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Kellemes családi – baráti együttlétet, vidám 
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A hírlevél teljes tartalma letölthetı innen: 

 

  

    Tehát szeretettel köszöntünk minden Hírlevél olvasót, írót, szerkesztıt e szép tavasz 
kezdetén. Elindult (indulgat), remélhetıleg mielıbb magasba lendül tudományos-társasági 
életünk.  

Közvetítse e Hírlevél is összefogásunkat, mely, mint láncszemek egymásba kapaszkodva, a 



leküzdhetetlennek tőnı nehézségeket is legyızhetıvé teszik(!). 

    Az összefogás ez évi elsı megnyilvánulása volt : a Nukleáris kardiológiai munkacsoport 
(vezetı: Dr. Balogh Ildikó), a Méréstechnikai munkacsoport (vezetı: Nagy László), a Magyar 
Kardiológusok Társasága Nukleáris kardiológiai szekció (vezetı: Dr. Kósa István), a Veszprémi 
Egyetem Informatikai Tanszéke (Prof. Kozmann György) és a Mediso Kft. Közös szervezésében 
rendezett továbbképzı konferencia (Veszprém, 2008. február 15-16-án, 85 résztvevı). 
Köszönetet mondunk az aktív hallgatóságnak, elıadóknak, a valamennyi költséget 
szponzoráló, egyúttal az 51 számítógépen futó programok problémamentes mőködését 
biztosító Medisonak, a Veszprémi Egyetem Informatikai Tanszékének. Az interaktív gyakorlati 
képzést mi is csak most tanuljuk, de reméljük, hogy az egy napos kurzus a résztvevık 
számára összességében hasznos volt. Hasonló interaktív továbbképzések lehetısége tehát 
biztosított, ezek más témakörben is megvalósíthatók, a folytatást tervezzük! 

     A MONT Honlap (www.nmc.dote.hu/mont) Naptár rovatát figyelve értesülhetünk az ezt 
követı tudományos tervekrıl, feladatokról, kérjük olvassátok! 

Ezek között ne feledjük a 2008. EANM Kongresszus absztrakt beküldési határidejének 
közeledtét :  április 13.! 

  

     A Szakmai Kollégium számára a MONT munkacsoportjai – a munkacsoport tagok 
bevonásával – nagy aktivitással készítik a legújabb elvárásnak megfelelı Szakmai 
protokollokat. 

  

     Szomorú kötelességünket teljesítjük, mikor Dr. Györgyi Sándort búcsúztatjuk, sokak 
„Sanyi” barátját, a biofizikát mindenkivel megszerettetı, kiváló, jó humorú elıadót, egyetemi 
oktatót. 2008. március 17-én 14.15-kor a Farkasréti temetıben vettünk Tıle búcsút, 
kinyilvánítva az orvos-nem orvos diplomások, asszisztensek nagy-nagy szeretetét. 

  

Zárja e bevezetıt Dr. Györgyi Sándor kedvenc Cicero idézete: 

 „Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után” 

                                                                                       Dr. Balogh Ildikó 
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Hol találhatunk információkat a MONT-ról? 

 Néhány hónapja megújult külsıvel várja olvasóit a MONT honlapja:  
            www.nmc.dote.hu/mont 

Ez az új honlap kiegészült két fontos újdonsággal (amelyek a bal oldali menübıl érhetık el): 



−       Az ESEMÉNYNAPTÁR a nukleáris medicina legfontosabb hazai (és válogatott, többeket 
érintı külföldi) eseményeirıl ad áttekinthetı összefoglalást.  
Az egyes bejegyzésekre kattintva a részleteket is megtudhatjuk. 

−       A FÓRUM egyrészt a MONT munkacsoportjainak ad lehetıséget véleménycserére, 
másrészt itt vethetjük fel ötleteinket, gondjainkat, ha együttmőködést, segítséget, vagy 
akár csak közös gondolkodást várunk kollégáinktól. 

Javasoljuk, jelentkezzenek be minél többen a FÓRUM-ra, adjuk közzé gondolatainkat, 
vitassuk meg együtt a bennünket foglalkoztató kérdéseket! 

A jelenlegi idıszakos hírlevelünkön túl, amit elsısorban rendszeres internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezı kollégáinknak szánunk, továbbra is mindenki figyelmébe ajánljuk az azonnali 
információkat kínáló, friss híreket közvetítı RSS HÍRCSATORNÁINKAT. További információk 
és kapcsolódás a szolgáltatásra: 

http://www.nmc.dote.hu/mont/rss_csatornak.htm  
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A MONT Társult Tagok Bizottságának (asszisztensi szekció) tevékenysége és 
tervei  

A megújult MONT honlapon és a rendszeres hírleveleken keresztül – bízva abban, hogy egyre 
több izotópdiagnosztikában dolgozó asszisztens és szakasszisztens használja az internetet – 
sokkal könnyebb lesz az információ áramlás a társaság tagjai között.  

Jelenleg az alap izotóp asszisztensi képzés szünetel, de az Egészségügyi Szakképzı és 
Továbbképzı Intézet (ETI) szervezésében folyik radiofarmakológiai szakasszisztens 
képzés. Nemzetközi szervezetek, mint az EANM (Európai Nukleáris Medicina Társaság) és az 
IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) vállaltak részben vagy valamilyen formában 
szerepet a régióban mőködı nukleáris medicinában dolgozó asszisztensképzésben. 

A képzésen túl a továbbképzések rendszeresítése is cél lenne, ennek legelfogadottabb és 
járható útja a kétévente megrendezett hazai kongresszusokon való magas szintő és 
kreditpontszámot jelentı továbbképzı elıadások, ezen kívül a lehetıségekhez és igényekhez 
mérten szervezett tematikus jellegő továbbképzések. 

A korábban megválasztott és 2007-ben hivatalba lépett Kunné Vigh Ottilia szekció-elnök 
asszonynak jó munkát kívánok, és részemrıl igyekszem megteremteni a kapcsolatot és 
közvetítést a MONT Vezetısége felé.  

  

Dr. Nagy Zoltán  

         MONT Társult Tagok Bizottságának elnöke  
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Kedves Kolléganık / Kedves Kollégák… 

  

2007. november 17-én a SOTE Transzplantációs Klinikán tartottuk „szokásos” évi asszisztensi 
összejövetelünket, melyen két napirendi pont szerepelt.  

 1. SPECT/CT vizsgálatok bemutatása  

                  elıadó: Sarkadi Margit (Pécs) 

            Szakmailag érdekes és informatív elıadást hallottunk. 

 2. 2003-ban megválasztott tisztségviselık beiktatása 

Gorza Sándorné, Jutka – aki eddigi munkáját lelkiismeretesen, hozzáértéssel, nagy-nagy 
szeretettel látta el – hivatalosan is átadta az asszisztensi szekció vezetését Kunné Vigh 
Ottiliának. 

Jutka segítségére és szakmai tapasztalatára továbbra is nagyon számítunk.  KÖSZÖNJÜK. 

 A szekció sajnos az alacsony létszám miatt szavazatképtelen volt. Megválasztani új pozícióba 
senkit nem tudtunk.  

A budapesti helyettes(ek)re javasoltuk (a kevés résztvevı meg is szavazta): Tóth Fekete 
Józsefné, azaz Vica (IMC) -, Saranyikné Kocsi Orsolya (Transzplant.Kl.) kolléganıket. A vidéki 
helyettes(ek)re javaslatokat várok, eddig 2 javaslat érkezett a vidéki helyettesekre: 
Savanyáné Szamos Éva (Szeged), Bánkiné Ódor Helga (Baja) (1 bp-i és 1 vidéki helyettes 
megválasztása szükséges).  

 A jövıben tájékoztatást a MONT honlapon találtok (www.nmc.dote.hu/mont). Félévente, 
hétköznapokon, pontszerzı lehetıséggel szeretnénk összejöveteleket szervezni. Erre kérném 
javaslataitokat olyan témák felvetésére ill. elıadások megtartására, melyek szakmai 
továbbképzésünket szolgálják és/vagy új területekkel ismertetnek meg. 

 Továbbá kérek minden izotópos munkahelyet, hogy küldjétek el a pontos nevet, végzettséget, 
nyilvántartási számot, e-mail és postacímet. Elérhetı vagyok: a MONT Honlapon az 
Asszisztensi rovatban, valamint e-mail címemen: vigh.otti@uzsoki.hu.  

  

Kunné Vigh Ottilia 

    MONT Asszisztensi Szekció vezetıje 
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FOLYÓIRAT REFERÁTUM 

 A SPECT/CT egyik lehetséges felhasználási területe: 

 Túlsúlyos mamma tumoros betegekben megnövekedik a sentinel nyirokcsomók 
azonosítása SPECT/CT használatával 

Lerhman H., Lievshitz G., Zak O., Metser U., Schnebaum S., Even-Sapir E. 

J Nucl Med 2007; 48:201-206 

 Az axillaris nyirokcsomó disszekciót követıen kialakuló lymphoedema incidenciája 6 és 30 % 
között változik. A túlsúly önmagában is a lymphoedema fı rizikó factorai közé tartozik ill. a 
sentinel nyirokcsomók (SNY) non-vizualizációjának egyik lehetséges oka is lehet. A cikk 
célkitőzése annak vizsgálata volt, vajon a SPECT/CT (megnövekedett térbeli feloldóképesség 
ill. a CT adatok felhasználásával nyert attenuáció korrekció révén elért jobb képminıség 
révén) képes-e javítani a SNY-k azonosítását. 220 mamma tumoros beteget vizsgáltak, 
minden egyes beteg BMI-t (body mass index) meghatározták. 122 beteg bizonyult 
túlsúlyosnak vagy obesnek (BMI nagyobb mint 25). A betegeket mind a planaris, mind a 
SPECT/CT képek alapján értékelték és mind a két eredményt a sebészi eredménnyel és a BMI-
vel is összefüggésbe hozták.  

 Eredmények: 

A planaris vizsgálat 171 betegben (78%) azonosította a SNY-kat, amely esetekben a BMI 25,2 
+/- 4 kg/m2 (mean +/- SD) volt. A planaris vizsgálat 49 beteg esetén (22%) nem 
azonosította a SNY-t. Ezen csoport BMI-je 28 +/- 8 kg/m2 volt. Ez utóbbi csoportból 29 
esetben (59 %) a SPECT/CT képes volt a SNY detektálására.  

       A SPECT/CT 200 betegben (91 %) detektálta az ırszem nyirokcsomókat, és 20 esetben 
nem (utóbbi csoport BMI-je 29,2 +/- 6,6 kg/m2 volt). 

 A kiindulási 122 túlsúlyos vagy obes betegben a planaris vizsgálat 34 esetben (28%) nem 
azonosította a SNY-t, míg a SPECT/CT csak 13 betegben (11%) (P kisebb 0.001).  

 116 esetben kék-festés (blue-dye) is történt a mőtét során. 48 betegben (41%) a kék-
festéses technika nem azonosította a SNY-kat, ezen betegek BMI-je 28,2 +/- 7 kg/m2 volt. 
Ezen betegcsoportban a SPECT/CT 36 esetben (75%) képes volt azonosítani az ırszem 
nyirokcsomókat, míg a planaris vizsgálat csak 22 esetben (46 %). A 19 esetbıl ahol a 
szcintigráfiás technika nem segített, 6 (32%) esetben volt pozitív nyirokcsomó érintettsége.  

 Következtetések: 

Az eredmények alapján egyértelmőnek látszik, hogy a planaris lymphoszcintigráfia SPECT/CT 
technikával való kiegészítése megnöveli túlsúlyos betegekben a SNY-k azonosítását ill. a kék-
festéses módszernél is pontosabb azonosítást eredményez.      

  

                                                                                                            Dr. Varga Zsolt 
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KONGRESSZUSI  BESZÁMOLÓ 

 A radiogyógyszer-terápia újabb eredményei 

 2007 szeptemberében rendezték meg Ulánbatorban a „2nd International Conference on 
Radiopharmaceutical Therapy”-t. A konferenciának 68 országból kb. 200 résztvevıje volt. 
Az országok nagy száma a fejlıdı országok jelentıs részvételét mutatja. Ez érzékelhetı a 
konferencia elıadásainak összetételében is, a gazdaságilag kedvezıbb kezelési eljárások 
nagyobb hangsúlyt kaptak.  

    A konferencia szekciói a pajzsmirigytıl az új radiogyógyszerek fejlesztéséig valamennyi 
területet érintették.  

   A terápia területén több elıadás hangzott el a radioszinovektómia témakörben a kis- és nagyízületek kezelésére 
használt, a célnak megfelelı Y-90, Re-186, Re-188, Er-169, Sm-153, Dy-165 és a Ho-166 izotópokkal jelzett 
különbözı kémiai összetételő radiogyógyszerekrıl. 

A neuro-endokrin tumorok kezelésére a peptid-receptor terápia területén Ga-68, Lu-177, Y-90 
és In-111 jelzett DOTA-változatok biokonjugátumait használják. 

   A palliatív terápia szekcióban a Re-188-HEDP ígéretes jövıjérıl esett szó, amelynek az igazi 
alapját a hatásos kezelés mellett a hosszú ideig használható, olcsó W-188/Re-188 
generátor adja. A Sm-153-EDTMP, Sr-89 Clorid, Re-186-HEDP és P-32-orto-phosphat 
használatáról is tartottak elıadásokat. Fischer (Németország, Kassel) részérıl elhangzott, 
hogy a mikro-metasztázisok esetében nemcsak palliatív, hanem kuratív hatás is érzékelhetı. 

    Külön szeminárium foglalkozott az amerikai elıállítású Re-188 generátor kezelésével, 
eluátum-használhatóságával és a szállítási ütemezéssel. Kiemelték, hogy a béta-
energiatartomány összevethetı az Y-90-nel. 17 óra felezési idı tartózkodási ideje a radio-
jelzett peptideknek a tumorsejt-receptorokon és antitesteknek antigén-targetteken. Úgy tőnik, 
a fentiek jelentıs perspektíváját jelentik a Re-188 alkalmazásának.  

     Sok elıadás hangzott el a májtumorok Re-188-lipiodollal végzett kezelésérıl.  

 Érdekes vita volt az Auger-elektronokat kibocsátó radio-nuklidok (I-125, In-111 és Pt-195m) és a konverziós 
elektronokat emittáló radionuklidok (Sn-117m) terápiás hatékonyságáról. Az elıbbiek széles energia-spektrumukok 
különbözı behatolási mélységőek, az utóbbiak a mono-energetikus jellegüknél fogva jobban biztosítják a kívánt 
behatolási mélységet. 

    Ugyancsak figyelemre méltó fejlemény a Németországban használt pozitron-sugárzó 
generátor a Ge-68/Ga-68, ami lehetıvé teszi a PET-kamera használatát ciklotron nélkül. 

     A konferencia absztraktjai megtalálhatók az interneten a bevezetıben írt angol nyelvő címen. Ugyanitt szíves 
figyelmükbe ajánlom J. Harvey Turner „Physician-sponsored Clinical Trials of Novel Radiopharmaceuticals for 
Therapeutic Nuclear Oncology” c. cikkét. Az elıbb említettek megjelentek a „World Journal of Nuclear Medicine, Vol. 
6, Supplement 1, July 2007” oldalain. 

                                                                                                             Dr. Zsinka László 



vissza a tartalomjegyzékhez 

  

Személyi jövedelemadója 1 %-át köszönettel fogadja a  

 Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Izotópdiagnosztikai 
Alapítványa 

 Az alapítvány adószáma: 18037188-1-43 
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Szerkesztı Bizottság: 

  

Dr. Balogh Ildikó – MONT elnök 

Dr. Varga József – Hírlevél felelıs szerkesztıje 

Dr. Buga Klára – MONT fıtitkár 
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