρή
(3mCi). Ως ανάλογο του καλίου έχει βιοκινητικές ομοιότητες. Χορηγείται
ενδοφλεβίως σε δόση 3mCi. Η είσοδος του στα κύτταρα γίνεται μέσω της αντλίας
Na-K ATP. Απομακρύνεται γρήγορα από το αίμα. Στα 5΄έχει παραμείνει μόνο το 58% της χορηγούμενης δόσης και το 92-95% κατανέμεται σε όλους τους ιστούς εκτός
από λιπώδη ιστό και εγκέφαλο λόγω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού που
εμποδίζει τη διέλευση του ενώ ο λόγω της μη πρόσληψης του από τον λιπώδη ιστό
δεν είναι γνωστός. Η μέγιστη συγκέντρωση του στο μυοκάρδιο (3.5% στην ηρεμία,
4.4% στην κόπωση και 8-10% στην μικτή δοκιμασία κοπώσεως) επιτυγχάνεται στα
10΄-30΄. Μετά την χορήγηση η συγκέντρωση του διατηρείται σχετικά σταθερή για
30΄ και με την πάροδο του χρόνου επέρχεται ισορροπία με τον εξωκυττάριο χώρο .
Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την κινητική του είναι η διαφορά
ενδοκυττάριας- εξωκυττάριας συγκέντρωσης. Οι πνεύμονες πριν φθάσει στην
συστηματική κυκλοφορία αποσπούν το 5%-15%. Αποβάλλεται κυρίως από το
ουροποιητικό.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη είναι: α. περιοχική αιμάτωση. Η
πρόσληψη του Τl δεν αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση της αιματικής ροής, αλλά
εμφανίζει plateau όταν υπερβεί τα 2-3ml/gr/min. Αντίθετα σε πολύ χαμηλούς
ρυθμούς η πρόσληψη είναι σχετικά μεγαλύτερη β. η μεταβολική δραστηριότητα
των κυττάρων ( ικανότητα να προσλαμβάνει και να απομακρύνει το ραδιοφάρμακο)
δηλαδή η βιωσιμότητα του μυοκαρδίου, γ. μυοκαρδιακή μάζα. Η κατανομή του
θαλίου είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, δηλαδή μεταβάλλεται με το χρόνο. Αυτή η
μεταβολή από την αρχική ονομάζεται επανακατανομή και συσχετίζεται τόσο με την
πρόσληψη όσο και με την έκλουση του ραδιοφαρμάκου από το κύτταρο. Οι
περιοχές με υψηλή αιμάτωση παρουσιάζουν και γρήγορη απομάκρυνση. Αυτό
εξηγείται ως εξής: σε περιοχές με υψηλή αιμάτωση υπάρχει και υψηλή
ενδοκυττάρια συγκέντρωση μεγαλύτερη της συγκέντρωσης στον εξωκυττάριο χώρο.
Έτσι λόγω της διαφοράς στην συγκέντρωση, η μετακίνηση του Τl από τον
ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο είναι γρηγορότερη. Ο ρυθμός απομάκρυνσης
(washout rate ή έκλουση) υπολογίζεται στις 4hrs βασιζόμενος στην διαφορά
εισόδου (input) και εξόδου (output) του φαρμάκου. Παρά το ότι το Tl 201 είναι το
κυριότερο ρ/φ για την απεικόνιση του μυοκαρδίου παρουσιάζει τα εξής
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μειονεκτήματα: Χαμηλή φωτονιακή ενέργεια, Χαμηλή πρόσληψη στο μυοκάρδιο,
Μεγάλο χρόνο ημιζωής και Υψηλή ακτινική επιβάρυνση.

Επισημασμένα ισονιτρίλια με 99mTc
Μια νεότερη ομάδα ρ/φ που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της
αιμάτωσης του μυοκαρδίου και του gated spect είναι τα επισημασμένα ισονιτρίλια
με 99mTc. Τα κυριότερα ισονιτρίλια που χρησιμοποιούνται είναι το sestamibi
(methoxy-isobutil- isonitrile) και η τετροφοσμίνη (TF).
Sestamibi: Είναι ένα λιπόφιλο κατιόν το οποίο εισέρχεται στο κύτταρο του
μυοκαρδίου με διάφορους μηχανισμούς : α. Δυναμικά της κυτταρικής μεμβράνης (
το λιπόφιλο κατιόν έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο το οποίο εισέρχεται λόγω του
αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου της μεμβράνης), β. Συγκέντρωση στα μιτοχόνδρια, γ.
Μεταβολική δραστηριότητα των κυττάρων, δ. Αιμάτωση. Εκπέμπει γ ακτινοβολία
ενέργειας 140KeV. Ο φυσικός χρόνος ημιζωής του είναι 6hrs γεγονός που επιτρέπει
χορήγηση μεγάλων δόσεων. H ακτινική επιβάρυνση είναι μικρότερη του Τl. Αμέσως
μετά την χορήγηση υπάρχει γρήγορη απομάκρυνση από το αίμα. Στα 10΄έχει μείνει
το 5% της χορηγούμενης δόσης. Η υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται στην
χοληδόχο κύστη και στο ήπαρ ενώ η μέγιστη συγκέντρωση στο μυοκάρδιο 2.8%
στην ηρεμία και 3.2% στην κόπωση παρατηρείται στα 40΄με 60΄. Αντίθετα με το
θάλλιο δεν εμφανίζει σημαντική πρόσληψη στους πνεύμονες. Η κατανομή του δεν
είναι δυναμικό φαινόμενο όπως το Tl και αυτός είναι ο λόγος που στις 2 φάσεις της
μελέτης απαιτούνται χωριστές χορηγήσεις. Παραμένει σταθερά συνδεδεμένο στα
μυοκαρδιακά κύτταρα (μόνο 10-20% καθαίρεται μέσα σε 4 ώρες ).
Τετροφοσμίνη: είναι το πιο πρόσφατο ραδιοφάρμακο για την εκτίμηση της
αιμάτωσης μυοκαρδίου. Είναι ένα λιπόφιλο κατιόν που προσλαμβάνεται
ικανοποιητικά από το μυοκάρδιο και εμφανίζει γρήγορη κάθαρση από το αίμα, τους
πνεύμονες και το ήπαρ. Συγκεντρώνεται κυρίως στα μιτοχόνδρια. Η απομάκρυνση
του ραδιοφαρμάκου γίνεται κυρίως με τα ούρα και τα κόπρανα. Δεν
επανακατανέμεται.
Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των επισημασμένων ισονιτριλίων
είναι τα εξής: Μειονεκτήματα: α. Υψηλό κόστος, β. απαραίτητες 2 χορηγήσεις κατά
τις 2 φάσεις της μελέτης, γ. Υψηλή πρόσληψη από ήπαρ και χοληφόρα,
επηρεάζοντας την ποιότητα της εικόνας. Πλεονεκτήματα: Καλύτερα απεικονιστικά
χαρακτηριστικά, Χορήγηση υψηλότερων δόσεων χωρίς υψηλότερη ακτινοβόληση,
δυνατότητα για μελέτες gated για την σύγχρονη εκτίμηση της κινητικότητας των
τοιχωμάτων.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
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Ένα ζήτημα που τίθεται συχνά είναι η διακοπή ή μη της φαρμακευτικής
αγωγής. Ο ασθενής θα πρέπει : α. να είναι νηστικός για τουλάχιστον 3-4 hrs πριν την
εξέταση ώστε να μην υπάρχει αυξημένη αιμάτωση στο στομάχι και να μην υπάρχει
αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου σε αυτό, β. Διακοπή φαρμάκων κυρίως bblockers (48-72hrs) διότι μειώνουν την ευαισθησία του test κοπώσεως, νιτρώδη και
αναστολείς Ca για 24hrs ( διαστολή των στεφανιαίων αγγείων και μείωση του
καρδιακού έργου), ινσουλίνης για αποφυγή υπογλυκαιμίας και λόγω του ότι
επηρεάζει τον ρυθμό απομάκρυνσης (washout rate) του Tl, βρογχοδιασταλτικά (4872hrs), υπογλώσσια (2hrs). Απαγορεύεται επίσης η λήψη καφέ, τσάι, σοκολάτα,
λόγω της περιεκτικότητας σε ξανθίνες που ανταγωνίζονται την δράση των
αγγειοδιασταλτικών ουσιών. Σε περίπτωση φαρμακευτικής φόρτισης ο ασθενής δεν
χρειάζεται να διακόψει την αγωγή του πλην των βρογχοδιασταλτικών. Το
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:
Σπινθηρογράφημα κόπωσης: η λογική της κόπωσης έγκειται στο να αυξήσει τις
μεταβολικές απαιτήσεις του μυοκαρδίου και την ανάγκη του σε οξυγόνο οπότε το
μυοκάρδιο σε περίπτωση βλάβης των αγγείων δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Το
σπινθηρογράφημα κόπωσης μπορεί να γίνει με 3 τρόπους και η επιλογή της γίνεται
βάσει του ιστορικού του εξεταζόμενου.


Φυσική κόπωση χρησιμοποιώντας εργομετρικό ποδήλατο ή κυλιόμενο
τάπητα. Οι ασθενείς κατά την διάρκεια της κόπωσης συνδέονται με monitor
ώστε να καταγραφούν οι διαταραχές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η αύξηση
της στεφανιαίας αιματικής ροής που πραγματοποιείται με τη μέγιστη
άσκηση υπολογίζεται σε 2.5-3 φορές.



Φαρμακευτική φόρτιση με τη χορήγηση αγγειοδιασταλτικών ουσιών όπως
διπιριδαμόλη, αδενοσίνη, δοβουταμίνη. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις
αδυναμίας φυσικής κόπωσης όπως ασταθής στηθάγχης, πρόσφατο
έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ), οξεία μυοκαρδίτιδα, βαριά καρδιακή
ανεπάρκεια, πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός, σοβαρού βαθμού
στένωσης του στελέχους, ορθοπεδική- νευρολογική αναπηρία,
θρομβοφλεβίτιδα. Οι κυριότερες αντενδείξεις για την φαρμακευτική
φόρτιση είναι to βρογχικό άσθμα και γενικά η σοβαρή χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια και η υπερευαισθησία στην αγγειοδιασταλτική ουσία.



Μικτή δοκιμασία κόπωσης: φαρμακευτική φόρτιση + φυσική κόπωση

Σπινθηρογράφημα ηρεμίας: ο ασθενής απλά τοποθετείται στην γ camera και
λαμβάνονται οι λήψεις.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Για την εκτίμηση ασθενών με ΣΝ έχουν προταθεί διάφορα πρωτόκολλα τα οποία
επιλέγονται ανάλογα με το κλινικό ερώτημα. Για την διάγνωση της στεφανιαίας
νόσου, την επιλογή της θεραπείας και την εκτίμηση της ανταπόκρισης τα
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται είναι:
Πρωτόκολλα 2 φάσεων:
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Κόπωση- ηρεμία 4hrs αργότερα



Κόπωση- επαναχορήγηση του ραδιοφαρμάκου 24hrs αργότερα χωρίς την
μεσολάβηση της φάσης της ηρεμίας



Κόπωση –ηρεμία (επανακατανομή) 24hrs αργότερα χωρίς χορήγηση του
ραδιοφαρμάκου

Πρωτόκολλα 3 φάσεων:


Κόπωση- ηρεμία- επαναχορήγηση του ραδιοφαρμάκου αμέσως μετά την
φάση της ηρεμίας



Κόπωση- ηρεμία- επαναχορήγηση του ραδιοφαρμάκου 24hrs αργότερα



Κόπωση- επαναχορήγηση του ραδιοφαρμάκου 4hrs αργότερα και ηρεμίας
(επανακατανομή) 24hrs αργότερα

Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας : πρωτόκολλα SPECT: α. Ηρεμίαςεπανακατανομής, β. κόπωση- επανακατανομή- επαναχορήγηση, και πρωτόκολλα
PET.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Η ανάλυση της σπινθηρογραφικής εικόνας βασίζεται στο παγκόσμιο σύστημα
ορολογίας για τους τομογραφικούς άξονες της καρδιάς:


βραχύς άξονας: short axis



κάθετος επιμήκης άξονας: vertical long axis



οριζόντιος επιμήκης άξονας: horizontal long axis

Βραχύς άξονας

κάθετος άξονας

οριζόντιος άξονας

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Σε ένα φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης θα πρέπει να απαντηθούν τα
εξής ερωτήματα :
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μέγεθος της ΑΡ κοιλίας

διάταση της ΑΡ κοιλίας


ομοιογενής- ανομοιογενής κατανομή του ραδιοφαρμάκου στα τοιχώματα τη
ΑΡ κοιλίας



σύγκριση της πρόσληψης στις πρώιμες και απώτερες λήψεις

Τα ευρήματα του φυσιολογικού σπινθηρογραφήματος είναι τα εξής: α.
ομοιογενής κατανομή του ραδιοφαρμάκου σε όλα τα τοιχώματα της ΑΡ κοιλίας, β.
φυσιολογικό μέγεθος της ΑΡ κοιλίας ( η παροδική διάταση της κοιλότητας της ΑΡ
κοιλίας κατά την κόπωση είναι ένας δείκτης δυσλειτουργίας της ΑΡ κοιλίας), γ.
φυσιολογική πάχυνση των τοιχωμάτων, δ. μη απεικόνιση της ΔΕ κοιλίας.

Το φυσιολογικό σπινθηρογράφημα έχει μεγάλη κλινική σημασία. Ένα
φυσιολογικο σπινθηρογράφημα σε ασθενή με υποψία στεφανιαίας νόσου σημαίνει
ότι


υπάρχει πιθανότητα < 1% να αναπτύξει στεφανιαία νόσο σε χρονικό
διάστημα ενός έτους



δεν υπάρχει στένωση



ακόμη και αν υπάρχει στένωση δεν είναι αιμοδυναμικά σημαντική



υπάρχει στένωση στα στεφανιαία αγγεία αλλά έχει δημιουργηθεί
παράπλευρη κυκλοφορία οπότε η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου είναι
ικανοποιητική και ομοιογενής

Αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές μόνο εάν η τεχνική έχει γίνει σωστά και εάν έχει
επιτευχθεί το 85% της μέγιστης κόπωσης. Όπως όλες οι απεικονιστικές τεχνικές έτσι
και στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου υπάρχουν ψευδώς θετικά (μη
φυσιολογικά ευρήματα τα οποία δεν αποδίδονται σε παθολογικά αίτια) και
ψευδώς αρνητικά ευρήματα.
Τα ψευδώς θετικά (παθολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου σε
άτομα χωρίς στεφανιαία νόσο) παρατηρούνται σε:
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Σπασμό των αγγείων



Απορρόφηση γ ακτινοβολίας από τον μαστό στην οποία οφείλεται έλλειμμα
πρόσληψης στο πρόσθιοδιαφραγματικό τοίχωμα



Block ΑΡ σκέλους (LBBB): μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στο
πρόσθιοδιαφραγματικό τοίχωμα της ΑΡ κοιλίας πιθανότατα λόγω της
παθολογικής χαλάρωσης του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.



Υπέρταση



Σ.Δ



Λέπτυνση κορυφής



Απορρόφηση γ ακτινοβολίας από το ημιδιάφραγμα (σε περιπτώσεις
παχυσαρκίας ή στην κίνηση του ημιδιαφράγματος λόγω της προηγηθείσας
κόπωσης εάν οι λήψεις παρθούν αμέσως μετά)
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Βαλβιδοπάθειες: σε περίπτωση ανεπάρκειας της αορτής παρατηρούνται
ελλείμματα λόγω της υπερφόρτωσης της ΑΡ κοιλίας.



Τεχνικά λάθη (κακή τεχνική χορήγησης, λάθος χρόνος λήψεων, λάθος
χρονικό παράθυρο ανάμεσα στην χορήγηση και τις λήψεις)

Τα ψευδώς αρνητικά (φυσιολογικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου
σε άτομα με στεφανιαία νόσο) αποδίδονται σε:


Ν. 3 αγγείων (λόγω του ότι η πρόσληψη είναι συγκριτική σε όλα τα
τοιχώματα. Όταν πάσχουν όλα τότε δεν μπορεί να φανεί τοίχωμα με
μειωμένη πρόσληψη). Βέβαια για την διάγνωση της Ν. 3 αγγείων υπάρχουν
και άλλα σημεία όπως διάταση της ΑΡ κοιλίας, πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου από την ΔΕ κοιλία και πρόσληψη στους πνεύμονες,
ευρήματα τα οποία είναι σημαντικά για την αποφυγή ψευδώς αρνητικού
αποτελέσματος. Η πρόσληψη στους πνεύμονες αποδίδεται στη
δυσλειτουργία της AΡ κοιλίας οπότε αυξάνεται η διαστολική πίεση,
αυξάνεται η πίεση στον ΑΡ κόλπο, αυξάνεται η πίεση στα πνευμονικά
τριχοειδή και εξαγγείωση του ραδιοφαρμάκου. Η πρόσληψη στην ΔΕ κοιλία
σε ηρεμία θεωρείται παθολογική και παρουσιάζεται σε υπερτροφία του
τοιχώματος της ΔΕ κοιλίας και σε μεγάλη φόρτωση της ΔΕ λόγω αυξημένων
αντιστάσεων των πνευμονικών αγγείων με επακόλουθη αύξηση της
αιμάτωσης της ΔΕ κοιλίας.

Ψευδώς αρνητικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου σε ασθενή με Ν.
3αγγείων (LAD 80%, RCA 70%, LCX 70%).



ανεπαρκής κόπωσης οπότε χαμηλός καρδιακός ρυθμός και βραδύτερο
washout



Παράπλευρη κυκλοφορία



Ν. 1 αγγείου (<50%)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
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Η εκτίμηση για το αν ένα σπινθηρογράφημα είναι παθολογικό βασίζεται στην
εκτίμηση της πρόσληψης του ρ/φ στο μυοκάρδιο κατά την φάση της κόπωσης και
στη σύγκριση με την πρόσληψη του ρ/φ στη φάση της ηρεμίας με ή χωρίς
επαναχορήγηση
του
ραδιοφαρμάκου.
Παθολογικό
θεωρείται
ένα
σπινθηρογράφημα όταν παρατηρούνται τα εξής ευρήματα:


Αναστρέψιμη βλάβη: είναι το απεικονιστικό εύρημα της ισχαιμίας.
Χαρακτηρζεται από τα εξής: 1η φάση, σπινθηρογράφημα αιμάτωσης
μυοκαρδίου υπό κόπωση: ανομοιογενή κατανομή του ραδιοφαρμάκου και
μειωμένη πρόσληψη σε ένα ή περισσότερα τοιχώματα. 2η φάση,
σπινθηρογράφημα ηρεμίας: πλήρωση των ελλειμμάτων αυτών και
ικανοποιητική και ομοιογενής πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου.



Μη αναστρέψιμη βλάβη : είναι το απεικονιστικό εύρημα του εμφράγματος
δηλαδή της νέκρωσης του μυοκαρδίου, της απουσίας ή μείωσης της
μεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων. Τα σπινθηρογραφικά ευρήματα
είναι τα εξής: 1η φάση, σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου υπό
κόπωση: ανομοιογενή κατανομή του ραδιοφαρμάκου και μειωμένη ή
απουσία πρόσληψης σε ένα ή περισσότερα τοιχώματα. Από αυτή τη φάση
δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι πρόκειται για ισχαιμία ή έμφραγμα. Η
διάγνωση γίνεται με την σύγκριση των ευρημάτων της 1ης φάσης και της 2ης
και 3ης φάσης. Κατά την 2η φάση ( σπινθηρογράφημα ηρεμίαςεπανακατανομής) και 3η φάση ( επαναχορήγησης): δεν παρατηρείται
πλήρωση των ελλειμμάτων, οπότε υπάρχει σταθερό έλλειμμα το οποίο
οφείλεται στην μη ύπαρξη βιώσιμων κυττάρων.



Συνύπαρξη αναστρέψιμης και μη αναστρέψιμης βλάβης
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Ανάστροφο επανακατανομή: τα σπινθηρογραφικά ευρήματα είναι τα εξής :
1η φάση, σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου υπό κόπωση:
ικανοποιητική και ομοιογενής πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου. 2 η φάση (
σπινθηρογράφημα ηρεμίας): έλλειμμα πρόσληψης σε ένα ή περισσότερα
τοιχώματα της ΑΡ κοιλίας. Η κλινική σημασία της ανάστροφου
επανακατανομής είναι η εξής: σε φυσιολογικά άτομα και χωρίς ιστορικό
στεφανιαίας νόσου, το εύρημα της ανάστροφου επανακατανομής θεωρείται
φυσιολογικό. Αντίθετα σε άτομα συμπτωματικά και με ιστορικό στεφανιαίας
νόσου, το ανωτέρω εύρημα εκλαμβάνεται ως ισχαιμία.

Κλινική σημασία ενός παθολογικού σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης
Ένα παθολογικό σπινθηρογράφημα σημαίνει:


Ύπαρξη στεφανιαίας νόσου
περιεμφραγματική ισχαιμία)



Εντόπιση του/των υποαιματούμενων τοιχωμάτων



Εκτίμηση της έκταση της ισχαιμίας



Εκτίμηση λειτουργικότητας ΑΡ κοιλίας

(ισχαιμία,

έμφραγμα,

έμφραγμα

με

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι κυριότερες ενδείξεις για το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου είναι:
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Διάγνωση της ΣΝ



Αιμοδυναμική εκτίμηση
στενώσεις: 40%-70%)



Επιλογή θεραπευτικού χειρισμού και εκτίμηση βιωσιμότητας



Εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος



Risk stratification (πρόγνωση) μετά από ΟΕΜ και χειρουργική επέμβαση

γνωστών

οριακών

στενώσεων

(borderline

A. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Μια από τις κυριότερες ενδείξεις του σπινθηρογραφήματος αιμάτωσης
μυοκαρδίου είναι η τεκμηρίωση / αποκλεισμός της στεφανιαίας νόσου. Το
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου σαφώς υπερέχει του απλού ΗΚΓ
κοπώσεως για την ανάδειξη της στεφανιαίας νόσου ιδιαίτερα σε γυναίκες. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα με υποψία στεφανιαίας νόσου θα πρέπει να
υποβάλλονται σε σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου αλλά υπάρχουν
συγκεκριμένα κριτήρια:


Ασθενείς με σταθερή στηθάγχη/ θωρακικό άλγος αγνώστου αιτιολογίας



Ασθενείς με ασταθή στηθάγχη



Ασθενείς με θετικό ΗΚΓ κόπωσης χωρίς συμπτώματα



screening test σε ασυμπτωματικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου



Ασθενείς με μη διαγνωστικό ΗΚΓ κόπωσης

Ένα φυσιολογικό σπινθηρογράφημα σε κόπωση και ηρεμία έχει μεγάλη κλινική
σημασία δίνοντας σημαντικές πληροφορίες. Συνοδεύεται από πολύ μικρή
πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου (< 1%) για τους επόμενους 12 μήνες.
Έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες στεφανιογραφίες. Αυτό όμως με την προϋπόθεση
ότι έχει επιτευχθεί το 85% της μέγιστης κόπωσης και έχει γίνει άρτια το
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου (σωστή χορήγηση, σωστή δόση, σωστός
χρόνος λήψης και σωστό χρονικό παράθυρο). Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα αρνητικό
σπινθηρογράφημα δεν σημαίνει απαραίτητα αποκλεισμός της στεφανιαίας νόσου
αλλά μπορεί να σημαίνει ύπαρξη στενώσεων οι οποίες όμως είναι μη αιμοδυναμικά
σημαντικές, είτε ύπαρξη παράπλευρης κυκλοφορίας η οποία δεν επιτρέπει την
σπινθηρογραφική
εκδήλωση
ισχαιμίας.
Αντίστοιχα
ένα
παθολογικό
σπινθηρογράφημα έχει επίσης μεγάλη κλινική σημασία διότι όχι μόνο αποδεικνύει
την στένωση των στεφανιαίων αγγείων αλλά εντοπίζει με ακρίβεια τα
υποαιματούμενα τοιχώματα, την έκταση της βλάβης και δίνει έμμεσες πληροφορίες
για την λειτουργικότητα της ΑΡ κοιλίας εκτιμώντας την διάταση, και την πρόσληψη
στην ΔΕ κοιλία και στους πνεύμονες.
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Η ειδικότητα του σπινθηρογραφήματος κυμαίνεται στο 75-80% και εξαρτάται από
τους εξής παράγοντες: α. Τον αριθμό των αγγείων που πάσχουν: Ν.1 αγγείου: 73%83%, Ν.2 αγγείων: 83%-93%, Ν.3 αγγείων: 95% και β. Το αγγείο το οποίο πάσχει:
πρόσθιος κατιόντα: 80%-88%, ΔΕ στεφανιαία : 82-96% και περισπωμένη: 45%-55.
Εκτός από το κλασσικό τομογραφικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, οι
τεχνικές PET έχουν σημαντικό ρόλο γιατί:


Παρέχουν καλύτερης ποιότητας εικόνες



Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια



Υψηλή ευαισθησία: 87%-97% (vs 89%)



Υψηλή ειδικότητα : 78%-100% (vs 76%)



Ποσοτικές πληροφορίες αιματικής ροής: ml/min/Kgr

Τα κυριότερα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι :
82
Rubidium, 15Oxygen- water.

18

F FDG, 13NH3,

B. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΜΕΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ
Σημαντικός αριθμός ασθενών υποβάλλεται αρχικά σε στεφανιογραφία πριν
το σπινθηρογράφημα όπου αποδεικνύονται οριακές στενώσεις. Ασθενείς με
borderline στενώσεις (40-70%) έχουν ισχυρή ένδειξη να υποβληθούν σε
σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου ώστε να εκτιμηθεί αν αυτές οι βλάβες
είναι αιμοδυναμικά σημαντικές, να εκτιμηθεί η έκταση της βλάβης, η βιωσιμότητα
του μυοκαρδίου και να αποφασισθεί ο κατάλληλος θεραπευτικός χειρισμός.

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
Σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, μια σοβαρή δυσλειτουργία της ΑΡ κοιλίας
μπορεί να οφείλεται σε:


Νέκρωση μυοκαρδίου



Ισχαιμία



Stunning μυοκάρδιο ή μυοκαρδιακή « αποπληξία»
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Hibernating «χειμάζων» μυοκαρδίου

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ΑΡ κοιλίας μπορεί να συνυπάρχουν όλες
αυτές οι περιπτώσεις. Hibernating ή χειμάζων μυοκάρδιο παρουσιάζεται σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει χρόνια μείωση της αιμάτωσης χωρίς εκδηλώσεις
στηθάγχης ή εμφράγματος, η οποία οδηγεί σε χρόνια δυσλειτουργία (και στην
ηρεμία), σε μια προσπάθεια να μειώσει τις μεταβολικές ανάγκες του μυοκαρδίου.
Στο hibernating μυοκάρδιο υπάρχει mismatch της ροής και της συσταλτικότητας της
ΑΡ κοιλίας μετά από επαναγγείωση.

Stunning ή « ζαλισμένο» μυοκάρδιο: είναι το αποτέλεσμα παροδικού οξέος
ισχαιμικού επεισοδίου (είτε λόγω μειωμένης αιμάτωσης είτε λόγω αυξημένων
αναγκών) με αποκατάσταση της αιματικής ροής. Παρά την αποκατάσταση της
αιμάτωσης, παραμένει η διαταραχή της κινητικότητας η οποία επανέρχεται
προοδευτικά. Υπάρχει συσχέτιση ροής και συσταλτικότητας μετά από
επαναγγείωση. Αυτό το φαινόμενο συχνά παρατηρείται μετά από θρομβόλυση ή
επαναγγείωση σε Ο.Ε.Μ. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μείωση του αερόβιου
μεταβολισμού. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στο hibernating και στο stunning
μυοκάρδιο είναι ότι στο hibernating υπάρχει μια μακράς διάρκειας μείωση της
ροής η οποία καταλήγει σε χρονιότητα ενώ στο stunning μυοκάρδιο η μειωμένη
αιμάτωση επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα. Και στις 2 περιπτώσεις υπάρχει
διαταραχή στην κινητικότητα. Πολλοί θεωρούν ότι το hibernating μυοκάρδιο δεν
είναι τίποτε άλλο από επεισόδια stunning τα οποία οφείλονται σε επανειλημμένα
ισχαιμικά επεισόδια. Στην κλινική πράξη η διάκριση των δύο αυτών καταστάσεων
του μυοκαρδίου είναι δύσκολη λόγω του ότι μπορεί να συνυπάρχουν.
Τα κριτήρια εισόδου ασθενών για μελέτες βιωσιμότητας, SPECT, PET, είναι τα εξής:
α. Ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της ΑΡ κοιλίας και ειδικά αυτοί που έχουν
χαμηλό κλάσμα εξώθησης<30%, β. Ασθενείς με περιοχική δυσλειτουργία της ΑΡ
κοιλίας
Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος στην επιλογή του κατάλληλου
θεραπευτικού σχήματος είναι σπουδαίος: Η επιλογή συντηρητικής θεραπείας ή
επεμβατικού χειρισμού (αγγειοπλαστική, by pass) βασίζεται στα σπινθηρογραφικά
ευρήματα. Σε περίπτωση παθολογικού σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου ο
ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται σε στεφανιογραφία. Εάν η στεφανιογραφία
είναι θετική επιλέγεται η θεραπεία λαμβάνοντας υπόψη τα σπινθηρογραφικά
ευρήματα. Επί μονήρους σταθερού ελλείμματος ακολουθείται η συντηρητική
θεραπεία. Επί σταθερού ελλείμματος σε συνδυασμό με αναστρέψιμη βλάβη και επί
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πολλαπλών αναστρέψιμων βλαβών ακολουθείται αγγειοπλαστική ή CABG. Οι
κυριότερες
ενδείξεις
για
αορτοστεφανιαία
παράκαμψη
βάση
των
σπινθηρογραφικών ευρημάτων είναι:


Στένωση στελέχους



Νόσος 3 αγγείων



Μειωμένο κλάσμα εξώθησης

Σχετικές αντενδείξεις για αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι:


Νόσος 1ή 2 αγγείων με ελεγχόμενα συμπτώματα με συντηρητική θεραπεία



Νόσος 3 αγγείων αλλά με ικανοποιητική λειτουργικότητα

Οι κυριότερε ενδείξεις για αγγειοπλαστική:


Στένωση κοντά στην έκφυση μεγάλης αρτηρίας



Νόσος 1 αγγείου

Γενικά ο σκοπός της θεραπείας ασθενών με στεφανιαία νόσο είναι:


Εξάλειψη των κλινικών συμπτωμάτων



Βελτίωση του κλάσματος εξώθησης



Πρόληψη επιπλοκών



Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης

Το σπινθηρογράφημα έχει σημαντικό ρόλο σε ασθενείς οι οποίοι είναι
υποψήφιοι για αγγειοπλαστική για τους εξής λόγους: Εκτίμηση της παρουσίας και
της έκτασης στεφανιαίας νόσου, εκτίμηση της βιωσιμότητας, εκτίμηση οριακών
στενώσεων αν είναι αιμοδυναμικά σημαντική

Προ αγγειοπλαστικής

6 μήνες μετα αγγειοπλαστική
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Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου είναι μια από τις σημαντικότερες
μελέτες για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και βασίζεται στην
σύγκριση του προθεραπευτικού με το μεταθεραπευτικό σπινθηρογράφημα. Ο
καλύτερος χρόνος εκτίμησης σε περίπτωση αγγειοπλαστικής είναι οι 6 μήνες και ο
καλύτερος χρόνος εκτίμησης μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι στους 6
μήνες και 2-3 έτη. Οι κυριότερες ενδείξεις για σπινθηρογραφικό επανέλεγχο είναι:


Εκτίμηση του αποτελέσματος



Πρόβλεψη για μελλοντικές επαναστενώσεις



Διάγνωση της επαναστένωσης



Εκτίμηση της προόδου της στεφανιαίας νόσου

Ζ. RISK STRATIFICATION (διαστρωμάτωση κινδύνου)
Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου αποτελεί την πλέον αξιόπιστη
τεχνική για την πρόγνωση των στεφανιαίων ασθενών στο να αναγνωρίζονται και να
ομαδοποιούνται ασθενείς υψηλού κινδύνου. Έτσι με βάση τα σπινθηρογραφικά
ευρήματα χωρίζονται σε :


ασθενείς υψηλού κινδύνου: α. Πολλαπλά αναστρέψιμα ελλείμματα σημαίνει
νόσο>1 αγγεία ή στέλεχος, β. Παθολογική πρόσληψη στους πνεύμονες κατά
την κόπωση, γ. Έκταση του ελλείμματος (>10-15% της έκτασης του
μυοκαρδίου), δ. Διάταση της ΑΡ κοιλίας μετά την κόπωση



ασθενείς χαμηλού κινδύνου : φυσιολογικό σπινθηρογράφημα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΜΑΚΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Της
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
Οι 2 πολύ σημαντικές αναίμακτες απεικονιστικές τεχνικές για την εκτίμηση
της στεφανιαίας νόσου είναι:
Τομογραφικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου (SPECT):
ευαισθησία:86% , β. ειδικότητα: 83%, γ. ετήσια προγνωστική αξία (<1%)

α.

Stress echo: ευαισθησία: 80%, ειδικότητα: 90%, ετήσια προγνωστική αξία (>12%),
υψηλή θετική προγνωστική αξία, εκτίμηση ανατομίας και λειτουργίας του
μυοκαρδίου και των βαλβίδων, διαθεσιμότητα, εύκολη στην διεξαγωγή, χαμηλό
κόστος, απουσία ακτινικής επιβάρυνσης.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΤ
Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων είναι μια νέα απεικονιστική τεχνική
κατά την οποία λαμβάνονται λειτουργικές πληροφορίες δηλαδή εικόνες οι οποίες
αντικατοπτρίζουν την φυσιολογική / παθολογική λειτουργία των οργάνων. Μελετά
με την βοήθεια ειδικών ραδιοφαρμάκων (τα οποία αποτελούν βιολογικά
υποστρώματα) τις χημικές αντιδράσεις οι οποίες συμβαίνουν μέσα στα κύτταρα
δηλαδή ελέγχει τον μεταβολισμό της γλυκόζης, των λιπών και των αμινοξέων καθώς
και την κατανομή των χημειο και νευρουποδοχέων. Με λίγα λόγια η PET
αναγνωρίζει τις παθολογικές χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε μοριακό ή
κυτταρικό επίπεδο, προτού εκδηλωθεί κλινικά η νόσος. Η Ποζιτρονιακή τομογραφία
(PET, Positron Emission Tomography) είναι μια τομογραφική τεχνική η οποία την
τελεταία δεκαετία εισέβαλε πολύ δυναμικά στην κλινική πράξη. Είναι μια τεχνική
που εξ ορισμού είναι αντικείμενο της ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής εφόσον
στηρίζεται στην χρήση ραδιοϊσοτόπων και συγκεκριμένα ραδιοφαρμάκων που
εκπέμπουν ποζιτρόνια. Είναι πιο χρήσιμη και πολύ πιο ακριβής σε σύγκριση με τις
κλασσικές τομογραφικές μελέτες της Πυρηνικής Ιατρικής. Δύο είναι οι βασικές
αρχές οι οποίες διαφοροποιούν τις συμβατικές μελέτες Πυρηνικής Ιατρικής από τις
μελέτες PET.


τα ραδιοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται



το σύστημα απεικόνισης και η μέθοδος επεξεργασίας της εικόνας.

Τα ραδιοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στις μελέτες PET είναι εκπομπείς
ποζιτρονίων σε αντίθεση με τα ραδιοφάρμακα της συμβατικής Πυρηνικής Ιατρικής
τα οποία εκπέμπουν απλά φωτόνια. Είναι είτε μόρια τα οποία παίρνουν μέρος στην
φυσιολογική λειτουργία του υπό μελέτη οργάνου είτε ενώσεις όμοιες με αυτές που
συμμετέχουν στον μεταβολισμό του οργάνου και ως ένα στάδιο μεταβολίζονται με
τον ίδιο τρόπο. Στην PET χρησιμοποιούνται συνήθως ως ραδιονουκλίδια ουσίες οι
οποίες υπάρχουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό (και μάλιστα σε υψηλές
συγκεντρώσεις) όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο, το άζωτο και κυρίως το φθόριο. To
πιο ευρέως διαδεδομένο ραδιοφάρμακο είναι το ανάλογο της γλυκόζης το FDG
επισημασμένο με 18F. H βιολογική αρχή της εφαρμογής της FDG είναι ότι οι
παθολογικοί ιστοί όπως οι νεοπλασματικοί έχουν διαφορετικό ρυθμό
μεταβολισμού της γλυκόζης (υψηλότερο) σε σχέση με τους φυσιολογικούς ιστούς.
Η κυριότερη εφαρμογή της PET στην καρδιολογία είναι κυρίως η εκτίμηση
της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου και λιγότερο η εκτίμηση της αιμάτωσης. Η
απόδοση της ενέργειας στην καρδιά σε φυσιολογικές συνθήκες βασίζεται στον
αερόβιο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων (1 μόριο παλμιτικού οξέος δίδει 129
μόρια ΑΤΡ) ενώ σε αναερόβιες συνθήκες σημαντικό ποσοστό της απαιτούμενης
ενέργειας προέρχεται από τον καταβολισμό της γλυκόζης.

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ραδιοφάρμακα
Το ραδιοφάρμακο εκλογής είναι τα επισημασμένα ερυθρά με 99mTc. Η
επισήμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων με το ραδιενεργό τεχνήτιο γίνεται είτε in
vivo (πρώτα χορηγείται διάλυμα κασσίτερου, για να προετοιμάσει τα ερυθρά
αιμοσφαίρια και μετά 20-30min χορηγείται το τεχνήτιο) είτε in vitro (χορηγούνται
τα ερυθρά αιμοσφαίρια που απομονώσαμε από 20-30ml αίμα, τα επεξεργαστήκαμε
με SnF2 ή SnCL2 και τα επισημάναμε με 20 περίπου mCi (74MBq) ραδιενεργό
τεχνήτιο). Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αγγειογραφία
θεωρούνται ότι δε διαχέονται στον εξωαγγειακό χώρο κατά τη διάρκεια της
εξέτασης. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:
α) Μελέτη πρώτης διόδου (first-pass)
β) Μελέτη ισορροπίας (MUGA)
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Συμβολή στη διάγνωση συγγενών
ενδοκαρδιακών επικοινωνιών (shunt).



Εκτίμηση μυοκαρδιακής λειτουργικότητος, έλεγχος κινητικότητος–
προσδιορισμός κλάσματος εξωθήσεως (ολικό και περιοχικό).



Συμβολή στην ανίχνευση και πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου.



Εκτίμηση καρδιοτοξικότητος χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

καρδιοπαθειών

και

εκτίμηση

ΜΕΛΕΤΗ 1Ης ΔΙΟΔΟΥ (FIRST PASS)
Η αγγειοκαρδιογραφία της πρώτης διόδου είναι η μελέτη σειράς πολλών
εικόνων, που δείχνουν τις διάφορες φάσεις της καρδιακής λειτουργίας κατά τα
πρώτα 20-40 δευτερόλεπτα μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Το
ραδιοφάρμακο δίνεται bolus ενδοφλέβια. Με τη μελέτη αυτή μπορούμε να
διαπιστώσουμε : 1. αν υπάρχει ενδοκαρδιακή επικοινωνία. 2. αν υπάρχει ανωμαλία
στην ταχύτητα της ενδοκαρδιακής ροής, 3. να μετρήσουμε το κλάσμα εξώθησης
(ejection fraction,EF: πηλίκο μεταξύ της διαφοράς των τελοδιαστολικών και
τελοσυστολικών κρούσεων, προς τις καθαρές (bg) τελοδιαστολικές κρούσεις).

ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ- ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Multi Gated Acquisition – MUGA).
Xρησιμοποιείται για την εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης και του όγκου
παλμού. Ρυθμίζουμε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια ενός πλήρους
καρδιακού κύκλου, κατά το οποίο επιθυμούμε να λειτουργήσει η γ-κάμερα και ο
υπολογιστής. Στη συνέχεια ο υπολογιστής αθροίζει από περισσότερους καρδιακούς
κύκλους τα ίδια πάντοτε τμήματα που αφορούν π.χ. τη φάση της συστολής (βάσει
των επαρμάτων κ.λ.π. του ΗΚΓ, που λαμβάνεται παράλληλα). Με τον τρόπο αυτό
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έχουμε επιλεγμένες (καθαρές) εικόνες και μάλιστα με αυξημένη ένταση (αριθμό
κρούσεων) που αφορούν μόνο εκείνη τη φάση του καρδιακού κύκλου που
επιθυμούμε π.χ. τη φάση της συστολής ή της διαστολής. Για να καταγράψουμε την
τελοδιαστολική φάση της αριστερής κοιλίας δίνουμε εντολή ώστε ν’αρχίζει τη
λειτουργία της η γ-κάμερα αμέσως πριν το έπαρμα R του
ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ). Για την τελοσυστολική φάση της αριστερής
κοιλίας ορίζουμε την αρχή των υπολογισμών της η γ-κάμερα από τη στιγμή που
καταγράφεται το κατιόν σκέλος του επάρματος Τ του ΗΚΓ. Οι φάσεις αυτές
διαρκούν περί τα 20-25sec. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ο δύσκολος
διαχωρισμός ΔΕ/ ΑΡ κοιλίας.
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Κεφαλαιο 8
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ο θυρεοειδής αδένας είναι αδένας έσω έκκρισης και βρίσκεται στο
κατώτερο μέρος του τραχήλου. Αποτελείται από δύο λοβούς (δεξιό και αριστερό),
οι οποίοι συνδέονται κατά τη μέση γραμμή με τον ισθμό. Ενδεχομένως να υπάρχει
και τρίτος λοβός, ο πυραμοειδής. Η αιμάτωση του αδένα γίνεται από την άνω και
κάτω θυρεοειδική αρτηρία. Η νεύρωσή του προέρχεται από το συμπαθητικό και
από το παρασυμπαθητικό. Το βάρος του αδένα κυμαίνεται από 15-25 gr στους
ενήλικες σε μη ιωδοπενικές περιοχές. Σε ιωδοπενικές περιοχές (ιωδοπενική
βρογχοκήλη) το βάρος του είναι μεγαλύτερο.
Ο ρόλος του αδένα είναι να προμηθεύει τον οργανισμό με τις δραστικές
θυρεοειδικές ορμόνες την L-3,5,3'-Τριϊωδοθυρονίνη (Τ3) και L-3,5,3',5'τετραϊωδοθυρονίνη (θυροξίνη-Τ4). Το κύριο συστατικό των ορμονών είναι το ιώδιο.
Η ημερήσια ανάγκη του οργανισμού σε ιώδιο ανέρχεται μεταξύ 150 - 300 μg, και
καθ’ όλη δε τη διάρκεια της ζωής σε 4-5 περίπου gr. Αρχικά, το ιώδιο, το οποίο
προσλαμβάνεται με την τροφή ή το νερό, απορροφάται από το γαστρεντερικό
σύστημα και μεταφέρεται υπό ιοντική μορφή (ιωδίδιο) στο αίμα και είτε
συγκεντρώνεται ενεργητικά στα θυρεοειδικά κύτταρα, είτε απεκκρίνεται στα ούρα.
Σε κάθε δίοδο του αρτηριακού αίματος προσλαμβάνεται από τα θυρεοειδικά
κύτταρα περίπου το 1/5 του υπάρχοντος στο πλάσμα ανόργανου ιωδίου. Το
προσλαμβανόμενο ιόν του ιωδίου στα κύτταρα του θυρεοειδή οξειδώνεται με το
σύστημα υπεροξειδάσης- ιωδινάσης σε μοριακό ιώδιο (Ι2). Το επόμενο βήμα είναι η
σύζευξη του Ι2 στην τυροσίνη, η οποία βρίσκεται στο μόριο της θυρεοσφαιρίνης
(TG). Κατά αυτό το τρόπο παράγεται η 3 μονοιωδοτυροσίνη (ΜΙΤ) και η 3,5
διοδοτυροσίνη (DIT). Από την ένωση δύο μορίων (DIT) παράγεται η Τ4, ενώ από την
ένωση ενός μορίου MIT και ενός μορίου DIT παράγεται η Τ3. Ανάλογα με τις
ανάγκες του οργανισμού, με ενζυμική διάσπαση της TG, φτάνουν οι θυρεοειδικές
ορμόνες στο αίμα. Η ημερήσια έκκριση από το θυρεοειδή ανέρχεται περίπου σε 10
μg Τ3 και 100 μg Τ4. Πέραν αυτών των δύο ορμονών ο θυρεοειδής εκκρίνει
ημερησίως περίπου 1 μg Τ3, που είναι βιολογικά αδρανής (reverse-T3 (rT3 = 3,3',5'Τ3).
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Στους περιφερικούς ιστούς του σώματος και ιδιαίτερα στο ήπαρ γίνεται
μονοαπιωδίωση της Τ4, η οποία μετατρέπεται ή σε δραστική Τ3 ή σε βιολογική
αδρανή r-T3. Ο βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού της Τ4 ανέρχεται στις 190
ώρες, ενώ της Τ3 στις 19 ώρες. Στο πλάσμα οι θυρεοειδικές ορμόνες συνδέονται σε
ποσοστό μεγαλύτερο από 99% με τη θυρεοδεσμευτική σφαιρίνη (TBG), με τη
δεσμεύουσα τη θυροξίνη προλευκωματίνη (TBPA) και με τη λευκωματίνη του ορού.
Μεταβολέςτωνδεσμευτικών πρωτεϊνών στο αίμα κυρίως της TBG, έχουν σαν
αποτέλεσμα τον επηρεασμό της τιμής των θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα. Κατά
την απελευθέρωση της Τ3 και Τ4 απελευθερώνεται και ΜΙΤ και DIT. Με τη δράση
της αποϊωδινάσης ελευθερώνεται το ανόργανο ιώδιο από την τυροσίνη και
επανέρχεται πάλι, όπως και το ανόργανο ιώδιο, το οποίο προέρχεται από την
αποικοδόμηση των θυρεοειδικών ορμονών, στα κύτταρα του σώματος.
Για να καταστούν δραστικές οι θυρεοειδικές ορμόνες, πρέπει να συνδεθούν
με ειδικούς υποδοχείς τόσο στον πυρήνα των κυττάρων, όσο και στα μιτοχόνδρια. Η
δράση των θυρεοειδικών ορμονών στο μεταβολισμό είναι πολλές και προκαλούν
αφ’ ενός μεν την ωρίμανση των διαφόρων ιστών και αφ’ ετέρου επιταχύνουν
ενζυμικούς μηχανισμούς. Παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ρύθμιση του βασικού
μεταβολισμού, στην ανάπτυξη του σκελετού και στην ωρίμανση του νευρικού
συστήματος. Η ρύθμιση της σύνθεσης των θυρεοειδικών ορμονών επιτυγχάνεται με
τη δράση ενός τριπεπτιδίου της θυρεοτροπινο-εκλυτικής ορμόνης (TRH), η οποία
προέρχεται από τον υποθάλαμο και φθάνει στην αδενοϋπόφυση όπου διεγείρει την
θυρεοτροπίνη (TSH). Η δράση της TSH στο θυρεοειδή σχετίζεται με την πρόσληψη
του ανοργάνου ιωδίου καθώς και με τη σύνθεση και την έκκριση των θυρεοειδικών
ορμονών από τον αδένα. Η TSH προκαλεί επίσης υπερτροφία και υπερπλασία των
θυλακιωδών κυττάρων καθώς και αύξηση της αιμάτωσης του αδένα. Όπως γίνεται
κατανοητό, ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται υπό τον έλεγχο της TSH η οποία και
αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο της TRH. Μεταξύ των ελευθέρων κλασμάτων των
θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα και της υπόφυσης υπάρχει ένας μηχανισμός
παλίνδρομης ρύθμισης. H ελάττωση των ελευθέρων κλασμάτων των θυρεοειδικών
ορμονών στο αίμα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έκκρισης της TSH και το
αντίστροφο. ΣΕ περίπτωση αναστολής της έκκρισης της TSH, λόγω της αύξησης της
FT3 ή και FT4 στο αίμα, τότε η εξωγενής χορήγηση της TRH (TRH-test) δεν αυξάνει
τα επίπεδα της TSH στον ορό (δυνητική αντίδραση). Το TRH Test είναι μία
λειτουργική δοκιμασία για τη διαπίστωση της φυσιολογικής ή μη λειτουργίας του
άξονα θυρεοειδή υπόφυσης. Εκτός από τη δράση της TSH για την παραγωγή των
θυρεοειδικών ορμονών ο υγιής θυρεοειδής διαθέτει επιπρόσθετα αυτορυθμιστικό
μηχανισμό ο οποίος συνίσταται στο ότι : τα θυρεοειδικά κύτταρα, όταν η προσφορά
του ανόργανου ιωδίου είναι μεγάλη, παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα οργανικών
ενώσεων του ιωδίου. Όταν όμως η προσφορά του ανόργανου ιωδίου από το αίμα
στο θυρεοειδή υπερβεί ένα όριο, τότε η σύνθεση του οργανικού ιωδίου
ελαττώνεται.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες
στις : 1. In vitro και 2. Ιn vivo μεθόδους. Οι In vitro μέθοδοι έχουν σχέση με τη
λειτουργία του αδένα, (προσδιορισμός των ορμονών του θυρεοειδή στο αίμα), ενώ
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οι in vivo μέθοδοι έχουν σχέση με τη θέση, τη μορφολογία και τη λειτουργική
δραστηριότητα του θυρεοειδούς (υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα). Οι
μέθοδοι αυτές συμπληρώνονται με την παρακέντηση του θυρεοειδή με λεπτή
βελόνα και κυτταρολογική εξέταση (FNA) ή και με ιστολογική εξέταση των
μορφολογικών αλλοιώσεων του οργάνου.

In vitro εξετάσεις
Οι λειτουργικές δοκιμασίες του θυρεοειδή μπορούν να διακριθούν σε
στατικές (μέτρηση των θυρεοειδικών ορμονών, της TSH, των θυρεοειδικών
αντισωμάτων κλπ) και σε δυναμικές (διέγερση με TSH ή TRH, με T4 ή Τ3, Uptake
θυρεοειδή με διάφορα ραδιονουκλίδια ή και καταστολή αυτού με Τ3, Τ4 και
επαναπροσδιορισμός του Uptake). Σήμερα οι προσδιορισμοί in vitro των διαφόρων
παραμέτρων του θυρεοειδή γίνονται κυρίως : α. Με τη ραδιοανοσολογική μέθοδο
(RIA) ή με τη ραδιοανοσομετρική μέθοδο (IRMA), όπου είναι το αντιγόνο ή το
αντίσωμα (μονοκλωνικό) επισημασμένο. β. Με μη ραδιοανοσοβιολογικές
μεθόδους, όπως ενζυμικές κλπ. Η ευαισθησία των μεθόδων αυτών πρακτικά δε
διαφέρει. Οι συχνότεροι χρησιμοποιούμενοι in vitro παράμετροι στη διαγνωστική
των θυρεοειδικών παθήσεων είναι οι παρακάτω : 1. Προσδιορισμός της FΤ4,Τ4,
FΤ3, T3, TSH, TG, αντισωμάτων και καλτσιτονίνης (CT).

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Ραδιοφάρμακα
Τα ραδιοφάρμακα για την διάγνωση παθήσεων θυρεοειδούς, θα πρέπει να
πληρούν τις εξής ιδιότητες: α. εκπεμπόμενη ενέργεια 100-200 KeV, β. μικρή
ακτινοβόληση , γ. υψηλό λόγο στόχου προς υπόστρωμα, δ. δυνατότητα παροχής
λειτουργικών πληροφοριών. Τα κυριότερα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται
για την σπινθηρογραφική απεικόνιση του θυρεοειδούς είναι τα εξής:


99m



131



123

Tc (ρ/φ εκλογής), για την απεικόνιση φυσιολογικού και παθολογικού
θυρεοειδούς
I για την εκτίμηση υπολείμματος σε μετεγχειρητικούς ασθενείς με ca
θυρεοειδούς, για την εκτίμηση μεταστάσεων, για θεραπεία και για follow
up.
I και 201Tl (σπανιότερα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις).

99m

Tc
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Θεωρείται το ιδανικότερο ραδιοφάρμακο για την απεικόνιση των παθήσεων
του θυρεοειδούς και το πιο ευρέως διαδεδομένο. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του σε
αντίθεση με το 131Ι είναι ιδανικά για την απεικόνιση με την γ camera. Εκπέμπει γ
ακτινοβολία, ενέργειας 140 KeV ιδανική για απεικόνιση, έχει μικρό χρόνο ημιζωής
(6hrs), είναι εύκολα διαθέσιμο διότι παράγεται από γεννήτριες οι οποίες υπάρχουν
σε όλα τα τμήματα της Πυρηνικής Ιατρικής και επιφέρει μικρή ακτινοβόληση στον
θυρεοειδή (0.130 rads/mCi). Χορηγείται ενδοφλεβίως και η διεργασία εγκλωβισμού
ξεκινά άμεσα. Η μέγιστη πρόσληψη του επιτυγχάνεται στα 20-30΄. Το ποσοστό
καθήλωσης στον θυρεοειδή στα ευθυρεοειδικά άτομα είναι 0.5%-3.75%. Το Tc σε
αντίθεση με το ιώδιο δεν οργανοποιείται. Το 99mTc συμπεριφέρεται όπως το ιόν
του ιωδίου, μεταφέρεται ενεργητικά, εγκλωβίζεται και προσλαμβάνεται από τον
θυρεοειδή χωρίς όμως να οργανοποιείται και να ενσωματώνεται στις θυρεοειδικές
ορμόνες.
131 Iodine (131I)
Σημαντική είναι η εκτίμηση της διαφορετικής βιοκινητικής από το 99mTc. Ο
θυρεοειδής αδένας εγκλωβίζει το ιώδιο και το συγκεντρώνει σε μια αναλογία 100: 1
σε σύγκριση με το πλάσμα. Το ιώδιο εφόσον προσληφθεί από τον θυρεοειδικό ιστό,
ενσωματώνεται στις θυρεοειδικές ορμόνες, οργανοποιείται και δεσμεύεται από την
θυρεοσφαιρίνη. Το ραδιενεργό 131Ι εκπέμπει κυρίως γ ακτινοβολία (ενέργειας
364KeV) αλλά και β ακτινοβολία. Η ενέργεια των β σωματιδίων είναι 0.606 MeV και
ο χρόνος ημίσιας ζωής 8.06 ημέρες. Η εκπομπή β ακτινοβολίας, η υψηλή ενέργεια
της γ ακτινοβολίας ( η οποία υπερβαίνει την ιδανική ενέργεια για την χρήση της γ
camera και οδηγεί σε υποβάθμιση της εικόνας και μειωμένη ευαισθησία) αλλά και
ο μακρύς χρόνος ημιζωής του είναι τα κυριότερα μειονεκτήματα στα οποία
οφείλεται ο περιορισμός στην χρήση του για διαγνωστικούς σκοπούς, η οποία
περιορίζεται κυρίως στο follow up των ασθενών με καρκίνο θυρεοειδούς. Αντίθετα
η ιδιότητα του να εκπέμπει β ακτινοβολία το καθιστά πολύ σημαντικό ως
θεραπευτικό μετεγχειρητικά σε ασθενείς με καρκίνο θυρεοειδούς και σε
περιορισμένες περιπτώσεις σε ασθενείς με υπερλειτουργία του αδένα. Το
ραδιενεργό ιώδιο χορηγείται από το στόμα. Απορροφάται πολύ γρήγορα από τον
γαστρεντερικό σωλήνα. Στα ευθυρεοειδικά άτομα ανιχνεύεται μέσα σε λίγα λεπτά
στους σιελογόνους αδένες ενώ φθάνει στα θυρεοειδικά κύτταρα στα 20-30΄από την
λήψη του ιωδίου. Η πρόσληψη και η οργανοποίηση του ιωδίου είναι πολύ γρήγορη.
Το φυσιολογικό ποσοστό καθήλωσης είναι 10-30% της χορηγούμενης δόσης. Λόγω
του υψηλού ποσοστού καθήλωσης του 131Ι στον θυρεοειδικό ιστό (15%) επιφέρουν
υψηλή ακτινοβόληση του θυρεοειδούς (78 rads/100μCi), ενώ μικρότερη
ακτινοβόληση επιδέχονται η ουροδόχος κύστη, το τοίχωμα του στομάχου και το
λεπτό έντερο και ακόμη μικρότερη το ήπαρ, οι όρχεις, οι ωοθήκες και ο μυελός των
οστών.
123 Iodine (123I)
Το 123Ι θεωρείται ιδανικότερο για την απεικόνιση του θυρεοειδούς σε σχέση
με το131Ι. Εκπέμπει ιδανική ενέργεια για απεικόνιση. Επίσης ο χρόνος ημιζωής του
είναι σαφώς μικρότερος (13.3 hrs) οπότε είναι ιδανικό και για καθυστερημένες
λήψεις και επιφέρει μικρότερη ακτινοβόληση του ασθενή. Όμως υπάρχουν κάποια
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μειονεκτήματα τα οποία περιορίζουν την χρήση του όπως προβλήματα στην
παρασκευή του (συνύπαρξη 124 και 125 Ι) οπότε και υψηλότερη ακτινοβόληση, το
υψηλό κόστος και ο μικρός χρόνος ημιζωής του που σημαίνει δυσκολία στην
διανομή και στην διαθεσιμότητα στα διάφορα τμήματα της Πυρηνικής Ιατρικής. Το
ποσοστό καθήλωσης του 123Ι στον θυρεοειδικό ιστό είναι 15% και επιφέρει
ακτινοβόληση του θυρεοειδούς (7.7 rads/400μCi) σαφώς χαμηλότερη του 131Ι.
Μικρότερη ακτινοβόληση επιδέχονται η ουροδόχος κύστη, το τοίχωμα του
στομάχου και το λεπτό έντερο και ακόμη μικρότερη το ήπαρ, οι όρχεις, οι ωοθήκες
και ο μυελός των οστών.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ 99mTc
Η μελέτη των παθήσεων θυρεοειδούς σπινθηρογραφικά μπορεί να γίνει είτε
ποιοτικά (εκτιμώντας οπτικά την πρόσληψη του ρ/φ) είτε ποσοτικά εκτιμώντας το %
ποσοστό καθήλωσης του ρ/φ (uptake).
Ποσοτική εκτίμηση (uptake)
Με τον όρο uptake εννοούμε την ποσοτικοποίηση της πρόσληψης του
ραδιοφαρμάκου στον θυρεοειδή αφαιρώντας την πρόσληψη του από τους γύρω
ιστούς (background- υπόστρωμα). Οι κυριότερες ενδείξεις είναι:


σχεδιασμός θεραπείας (ραδιενεργό ιώδιο, θυρεοειδεκτομή)



εκτίμηση της θεραπευτικής δόσης (χορήγηση μεγαλύτερης δόσης με
χαμηλότερη ακτινική επιβάρυνση)



εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία μετά από χορήγηση ραδιενεργού
ιωδίου.



Διαχρονική παρακολούθηση διαφοροποιημένου καρκίνου θυρεοειδούς

Ο προσδιορισμός του uptake μπορεί να γίνει με το 131Ι και το 99mTc. Ο
προσδιορισμός με το 99mTc δεν είναι τόσο ακριβής λόγω του ότι στο χρονικό
διάστημα όπου μετράται η καθήλωση υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σε
εξωθυρεοειδικούς ιστούς όπως αγγεία και σιελογόνους αδένες ανάλογη με αυτή
του θυρεοειδούς.
Τεχνική καθήλωσης με 131,123 I
Η τεχνική είναι απλή. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει από το στόμα 30-100μCi. Ο
ασθενής πρέπει να είναι νηστικός . Μέτρηση του uptake γίνεται στις 2-6 hrs (
αντικατοπτρίζει τον ρυθμό εγκλωβισμού του ιωδίου και την οργανοποίηση) και στις
48 hrs - 7 ημέρες (αντικατοπτρίζει την απελευθέρωση του ιωδίου).
Τεχνική καθήλωσης με 99mTc:


εφόσον παρασκευασθεί το ρ/φ τοποθετείται στη σύριγγα.



Τοποθέτηση της σύριγγας στην γ camera πριν τη χορήγηση και μέτρηση των
κρούσεων
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Χορήγηση i.v



Μέτρηση των υπολειπομένων κρούσεων στη σύριγγα



Λήψη σπινθηρογραφήματος



Μέτρηση των κρούσεων στον θυρεοειδή με την μέθοδο των ROIs(περιοχών
ενδιαφέροντος)

Οι φυσιολογικές τιμές καθήλωσης του 99mTc είναι 0.4-4% και η κυριότερη ένδειξη
είναι για τον υπολογισμό της θεραπευτικής δόσης.

Ποιοτική εκτίμηση (μορφολογική απεικόνιση του θυρεοειδούς)
Σήμερα οι περισσότερες ραδιοισοτοπικές τεχνικές πραγματοποιούνται με
επίπεδη (planar) γ camera (χρησιμοποιώντας κατευθυντήρα παραλλήλων οπών ή
οπής καρφίτσας- pinhole), με τομογραφικές τεχνικές SPECT (τομογραφία εκπομπής
φωτονίων) και τεχνικές PET (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων). Ο κατευθυντήρας
επιλογής για το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς είναι το pinhole το οποίο έχει την
δυνατότητα να μεγεθύνει τον αδένα ώστε να απεικονίζονται καλύτερα οι βλάβες. Η
χωρική διακριτική ικανότητα δηλαδή η ικανότητα να ξεχωρίζει ως διαφορετικά 2
σημεία σε πολύ κοντινή απόσταση είναι υψηλότερη από τα συστήματα SPECT.
Απαραίτητη είναι η προετοιμασία του ασθενή όσον αφορά την διακοπή
ουσιών οι οποίες επηρεάζουν την πρόσληψη του 99mTc, όπως οι θυρεοειδικές
ορμόνες( Τ4 διακοπή για 4-6 εβδομάδες και Τ3 διακοπή για 2-3 εβδομάδες),
ιωδιούχα σκευάσματα για 2-4 εβδομάδες, σκιαγραφικά για 2-4 εβδομάδες. Το 99mTc
χορηγείται ενδοφλεβίως σε δόση 1-5 mCi. Οι λήψεις ξεκινούν 20΄μετά την χορήγηση
λαμβάνοντας υπόψη την φαρμακοκινητική του ρ/φ του οποίου η μέγιστη
πρόσληψη επιτυγχάνεται στα 20-30΄. O ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με τον
λαιμό σε υπερέκταση έτσι ώστε ο θυρεοειδής να βρίσκεται σε παράλληλη θέση με
τον κατευθυντήρα. Η τοποθέτηση κάποιας πηγής (marker) στην στερνική εντομή
είναι απαραίτητη για την εκτίμηση των διαστάσεων του αδένα και την διάγνωση
καταδυόμενης βρογχοκήλης. Πριν την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου απαραίτητη
είναι η λήψη καλού ιστορικού ώστε να αποφευχθούν τα ψευδώς αρνητικά και
θετικά αποτελέσματα και η ψηλάφηση για την εκτίμηση των όζων και της
διόγκωσης.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι κυριότερες ενδείξεις για το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς είναι:


Εκτίμηση της βρογχοκήλης (οζώδης, απλή)



Εκτίμηση σπινθηρογραφική ψηλαφητού ευρήματος



Καθορισμός της λειτουργικής κατάστασης των θυρεοειδικών όζων (θερμοί,
ψυχροί, χλιαροί)
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Κλινικός υποθυρεοειδισμός ή υπερθυρεοειδισμός



Εκτίμηση θυρεοειδίτιδας



Διαφορική διάγνωση μάζας μεσοθωρακίου από θυρεοειδικό ιστό.



Εκτίμηση του αποτελέσματος της θεραπείας μετά ραδιενεργό
εγχείρηση



Υπολογισμός της θεραπευτικής δόσης ραδιενεργού Ι-131

ιώδιο ή

Στο παρελθόν το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς ήταν μια εξέταση ρουτίνας
στον χειρισμό των ασθενών με θυρεοειδική νόσος. Αυτή η τακτική άλλαξε με την
εμπειρία στην βιοψία δια λεπτής βελόνης, την ανάπτυξη της MRI με υψηλή
ανατομική διακριτική ικανότητα και με την εμπειρία ότι το σπινθηρογράφημα
θυρεοειδούς δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη διάγνωση σε κάποιες περιπτώσεις.
Έτσι ο κύριος ρόλος του σπινθηρογραφήματος εστιάζεται στον καθορισμό των
θυρεοειδικών όζων.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Σπινθηρογραφικά η απεικόνιση του αδένα ποικίλλει από άτομο σε άτομο.
Φυσιολογική αυξημένη πρόσληψη παρατηρείται στους σιελογόνους αδένες ενώ
κάποια υποτυπώδη πρόσληψη μπορεί να φανεί και στην ανατομική περιοχή του
οισοφάγου, αριστερά της μέσης γραμμής και τεκμηριώνεται με την κατάποση νερού
οπότε η ραδιενέργεια απομακρύνεται. Η κατανομή του ραδιοφαρμάκου είναι
ομοιογενής με σχετικά ελαττωμένη πρόσληψη αυτού στην περιφέρεια. Ο δεξιός
λοβός συχνά είναι μεγαλύτερος από τον αριστερό. Στα ευθυρεοειδικά άτομα
παρατηρείται ομοιογενής και ικανοποιητική πρόσληψη του ρ/φ στον θυρεοειδικό
ιστό με ομαλά όρια. Ο ισθμός μπορεί να απεικονιστεί. Αυξημένη ένταση της
πρόσληψης μπορεί να παρουσιασθεί στην μεσότητα των λοβών η οποία οφείλεται
σε πάχυνση του ιστού στην περιοχή. Η πρόσληψη του ρ/φ στην περιοχή του ισθμού
ποικίλλει από ασθενή σε αυξημένη ένταση. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται
ασθενώς και ο πυραμοειδής λοβός όπως στον υπερθυρεοειδισμό, θυρεοειδίτιδα
Hashimoto.

Φυσιολογικές παραλλαγές
α.
Στο 90% των περιπτώσεων ο δεξιός λοβός είναι μεγαλύτερος του
αριστερού και προσλαμβάνει εντονότερα το ραδιοφάρμακο, β. Στο 50% των
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περιπτώσεων υπερτερεί ο αριστερός λοβός και στο υπόλοιπο 5% οι δύο λοβοί
έχουν τις ίδιες διαστάσεις, γ. Η απεικόνιση του πυραμοειδή λοβού

Απεικόνηση
πυραμοειδούς
λοβού

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Σε ένα σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς παρατηρούμε


Μέγεθος, σχήμα



Πρόσληψη (αυξημένη, μειωμένη, ομοιογενής, ανομοιογενής, απουσία)



Ύπαρξη εστιακών ανωμαλιών (ψυχροί, θερμοί, χλιαροί όζοι)



Εκτίμηση εξωθυρεοειδικής πρόσληψης στην περιοχή του τραχήλου και
μεσοθωρακίου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Απλή Βρογχοκήλη
Με τον όρο βρογχοκήλη εννοούμε την διόγκωση του θυρεοειδούς. Η κλινική
εξέταση σε συνδυασμό με το υπερηχογράφημα θεωρείται η gold standard τεχνική.
Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος είναι συμπληρωματικός για την διαφορική
διάγνωση της απλής βρογχοκήλης, πολυοζώδης βρογχοκήλη και τοξικής
βρογχοκήλης, πολύ σημαντικό για την μετέπειτα θεραπευτική αντιμετώπιση.
Σπινθηρογραφικά η απλή βρογχοκήλη παρουσιάζεται με αύξηση των ορίων του
αδένα και ομοιογενής πρόσληψη του ρ/φ χωρίς διαφοροποίηση όζων.
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Πολυοζώδη βρογχοκήλη
Μια άλλη κατηγορία βρογχοκήλης είναι η πολυοζώδης βρογχοκήλη της
οποίας η εμφάνιση είναι πολύ συχνή. Η πιο συχνή αιτία της πολυοζώδους
βρογχοκήλης είναι η μειωμένη πρόσληψη του I από τις τροφές γνωστή και ως
ενδημική βρογχοκήλη ή κολλοειδής οζώδης βρογχοκήλη. Κλινικά μπορεί να είναι
ασυμπτωματική,
να
συνυπάρχει
υπερθυρεοειδισμός
και
σπανιότερα
υποθυρεοειδισμός σε έδαφος Hashimoto. Το μέγεθος του αδένα ποικίλλει όπως
επίσης και το μέγεθος των όζων. Σπινθηρογραφικά απεικονίζεται είτε με σχετικά
ανομοιογενή πρόσληψη (λόγω της ύπαρξης πολύ μικρών όζων <1cm οι οποίοι
μπορεί να μην απεικονισθούν λόγω της χαμηλότερης διακριτικής ικανότητας της γ
camera) είτε με σαφώς ανομοιογενή πρόσληψη με διαφοροποίηση πολλαπλών
όζων (διαφόρων μεγεθών και διαφορετικής πρόσληψης: ψυχροί, θερμοί, χλιαροί) οι
οποίοι αντιστοιχούν σε περιοχές ίνωσης, εκφύλισης και σε λειτουργικούς
αναγεννητικούς όζους.

Η διαφορική διάγνωση η οποία θα πρέπει να γίνει αφορά:

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Μη απεικόνιση ή ασθενής απεικόνιση του θυρεοειδούς παρατηρείται σε: α.
τοξικό αδένωμα, β. θυρεοειδίτιδα, γ. μετά από ακτινοβόληση, δ. ημιαγενεσία,
συγγενής απουσία ενός ή και των 2 λοβών, ε. θυρεοειδεκτομή(ολική, μερική), ζ.
χρήση ιωδιούχων σκευασμάτων (χολοκυστογραφία, πυελογραφία, ιωδιούχα
φάρμακα) και θυρεοειδικών ορμονών(Τ4 διακοπή για 6 εβδομάδες, Τ3 και
αντιβηχικά για 2 εβδομάδες)


Θυρεοειδίτιδα: μπορεί να είναι οξεία (ιογενής ή βακτηριακής αιτιολογίας),
υποξεία (αγνώστου αιτιολογίας) και χρόνια ( η συχνότερη μορφή). Στην
υποξεία θυρεοειδίτιδα (De Quervain), το σπινθηρογράφημα μπορεί να
δείξει τυπική εικόνα διάχυτης ελαττωμένης συγκέντρωσης του
ραδιοφαρμάκου στο θυρεοειδή. Στην Θυρεοειδίτιδα
Hashimoto, τα
σπινθηρογραφικά ευρήματα ποικίλλουν ( φυσιολογική απεικόνιση του
αδένα, διάχυτη μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου σε όλη την έκταση
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αυτού, διαφοροποίηση πολλαπλών ή/και μονήρων ψυχρές περιοχές, καθώς
και συνδυασμός αυτών.

Απουσία
πρόσληψης του
ραδιοφαρμάκου
στον αδένα

2.Διαχύτως αυξημένη πρόσληψη παρατηρείται σε:
α. υπερθυρεοειδισμό: Τα κυριότερα αίτια υπερθυρεοειδισμού είναι: 1. Ν.Graves
(διάχυτη τοξική βρογχοκήλη): Εάν το υπερηχογράφημα είναι τυπικό για N. Graves
(τυπικά ελαττωμένη ηχοδομή σε όλη την έκταση του αδένα), το σπινθηρογράφημα
δεν έχει σημαντικό ρόλο. Η τοξική βρογχοκήλη δεν θεωρείται από τις κυριότερες
ενδείξεις του σπινθηρογραφήματος θυρεοειδούς παρά μόνο στην περίπτωση μη
διαγνωστικού υπερηχογραφήματος και για την εκτίμηση του μεγέθους και της
καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου ώστε να υπολογισθεί η θεραπευτική δόση του
131Ι. Σπινθηρογραφικά η N. Graves διαφέρει από την απλή βρογχοκήλη.
Παρατηρείται διάχυτη αυξημένη καθήλωση του ρ/φ στον θυρεοειδή με σαφώς
μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου από τους παρακείμενους ιστούς. Λόγω
της υπερπλασίας του θυρεοειδικού ιστού απεικονίζεται και ο πυραμοειδής λοβός.
Βέβαια η αύξηση του μεγέθους μπορεί να παρουσιασθεί και σε λέμφωμα και σε
ενεργό φάση θυρεοειδίτιδας. 2. N. Hashimoto (σε φάση υπερθυρεοειδική)
3.Εστιακή αυξημένη καθήλωση
Εστιακή αυξημένη καθήλωση με καταστολή ή όχι του λοιπού παρεγχύματος.

τοξικό αδένωμα με πλήρη καταστολή του λοιπού
θυρεοειδικού ιστού
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τοξικό αδένωμα με κεντρική κυστική εκφύκιση και
μερική καταστολή του λοιπού θυρεοειδικού ιστού.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΤΙΑΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
Τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει το σπινθηρογράφημα
θυρεοειδούς στην περίπτωση εστιακών ανωμαλιών είναι τα εξής: η παρουσία ενός
ή πολλαπλών όζων και ο καθορισμός του λειτουργικού status των όζων αυτών
(θερμοί, ψυχροί, χλιαροί) ο οποίος έχει άμεση σχέση με την οργανοποίηση του
ιωδίου. Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι πολύ συχνοί, συχνότεροι στις γυναίκες και η
εμφάνιση τους αυξάνει με την ηλικία. Τα κυριότερα αίτια θυρεοειδικών όζων είναι:


Λειτουργικό αδένωμα



Πολυοζώδης βρογχοκήλη



Μη λειτουργικό αδένωμα



Κυστικό μόρφωμα



Αιμορραγική κύστη



Κακοήθεια



Εστιακή θυρεοειδίτιδα

Σπινθηρογραφικά οι όζοι αυτοί ταξινομούνται ως εξής:


Ψυχροί όζοι (περιοχές
ραδιοφαρμάκου)

μειωμένης

ή

απουσίας

πρόσληψης

του
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Θερμοί όζοι (περιοχές με αυξημένη πρόσληψη σε σχέση με τον φυσιολογικό
ιστό).



Χλιαροί όζοι (περιοχές των οποίων η πρόσληψη δεν διαφοροποιείται σαφώς
από το φυσιολογικό παρέγχυμα και κλινικά εντάσσονται στην κατηγορία των
ψυχρών όζων). Κάποιες φορές οι ψυχροί όζοι αναγνωρίζονται ως χλιαροί
λόγω του υπερκείμενου ή υποκείμενου λειτουργικού ιστού ο οποίος
καλύπτει τον ψυχρό όζο. Και αυτός είναι ο λόγος που οι χλιαροί όζοι θα
πρέπει να θεωρούνται ως ψυχροί.
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Ψυχροί όζοι
Η πλειονότητα των θυρεοειδικών όζων είναι ψυχροί ή μη λειτουργικοί. Η
πιθανότητα ένας μονήρης ψυχρός όζος να παριστά κακοήθεια κυμαίνεται στο 5%40%. Ψυχροί (μη λειτουργικοί) όζοι μπορεί να οφείλονται σε


Κύστες συμπαγείς ή αιμορραγικές



Όζοι με εκφυλίσεις



Θυρεοειδίτιδα



Αποστήματα



Αδένωμα, ca

Ψυχροί όζοι οι οποίοι έχουν μικρότερη πιθανότητα να παριστούν κακοήθεια
θεωρούνται οι εξής:


Όζοι οι οποίοι καταλαμβάνουν ολόκληρο λοβό είναι πιο πιθανό να
οφείλονται σε υποξεία θυρεοειδίτιδα.



Μεγάλοι, μαλακοί όζοι στην ψηλάφηση συχνά παριστούν κύστεις.



Όζοι οι οποίοι συνδυάζονται με υπερθυρεοειδισμό



Άλγος με ψηλαφητό κινητό λεμφαδένα πολυοζώδης βρογχοκήλη

Ψυχροί όζοι με αυξημένο κίνδυνο κακοήθειας θεωρούνται οι εξής:


Μετά από ακτινοβόληση της περιοχής



Ψηλαφητή σκληρή διόγκωση

Το σπινθηρογράφημα είναι μια πολύ ευαίσθητη τεχνική για την εκτίμηση
των ψυχρών όζων , όμως παρουσιάζει τους εξής περιορισμούς: δεν μπορεί να
τεκμηριώσει ή να αποκλείσει την κακοήθεια σε περίπτωση ύπαρξης ψυχρού όζου
και δεν μπορεί να κάνει την διαφορική διάγνωση καλοήθειας- κακοήθειας. Επίσης
ψηλαφητοί όζοι< 1cm μπορεί να μην απεικονισθούν.

Θερμοί όζοι
Οι λειτουργικοί θυρεοειδικοί όζοι μπορεί να είναι πολλαπλοί ή μονήρεις.
Ένας θερμός όζος έχει λιγότερο από 1% πιθανότητα να παριστά κακοήθεια.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΩΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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Είναι μια σημαντική ένδειξη του σπινθηρογραφήματος θυρεοειδούς για την
διαφορική διάγνωση μάζας μεσοθωρακίου από θυρεοειδικό ιστό.Το ρ/φ εκλογής
είναι : 131,123I λόγω της υψηλότερης καθήλωσης στον αδένα, του υψηλότερου
στόχου / υπόστρωμα, της μικρότερης οστικής απορρόφησης από το στέρνο.

99mTc pertechnetate

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
1. Υπερηχογράφημα: θεωρείται η 1η εξέταση μαζί με τον ορμονολογικό έλεγχο η
οποία θα πρέπει να πραγματοποιείται. Έχει τα εξής πλεονεκτήματα:


Υψηλή διακριτική ικανότητα



Ακριβείς ανατομικές πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και την
ομοιογένεια



Καθοδηγεί με ακρίβεια την βιοψία δια λεπτής βελόνης



Δεν επιφέρει ακτινική επιβάρυνση



Έχει χαμηλό κόστος και είναι εύκολα διαθέσιμη

2. Βιοψία δια λεπτής βελόνης. Η βιοψία δια λεπτής βελόνης είναι η μέθοδος
εκλογής για την διάγνωση της λειτουργικής κατάστασης των θυρεοειδικών όζων.
Είναι ασφαλής και ακριβής για την ομαδοποίηση των ασθενών οι οποίοι θα πρέπει
να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η ακρίβεια εκτιμάται στο 70-97%. Τα
ψευδώς αρνητικά κυμαίνονται στο 5%.
3. Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές για την εκτίμηση των παθήσεων του θυρεοειδούς
αδένα κατέχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή πράξη της Πυρηνικής
Ιατρικής, παρά την ανάπτυξη του υπερηχογραφήματος και της βιοψίας δια λεπτής
βελόνης που φαίνεται να περιορίζουν τον ρόλο του σπινθηρογραφήματος σε
ασθενείς με κλινικά ψηλαφητούς όζους. Λόγω του ότι οι ανατομικές πληροφορίες
υπολείπονται του υπερηχογραφήματος, το σπινθηρογράφημα δεν θα πρέπει να
είναι η 1η εξέταση. Ο ρόλος του όμως είναι σημαντικός ως συμπληρωματική
διευκρινιστική τεχνική σε πολλές περιπτώσεις και για την αρχική διάγνωση σε
άλλες. Πλεονεκτεί έναντι του υπερηχογραφήματος διότι εκτός από ανατομικές
πληροφορίες παρέχει και λειτουργικές.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ Ι-131
Ο καρκίνος θυρεοειδούς αποτελεί το 1% των κακοήθων όγκων με συχνότερο
ιστολογικό τύπο τα θηλώδη, θυλακιώδη (διαφοροποιημένα καρκινικά κύτταρα:8085%), αναπλαστικά (8-10%) και μυελοειδή (5-6%). Τα καλώς διαφοροποιημένα
καρκινώματα θυρεοειδούς έχουν καλύτερη πρόγνωση. Συγκεκριμένα το θηλώδες ca
θυρεοειδούς παρουσιάζει 5ετή - 10ετή επιβίωση σε ποσοστό περίπου 80-90%.
Ακολουθεί το θυλακιώδες Ca με περίπου 60-70% (τα υψηλής διαφοροποίησης
θυλακιώδη έχουν επιβίωση 70% ενώ τα χαμηλής περίπου 60%, λόγω εμφάνισης
πρώιμων μεταστάσεων). Από τα διαφοροποιημένα επιθηλιακά Ca το θηλώδες Ca
δίνει μεταστάσεις τοπικά σε ποσοστό 60-80% καθώς και στους πνεύμονες, στα οστά
και στον εγκέφαλο (κίνδυνος εγκεφαλικού οιδήματος μετά τη θεραπεία με
ραδιενεργό Ι 123). Το θυλακιώδες Ca δίνει τοπικές μεταστάσεις στους λεμφαδένες
σε ποσοστό περίπου 8% και συχνότερα αιματογενείς μεταστάσεις στα οστά και
στους πνεύμονες. Περίπου 2-3% των ασθενών με θυλακιώδες Ca έχουν μεταστάσεις
κατά το χρόνο της διάγνωσης. Στις περιπτώσεις του μυελοειδούς Ca το ποσοστό
επιβίωσης είναι περίπου 45%. Χειρότερη πρόγνωση έχουν τα αναπλαστικά
θυρεοειδικά Ca με ποσοστό επιβίωσης από 0-4%.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στον χειρισμό ασθενών με διαγνωσμένο ή
με υποψία καρκίνου θυρεοειδούς είναι :


Σταδιοποίηση πριν τη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο μέσω του ολόσωμου
προθεραπευτικού σπινθηρογραφήματος (whole body scan) για την ανάδειξη
μεταστάσεων και καθορισμό της δόσης



Καταστροφή υπολείμματος φυσιολογικού θυρεοειδικού ιστού μετά από
θυρεοειδεκτομή (ablation)



Καταστροφή καρκινικού ιστού λόγω τοπικής υποτροπής και σε περιπτώσεις
λεμφαδενικών διηθήσεων και απομακρυσμένων μεταστάσεων (θεραπεία)



Follow up των ασθενών μεκαρκίνο θυρεοειδούς για τον έλεγχο υποτροπής
και
μεταστάσεων
μέσω
του
ολόσωμου
μεταθεραπευτικού
σπινθηρογραφήματος (whole body scan).

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ολόσωμο σπινθηρογράφημα με 131Ι (Whole body scan)
Το διαγνωστικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα (προθεραπευτικό) γίνεται 72
ώρες μετά per os λήψη κάψουλας ραδιενεργού ιωδίου 2-5 mCi. Προετοιμασία: η
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μόνη προετοιμασία που απαιτείται για να γίνει ένα ολόσωμο σπινθηρογράφημα με
131Ι είναι η επίτευξη υψηλών τιμών της TSH > 30mUi. H αύξηση της τιμής της TSH
επιτυγχάνεται με 3 τρόπους : 1. Ενδογενή διέγερση: Ο ασθενής θα πρέπει να έχει
διακόψει την θεραπεία υποκατάστασης με Τ4 για 4-6 εβδομάδες ή Τ3 για 10 μέρες
πριν την λήψη του ιωδίου. 2. Εξωγενή χορήγηση ανασυνδυασμένης ΤSH (thyrogenrhTSH) σε 2 χορηγήσεις ενδομυϊκα σε 2 συνεχόμενες μέρες. Την 3η μέρα
λαμβάνεται η κάψουλα ιωδίου και 48 ώρες αργότερα πραγματοποιείται το
ολόσωμο σπινθηρογράφημα. 3. Mini διακοπή : συνδυασμός διακοπής
θυρεοειδικών ορμονών και χορήγηση thyrogen-rhTSH .
Φυσιολογικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα : Φυσιολογική πρόσληψη του ιωδίου
παρατηρείται στους σιελογόνους αδένες, ήπαρ, νεφρά, ουροδόχος κύστη και
έντερο το οποιί αποτελεί και τη μέθοδο αποβολής του από τον οργανισμό.

Ο ρόλος του προθεραπευτικού ολόσωμου σπινθηρογραφήματος για την αρχική
σταδιοποίηση φαίνεται να αμφισβητείται και πλέον έχει εγκαταληφθεί. Οι κύριοι
λόγοι είναι δύο : 1. Αδυναμία ανίχνευσης μεταστάσεων. Για να πραγματοποιηθεί
ένα ολόσωμο σπινθηρογράφημα θα πρέπει να δοθούν χαμηλές δόσεις ραδιενεργού
ιωδίου έως 5mCi. Είναι γνωστό ότι η ανίχνευση μεταστάσεων είναι ανάλογη της
χορηγούμενης δόσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η χορηγούμενη δόση τόσο μεγαλύτερη
είναι η πιθανότητα εντόπισης μεταστάσεων. Τα 5mCi που χορηγούνται δεν μπορούν
να ανιχνεύσουν μεταστάσεις. 2. Φαινόμενο ‘stunning”. Το ραδιενεργό ιώδιο
προσλαμβάνεται από τα θυρεοειδικά κύτταρα και προκαλεί λόγω της εσωτερικής
ακτινοβόλησης (εκπομπή β ακτινοβολίας) είτε μείωση του αριθμού των
λειτουργικών κυττάρων είτε μείωση της λειτουργικότητας και κυτταρικό θάνατο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν ακολούθήσει η θεραπεία με υψηλές δόσεις
ραδιενεργού ιωδίου να μην μπορεί να προσληφθεί από τα κύτταρα, να μη δράσει
και να αποτύχει η θεραπεία. Αντίθετα ο ρόλος του μεταθεραπευτικού ολόσωμου
σπινθηρογραφήματος είναι σημαντικός για την παρακολούθηση των ασθενών.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 131Ι
Η κυριότερη ένδειξη λήψης ραδιενεργού ιωδίου είναι η μεταχειρουργική
αντιμετώπιση των ασθενών με καλώς διαφοροποιημένο ca θυρεοειδούς. Υπάρχει
απόλυτη συνφωνία ότι η θεραπεία 1ης εκλογής για τους ασθενείς με υποψία
καρκίνου θυρεοειδούς είναι η ολική θυρεοειδεκτομή, καθώς σε ένα ποσοστό> 80%
των ασθενών που υποβάλονται σε θυρεοειδεκτομή παρουσιάζουν μικροσκοπικές
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εστίες και στον ετερόπλευρο λοβό, και η εκτομή διογκωμένων λεμφαδένων. Οι
κυριότερες ενδείξεις της μεταχειρουργικής αντιμετώπισης των ασθενών που έχουν
υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή είναι οι εξής:
Α. Η καταστροφή του φυσιολογικού θυρεοειδικού ιστού, υπολέιματος
(ablation)
Β. Η καταστροφή καρκινικού υπολείματος,
απομακρυσμένων μεταστάσεων (θεραπεία)

λεμφαδενικών

και

Γ. Εκτίμηση της ανταπόκρισης της θεραπείας και η παρακολούθηση των
ασθενών

Α. ABLATION
Η χειρουργική αντιμετώπιση σπάνια οδηγεί σε πραγματικά ολική εξαίρεση του
θυρεοειδικού ιστού ακόμη και στα χέρια του πιο έμπειρου χειρουργού. Λόγω του
ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών αυτών υπάρχει πολυεστιακότητα, θα
πρέπει οποιοδήποτε υπόλειμμα παραμείνει να καταστραφεί. Αυτό επιτυγχάνεται με
τη λήψη 131 Ι λόγω της β ακτινοβολίας που εκπέμπει και προκαλεί κυτταρικό
θάνατο. Για την επιτυχή έκβαση του θα πρέπι να ληφθούν υπόψη τα εξής:
1. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη του 131Ι
2. Κριτήρια ομαδοποίηση των ασθενών
3. Κατάλληλη δόση και κατάλληλος χρόνος λήψης
1. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη του 131Ι
Α. ιστολογικός τύπος της βλάβης (βαθμός διαφοροποίησης): μόνο
βλάβες με ιστολογικό τύπο καλώς διαφοροποιημένου όγκου (θυλώδεςθηλακιώδες) είναι υποψήφιες για λήψη ραδιενεργού ιωδίου.
Μυελοειδές, μεταστατικό και αναπλαστικό ca θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με άλλου τύπου θεραπεία.
Β. υπολειμματική μάζα: εάν ο υπολειμματικός ιστός είναι μεγάλος τότε
προτιμάται η περίπτωση επαναλληπτικού χειρουργείου καθώς τι 131Ι
δεν θα μπορέσει να το καταστρέψει
Γ. ομοιογένεια του όγκου : όσο πιο ομοιογενής είναι ο υπολειπόμενος
ιστός τόσο πιο επιτυχής θα είναι η πρόσληψη του 131Ι
2. Κριτήρια ομαδοποίησης των ασθενών
Παλαιότερα πίστευαν ότι όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε
θυρεοειδεκτομή θα πρέπει να λαμβάνουν μεταχειρουργικά ραδιενεργό
ιώδιο. Σύμφωνα όμως με τα τελευταία δεδομένα οι ασθενείς υποψήφιοι για
λήψη 131 I ablation κατατάσσονται σε 3 ομάδες:
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α. πολύ χαμηλού κινδύνου : οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ καλή πρόγνωση,
το ποσοστό υποτροπής είναι πολύ χαμηλό και η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί
με το χειρουργείο. Στην ομάδα αυτή των ασθενών δεν συνιστάται λήψη 131
ablation.
β. Ασθενείς υψηλού κινδύνου: οι ασθενείς αυτοί έχουν υψηλή πιθανότητα
υποτροπής και εμφάνισης μεταστάσεων. Απαραίτητη σε αυτή την ομάδα
είναι η λήψη 131Ι η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει κατά 50% την
πιθανότητα υποτροπής.
γ. ασθενείς χαμηλού- μέσου κινδύνου : η ομάδα αυτή συγκεντρώνει όλους
τους προβληματισμούς. Σε αυτή την ομάδα συνιστάται α. χορήγηση
χαμηλών δόσεων, β. μη λήψη 131Ι και παρακολούθηση.

3.Κατάλληλη δόση και κατάλληλος χρόνος λήψης
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά το ablation είναι η επιλογή της κατάλληλης
δόσης ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη αποτελεσματικότητα με την χαμηλότερη
ακτινική επιβάρυνση και τις λιγότερες παρενέργειες. Για τους ασθενείς πολύ
χαμηλού κινδύνου (βλάβη< 1cm χωρίς διήθηση κάψας) μια χαμηλή δόση ≈ 30 mCi
θα μπορούσε να καταστρέψει το φυσιολογικό υπόλειμμα. Σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου απαιτούνται υψηλές δόσεις ≈ 100 mCi και σε περίπτωση διήθησης
θυρεοειδικής κάψας απαιτούνται 120 mCi. Συνήθως η δόση που δίνεται είναι
100mCi.
Σχετικά με το πότε θα πρέπει να δίδεται το 131I μετά το χειρουργείο δεν υπάρχει
κάποια απόλυτη συμφωνία. Το απόλυτο ασφαλές χρονικό διάστημα που θα
πρέπει να μεσολαβεί είναι από 6 εβδομάδες έως 6 μήνες.
Προετοιμασία: Ο ασθενής μετά την επέμβαση τίθεται σε θεραπεία
υποκατάστασης με θυρεοειδικές ορμόνες (Τ4) για 4-6 εβδομάδες. Διακοπή του Τ4
και αλλαγή σε Τ3 για 2 εβδομάδες. Διακοπή του Τ3 για 11-14 ημέρες. Εάν η ΤSH
είναι > 30 μονάδες δίδεται το ραδιενεργό ιώδιο. Ακολουθεί μεταθεραπευτικό
ολόσωμο σπινθηρογράφημα 2-6 ημέρες αργότερα. 24 hrs μετά δίδεται ορμονική
υποκατάσταση .Ο ασθενής που θα λάβει θεραπεία, πρέπει 2-3 εβδομάδες πριν τη
θεραπεία να παίρνει όσο γίνεται λιγότερο ιώδιο (μεγαλύτερη συγκέντρωση του
ραδιενεργού 131Ι στον όγκο). Μετά τη λήψη του 131Ι, ο ασθενής θα πρέπει να
ακολουθεί κάποια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας ιωδίου και να ενυδατώνεται.

Δωμάτιο ιωδιοθεραπείας
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Β. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ME 131I
Ο όρος θεραπεία χρησιμοποιείται για την καταστροφή όχι του φυσιολογικού
υπολείμματος αλλά του καρκινικού ιστού σε περίπτωση τοπικής υποτροπής,
λεμφαδενικών μεταστάσεων και απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η θεραπευτική
δόση είναι υψηλότερη συγκριτικά της δόσης ablation. Η θεραπευτική δόση
κυμαίνεται από 120mCi – 200 mCi. Σε περίπτωση τοπικής υποτροπής και
λεμφαδενικών διηθήσεων η συνήθης δόση είναι 120 mCi-150mCi. Σε περίπτωση
απομακρυσμένων μεταστάσεων η δόση κυμαίνεται στα 200mCi ενώ για τις οστικές
μεταστάσεις >200mCi.
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΛΗΨΗΣ 131Ι
Διακρίνονται στις άμεσες και απώτερες.
Άμεσες:


Παροδική σιαλαδενίτιδα. Οι σιαλογόνοι αδένες δέχονται σημαντική
ακτινοβόληση λόγω της ικανότητας τους να προσλαμβάνουν ιώδιο. Αυτός
είναι ο λόγος που ο ασθενής θα πρέπει να ενυδατώνεται ώστε να βοηθηθεί
η απομάκρυνση του ιωδίου από τους αδένες. Η διάγνωση γίνεται εύκολα
βασιζόμενη στα κλινικά σημεία: πόνος, οίδημα αμφοτερόπλευρο συνήθως.
Το χρονικό διάστημα εμφάνισης είναι 3 ημέρες μετά την χορήγηση.



Μεταθεραπευτική εμφάνιση κυστικών εκφυλίσεων



Ξηροστομία, μειωμένη γεύση, δυσγευσία (μεταλλική γεύση). Αυτά είναι
παροδικά και διαρκούν λίγες εβδομάδες αλλά μπορεί να είναι και μόνιμα.



Ακτινική γαστρίτιδα: είναι σπάνια και εμφανίζεται μετά από υψηλές δόσεις.



Thyroid storm: είναι μια σπάνια επιπλοκή οφειλόμενο σε λειτουργικές
μεταστάσεις και υψηλή καθήλωση του ιωδίου. Η αντιμετώπιση γίνεται με
αντιθυρεοειδικά φάρμακα και β blockers.



Παράλυση φωνητικών χορδών: σπάνια επιπλοκή η οποία απαιτεί
τραχειοστομία για 2 μήνες. Είναι πιο συχνή στις περιπτώσεις θεραπείας
υπερθυρεοειδισμού με ιώδιο.



Καταστολή του μυελού των οστών: μπορεί να συμβεί μέσα στον 1ο μήνα από
την ιωδοθεραπεία και είναι παροδική. Συμβαίνει συνήθως σε ασθενείς: οι
οποίοι έχουν λάβει αθροιστικά υψηλές δόσεις ιωδίου, σε ασθενείς με
επιπλέον εξωτερική ακτινοβόληση και σε ασθενείς με εκτεταμένες οστικές
μεταστάσεις.



Παροδική καταστολή ωοθηκών



Πόνος, αιμορραγία και οίδημα μπορεί να εμφανισθεί τοπικά στην περιοχή
των μεταστάσεων λόγω της μετακτινικής φλεγμονής. Το πιο σοβαρό είναι η
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εγκεφαλική αιμορραγία ή οίδημα λόγω των λειτουργικών εγκεφαλικών
μεταστάσεων

Απώτερες:


Μυελογενής λευχαιμία: περίπου 2% σε ασθενείς μετά από θεραπεία
μεταστάσεων



Μονιμη καταστολή μυελού των οστών



Αζοοσπερμία η οποία μπορεί να προκαλέσει στείρωση



Πνευμονική ίνωση: σε περίπτωση πνευμονικών μεταστάσεων οι οποίες
αντιμετωπίζονται με ιώδιο

Οι απώτερες επιπλοκές εμφανίζονται σπάνια και μετά από πολύ υψηλές δόσεις
συνήθως >1000mCi.
Η θεραπεία με 131Ι μπορεί να επαναληφθεί 5-10 φορές (1 δόση κάθε 6-12 μήνες).

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η 3η πολύ σημαντική ένδειξη για λήψη 131Ι σε ασθενείς με καλώς
διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς είναι η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην
λήψη 131Ι και η διαχρονική παρακολούθηση. Η παρακολούθηση των ασθενών
βασίζεται σε : α. εκτίμηση της Tg (θυρεοσφαιρίνη), β. ολόσωμο σπινθηρογράφημα
μεταθεραπευτικό και PET scan, γ. υπερηχογράφημα τραχήλου. Η Tg είναι ο πιο
ευαίσθητος και ειδικός δείκτης με μεγαλύτερη ευαισθησία του ολόσωμου
σπινθηρογραφήματος. Τιμές >8ng/ml είναι ενδεικτικές για θεραπεία.
Το ολόσωμο σπινθηρογράφημα πραγματοποιείται 10 ημέρες μετά την λήψη
δόσεων ablation η θεραπείας με την ήδη χορηγημένη δόση. Αυτή η μελέτη
χρησιμοποιείται ως baseline μελέτη (εκτίμηση υπολείμματος, εκτίμηση
μεταστάσεων).
Το 2ο επαναλληπτικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα
πραγματοποιείται μετά από προετοιμασία του ασθενή όπως ακριβώς και για το
προθεραπευτικό ολόσωμο (λήψη 5mCi 131 I) στους 6-12 μήνες μετά την θεραπεία
(η μέγιστη δράση του ιωδίου αναμένεται στους 6-12 μήνες). Επαναλληπτικά
σπινθηρογραφήματα πραγματοποιούνται ανα έτος για 5 έτη από την αρχική
διάγνωση.
Η κυριότερη ένδειξη της νεότερης τεχνικής PET είναι σε περιπτώσεις ασθενών με
υψηλά επίπεδα Τg και αρνητικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα με 131Ι. Το
ιδανικότερο ρ/φ για τις μελέτες PET είναι το FDG το οποίο προσλαμβάνεται από τα
χαμηλής διαφοροποίησης καρκινώματα σε αντίθεση με το ιώδιο το οποίο
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προσλαμβάνεται από τους καλώς διαφοροποιημένους όγκους. Το σπινθηρογραφικό
αυτό mismatch ονομάζεται ‘flip flop”. Η ειδικότητα του PET scan στην εκτίμηση των
μεταστάσεων κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα : 95%. Οι κυριότερες ενδείξεις
είναι:


whole body scan αρνητικό + υψηλές τιμές TG



MTC ( μυελοειδές) με αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο και υψηλή τιμή
καλσιτονίνης



follow up

Για το σπινθηρογράφημα με FDG-PETδεν απαιτείται διακοπή της θεραπείας με
θυρεοειδικές ορμόνες. Η ευαισθησία κυμαίνεται στο 60-93%.

Πνευμονικές μεταστάσεις

υπολλειμμα θυρεοειδικού ιστού + ηπατικές μετα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ



Αξονική τομογραφία: είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην εκτίμηση του
τραχήλου και μεσοθωρακίου παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για
την τοπογραφική σχέση της υπολειπόμενης μάζας στον τράχηλο με τα
παρακείμενα αγγεία.



Υπερηχογράφημα: εκτιμά την τοπική υποτροπή.



Μαγνητική τομογραφία: υψηλή ευαισθησία για την ενεργό νόσο, δεν
επιφέρει ακτινική επιβάρυνση. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι η
αδυναμία διαφορικής διάγνωσης καλοήθειας- κακοήθειας.
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

Οι παραθυρεοειδείς αδένες είναι 4 ή 6 συνήθως αλλά μπορεί να είναι
λιγότεροι ή και περισσότεροι σε ένα ποσοστό 6%. Είναι μικρά ωοειδή μορφώματα
τα οποία συχνά συγχέονται με τα λεμφογάγγλια και δύσκολα διαχωρίζονται από τον
λιπώδη ιστό. Διακρίνονται σε 2 ζεύγη: το άνω ζεύγος και το κάτω ζεύγος.
Φυσιολογικά συνήθως εντοπίζονται στον κάτω πόλο του θυρεοειδούς ενώ έκτοπη
θέση μπορούν να έχουν στο πρόσθιο μεσοθωράκιο και σε άλλες θέσεις.
Περιβάλλονται από ινώδη κάψα και αποτελούνται από κύτταρα: Κύρια κύτταρα
(είναι τα πολυπληθέστερα με μεγάλο υπερπυκνωτικό πυρήνα, άφθονα μιτοχόνδρια,
αναπτυγμένο σύστημα Golgi), οξύφιλα κύτταρα και διαυγή κύτταρα.
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Οι παραθυρεοειδείς αδένες εκκρίνουν την παραθορμόνη η οποία ρυθμίζει
τα επίπεδα του ασβεστίου και του φωσφόρου στο αίμα και την ανακατασκευή των
οστών. Η παραθορμόνη είναι μια πολυπεπτιδική ορμόνη η οποία εκκρίνεται από τα
κύρια κύτταρα (από ένα αρχικό πολυπεπτίδιο την pre-proparathormone η οποία
μετατρέπεται σε proPTH μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο και αυτή σε PTH μέσα
στο Golgi) των παραθυρεοειδών αδένων. Στην συνέχεια αποθηκεύεται στα
εκκριτικά κοκκία και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία όπου διασπάται ταχύτατα
σε 2 τμήματα. Αποτελείται από 84 αμινοξέα που στο ένα άκρο της φέρει αμινική
ομάδα και στο άλλο καρβοξυλική. Παράγοντες που ρυθμίζουν την έκκριση της είναι
: επίπεδα ασβεστίου στο αίμα ( μείωση των επιπέδων του ασβεστίου
απελευθέρωση PTH), επίπεδα φωσφόρου, επίπεδα μαγνησίου, αδρεναλίνη η οποία
διεγείρει την έκκριση παραθορμόνης, Vit D η οποία καταστέλλει την έκκριση
παραθορμόνης. Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε υπερέκκριση
της παραθορμόνης λόγω μονήρους υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδικού
αδενώματος (85%), πολλαπλά αδενώματα (1-3%), διάχυτη υπερπλασία των αδένων
(15%) και σε παραθυρεοειδικό καρκίνωμα (3%) τα οποία θεωρούνται ότι έχουν
αργή εξέλιξη και ιάσιμα εάν εξαιρεθούν πριν δώσουν μεταστάσεις. Ο πρωτοπαθής
υπερπαραθυρεοειδισμός δεν είναι σπάνια νόσος. Εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες
και η συχνότητα του αυξάνει με την ηλικία. Η διάγνωση βασίζεται σε αυξημένα
επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης στον ορό, σε μειωμένα επίπεδα φωσφόρου,
και σε απεικονιστικές τεχνικές:


Επεμβατικές: αγγειογραφία
Βιοψία
Διεγχειρητικό υπερηχογράφημα



Μη επεμβατικές: υπερηχογράφημα (ευαισθησία 43-75%)
Αξονική, μαγνητική ( ευαισθησία 76% και 50-93%

αντίστοιχα)
Σπινθηρογράφημα
Όλες οι προαναφερθείσες μη επεμβατικές τεχνικές παρουσιάζουν χαμηλή
ευαισθησία για τα μικρά αδενώματα και τους υπερπλαστικούς αδένες γεγονός που
οδηγεί συχνά στις επεμβατικές τεχνικές.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

H απεικονιστική προσέγγιση των παραθυρεοειδών αδένων σχετίζεται με ένα
μεγάλο αριθμό συζητήσεων που αφορούν 2 ερωτήματα: την σωστή επιλογή των
ασθενών και την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής. Υπάρχουν διάφορες
απεικονιστικές τεχνικές οι οποίες συμμετέχουν στον διαγνωστικό αλγόριθμο για την
απεικόνιση των παραθυρεοειδών αδένων, οι οποίες όμως παρουσιάζουν
προβλήματα
μειώνοντας έτσι την διαγνωστική τους αξία όπως: Ύπαρξη
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εξωπαραθυρεοειδικών όζων στην περιοχή του λαιμού (λεμφαδένες, όζοι
θυρεοειδούς), μικρό μέγεθος των παραθυρεοειδών αδένων, συχνή συνύπαρξη
βρογχοκήλης ή θυρεοειδίτιδας και ύπαρξη έκτοπου αδένα.
Το ιδανικό ραδιοφάρμακο για την σπινθηρογραφική απεικόνιση των
παθολογικών παραθυρεοειδών αδένων θα πρέπει :


Να έχει ιδανικά απεικονιστικά χαρακτηριστικά και ικανότητα σύνδεσης με το
ιδανικό ραδιοισότοπο της Πυρηνικής Ιατρικής, το 99mTc



Να επιφέρει χαμηλή ακτινική επιβάρυνση και τοξικότητα



Να χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για τον
παραθυρεοειδικό ιστό.



Να έχει εκλεκτική πρόσληψη δηλ να προσλαμβάνεται μόνο από τον
παραθυρεοειδικό ιστό και όχι από τον θυρεοειδή και παρακείμενους ιστούς



Να έχει μεγάλο χρόνο παραμονής στον παραθυρεοειδή ώστε να
λαμβάνονται και απώτερες λήψεις στις οποίες υπάρχει μειωμένο
υπόστρωμα.

Τα ραδιοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των
παραθυρεοειδών αδένων είναι:


201



Ισονιτρίλια επισημασμένα με 99mTc (sestamibi, tetrofosmin): η βιοκινητική
του χαρακτηρίζεται από 2 φάσεις. Κατά την αρχική φάση προσλαμβάνεται
και από τον θυρεοειδή και τους παραθυρεοειδείς. Κατά την 2 η φάση
παραμένει μόνο στους παθολογικούς παραθυρεοειδείς λόγω της γρήγορης
απομάκρυνσης του από τον θυρεοειδή.

Tl: προσλαμβάνεται και από τον θυρεοειδή και από τους παθολογικούς
παραθυρεοειδείς. Οι φυσιολογικοί παραθυρεοειδείς λόγω του μικρού
μεγέθους δεν απεικονίζονται.

Κλινικές ενδείξεις
Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος βασίζεται σε 2 διαφορετικές κλινικές
καταστάσεις:
Πριν την 1η διερευνητική επέμβαση αρχικά υπήρχε η άποψη ότι το
σπινθηρογράφημα έχει ρόλο μόνο σε ασθενείς με αποδεδειγμένο
υπερπαραθυρεοειδισμό ως προεγχειρητική μέθοδος πριν από την 2η επέμβαση.
Όμως λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εμφάνισης νέων ρ/φ το
σπινθηρογράφημα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο προεγχειρητικά μειώνοντας
την νοσηρότητα και το κόστος. Σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό,
η αμφοτερόπλευρη διερευνητική επέμβαση από ένα έμπειρο χειρουργό είναι
αποτελεσματική στο 95% των περιπτώσεων. Οπότε το σπινθηρογράφημα με μια
ευαισθησία 90% δεν μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό αυτό. Η προσφορά του
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προεγχειρητικού σπινθηρογραφήματος είναι σαφέστατα στις περιπτώσεις έκτοπων
αδενωμάτων. Λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια η χειρουργική τείνει να γίνει όλο
και λιγότερο επεμβατική το σπινθηρογράφημα κερδίζει έδαφος εφόσον μπορεί να
καθοδηγήσει σωστά τον χειρουργό για την ακριβή θέση της βλάβης. Γενικά όσον
αφορά το ρόλο του προεγχειρητικού σπινθηρογραφήματος πριν την 1 η
διερευνητική είναι ο εξής:


η ακριβής εντόπιση της βλάβης ώστε να μην γίνει αμφοτερόπλευρη
εκτομή



ανίχνευση έκτοπου αδενώματος



διαφορική διάγνωση από εξωπαραθυρεοειδικές βλάβες



μείωση του χρόνου επέμβασης

Επαναληπτική διερευνητική παραθυρεοειδεκτομή: σε αυτή την περίπτωση το
προεγχειρητικό σπινθηρογράφημα έχει σπουδαίο ρόλο. Η νοσηρότητα σε ασθενείς
οι οποίοι ήδη έχουν υποβληθεί σε παραθυρεοειδεκτομή , είναι αυξημένη, όπως
επίσης και η πιθανότητα ύπαρξης έκτοπου αδένα σε περιπτώσεις όπου μετά από
μια επιτυχής επέμβαση ο υπερθυρεοειδισμός εμμένει ή υποτροπιάζει (ποσοστό
3.2% και 0.7% αντίστοιχα) Το προεγχειρητικό σπινθηρογράφημα βελτιώνει το
ποσοστό επιτυχίας από 65% σε 80-90%. Ό κύριος ρόλος του έγκειται όχι τόσο στην
αρχική επέμβαση αλλά κυρίως στην περίπτωση αύξησης των τιμών της
παραθορμόνης μετά την παραθυρεοειδεκτομή, ένδειξη υπολλειπόμενου ιστού. Με
το σπινθηρογράφημα αναδεικνύεται η ύπαρξη και η ακριβής εντόπιση
υπερλειτουργούντος παραθυρεοειδούς. Οι μέθοδοι εντόπισης πριν την 2η
επέμβαση είναι χρήσιμες στο να μειώνουν τις επιπλοκές κατευθύνοντας τον
χειρουργό σε μια συγκεκριμένη ανατομική περιοχή μειώνοντας τον χρόνο της
επέμβασης.
Follow up

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα:


αφαιρετικό σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών (
pertechnetate/ 201 Tl chloride).



αφαιρετικό σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών (201 Tl
chloride / 99mTc-pertechnetate)



αφαιρετικό σπινθηρογράφημα
sestamibi / 123Ι)

θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών

99m

Tc-

(99mTc
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αφαιρετικό σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών (99mTcpertechnetate / 99mTc sestamibi)



σπινθηρογράφημα 2 φάσεων με 99mTc sestamibi



σπινθηρογράφημα 2 φάσεων με 99mTc- tetrofosmin.

Τα 2 πιο ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα είναι το


αφαιρετικό σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών (
pertechnetate/ 201 Tl chloride).



σπινθηρογράφημα 2 φάσεων με 99mTc sestamibi

99m

Tc-

Αφαιρετικό σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών ( 99mTcpertechnetate/ 201 Tl chloride).
Η λογική της τεχνικής αυτής βασίζεται στην αφαίρεση (διαχωρισμό) της
πρόσληψης του ρ/φ στον παθολογικό παραθυρεοειδή από αυτή στον υπερκείμενο
θυρεοειδικό ιστό. Οι φυσιολογικοί παραθυρεοειδείς δεν απεικονίζονται λόγω του
πολύ μικρού μεγέθους τους. Το 99mTc προσλαμβάνεται από τον θυρεοειδικό ιστό
και το Tl ένα ανάλογο του καλίου προσλαμβάνεται από τον θυρεοειδικό και
παραθυρεοειδικό ιστό. Όταν η σπινθηρογραφική εικόνα του θυρεοειδούς
αφαιρείται από την εικόνα θυρεοειδούς- παραθυρεοειδών με το Tl απομονώνονται
περιοχές του Τl οι οποίες αποδίδονται σε παραθυρεοειδικό ιστό.
Τεχνική:
Ο ασθενής θα πρέπει να έχει κάνει την ίδια προετοιμασία για το
σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς (διακοπή φαρμάκων, ιωδιούχων σκευασμάτων,
λήψη σκιαγραφικών). Τοποθετούμε τον ασθενή σε ύπτια θέση και χορηγούμε 2-3
mCi Tl. Οι λήψεις ξεκινούν στα 2-3 ΄. Η μέγιστη πρόσληψη του Tl είναι στα 5-10΄.
Με το τέλος των λήψεων χορηγούνται 2-10mCi 99mTc και λαμβάνονται λήψεις μετά
από 15΄. Η αφαιρετική επεξεργασία γίνεται μέσω ειδικού επεξεργαστή. Υπάρχουν
διαφωνίες για το πιο από τα 2 ραδιοφάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 1 ο. το
Tl παράγει χαμηλότερη ενέργεια οπότε για να αποφευχθεί η αλληλεπίδραση των
ενεργειών θα πρέπει να χορηγείται 1ο. μια δεύτερη εκδοχή συνιστά 1ο το Tc για
διευκόλυνση του ασθενή (λόγω του ότι η μέγιστη πρόσληψη είναι στα 15΄ο ασθενής
αμέσως μετά το Tl θα πρέπει να μείνει ακίνητος για αυτό το χρονικό διάστημα).
Παρά όμως αυτές τις διαφορές και οι 2 τεχνικές παρουσιάζουν την ίδια ευαισθησία.
Η ευαισθησία αυτής της μεθόδου ποικίλλει από το 25%-100%. Η διαφορά
αυτή οφείλεται στα διαφορετικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, στα κριτήρια
εισόδου των ασθενών (πρωτοπαθής, δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός,
αρχική ή επαναληπτική επέμβαση, συνυπάρχουσα παθολογία θυρεοειδούς), στον
ιστολογικό τύπο (παρουσία ή όχι οξύφυλλων κυττάρων οπότε και αυξημένη/
μειωμένη πρόληψη), στο μέγεθος της βλάβης και δυνατότητα ανίχνευσης των
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απεικονιστικών συστημάτων (η ευαισθησία για βλάβες> 1gr είναι >90% ενώ για
βλάβες< 0.5gr είναι <50%. Ψευδώς θετικά ευρήματα παρουσιάζονται σε :


όζους θυρεοειδούς



σαρκοείδωση



καρκίνος θυρεοειδούς



λέμφωμα
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ 99mTc SESTAMIBI

Το σπινθηρογράφημα 2 φάσεων (πρώιμες και απώτερες λήψεις) βασίζεται στον
διαφορετικό ρυθμό αποβολής του 99mTc sestamibi από τον θυρεοειδή και τους
παραθυρεοειδικούς αδένες. Προσλαμβάνεται γρήγορα τόσο από τους
παραθυρεοειδείς όσο και τον θυρεοειδή αλλά απομακρύνεται γρήγορα από τον
θυρεοειδή και κατακρατείται στους παθολογικούς παραθυρεοειδείς. Ο μηχανισμός
πρόσληψης του τόσο από τον θυρεοειδή όσο και τους παραθυρεοειδείς είναι
πολυπαραγοντικός:


Συγκέντρωση στα μιτοχόνδρια



Ηλεκτροστατική έλξη λόγω της διαφοράς δυναμικών της μεμβράνης



Αιμάτωση

Τεχνική:
Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία του ασθενή. Το σπινθηρογράφημα
πραγματοποιείται σε 2 φάσεις : 1η φάση (θυρεοειδική): η φάση αυτή ονομάζεται
θυρεοειδική λόγω της γρήγορης πρόσληψης από τον θυρεοειδή. πραγματοποιείται
15 μετά την ι.ν χορήγηση του ραδιοφαρμάκου (20-25mCi) έχοντας τον ασθενή σε
ύπτια θέση. Η διάρκεια της λήψης είναι 10 ΄. 2η φάση (παραθυρεοειδική): η φάση
αυτή ονομάζεται παραθυρεοειδική λόγω του ότι έχει επιτευχθεί η απομάκρυνση
του ραδιοφαρμάκου από τον θυρεοειδή και έχει κατακρατηθεί μόνο στους
παθολογικούς παραθυρεοειδείς. Πραγματοποιείται 2hrs μετά την χορήγηση.
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Φυσιολογικό
σπινθηρογράφημα
παραθυρεοειδών

αδένωμα
παραθυρεοειδών ΔΕ

Αδένωμα
παραθυρεοειδών ΔΕ

Πλεονεκτήματα έναντι της αφαιρετικής τεχνικής


Υψηλή ευαισθησία 90%



Δεν χρειάζεται προετοιμασία



Χαμηλότερη ακτινική επιβάρυνση



Δεν απαιτείται αφαιρετική τεχνική

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
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Δυστυχώς το σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών έχει υψηλή ευαισθησία αλλά
χαμηλή ειδικότητα λόγω του ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει αδένωμα από
κακοήθεια. Μπορεί μόνο να εκτιμήσει την υπερλειτουργία των παραθυρεοειδών
χωρίς να δώσει πληροφορίες για το αίτιο. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα
κυμαίνονται στο 5% και οφείλονται σε:


Κίνηση του ασθενή κατά την διάρκεια των λήψεων



Λεμφαδενοπάθεια στην τραχηλική χώρα



Πολυοζώδη βρογχοκήλη (οι όζοι του θυρεοειδούς προσλαμβάνουν τα
ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται)

Τα ψευδώς αρνητικά αποδίδονται κυρίως σε:


Μικρό μέγεθος του υπερλειτουργούντα παραθυρεοειδικού ιστού: υπάρχει
συσχέτιση βάρους και ευαισθησίας. Ο ανιχνεύσιμος παραθυρεοειδικός ιστός
ποικίλλει από 60 mg- 19gr. Η ευαισθησία είναι χαμηλότερη στην
υπερπλασία (45%) από το αδένωμα (80%).



Εν τω βάθη και Έκτοπη θέση



ΧΝΑ: μειωμένη πρόσληψη των ραδιοφαρμάκων στον ιστό και αυξημένη στο
υπόστρωμα.



Πολυοζώδη βρογχοκήλη



Κακή τεχνική
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ



υπερηχογράφημα: Πλεονεκτήματα:
Υψηλή διακριτική ικανότητα,
Ικανοποιητική ευαισθησία ιδίως σε νορμότοπους παραθυρεοειδείς, Χαμηλό
κόστος

Μειονεκτήματα: υποκειμενική εκτίμηση, μειωμένη
ευαισθησία σε εν τω βάθη αδενώματα, μειωμένη ευαισθησία σε περιπτώσεις
συνύπαρξης πολυοζώδους βρογχοκήλης και σε μετεγχειρητικούς ασθενείς.


Αξονική τομογραφία: ικανοποιητική διακριτική ικανότητα, χαμηλή ακρίβεια,
μεγάλο ποσοτό artifacts.



Μαγνητική τομογραφία: Καλύτερο διαχωρισμό από τους γύρω ιστούς,
υψηλή ακρίβεια, υψηλή ειδικότητα.
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Κεφάλαιο 9
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τα νεφρά βρίσκονται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, στο ύψος των πρώτων
οσφυικών σπονδύλων. Αποτελούνται από δύο μοίρες, τη φλοιώδη και τη μυελώδη
μοίρα. Στο φλοιό βρίσκονται τα σπειράματα και ο μεγαλύτερος αριθμός των εγγύς
και άπω εσπειραμένων σωληναρίων, ενώ στο μυελό, τα τμήματα της αγκύλης του
Henle και τα αθροιστικά σωληνάρια. Κάθε νεφρό δέχεται αίμα από την κύρια
νεφρική αρτηρία, που χωρίζεται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο. Ο πρόσθιος κλάδος
αιματώνει με τρεις βασικές διακλαδώσεις το άνω, μέσον και το κάτω τμήμα του
νεφρού, ενώ ο οπίσθιος, το κορυφαίο και το οπίσθιο τμήμα. Από τους βασικούς
κλάδους προκύπτουν τελικά οι ενδολόβιες αρτηρίες και από αυτές τα προσαγωγά
αρτηρίδια του σπειράματος. Τα νεφρά απεκκρίνουν τις διάφορες ουσίες με δυο
τρόπους, με σπειραματική διήθηση και σωληναριακή απέκκριση.
Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές για την μελέτη των νεφρών μας δίνουν
ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες σε αντίθεση με την ενδοφλέβια
πυελογραφία, το υπερηχοτομογράφημα (US) και την CT, που παρέχουν ανατομικές
πληροφορίες. Είναι απλές, ευαίσθητες, μη επεμβατικές τεχνικές. Δεν παρουσιάζουν
τα προβλήματα της ενδοφλέβιας πυελογραφίας, όπως την πιθανότητα αλλεργικής,
καρδιαγγειακής και νεφροτοξικής αντίδρασης.
Ραδιοισοτοπικές τεχνικές
Ραδιοφάρμακα
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Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις ραδιοϊσοτοπικές εξετάσεις
των νεφρών μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες:


Ραδιοφάρμακα, που απεκκρίνονται (κυρίως) με σπειραματική
διήθηση.



Ραδιοφάρμακα, που απεκκρίνονται (κυρίως) με σωληναριακή
έκκριση.



Ραδιοφάρμακα, που καθηλώνονται στο νεφρικό παρέγχυμα.

Ραδιοφάρμακα που απεκκρίνονται (κυρίως) με σπειραματική διήθηση
Τα ραδιοφάρμακα της ομάδας αυτής επιτρέπουν τη μελέτη της
αιμάτωσης των νεφρών και την απεικόνιση του αποχετευτικού συστήματος. Το 99m
Tc-DTPA (διαιθυλο-τριαμινο-πεντοοξικό οξύ) είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος αυτής
της ομάδας. Δε συνδέεται με πρωτεΐνες. Αποβάλλεται μόνο με σπειραματική
διήθηση, κατακρατείται ελάχιστα στο φλοιό (3%-4% την πρώτη ώρα), δεν
επαναρροφάται και δε μεταβολίζεται από τα νεφρά. Μια ώρα μετά τη χορήγηση,
περίπου το 25% έχει απεκκριθεί στα ούρα, ενώ το 95% στις 24 ώρες. Λόγω της
μικρής κατακράτησης στο φλοιό, δεν ενδείκνυται για μελέτες της μορφολογίας
καθώς μικρές εστιακές βλάβες στο παρέγχυμα μπορούν να διαφύγουν.
Ραδιοφάρμακα που απεκκρίνονται (κυρίως) με σωληναριακή έκκριση
Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν το 131Ι-Hippuran και το 123Ι-Hippuran.
Αποβάλλονται κυρίως με σωληναριακή απέκκριση (ποσοστό 80%) και έχουν
ταχύτερο και υψηλότερο ρυθμό απομάκρυνσης από το πλάσμα. Λόγω των
ιδιοτήτων του είναι κατάλληλο για τη μέτρηση του δείκτη ενεργής ροής πλάσματος
(ERPF) και επί πλέον, ο καλύτερος δείκτης της σωληναριακής λειτουργίας.
Το ραδιοφάρμακο εκλογής σήμερα είναι το 99mTc Mag3. απεκκρίνεται κατά
ένα ποσοστό>98% μέσω της σωληναριακής έκκρισης και κάτω του 2% μέσω
σπειραματικής διήθησης. Η σύνδεση του 99m Tc-MAG3 με τις πρωτεΐνες του
πλάσματος ανέρχεται περίπου στο 80%. Η μέγιστη συγκέντρωση στο νεφρικό
παρέγχυμα είναι στα 3΄-5΄. Το 99m Tc-MAG3 υφίσταται παθητική διήθηση στο
σπείραμα και ενεργό απέκκριση στα σωληνάρια.
Ραδιοφάρμακα που καθηλώνονται στο νεφρικό παρέγχυμα
Tα ραδιοφάρμακα της ομάδας αυτής είναι πολύ χρήσιμα για τη μελέτη της
μορφολογίας των νεφρών (σχήμα, θέση, μέγεθος) και την ανίχνευση
παρεγχυματικών βλαβών. Το ραδιοφάρμακο εκλογής είναι το 99m Tc-DMSA
(διμερκαπτοσουξινικό οξύ). Καθαίρεται με βραδύ ρυθμό από το αίμα και
καθηλώνεται στο φλοιό, στα επιθηλιακά κύτταρα του εγγύς εσπειραμένου
σωληναρίου, όπου συγκεντρώνεται σε ποσοστό 25% της χορηγούμενης δόσης την
πρώτη ώρα μετά την ενδοφλέβια ένεση και 40% στις 6 ώρες. 'Έτσι το
σπινθηρογράφημα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μετά τις 2-3 ώρες από τη
χορήγηση. Περισσότερο από 15% της δόσης μένει στο ήπαρ και το ποσοστό αυξάνει
σε νεφρική ανεπάρκεια. Στα ούρα εμφανίζεται μόνο ένα ποσοστό 7-14%.
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Οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες των νεφρών χωρίζονται :α. στις μελέτες για την
εκτίμηση παρεγχυματικών βλαβών: στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών και β. στις
μελέτες για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας : δυναμικό σπινθηρογράφημα
νεφρών ή ραδιοϊσοτοπικό νεφρόγραμμα

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
Ραδιοφάρμακα
Το κυριότερο ραδιοφάρμακο για την απεικόνιση του νεφρικού
παρεγχύματος είναι το 99m Tc-DMSA καθότι ένα μεγάλο ποσοστό της χορηγούμενης
δόσης εναποτίθεται στο φλοιό (40%-60% σε 3-6 ώρες).
Πρωτόκολλο απεικόνισης
Χορηγούνται ενδοφλεβίως 3-5mCi 99m Tc-DMSA και οι λήψεις
πραγματοποιούνται 3-4 ώρες μετά τη χορήγηση. Απαιτείται η καλή ενυδάτωση
προς αποφυγή ψευδώς αποτελεσμάτων. Η κύρια λήψη είναι η οπίσθια ενώ
διευκρινιστικά λαμβάνονται λοξές ή πρόσθιες λήψεις.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
Σε ένα φυσιολογικό σπινθηρογράφημα τα νεφρά απεικονίζονται α. σε
φυσιολογική θέση, β. με φυσιολογικό μέγεθος, γ. με ομαλό περίγραμμα, δ. με
ικανοποιητική και ομοιογενή πρόσληψη. Μειωμένη πρόσληψη παρουσιάζεται στις
θέσεις της νεφρική πυέλου και των καλύκων.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
Τα παθολογικά ευρήματα στο σπινθηρογράφημα νεφρών αφορούν α. τη
θέση και σχήμα των νεφρών (έκτοπος νεφρός, στραμμένος περί τον άξονα του,
πεταλοειδής νεφρός) και β. την πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου που μπορεί να είναι
πλημμελής ή ανομοιογενής, διάχυτα ή κατά εστίες.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ: Υποπλασία και αντιρροπιστική υπερπλασία : ως
υποπλαστικός νεφρός ορίζεται ο νεφρός με μικρότερο του φυσιολογικού μεγέθους,
με σχετική λειτουργικότητα μικρότερη του φυσιολογικού νεφρού αλλά ανάλογη της
παρεγχυματικής μάζας. Ο υποπλαστικός νεφρός έχει μικρότερο αριθμό νεφρώνων.
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Ο ετερόπλευρος νεφρός σπινθηρογραφικά συνήθως παρουσιάζεται με
αντιρροπιστική υπερτροφία. Αντίθετα ο δυσπλαστικός νεφρός παρουσιάζει
ανώμαλη λειτουργία

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ: Η εκτίμηση ασθενών με
συγγενείς ανωμαλίες όπως ο έκτοπος, ο πεταλοειδής και οι πολυκυστικοί νεφροί
αποτελούν σημαντικές κλινικές εφαρμογές του σπινθηρογραφήματος νεφρών.
Έκτοπος είναι ο νεφρός που βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλήν της
φυσιολογικής. Συνήθως παρουσιάζεται ετερόπλευρα.

Πεταλοειδής νεφρός: το σπινθηρογράφημα νεφρού χαρακτηρίζεται από
παθογνωμονική εικόνα. Παρατηρείται λειτουργικό νεφρικό παρέγχυμα ή μη
(ινώδης γέφυρα) που ενώνει τον κάτω πόλο των 2 νεφρών. Σημαντική είναι η
πρόσθια λήψη.

Πολυκυστικός νεφρός: σπινθηρογραφικά παρατηρούνται τα εξής: μεγάλα νεφρά με
πολλαπλές φωτοπενικές περιοχές οι οποίες διαφοροποιούνται σαφώς από το
υπόλοιπο παρέγχυμα. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνεται από την
υδρονέφρωση (πρώιμες λήψεις: φωτοπενικές περιοχές, απώτερες λήψεις: περιοχές
αυξημένης προσλήψεως). Το US μπορεί να διακρίνει, αν υπάρχει νεφρικός ιστός ή
όχι και ποιο είναι το μέγεθος του, αλλά δεν μπορούν να εκτιμήσουν τη λειτουργία
του. Με τις ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές, εκτιμάται η έκπτωση ή όχι της
λειτουργικότητας των νεφρών. Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές έχουν ιδιαίτερη αξία
στην εκτίμηση του πεταλοειδούς νεφρού, δεδομένου ότι μπορούν να δώσουν
απάντηση στο ερώτημα αν ο ισθμός περιέχει λειτουργικό παρέγχυμα ή όχι.
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Πολλαπλές κύστεις
προς το έσω χείλος
του ΑΡ νεφρού

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν στην διαφορική
διάγνωση καλοήθων από κακοήθεις εξεργασίες. Οι κύστεις στις πρώτες φάσεις
(αρτηριακή φάση και φάση αιματικής δεξαμενής) δεν παρουσιάζουν πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου, και στις όψιμες φάσεις δίνουν επίσης ψυχρές εικόνες. Αντίθετα
κατά κανόνα οι κακοήθεις όγκοι παρουσιάζουν πλούσια αιμάτωση στις πρώιμες
λήψεις, και φωτοπενική περιοχή στις καθυστερημένες εικόνες. Υπάρχουν όμως και
φτωχά αιματούμενοι κακοήθεις όγκοι, που υποδύονται κύστεις όπως και με μικρές
κύστεις, που η φτωχή τους αιμάτωση δε διακρίνεται εύκολα.
ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος οφείλονται σε μικρόβια και
είναι γνωστές ως ουρολοιμώξεις. Διακρίνονται σε ουρολοιμώξεις του ανωτέρου
ουροποιητικού (νεφρό, πύελος: πυελονεφρίτιδα) και σε ουρολοιμώξεις του
κατωτέρου ουροποιητικού (ουροδόχος κύστη: κυστίτιδα).
ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
Είναι η οξεία λοίμωξη της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού και του
νεφρικού παρεγχύματος η οποία συνήθως προκαλείται από παλινδρόμηση ούρων.
Τα κυριότερα αίτια στους ενήλικες είναι η νεφρολιθίαση, υπερτροφία προστάτη και
δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης. Η κλινική διάγνωση της οξείας
πυελονεφρίτιδας στηρίζεται συνήθως στα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα
πόνος, πυρετός, θετικές καλλιέργειες ούρων. Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις
εμφανίζονται συχνά και προκαλούν πυελονεφριτικές βλάβες και ουλές, οι οποίες
μπορούν να καταλήξουν σε υπέρταση και ΧΝΑ. Η ανάγκη μιας τεχνικής μη
επεμβατικής για την διάγνωση της οξείας πυελονεφρίτιδας είναι επιτακτική. Η
ενδοφλέβια πυελογραφία είναι μη ευαίσθητη τεχνική και συχνά παρατηρούνται
προβλήματα λόγω της χορήγησης του σκιαγραφικό. Το US αποτελεί μια απαραίτητη
τεχνική σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως παρουσιάζει χαμηλή ευαισθησία στην οξεία
πυελονεφρίτιδα 25-50% και 65% για την ανίχνευση των ουλών. Το στατικό
σπινθηρογράφημα νεφρών ή σπινθηρογράφημα φλοιού παρουσιάζει υψηλότερη
ευαισθησία του υπερηχογραφήματος.
Η σημασία του 67Ga στις λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι θέμα
αμφιλεγόμενο. Φυσιολογικά απεκκρίνεται από το ουροποιητικό τις πρώτες 24 ώρες
από τη χορήγηση. Στην πυελονεφρίτιδα παρατηρείται διάχυτη ή εστιακή
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συγκέντρωση του γαλλίου, ετερόπλευρη ή αμφιτερόπλευρη. Το σπινθηρογράφημα
με 67Ga χαρακτηρίζεται από χαμηλή ευαισθησία λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης
σε διάμεση νεφρίτιδα, λευχαιμία, οξεία σωληναριακή νέκρωση, αμμυλοείδωση,
ακόμη και σε φυσιολογικά μοσχεύματα. Ακόμη το 67Ga δεν επιτρέπει την εκτίμηση
της νεφρικής λειτουργίας, ούτε προσφέρεται για συγκριτική μελέτη για την
αξιολόγηση του αποτελέσματος της θεραπείας. Θεωρείται χρήσιμο στη διάκριση
φλεγμονώδους εξεργασίας από αιμάτωμα στον περινεφρικό χώρο, που δίνει το ίδιο
αποτέλεσμα στο US. Τα λευκοκύτταρα επισημασμένα με 111Ιn έχουν προταθεί για τη
μελέτη της νεφρικής φλεγμονής. Μένει ακόμα να διευκρινιστεί αν είναι
περισσότερο ευαίσθητα από το γάλλιο.
Το ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται σήμερα για την εκτίμηση της οξείας
πυελονεφρίτιδας είναι το 99mTc DMSA. Η πρόσληψη του εξαρτάται από την
αιμάτωση (μειωμένη αιμάτωση, μειωμένη πρόσληψη) και από την ικανότητα
μεταφοράς του από τα σωληναριακά κύτταρα ( στην περίπτωση πυελονεφρίτιδας,
τα λευκά αιμοσφαίρια παράγουν τοξικές ουσίες οι οποίες προκαλούν
αδρανοποίηση του μηχανισμού των σωληναρίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την
προώθηση του ραδιοφαρμάκου).
Σπινθηρογραφικά ευρήματα
Οι βλάβες μπορεί να είναι μονήρης, πολυεστιακές ή διάχυτες. Η ευαισθησία
για την απεικόνιση των νεφρικών βλαβών εξαρτάται από την θέση και το μέγεθος
της βλάβης. Υψηλή ευαισθησία έχει το σπινθηρογράφημα για περιφερικές βλάβες>
1εκ.
Οι βλάβες αυτές σπινθηρογραφικά παρουσιάζονται ως περιφερικές
σφηνοειδείς περιοχές απουσία πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου. Η διαφορική
διάγνωση οξείας- χρόνιας πυελονεφρίτιδας γίνεται συνεκτιμώντας το αρχικό
σπινθηρογράφημα με το σπινθηρογράφημα μετά πάροδο 6 μηνών. Εάν τα
ευρήματα είναι σταθερά τότε πρόκειται για μετατροπή της βλάβης σε ουλή.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
Το στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών είναι η μέθοδος εκλογής για
το follow up των ασθενών με πυελονεφρίτιδα. Σπινθηρογραφικά ο πάσχων νεφρός
είναι συνήθως μικρότερος σε μέγεθος, ενώ αναδεικνύονται τριγωνικά ελλείμματα,
συχνά ετερόπλευρα (και 10% αμφοτερόπλευρα) οι πυελονεφριτικές ουλές. Στη
διαφορική διάγνωση πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες εκείνες οι καταστάσεις που
προκαλούν εστιακά πολλαπλά ή μονήρη ελλείμματα, όπως νεφρικό έμφρακτο,
σηπτικά έμβολα, κύστεις, αποστήματα κ.λ.π., και εκείνες που προκαλούν
ετερόπλευρη ατροφία, όπως μεταποφρακτική ατροφία, στένωση νεφρικής
αρτηρίας, συγγενής υποπλασία, φυματίωση.
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Οξεία φάση:
περιοχή
μειωμένης
καθήλωσης στο
έξω χείλος του ΑΡ
νεφρού

Follow up 6μήνες
μετά: περιοχή
μειωμένης
καθήλωσης στο
έξω χείλος του ΑΡ
νεφρού

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ- ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ραδιοφάρμακα
Τα πιο ευρέως διαδεδομένα ραδιοφάρμακα, είναι το 99m Tc DTPA και το πιο
πρόσφατο 99mTc-MAG3. Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη, διότι ο ρυθμός απέκκρισης
του ραδιοφαρμάκου και το σχήμα της καμπύλης του νεφρογράμματος εξαρτάται
από την κατάσταση ενυδάτωσης του ασθενούς. Σε συνθήκες αφυδάτωσης η στάση
των συμπυκνωμένων ούρων στο πυελοκαλυκικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει
ψευδώς θετικά ευρήματα για την απέκκριση του ραδιοφαρμάκου. Μελέτες με
έγχυση σκιαγραφικού υλικού θα πρέπει να αποφεύγονται πριν το ραδιενεργό
νεφρόγραμμα. Ο εξεταζόμενος, αφού ουρήσει και απομακρύνει τυχόν μεταλλικά
αντικείμενα που έχει επάνω του (ζώνη, κέρματα κ.λ.π) τοποθετείται σε ύπτια θέση
στο κρεβάτι της γ-camera, η κεφαλή της οποίας φέρεται παράλληλα κάτω από τον
ασθενή, όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τη ράχη του. Σε περίπτωση
μεταμοσχευμένου νεφρού λαμβάνονται πρόσθιες λήψεις στην νεφρική χώρα.
Χορηγούνται στον ασθενή 5-10mCi 99m Tc-DTPA ή 3-5 mCi 99mTc Mag3. Αμέσως
μετά τη χορήγηση αρχίζει η λήψη των εικόνων.
Η
εξέταση
ολοκληρώνεται
συνήθως σε 30 λεπτά και ακολουθεί η επεξεργασία των εικόνων από ειδικό
επεξεργαστή. Περιοχές ενδιαφέροντος σχεδιάζονται σε κάθε νεφρό (regions of
interest-ROIs) και σε μια ουδέτερη (μακριά από τους ουρητήρες και την κύστη)
θέση. Οι περιοχές ενδιαφέροντος μπορεί να περιλαμβάνουν ολόκληρο το νεφρό ή
το φλοιό. Η διακύμανση του αριθμού των κρούσεων σ'αυτές τις περιοχές σε
συνάρτηση με το χρόνο, που εκφράζει την πορεία του ραδιοφαρμάκου μέσα στους
νεφρούς καταγράφεται και αποδίδεται με τη μορφή καμπύλης για κάθε νεφρό. Η
ανάλυση της καμπύλης αυτής μετά την αφαίρεση σημείου προς σημείον του
background προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη νεφρική λειτουργία σε όλες
τις φάσεις της.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ
Σε ένα φυσιολογικό σπινθηρογράφημα εκτιμώνται οι σπινθηρογραφικές
εικόνες, οι νεφρογραφικές καμπύλες και οι λειτουργικές παράμετροι που
προκύπτουν από αυτές.


ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σε ένα φυσιολογικό δυναμικό σπινθηρογράφημα κατά την 1η φάση της μελέτης ,
την αγγειακή φάση (1΄) και κατά την 2η φάση την εκκριτική (3-5΄) εκτιμάται η θέση,
το σχήμα, το μέγεθος των νεφρών, η ομοιογένεια της πρόσληψης. Στα πρώτα λεπτά
της εκκριτικής φάσης οι κάλυκες και η πύελος φαίνονται ως φωτοπενικές περιοχές
και σταδιακά μετατρέπονται σε περιοχές αυξημένης πρόσληψης. Κατά την 3 η φάση
(αποχετευτική), η ραδιενέργεια στο νεφρό και στο αποχετευτικό σύστημα
προοδευτικά ελαττώνεται και η κύστη γεμίζει. Στις τελευταίες εικόνες (27-30 min) η
νεφρική πύελος και οι κάλυκες δε φαίνονται πια, ενώ απεικονίζονται με μέτρια
ένταση οι νεφροί και με αυξημένη ένταση η ουροδόχος κύστη. Οι φυσιολογικοί
ουρητήρες δεν απεικονίζονται.



ΝΕΦΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ (TACs: Time-Activity curves)

Το φυσιολογικό νεφρόγραμμα έχει 3 σκέλη. Το 1ο σκέλος (perfusion timeactivity curve) παριστά την αιμάτωση των νεφρών (σύγχρονη, ικανοποιητική και
έγκαιρη) σε σχέση με την αρτηριακή ροή (αορτή). Μια περιοχή ενδιαφέροντος (ROI:
region of interest) λαμβάνεται γύρω από τον κάθε νεφρό και στην αορτή κατά την
εικόνα του 1ου λεπτού (αρτηριακή φάση). Είναι η 1η φάση μετά την ενδοφλέβια
χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Η φάση αυτή αντικατοπτρίζει την πορεία του
ραδιοφαρμάκου από την αορτή στο νεφρό. Το 2ο σκέλος του νεφρογράμματος είναι
η 2η φάση της καμπύλης με την ανιούσα φορά. Η μέγιστη πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου είναι στα 2΄-5΄. Η φάση αυτή δείχνει την πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου και την μεταφορά του στους νεφρώνες και αντικατοπτρίζει την
καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στο φλοιό (cortical uptake). Η 3η φάση είναι το
τελευταίο σκέλος της καμπύλης με την κατιούσα φορά, η οποία έπεται του peak του
2ου σκέλους και αντικατοπτρίζει την μείωση των κρούσεων λόγω της απομάκρυνσης
του από το πυελοκαλυκικό σύστημα στην ουροδόχο κύστη δηλαδή την αποχέτευση
(αποχετευτικό σκέλος-αποχετευτική φάση). Σ' ένα φυσιολογικό νεφρόγραμμα οι
καμπύλες των δυο νεφρών είναι συμμετρικές σε σχήμα, όμοιες σε εύρος και
παρουσιάζουν οξύαιχμες υψηλές κορυφές στον ίδιο περίπου χρόνο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Από τις καμπύλες προκύπτει η ποσοτικοποίηση διαφόρων παραμέτρων
όπως : Time to peak activity (Τmax): ο χρόνος που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου, (Τ1/2) : ο χρόνος που απαιτείται για την
απομάκρυνση του 50% του ραδιοφαρμάκου, και η σχετική λειτουργικότητα των
νεφρών (Uptake %). Οι φυσιολογικές τιμές της σχετικής λειτουργικότητας
κυμαίνονται στο 45-55%, του Tmax στα 2΄- 5΄, και τουΤ 1/2≤ 12 min.
Uptake: % ποσοστό της σχετικής
λειτουργικότητας
TTP: ο χρόνος επίτευξης των
μέγιστων κρούσεων (φ.τ<5min)
T1/2: ο χρόνος απομάκρυνσης του
50% του ραδιοφαρμάκου

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
α. Σπινθηρογραφικές εικόνες: Ασύμμετρη απεικόνιση των νεφρών και πλημμελής
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου αμφοτερόπλευρα ή ετερόπλευρα. Ψυχρές περιοχές
στο νεφρικό φλοιό ή αντίθετα έντονα αιματούμενες περιοχές μπορούν να
απεικονισθούν σαν αποτέλεσμα κύστεων, ουλών ή νεοπλασίας αντίστοιχα.
Παράταση της απεικόνισης του πυελοκαλυκικού συστήματος και στάση του
ραδιοφαρμάκου, μερικές φορές επιδεινούμενη-, στη νεφρική πύελο και τους
κάλυκες είναι τα σημεία που αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα της αποχετευτικής
οδού.
Β. νεφρογραφικές καμπύλες και λειτουργικές παράμετροι : Τα παθολογικά
ευρήματα που μπορεί κανείς να δεί είναι 1. χρονική διαφορά επίτευξης του peak. Ο
χρόνος του peak εξαρτάται από την κατάσταση των αγγείων, την ενυδάτωση του
εξεταζόμενου, και το ρυθμό ροής των ούρων. Η αφυδάτωση, η νεφραγγειακή
νόσος και η αποφρακτική ουροπάθεια προκαλούν παράταση του δεύτερου
σκέλους. 2. διαφορά ύψους των κορυφών των δύο νεφρών. Το ύψος του peak
εξαρτάται από τον αριθμό των λειτουργικών νεφρώνων. Ελάττωση της έκτασης του
λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους
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της καμπύλης του προσβεβλημένου νεφρού, μέχρι την οριακή περίπτωση της
νεφρικής ανεπάρκειας όπου ανοδικό τμήμα δεν παρατηρείται καθόλου και η
καμπύλη είναι ισοστενουρική. Διαφορές της τάξης του 1,5sec και πλέον στο χρόνο
και 10% και πλέον στο ύψος θεωρούνται παθολογικές. Διαφορά χρονική >από 2sec
είναι ενδεικτική στένωσης της νεφρικής αρτηρίας που παρουσιάζει την
καθυστέρηση και τα άτομα αυτά μπορούν να θεωρηθούν υποψήφια για
αγγειογραφία. Μεγάλη διαφορά στο ύψος των κορυφών εκφράζει την πλημμελή
αιμάτωση του ενός νεφρού, που συνήθως συνοδεύεται και από άλλες
μορφολογικές και λειτουργικές ανωμαλίες. Παράταση του τρίτου σκέλους ή
διατήρηση σε υψηλά επίπεδα σημαίνει κώλυμα στην απεκκριτική οδό.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το νεφρόγραμμα ενδείκνυται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που η εκτίμηση
της νεφρικής λειτουργίας είναι αναγκαία, όπως σε άτομα με:


επανειλημμένες ουρολοιμώξεις



υποψία αποφρακτικής νόσου και διαφορική διάγνωση από λειτουργικό
κώλυμμα



Στην εκτίμηση αιμοδυναμικά σημαντικής στένωσης της νεφρικής αρτηρίας,
καθώς και την πρόβλεψη του αποτελέσματος της επέμβασης για διάνοιξη
του αυλού αυτής.



Στη διαχρονική παρακολούθηση μεταμοσχευθέντος νεφρού (απόρριψη,
οξεία σωληναριακή νέκρωση, αγγειακές επιπλοκές).

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
Απόφραξη κλινικά ορίζεται ως ο περιορισμός της ροής των ούρων ο οποίος
μπορεί να επηρεάσει την νεφρική λειτουργία και μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε
σημείο του αποχετευτικού συστήματος (αποφρακτική ουροπάθεια, αποφρακτική
νεφροπάθεια). Το διουρητικό νεφρόγραμμα είναι μια σημαντική μη επεμβατική
τεχνική για την εκτίμηση ασθενών με κλινική υποψία απόφραξης. Οι
ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές συνεισφέρουν:
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Στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση της απόφραξης από την απλή
διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος.



Στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Για την διαφορική διάγνωση αποφρακτικού/ λειτουργικού κωλύματος
χρησιμοποιείται το διουρητικό νεφρόγραμμα. Η βασική αρχή του διουρητικού
νεφρογράμματος είναι απλή. Σε περίπτωση απόφραξης η ροή είναι μειωμένη τόσο
σε χαμηλούς όσο και υψηλούς ρυθμούς ροής. Αντίθετα σε περιπτώσεις απλής
στάσης μετά την χορήγηση του διουρητικού παρατηρείται αύξηση της ροής των
ούρων και γρήγορη απομάκρυνση. Το αποτέλεσμα της διούρησης εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες: 1. δόση και χρόνος χορήγησης. Το διουρητικό το οποίο
χορηγείται είναι ένα διουρητικό αγκύλης, η φουροσεμίδη, η οποία μπλοκάρει την
επαναρρόφηση του χλωρίου και νατρίου και περιορίζει την επαναρρόφηση στα
εγγύς εσπειραμμένα σωληνάρια. Το αποτέλεσμα είναι η δραματική αύξηση του
όγκου των παραγόμενων ούρων (από 1-3 ml/min σε 24-50ml/min). Η απάντηση στο
διουρητικό αξιολογείται στα 15΄μετά την χορήγηση και η ροή είναι εξαρτώμενη της
χορηγούμενης δόσης. 2. νεφρική λειτουργία. 3. η ενυδάτωση. Ακόμη και σε
φυσιολογική λειτουργία η ανταπόκριση στην χορήγηση του διουρητικού μπορεί να
είναι φτωχή λόγω της μη καλής ενυδάτωσης.
Τεχνική- προετοιμασία
Η τεχνική του διουρητικού νεφρογράμματος είναι ίδια
κλασσικού νεφρογράμματος.

με αυτή του

πρωτόκολλα
Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα διουρητικού νεφρογράμματος:


ρ/φ +φουροσεμιδη 20΄ (F+20). Χορηγείται αρχικά στον ασθενή το
ραδιοφάρμακα και στα 20΄της μελέτης χορηγείται το διουρητικό. Οι μη
διαγνωστικές μελέτες κυμαίνονται σε ποσοστό 15-17%.



φουροσεμίδη +ρ/φ 15΄(F-15). Αυτό το πρωτόκολλο ακολουθείται σε
περίπτωση μη διαγνωστικού (F+20¨). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η
μέγιστη διούρηση και η μείωση των μη διαγνωστικών μελετών στο 3%.

συνδυασμός των 2 πρωτοκόλλων. Εκτελείται το πρωτόκολλο 1. εάν σε 15΄μετά την
χορήγηση φουροσεμίδης δεν παρατηρείται απομάκρυνση του ρ/φ, τότε χορηγείται
μια επιπλέον δόση και συνεχίζεται η μελέτη.
Ανάλυση διουρητικού νεφρογράμματος- σπινθηρογραφική εκτίμηση
Τα ερωτήματα στα οποία καλείται το διουρητικό νεφρόγραμμα να δώσει
απάντηση είναι : α. αποφρακτικό ή λειτουργικό κώλυμμα, β. απόφαση
θεραπευτικού χειρισμού και επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας, γ. εκτίμηση
της έκβασης στην θεραπεία.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
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Υπάρχουν 4 βαθμοί διαφορετικής ανταπόκρισης στην φουροσεμίδη:


φυσιολογικό πριν και μετά φουροσεμίδης (η νεφρογραφική καμπύλη
παρουσιάζει οξύκορφο peak και ταχεία πτώση πριν την χορήγηση του
διουρητικού.



εικόνα οργανικής απόφραξης: η ανιούσα πορεία της καμπύλης συνεχίζει
είτε ως ανιούσα είτε γίνεται plateau, και δεν παρατηρείται αποχετευτικό
σκέλος. Στις ήπιες μορφές απόφραξης δε δημιουργείται αυξημένη πίεση στο
φλοιό, οπότε ο παρεγχυματικός χρόνος διόδου είναι φυσιολογικός και το
μόνο παθολογικό εύρημα είναι η καθυστέρηση στην απέκκριση του
ραδιοφαρμάκου. Σε σπάνιες περιπτώσεις απόφραξης, ούρα διαφεύγουν
στον εξωτερικό χώρο, οπότε δημιουργείται το λεγόμενο ουρίνωμα, εμφανές
και στη σπινθηρογραφική μελέτη.



εικόνα λειτουργικού κωλύματος δεν παρατηρείται το οξύκορφο peak της 2ης
φάσης, αλλά παρατηρείται παρατεταμένο παρεγχυματικό σκέλος ή ένα
plateau 20-30΄μετά την χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Μετά την χορήγηση
του διουρητικού, η παράταση αυτή λύεται λόγω της αύξησης των ούρων.



διφορούμενη ανταπόκριση : το κώλυμα λύεται μερικώς, το παρεγχυματικό
σκέλος της καμπύλης παύει να έχει ανιούσα φορά αλλά δεν παρατηρείται
και σαφές αποχετευτικό σκέλος. Στην περίπτωση αυτή το διουρητικό
νεφρόγραμμα δεν αποκλείει την απόφραξη.
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delayed double peak pattern: αρχικά παρουσιάζεται καλή ανταπόκριση στο
διουρητικό ενώ με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζεται επιπέδωση ή και
ανιούσα φορά.

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Σε ποσοστό>90% των υπερτασικών ατόμων το αίτιο της υπέρτασης δεν
αποκαλύπτεται οπότε χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Η υπέρταση οφειλόμενη σε
νεφρικά αίτια διακρίνεται σε α. αγγειακά αίτια, β. παρεγχυματικές βλάβες. Σε
ποσοστό <1% η υπέρταση αποδίδεται σε στένωση των νεφρικών αγγείων. Τα
κυριότερα αίτια της νεφραγγειακής υπέρτασης είναι η αθηροσκλήρυνση (οι
αθηρωματικές βλάβες κυρίως είναι αμφοτερόπλευρες) και η ινώδης δυσπλασία
(συχνότερη αιτία στα νέα άτομα), ενώ σπανιότερα μπορεί να οφείλεται σε
αρτηρίτιδα Takayasu, έμβολα. Η νεφραγγειακή υπέρταση βασίζεται στο σύστημα
ρενίνη-αγγειοτενσίνη. Σε περίπτωση σπασμού του αγγείου (στένωση 60-70%)
προκαλείται μείωση της ροής του αίματος (ισχαιμία). Ως αποτέλεσμα
απελευθερώνεται ρενίνη απο την παρασπειραματική συσκευή, δρα στο
αγγειοτενσινογόνο, μια ηπατική πρωτείνη και παράγεται η αγγειοτενσίνη Ι. Αυτή
μετατρέπεται σε αγγειοτενσίνη ΙΙ, η οποία προκαλεί αγγειοσύσπαση στα απαγωγά
αρτηρίδια, απελευθέρωση της αλδοστερόνης από τα επινεφρίδια, κατακράτηση
νερού και Να, αύξηση του εξωκυττάριου όγκου και αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Η διερεύνηση της νεφραγγειακής υπέρτασης βασίζεται στον συνδυασμό της
βασικής μελέτης, του απλού δυναμικού σπινθηρογραφήματος χωρίς καπτοπρίλη
και του δυναμικού νεφρογράμματος με καπτοπρίλη. Η ευαισθησία και η ειδικότητα
της μελέτης κυμαίνεται στο 93% και 97% αντίστοιχα. Ο κύριος ρόλος του
σπινθηρογραφήματος δεν είναι η διάγνωση της νεφραγγειακής υπέρτασης αλλά η
ομαδοποίηση των ασθενών με νεφραγγειακή υπέρταση οι οποίοι θα ωφεληθούν
μετά από θεραπευτική παρέμβαση.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ


αιφνίδια εμφάνιση υπέρτασης σε ηλικία < 20 ετών



αιφνίδια επιδείνωση σε ήδη ελεγχόμενη πίεση



υπερτασικά άτομα με ύπαρξη αρτηριακών αποφράξεων σε άλλα όργανα



ασθενείς με αμφιβληστροειδοπάθεια ΙΙ και ΙΙΙ βαθμού



μη ανταπόκριση σε αντιυπερτασική θεραπεία



ασθενείς με φύσημα νεφρικής αρτηρίας.

Πρωτόκολλο νεφρογράμματος
Για την εκτίμηση της νεφραγγειακής υπέρτασης πραγματοποιούνται 2
σπινθηρογραφικές μελέτες:


δυναμικό σπινθηρογράφημα με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου
(ACE)



δυναμικό σπινθηρογράφημα χωρίς αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου

Οι σπινθηρογραφικές αυτές μελέτες μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε σε μια
ημέρα (πρωτόκολλο 1 ημέρας), είτε σε διαφορετικές ημέρες. Στο πρωτόκολλο 1
ημέρας γίνεται πρώτα η βασική μελέτη (χωρίς ACE αναστολέα) μετά από ι.ν
χορήγηση 1 mCi Mag3, και μετά το τέλος της μελέτης πραγματοποιείται η μελέτη
μετά χορήγηση ACE και 5-10 mCi 99mTc Mag3. Στο πρωτόκολλο διαφορετικών
ημερών πραγματοποιείται πρώτα το σπινθηρογράφημα μετά ACE αναστολέα και 35 mCi Mag3. Η βασική μελέτη πραγματοποιείται σε δευτερο χρόνο ( τουλάχιστον 24
ώρες αργότερα) μόνο εφόσον η 1η μελέτη είναι ενδεικτική για ύπαρξη
ρενινοεξαρτώμενης νεφραγγειακής υπέρτασης.
προετοιμασία
Για το σπινθηρογράφημα με καπτοπρίλη απαιτείται : α. ο ασθενής να είναι
νηστικός για 4 ώρες πριν την μελέτη, β. πολύ καλή ενυδάτωση (περίπου 500 ml
νερό), γ. διακοπή ACE αναστολέων (καπτοπρίλη για 2-3 ημέρες και εναλαπρίλη για
5-7 ημέρες), διακοπή αναστολέων του ασβεστίου και διουρητικών. Σε περίπτωση μη
διακοπής η ευαισθησία της μελέτης μειώνεται κατά 15%. Επίσης έχουν αναφερθεί
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ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε περίπτωση μη διακοπής αναστολέων του
ασβεστίου.
Πρίν ξεκινήσει η μελέτη ελέγχεται η πίεση του ασθενή. Μία ώρα πρίν την χορήγηση
του ραδιοφαρμάκου δίνονται στον ασθενή από το στόμα διαλυμένο σε νερό 25-50
mg καπτοπρίλης σε ενήλικες και 0.5 mg/Kgr σε παιδιά. Η πίεση ελέγχεται καθόλη
την διάρκεια της μελέτης. Σε περίπτωση απότομης πτώσης της πίεσης θα πρέπει να
χορηγείται ι.ν φυσιολογικός ορός. Η δόση του ραδιοφαρμάκου εξαρτάται από το
πρωτόκολλο που ακολουθείται. Για το πρωτόκολλο 1 ημέρας η χορηγούμενη δόση
είναι 1-2 mCi για την βασική μελέτη και 5-10 mCi για την μελέτη με καπτοπρίλη. Για
το πρωτόκολλο 2 ημερών χορηγούνται 3-6 mCi ραδιοφαρμάκου. Μαζί με το
ραδιοφάρμακο μπορεί να χορηγηθεί και διουρητικό (lasix) το οποίο βοηθά στην
αποσυμφόρηση του αθροιστικού συστήματος μειώνοντας τα ψευδώς θετικά
ευρήματα. Επίσης η φουροσεμίδη δεν επηρεάζει την φλοιώδη κατακράτηση ή την
κάθαρση του 99mTc Mag3.
Τεχνική
Ο ασθενής τοποθετείται στο εξεταστικό κρεβάτι της γ κάμερας σε ύπτια
θέση και λαμβάνονται οπίσθιες λήψεις. Εφόσον ελεγχθεί η σωστή τοποθέτηση του
ασθενή χορηγείται ενδοφλεβίως το ραδιοφάρμακο. Η διάρκεια της εξέτασης είναι
περίπου 30 min.
Σπινθηρογραφική εκτίμηση
Σε περίπτωση φυσιολογικής μελέτης το ραδιενεργό νεφρόγραμμα είναι
όμοιο με το φυσιολογικό νεφρόγραμμα που ήδη έχει περιγραφεί.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ
Για να θεωρηθεί μια μελέτη με και χωρίς καπτοπρίλη παθολογική θα πρέπει να
υπάρχουν διαφορές στις σπινθηρογραφικές εικόνες, στις νεφρογραφικές καμπύλες
και στις λειτουργικές παραμέτρους (εντονότερα παθολογικά ευρήματα στο
σπινθηρογράφημα με καπτοπρίλη). Υπάρχουν διάφορα patterns ανάλογα με τα
ευρήματα:


Grade 0: φυσιολογικό σπινθηρογράφημα με καπτοπρίλη. Το
σπινθηρογράφημα χωρίς καπτοπρίλη παραλείπεται. Η μελέτη κρίνεται ως
χαμηλής πιθανότητας για ύπαρξη ρενινοεξαρτώμενης νεφραγγειακής
υπέρτασης.



Grade 1: ήπια καθυστέρηση της ανιούσας φοράς του παρεγχυματικού
σκέλους της καμπύλης και παθολογικό Τmax.



Grade 2Α: μεγάλη παράταση του παρεγχυματικού και αποχετευτικού
σκέλους της καμπύλης.



Grade 2B: μεγάλη παράταση του παρεγχυματικού σκέλους και απουσία του
αποχετευτικού σκέλους.
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Grade 3: απουσία
ραδιοφαρμάκου.

πρόσληψης,

έκκρισης

και

αποχέτευσης

του

Βασιζόμενοι στην διαφορά βαθμού των 2 σπινθηρογραφικών μελετών η τελική
εκτίμηση έχει ως εξής:

Captopril

Grade 0

Grade 1

Grade 2A

Grade 2B

Grade 3

H

H

H

H

Baseline
Grade 0
Grade 1

L

I

H

H

H

Grade 2A

L

L

I

H

H

Grade 2B

L

L

I

I

H

Grade 3

L

L

I

I

I

L: χαμηλής πιθανότητας (< 10%), I : μέσης πιθανότητας, H : υψηλής πιθανότητας
(>90%)
Γενικά διαφορά στους χρόνους κορύφωσης (peak) ανάμεσα στους δύο
νεφρούς μεγαλύτερη από 1,5sec θεωρείται ενδεικτική νεφραγγειακής νόσου και
όταν μάλιστα συνοδεύεται από μειωμένη πρόσληψη και παράταση του
παρεγχυματικού σκέλους είναι ένα ισχυρό κριτήριο για να οδηγηθούν οι ασθενείς
σε αγγειογραφία. Η ποσοτική ανάλυση μπορεί επίσης να δώσει επιπλέον
πληροφορίες για την ύπαρξη νεφραγγειακής υπέρτασης. Όπως η διαφορά στο
uptake. Διαφορά στο uptake βασικής μελέτης και μελέτης καπτοπρίλης > 10%
σημαίνει μελέτη υψηλής πιθανότητας για νεφραγγειακή υπέρταση, διαφορά 5-9%
σημαίνει μελέτη μέσης πιθανότητας. Ψευδώς θετικά ευρήματα παρατηρούνται :
μικροαγγειοπάθειες, κακή προετοιμασία του εξεταζομένου όπως κακή ενυδάτωση,
ΧΝΑ, λάθος τεχνική και κίνηση του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια της μελέτης.
Ψευδώς αρνητικά παρατηρούνται κυρίως σε αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικών
αρτηριών και σε μη αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις < 60%.
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Υψηλής
πιθανότητας

μέσης
πιθανότητας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
Τα κυριότερα προβλήματα και επιπλοκές που παρουσιάζονται μετά τη
μεταμόσχευση είναι:


Οξεία σωληναριακή νέκρωση: Συνήθως είναι παρούσα τη στιγμή της
μεταμόσχευσης και εκδηλώνεται αμέσως μετά. Παρουσιάζεται συνήθως σε
πτωματικά μοσχεύματα και οφείλεται σε παρατεταμένη ισχαιμία τη στιγμή
της προετοιμασίας ή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.



Απόρριψη: Διακρίνεται σε υπεροξεία, οξεία, επιταχυνόμενη και χρόνια. Η
υπεροξεία είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση, αλλά είναι σπάνια σήμερα
λόγω του προσεκτικού ελέγχου ιστοσυμβατότητας που διενεργείται.
Παρατηρείται κάποια λεπτά εως και ώρες μετά την επέμβαση. Η
επιταχυνόμενη εμφανίζεται μεταξύ 1ης και 5ης ημέρας και η οξεία μετά την
5η ημέρα συνήθως μέσα στους τρεις πρώτους μήνες. Είναι αναστρέψιμες
όταν διαγνωσθούν έγκαιρα και δοθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Τέλος η χρόνια απόρριψη είναι μη αναστρέψιμη, αναπτύσσεται αργά μέσα
σε λίγους μήνες ή και χρόνια και οφείλεται σε χημικούς ανοσολογικούς
μηχανισμούς.



Φλοιώδης νέκρωση και θρόμβωση ηπατικής αρτηρίας: μη αναστρέψιμες
καταστάσεις.



διαφυγή ούρων, αιμάτωμα, φλεγμονή του χειρουργικού τραύματος,
λεμφοκήλη, στένωση νεφρικής αρτηρίας, απόφραξη. Από αυτές, οι τρεις
πρώτες καταστάσεις, εμφανίζονται τις πρώτες μέρες ή και εβδομάδες από τη
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μεταμόσχευση, ενώ οι επόμενες τους πρώτους μήνες. Αντιμετωπίζονται
χειρουργικά και ορισμένες φορές με απλή παροχέτευση, όπως η λεμφοκήλη.
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι ραδιοισοτοπικές τεχνικές έχουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των
επιπλοκών όπως της οξείας απόρριψης, οξείας σωληναριακής νέκρωσης, αγγειακών
επιπλοκών, διαφυγή ούρων, αιμάτωμα, φλεγμονή του χειρουργικού τραύματος,
λεμφοκήλης κ.α. Σαν λειτουργικές μέθοδοι οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες πλεονεκτούν
σε σχέση με όλες τις άλλες δοκιμασίες αναδεικνύοντας πρώιμα την επιπλοκή με
αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπιση.
Τεχνική
Η κινητική των ραδιοφαρμάκων στο νεφρικό μόσχευμα όπως και τα
πρωτόκολλα μελετης είναι ίδια όπως και σ’ ένα φυσιολογικό νεφρό με την διαφορά
ότι οι λήψεις που λαμβάνονται είναι πρόσθιες και όχι οπίσθιες.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
Στο φυσιολογικό μόσχευμα, το ραδιοφάρμακο εμφανίζεται στο νεφρό 6 sec
μετά την εμφάνιση στη λαγόνιο αρτηρία. Η μέγιστη πρόσληψη (peak) είναι ≤ της
λαγονίου αρτηρίας. Στις καμπύλες του πρώτου λεπτού προτείνεται η μέτρηση του
χρόνου μεταξύ λαγόνιου αρτηρίας και νεφρικής αρτηρίας και του λόγου των υψών,
για τη διάκριση μεταξύ της οξείας σωληναριακής νέκρωσης από την απόρριψη.
Ακόμη προτείνεται η μέτρηση του Τ1/2 στην καμπύλη. Η ημιποσοτική ανάλυση
βασίζεται σε : α. υπολογισμό του χρόνου διέλευσης του ραδιοφαρμάκου (transit
time). Σε φυσιολογικές συνθήκες η τιμή είναι ίση με 6sec, σε περίπτωση απόρριψης
ίση με 9sec. Β. υπολογισμό του δείκτη αιμάτωσης (perfusion index) πολύ
σημαντικός δείκτης για την διαφορική διάγνωση της απόρριψης και της οξείας
σωληναριακής νέκρωσης. Ο δείκτης αιμάτωσης υπολογίζεται λαμβάνοντας περιοχές
ενδιαφέροντος στο νεφρικό μόσχευμα και την λαγόνιο αρτηρία και υπολογίζεται
από τον λόγο κρούσεων της λαγόνιας αρτηρίας προς τις κρούσεις στο μόσχευμα. Η
φυσιολογική τιμή του δείκτη αιμάτωσης είναι 0,8-1 (περίπου ίση με αυτή της
λαγόνιας αρτηρίας). Σε οξεία απόρριψη ο δείκτης αιμάτωσης είναι >1-1.53 και σε
οξεία σωληναριακή νέκρωση > 2.5
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ


υπεροξεία απόρριψη : Σπινθηρογραφικά χαρακτηρίζεται από απουσία
αιμάτωσης και απουσία λειτουργίας. Το μόσχευμα παρουσιάζεται ως ναι
φωτοπενική περιοχή. Σπινθηρογραφικά η εικόνα είναι όμοια των αγγειακών
επιπλοκών.



Οξεία απόρριψη : μειωμένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, μειωμένη
αιμάτωση (perfusion index), παράταση του χρόνου διέλευσης, μειωμένη
αποχέτευση και αυξημένη πρόσληψη από τα γύρω μαλακά μόρια.
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Οξεία σωληναριακή νέκρωση: Σπινθηρογραφικά παρουσιάζεται με πολύ
καλή αιμάτωση ( σε αντίθεση με την απόρριψη), με απουσία έκκρισης και
αποχέτευσης.



Αγγειακές επιπλοκές : Σπινθηρογραφικά εφόσον η στένωση αφορά την
κύρια νεφρική αρτηρία παρατηρείται απουσία αιμάτωσης, εάν αφορά
μικρότερο αγγείο μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της αιμάτωσης.



Διαφυγή των ούρων: είναι η πιο συχνή χειρουργική επιπλοκή. Οι πιο συχνές
θέσεις διαφυγής είναι η κυστοουρητηρική αναστόμωση και η κυστοστομία.
Η 1η ένδειξη είναι η παρουσία ούρων μέσω του τραύματος και ο
τυμπανισμός της κοιλιάς σε ανουρικούς ασθενείς. Σπινθηρογραφικά
χαρακτηρίζεται από περινεφρική συλλογή. Υπάρχουν 3 τύποι περινεφρικής
συλλογής: α. περινεφρικά αιματώματα: εμφανίζονται αμέσως μετά την
επέμβαση, είναι συνήθως μικρά και απορροφούνται. β. συλλογή ούρων ή
ουρίνωμα λόγω διαφυγής ούρων και γ. λεμφοκοίλη. Και στις 3 περιπτώσεις
σπινθηρογραφικά παρατηρείται μια φωτοπενική περιοχή στην ανατομική
θέση του μοσχεύματος
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ



Βιοψία: σημαντική τεχνική για την διαπίστωση του τύπου της απόρριψης,
της ύπαρξης αναστρέψιμης ή όχι βλάβης και ακόμη για τη διαφοροδιάγνωση
μεταξύ απόρριψης ή υποτροπιάζουσας νεφρικής νόσου. Η παρουσία
εμφράκτου, θρομβωμένου τριχοειδούς ή αρτηριδίου σε ασθενείς με ταχεία
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας τους, δείχνει επικείμενη απώλεια του
μοσχεύματος. Εν τούτοις η βιοψία δεν παύει να είναι μια επεμβατική
μέθοδος με όλους τους γνωστούς κινδύνους και φυσικά δεν είναι δυνατόν
να επαναλαμβάνεται για την παρακολούθηση του ασθενούς, δεδομένου ότι
αρνητικά ευρήματα δεν αποκλείουν την ανάπτυξη μελλοντικής επιπλοκής,
ούτε και την ύπαρξη βλαβών σε άλλη περιοχή.



ενδοφλέβια πυελογραφία : εκτιμά την απόφραξη και την διαφυγή ούρων,
αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν το μόσχευμα λειτουργεί
ικανοποιητικά. Όταν η κάθαρση της κρεατινίνης είναι μεγαλύτερη από
5ml/min, η πυελογραφία δίνει φτωχές πληροφορίες και είναι μη
διαγνωστική. Εκτός αυτού, το σκιαγραφικό υλικό μπορεί να ελαττώσει την
ήδη επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή.



US και η CT : σημαντικές μέθοδοι στην ανίχνευση περινεφρικών συλλογών,
όπως αιματώματα, λεμφοκήλες, ουρινώματα και υδρονέφρωση, αλλά
φυσικά, δεν μπορούν να δώσουν καμία λειτουργική πληροφορία. Η CT είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες, όταν το χειρουργικό
τραύμα δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση του US.



αγγειογραφία : εφαρμόζεται σε ασθενείς με υπέρταση, που υπάρχει
υποψία στένωσης της νεφρικής αρτηρίας στη θέση της αναστόμωσης. Άλλα
αίτια υπέρτασης σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι η κατακράτηση Να+ λόγω της
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χορήγησης των κορτικοειδών, ενδονεφρικές αγγειακές βλάβες λόγω χρόνιας
απόρριψης και παραγωγής ρενίνης από τους πάσχοντες νεφρούς του
ασθενούς. Η αρτηριογραφία είναι βέβαια επεμβατική μέθοδος με συχνές
επιπλοκές.
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