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Εισαγωγή: Η πρόοδος στην ιατρική απεικόνιση τα τελευταία χρόνια και οι
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Νευρο-ογκολογίας και της
Νευροχειρουργικής για πιο ακριβή αποτελέσματα, κάνει έκδηλη την ανάγκη για
συνδυασμό διαγνωστικών πληροφοριών, τόσο ανατομικών-μορφολογικών όσο
και λειτουργικών. Οι ανώτερες τεχνικές της Μαγνητικής Τομογραφίας δίνουν
πολύτιμες πληροφoρίες για την αξιολόγηση της παθολογικής και φυσιολογικής
ανατομίας, της μορφολογίας, της αγγείωσης, του βαθμού αγγειογένεσης και
του μεταβολικού χαρακτήρα των εξεργασιών, ενώ το σπινθηρογράφημα
εγκεφάλου αναδεικνύει λεπτομέρειες της λειτουργικότητας των εξεργασιών
εγκέφαλου. Ενα διαγνωστικό προεγχειρητικό πρωτόκολλο που συνδυάζει όλες
τις παραπάνω τεχνικές μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο αντικειμενική και
ρεαλιστική προεγχειρητική προσέγγιση.



Μεθοδολογία: 22 ασθενείς (5 μηνιγγιώματα, 9 γλοιώματα υψηλής κακοήθειας,
3 μεταστάσεις, 2 ολιγοδενδρογλοιώματα, 1 νευρωκύττωμμα, 1 γλοισάρκωμα, 1
λέμφωμα) συμμετείχαν στο προεγχειρητικό διαγνωστικό πρωτόκολλο, που
εφαρμόζεται σε συνεργασία των τμημάτων Ιατρικής Φυσικής, Πυρηνικής
Ιατρικής, Ακτινολογίας και Νευροχειρουργικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας. Τα
ευρήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας και του σπινθηρογραφήματος
εγκεφάλου συνδυάστηκαν σε κοινή εικόνα (image fusion) με τη βοήθεια του
λογισμικού Xeleris (GE Healthcare).

Ανώτερες Τεχνικές Μαγνητική 
Τομογραφίας

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε
Μαγνητικό Τομογράφο 3 Tesla (GE,
Healthcare, Signa® HDx) χρησιμοποιώντας
μονοκάναλο πηνίο κεφαλής. Το
πρωτόκολλο περιελάμβανε τις κλασικές
ακολουθίες της μανητικής τομογραφίας
εγκεφάλου καθώς και τις ανώτερες
τεχνικές Μαγνητικής Τομογραφίας:


1HMRS (Proton Magnetic Resonance
Spectroscopy)

 DWI (Diffusion)

 DTI (Diffusion Tensor Imaging)

 DSC (Dynamic Susceptibility Contrast)

Σπινθηρογράφημα Εγκεφάλου

Οι ασθενείς χορηγήθηκαν με
ραδιοφάρμακο Myoview™, (General
Electric Healthcare Ltd) επισημασμένο με
τεχνήτιο (99mTcO4−) και ενεργότητας 25
mCi (925 MBq), το οποίο παρασκευάστηκε
στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν.
Λάρισας.

Οι εικόνες για το σπινθηρογράφημα
εγκεφάλου ελήφθησαν 20-30 λεπτά μετά
τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου σε
γάμμα κάμερα (GE, Infinia II gamma-
camera).



Αποτελέσματα: Τα αρχικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι το σπινθηρογράφημα
εγκεφάλου δίνει συμπληρωματική διαγνωστική πληροφορία κι επιπλέον παρουσιάζει
συσχέτιση με τα αποτελέσματα της Φασματοσκοπίας και του DSC της Μαγνητικής
Τομογραφίας. Τα συνδυαστικά αυτά αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα
στη διαφορική διάγνωση μεταξύ μεταστάσεων και γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας,
καθώς και μεταξύ άτυπων μηνιγγιωμάτων και γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας.
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Εικόνα 1: Οι λόγοι (Lesion/Normal) counts του σπινθηρογραφήματος εγκεφάλου για τα 
μηνιγγιώματα, τα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας και τις μεταστάσεις .



Εικόνα 2: Fusion εικόνα του σπινθηρογραφήματος  εγκεφάλου και της μαγνητικής 
τομογραφίας γλοιοσαρκώματος.



Συμπεράσματα: Η κλασική Μαγνητική Τομογραφία μας δίνει
ανατομικές πληροφορίες, όμως οι ανώτερες τεχνικές μας
δίνουν πολυπαραγοντικές πληροφορίες (αιμοδυναμικές,
μεταβολικές, μορφολογικές, κλπ). Το σπινθηρογράφημα
εγκεφάλου παρέχει πληροφορίες σε μοριακό και κυτταρικό
επίπεδο και συμβάλλει στον προσδιορισμό της κατάστασης
των λειτουργικών διαδικασιών, με τη μέτρηση της πρόσληψης
του κατάλληλου ραδιοφαρμάκου από το όργανο-στόχο. Ένα
προεγχειρητικό διαγνωστικό πρωτόκολλο που συνδυάζει όλες
τις ανώτερες τεχνικές της Μαγνητικής Τομογραφίας με το
σπινθηρογράφημα εγκεφάλου, δίνει τη δυνατότητα μιας πιο
ολοκληρωμένης και αντικειμενικής διαγνωστικής εικόνας κι
επομένως θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της θεραπείας του
ασθενούς.


