Σηρογγσλή Τράπεδα: Υβριδική απεικόνιζε (SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI)
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Η πβξηδηθή SPECT/CT απεηθόληζε εηζήρζε ζηελ θιηληθή πξάμε από ην έηνο 2000 θαη
κεηά. Σα πξώηα ζπζηήκαηα ήηαλ εθνδηαζκέλα κε CT ρακειήο δηαθξηηηθήο
ηθαλόηεηαο, θαηάιιειεο κόλν γηα αδξή εληόπηζε ησλ ζπηλζεξνγξαθηθώλ επξεκάησλ
θαη γηα δηόξζσζε ηεο θσηνληαθήο εμαζζέλεζεο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο CT ήηαλ
επίζεο ζρεηηθά κεγάιε, αλ θαη ιηγόηεξν ρξνλνβόξα από ηε SPECT. Αθόκα θαη απηά
ηα ζπζηήκαηα απνδείρηεθαλ ρξήζηκα ζηελ θιηληθή πξάμε ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο
θιαζζηθήο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο (ΠΙ). Σα ζύγρξνλα SPECT/CT ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ
πνιπηνκηθό αμνληθό ηνκνγξάθν 4-16 ηνκώλ ζε μερσξηζηό gantry από απηό ηεο γcamera, γηα ηαρύηεξε πξόζθηεζε δεδνκέλσλ θαη κεγαιύηεξε επθξίλεηα, ίδηα κε απηή
ηεο δηαγλσζηηθήο CT. Η αθηηληθή επηβάξπλζε ζηνλ αζζελή είλαη όκσο κεγαιύηεξε,
αλάινγα βέβαηα θαη κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ ηεο CT (mA, KpV). Με ηα λέα
ζπζηήκαηα είλαη εθηθηό λα επηρεηξεζεί, ζε δεύηεξν ρξόλν, ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθνύ
per os ή ελδνθιέβηα.
Σν εξγαζηήξην ΠΙ ηνπ Π.Γ.Ν. Παηξώλ δηαζέηεη από ην 2004 ζύζηεκα ρακειήο
δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηνο, κε κνλνηνκηθή CT (Hawkey, GE) θαη από ην 2012 θαη κεηά,
ζύζηεκα κε ειηθνεηδή CT 4 ηνκώλ κέηξηαο/πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, πιελ
όκσο αξγή, κε ηε αθηηλνινγηθή ιπρλία ελζσκαησκέλε ζην gantry ηεο γ-camera
(Hawkey 4, GE). Καη ηα δύν ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηεζήθαλ επξέσο ζε πνηθίιεο
εθαξκνγέο ηεο θιαζζηθήο ΠΙ.
ύκθσλα κε ηελ εκπεηξία καο, ε ρξήζε ησλ SPECT/CT ζπζηεκάησλ ζπρλά
κεηαβάιινπλ ηε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε πνιιώλ θιαζζηθώλ ζπηλζεξνγξαθηθώλ
εμεηάζεσλ, ελίνηε δξακαηηθά, θαη δεκηνπξγνύλ έλα λέν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ν
ξόινο ηνπ Ππξεληθνύ ηαηξνύ δηαθνξνπνηείηαη. Ελίνηε είλαη απαξαίηεηε ε γλώκε
Αθηηλνιόγνπ γηα ηε δηάγλσζε. Παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθά πεξηζηαηηθά γηα
λα ηνλίζνπλ απηέο ηηο ζέζεηο. Έηζη, ην πξόγξακκα αξρηθήο εθπαίδεπζε ησλ
εηδηθεπόκελσλ, ε κεηεθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Αθηηλνιόγνπο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνύλ.
Πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ζε γεληθέο γξακκέο δπν θαηεγνξίεο εμεηάζεσλ: α) ην scan
νζηώλ, όπνπ ε παξάιιειε CT πξνζθέξεη εθηόο ησλ εληνπηζηηθώλ, ζπκπιεξσκαηηθέο
δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο (αλάινγα βέβαηα κε ηελ πνηόηεηα ηεο CT ηνπ
ζπζηήκαηνο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πνιύηηκεο) νη νπνίεο ελίνηε αλαηξέπνπλ ηελ
αξρηθή εληύπσζε θαη β) όιεο ηηο άιιεο εθαξκνγέο, όπνπ ν ξόινο ηεο CT
(ηνπιάρηζηνλ ρσξίο ηε ρξήζε ζθηαγξαθηθήο αθηηλνινγηθήο αληίζεζεο) παξέρεη
ρξήζηκεο εληνπηζηηθέο, ζπάληα όκσο επηπξόζζεηεο δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο.
Παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα.
Έλα πξαθηηθό πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη, εάλ νη κειέηεο SPECT/CT πξέπεη λα
δηελεξγνύληαη πεξηζηαζηαθά, όηαλ δειαδή ηίζεληαη δηαγλσζηηθά εξσηήκαηα από ηελ
κνλνεπίπεδε απεηθόληζε ή ζπζηεκαηηθά. Επί ηνπ παξόληνο θαη όζν νη ζπκβαηηθέο γθάκεξεο ζέηνπλ ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο γηα ηε δηελέξγεηα νιόζσκνπ SPECT, ε

απάληεζε εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο εμέηαζεο, ηελ θιηληθή έλδεημε θαη θπζηθά ηελ
ειηθία ηνπ αζζελνύο (γηα ιόγνπο αθηηλνπξνζηαζίαο). Σν ζέκα σζηόζν δελ είλαη
μεθάζαξν θαη επαθίεηαη ζηε θξίζε ηνπ δηαγλσζηή. Δίδνληαη παξαδείγκαηα ππέξ ηεο
κηαο ή ηεο άιιεο άπνςεο. Θα ήηαλ ρξήζηκε ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ γηα ηε
δεκηνπξγία ελόο πιαηζίνπ ελδείμεσλ ηεο SPECT/CT.
Ελ θαηαθιείδη, ε SPECT/CT απεηθόληζε απνηειεί ηνκή ζηηο εθαξκνγέο ηεο
θιαζζηθήο ΠΙ, θύξηα ηηο νγθνινγηθέο. Πηζηεύνπκε όηη ε αμία ηεο δελ έρεη ηνληζηεί
επαξθώο. Με ηε ρξήζε ηεο SPECT/CT πνιύ ζπρλά δίδεηαη απάληεζε ζε εξσηήκαηα
πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνζεγγηζζνύλ από ηε κνλνεπίπεδε απεηθόληζε. Εγείξνληαη
όκσο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη: α) κε ηελ επξύηεηα θαη ηνλ ηξόπν ηεο θιηληθήο ηεο
εθαξκνγήο, β) ην ζύζηεκα SPECT/CT πνπ πξέπεη λα επηιεγεί, γ) ηελ απαηηνύκελε
εθπαίδεπζε θαη γ) ηε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην Αθηηλνινγίαο θαη γεληθόηεξα ηε
ζρέζε ΠΙ - Αθηηλνινγίαο.

