
18F ‐ FDG PET/CT и Едноизотопна методика 99mTc – Tetrofosmin, съчетана 
със SPECT техника при пациент с МЕН‐1 синдром

Представяме случай на жена на 47г. с множествена ендокринна неоплазия (МЕН) – тип1, първичен хиперпаратиреоидизъм, инсулином и аденом на хипофизата насочена
към Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Георги“ ‐ Пловдив за РЕТ/СТ изследване през месец юли 2017год., във връзка с персистиращи хипогликемични епизоди и висок
серумен инсулин. При нея беше проведено РЕТ/СТ целотелесно изследване на 65 мин след i.v. приложение на 188 MBq 18F ‐FDG на хибриден апарат РЕТ/СТ “SIEMENS” модел “Biograph
mCT64“. При обработката на изследването се регистрира лезия разположена дорзално на левия лоб на щитовидната жлеза, с размери 10мм и ниска метаболитна активност, SUVmax –
2,00, суспектна за паратироиден аденом (фиг. 1 и фиг. 2). В останалият скениран обем липсват РЕТ/СТ данни за зони на повишен глюкозен метаболизъм с малигнен характер, които да се
свържат с основното заболяване.

За уточняване на лезията зад левия лоб на щитовидната жлеза след 2 месеца проведохме едноизотопна двуфазова методика с 99мТс – tetrofosmin, съчетана с ранна SPECT
техника на SPECT гама камера "SYMBIA E DUAL". На пациентката се въведе строго интравенозно болусно 740 MBq 99mTc ‐ tetrofosmin, записваха се ранни и късни планарни образи на шията
и горната част на торакса (фиг. 3). Непосредствено след ранните планарни образи при същото положение на пациента прилагахме SPECT техника за томографска регистрация на шията и
горната част на торакса (фиг. 4.). Изследването се извършваше в томографски режим с нискоенергиен колиматор по кръгова орбита 3600 градуса, “Step and shot” регистрация, матрица
128х128, 60 проекции по 32 сек., на интервал от 30 градуса ‐ общо за 30 мин.

Обсъждане: Този случай дава възможност да се сравнят две нуклеарно‐медицински техники с различни апаратури и радиофармацевтици ‐ РЕТ/СТ с 18F‐FDG и
едноизотопна двуфазова методика с 99мТс – tetrofosmin , съчетана с ранна SPECT техника на апарат гама камера при един и същи пациент. Различни фактори могат да обяснят разликата в
диагностичната информация.

Заключение: При нашият пациент използването на едноизотопната двуфазова методика с 99mTc‐ Tetrofosmin, ,съчетан със SPECT техника се оказва с по‐висока
чувствителност и специфичност в сравнение с РЕТ/СТ с 18F‐FDG. При невъзможността за точна локализация на патологично променените паращитовидни жлези чрез другите методи за
образна диагностика и наличието на параклинични данни за ПХПТ сцинтиграфското изследване с 99mTc‐ Tetrofosmin се явява метод на избор, особено в случаите при атипична
локализация на хиперфункциониращите паращитовидни аденоми и при рецидив на заболяването.

Фиг.1 РЕТ/СТ с 18 F‐FDG ‐ аксиални
образи на СТ, РЕТ и хибриден образ

Фиг.2 Хибриден аксиален РЕТ/СТ образ –
регистрира се лезия разположена дорзално на
левия лоб на щитовидната жлеза, с ниска
метаболитна активност, SUVmax – 2,00, която е
суспектна за паратироиден аденом.

Фиг. 3 На ранна фаза (20 мин) се регистрира интензивно
натрупване на радиомаркера в щитовидната жлеза с относителна
хиперфиксация в каудалната част на левия лоб. Късна фаза (120 мин):
Отчита се забавено измиване на радиомаркера от щитовидната
жлеза, като се регистрира фокус на остатъчна активност в каудалната
част на левия лоб на жлезата.

Фиг.  4 На ранните SPECT образи  се визуализира хиперфиксираща зона, 
разположена дорзално на каудалната част на левия лоб на щитовидната жлеза.
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А. Ботушанова, В. Попов, Ж. Грудева‐Попова
Катедра по Клинична Онкология, Медицински Факултет, Медицински университет Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив


