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SPECT Tc-99m - MIBI uuring 
glioomide diagnostikas 
haigusjuhtude põhjal.
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Haigusjuht A

 meespatsient, 47 a. 
 9.05.07. haigestus järsku parema jala ja käe 

süveneva nõrkusega
 peavalu ega iiveldust ei esinenud
 neuroloogiliselt igakülgselt orienteeritud, kuid 

vastab aeglaselt; parempoolne hemiparees 
 KT-l kahtlus taalamuse piirkonna tuumorile, 

hospitaliseeritud neurokirurgia osakonda 



  

Haigusjuht A
 MRT uuring 11.05.2007, T1, T2 + kontrast



  

Haigusjuht A
 MRT uuring 11.05.2007, T1 + kontrast



  

Haigusjuht A 
MRT uuring peaajust 11.05.07
 Vasaku taalamuse, osaliselt capsula interna 

tagasääre projektsioonis 22×15×15 mm 
kergelt ekspansiivne homogeenselt 
kontrasteeruv kolle, T2-s mõõdukalt 
hüperintensiivne, T1-s hüpointensiivne

 Arvamus: neoplasma? viraalne entsefaliit? 
astrotsütoom? lümfoom? metastaas?

 Lümfoomi diagnoos ei leia laboratoorselt 
kinnitust



  

Haigusjuht A
 MRT uuring 22.05.2007,  T1, T2 + kontrast



  

Haigusjuht A
 MRT uuring 22.05.2007,  T1 + kontrast



  

Haigusjuht A 
MRT 22.05.07
 Ekspansiivne muutus taalamuse piirkonnas kiirelt 

progresseerunud 30 × 23 × 19 mm, III vatsakese 
kompressioon väljendunum, kerge surve vasakule 
lateraalvatsakesele, liikvoriringe häiret ei ole 
tekkinud. Ekspansioon intensiivselt perifeeriast 
kontrasteeruv, T2-s on näha selle keskosas 
langenud signaaliga ala - tõenäoliselt hemorraagia. 
Tursetsoon praktiliselt puudub. Vasakul 
mesiotemporaalsel on näha T2-s halvasti piirdunud 
kortikaalse signaali intensiivsuse tõus, veenvat 
kontrasteerumist esile ei tule. Põletikuline ödeem? 



  

Haigusjuht A 
MRT 22.05.07
 Arvamus: vasaku taalamuse piirkonna 

ekspansioon kiirelt progresseerunud, keskelt 
veeldunud, võimalik väike hemorraagia 
tsentraalsel.

  Kahtlus põletikulisele protsessile leiu kiire 
süvenemise tõttu - formeeruv abstsess? 

 Neoplastiline protsess?



  

Haigusjuht A
Miks SPET Tc-99m - MIBI uuring? 
 Tuumori ja põletikukolde diferentsimiseks

 Märkaine koguneb intensiivselt a/v aktiivsematesse 
kasvaja tüüpidesse (glioom, lümfoom, meningioom)

 Põletiku koldesse märkaine ei kogune

 18F-FDG koguneb kõrgenenud glükolüüsi tõttu ka 
põletiku koldesse ja diferentsimine tuumorist pole 
võimalik 

 Tu maliigsuse astme ja prognoosi hindamiseks, ravi 
planeerimiseks



  

99mTc- MIBI SPET aju kasvajate 
diagnostikas

 Füsioloogiliselt 99mTc-sestamibi 
akumuleerub kudedes, mille rakkudes on 
mitokondrite sisaldus suhteliselt kõrge 

 99mTc-sestamibi kogunemise tõus kasvaja 
koes on seletatav vähirakkude kõrgenenud 
rakumembraani  potentsiaali ja mitokondrite 
sisaldusega



  

Haigusjuht A
SPET Tc-99m-MIBI uuring 24.05.2007



  

Haigusjuht A
SPET Tc-99m-MIBI uuring 24.05.2007



  

Haigusjuht A
SPET Tc-99m-MIBI uuring 24.05.2007

 Glioomile iseloomulik leid vasakul taalamuse projektsioonis

 Preparaadi kogunemise alusel võiks olla III maligniseerumise 
aste

 Aju abstsessi korral preparaati ei koguneks



  

Haigusjuht A
MRT spektroskoopia 24.05.2007

 Muutuste foonil on tõusnud Choline> lipiidide- 
laktaatide tase, oluliselt langenud NAA tase, 
mis võiks viidata glioblastoomile



  

Haigusjuht A

 Glioblastoomi tüüpi pahaloomuline kasvaja 
vasaku taalamuse piirkonnas

 Kasvaja asukoha tõttu ei saa võtta biopsiat 
ega rakendada operatiivset ravi

 Planeeritud kiiritusravi 



  

Haigusjuht B

 naispatsient, 24 a.
 Nädala vältel peavalu, mis süvenes, kaasnes 

iiveldus, vasak käsi muutus tuimaks ja 
nõrgaks

 Neuroloogiliselt vasakpoolne hemiparees, 
käsi > jalg, vasakus käes hüpalgeesia  



  

Haigusjuht B
KT uuring 15.08.2006. T1 natiivis ja 
kontrastainega.



  

Haigusjuht B 
KT uuring 15.08.2006

 Paremal kõrgel mõõtmetega 55 × 33 × 48 
mm selgelt piiritletud õhukese kontrasteeruva 
kapsliga hüpodensiivne tsüstjas kolle, 
mediaalses osas seinapidise pehmekoelise 
komponendiga. Kolle komprimeerib paremat 
külgvatsakest, keskstruktuuride nihe 
vasakule ~10 mm.      III vatsake täielikult 
komprimeeritud, ekstratserebraalsed 
liikvorruumid kitsenenud. 



  

Haigusjuht B

 Tu intracerebrale lobi parietalis dex. 
parasagitalis

 17.08.06.  osteoplastiline kraniotoomia 
paremalt parasagitaalselt, eemaldatud 
tsüstiga pehmet konsistentsi kasvaja 
parietaalsagarast parasagitaalpiirkonnast

 Histoloogiliselt anaplastiline 
oligodendroglioom

 Kiiritusravi, keemiaravi



  

Haigusjuht B 
KT uuring kontrastiga 12.03.2007



  

Haigusjuht B

 mais 2007.a. Jacksoni tüüpi hood vasakus 
jalas, mis allusid antikonvulsiivsele ravile

 survetunne peas, glükokortikoidravi efektiivne 



  

Haigusjuht B 
MRT uuring 29.05.2007

 Operatsiooni piirkonna 
turselisus, mõningane 
dislotseeriv protsess. 

 Kiiritusjärgne 
gliomatoos. Tuumori 
retsidiivi kahtlus



  

Haigusjuht B
SPET uuringu näidustus
 Radiatsioonijärgsete muutuste diferentsimine 

jääktuumorist ja tuumori retsidiivist 

 PET/SPET võimaldab diferentsida kiiritusravi 
järgseid kahjustusi ja nekroosi tuumori retsidiivist. 
Mõlemal juhul on kahjustunud HEB, mistõttu 
MRT/KT uuringul kontrastaine kasutamine on 
mittespetsiifilise tulemusega

 99mTc- MIBI ei kogune kiiritusravi järgses glioosis 
ja nekroosis



  

Haigusjuht B 
SPET Tc-99m-MIBI uuring 11.06.2007



  

Haigusjuht B
MRT uuring 29.05.2007
SPET Tc-99m-MIBI uuring 11.06.2007



  

Haigusjuht B 
SPET Tc-99m-MIBI uuring 11.06.2007

 Glioomi retsidiiv PC dex piirkonnas parasagitaalselt, 
keskjoonel, kandumisega veidi üle keskjoone 
vasakule 

 Võiks olla tegemist III / IV maligniseerumise 
astmega 



  

Haigusjuht B

 20.06.07 kraniotoomia P dex, eemaldatud P 
dex parasagitaalpiirkonnast tsüstiga tuumor

 histoloogiliselt glioblastoma multiforme 



  

PET ja SPET preoperatiivses 
perioodis

 Tuumori maliigsuse astme määramine

 Ravi planeerimine

 Optimaalse biopsia koha määramine

 Madala ja kõrge maliigsuse astmega glioomide diferentseerimine

 Prognoosi hindamine



  

PET ja SPET postoperatiivses 
perioodis

 Postoperatiivne 
monitooring, ravitaktika 
määramine

 Ravitulemuste 
hindamine, elulemuse 
prognoosimine

 Radiatsiooni järgse 
nekroosi diferentsimine 
jääktuumorist ja tuumori 
retsidiivist 



  

99mTc- MIBI kogunemine glioomides

 99mTc- MIBI ei kogune I ja II histoloogilise 
kraadi astrotsütoomides

 Kõrge intensiivsusega kogunemine esineb III 
kraadi astrotsütoomides ja glioblastoomides

 99mTc- MIBI ei kogune kiiritusravi järgses 
glioosis ja nekroosis

 99mTc-MIBI koguneb füsioloogiliselt plexus 
chorioideus
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