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Helyére került a PET/CT

„Emlékszem, amikor másfél évtizeddel ezelőtt
a PET-vizsgálatok mellett lobbiztunk, azt mondtuk,
az onkológiai esetszámok alapján országosan
25-30 ezer vizsgálatra lenne szükség. Ám az
azóta eltelt években az indikációs kör világszerte
nagymértékben kibővült.
Ha csak az FDG PET/CT-ben gondolkodunk,
rengeteg irodalmi adatot találunk arról, hogy
kiterjedt érgyulladásokban, ismeretlen eredetű
lázat okozó gócok felkutatásában, vagy a
kimutatott daganatos áttétek melletti primer tumor
felfedezésben is nagy előnnyel alkalmazható,
de a demencia differenciál-diagnosztikájában
is hasznos képalkotó módszer lehet, hogy csak
néhány kiragadott példát említsek.”
Dr. Galuska László emeritus professzor,
Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet

Tisztelt Olvasónk!
Szakmai magazinunk idei második számában, szokásos rovataink mellett, központunk és a magyar egészségügy egy különleges területével:
a klinikai kutatásokkal foglalkozunk.
Megpróbáljuk bemutatni, hogy
Magyar
országon igenis van
nak olyan tevé
kenységek,
amelyek világszínvonalúak, és
ér
demes fejlesztésükbe ener
giát, erőforrásokat fektetni.
Mindennapos betegellátási te
vékenységünk mellett egyre
fokozódó aktivitással végzünk
klinikai vizsgálatokat – és szol
gáljuk ki a Magyarországon
közel 100 milliárd forintnyi ér
téket teremtő klinikai kutatási
piacot.
Címlapinterjúnkat a ma
gyar nukleáris medicina világá
nak egyik meghatározó sze
replőjével, dr. Galuska László
professzorral készítettük, és a
beszélgetésből a magyar nuk
leáris medicina története mel
lett világosan kiderül, miért is
olyan jó nukleáris medicina
szakembernek lenni.
Klinikai kutatásokkal fog
lalkozó blokkunk nyitó anya
gában dr. István Boglárkával,
a CPS Cortex Kft. ügyveze
tő igazgatójával a klinikai ku
tatások magyarországi helyzetéről
beszélgetünk. Dr. Barótfi Szabolc�
csal, a MSD Hungary klinikai kutatási
igazgatójával, a Magyar Klinikai Vizs
gálatszervezők Társasága elnökségi

tagjával a gyógyszergyártók szem
szögéből vizsgáljuk meg a magyar
országi klinikai kutatási környezetet.
Dr. Berekméri-Varró Réka, gyógy
szer- és egészségügyi jogra speci
alizálódott ügyvéd magazinunkban

számol be a megújult eu
rópai uniós klinikai vizs
gálati rendelet hátteréről
és várható hatásairól. Vé
gül dr. Lakner Géza klinikai
farmakológussal áttekint
jük a klinikai kutatások és
a farmakovigilancia közötti
összefüggéseket.
Természetesen foglal
kozunk partnereinkkel és
kollégáinkkal is. Magazi
nunkból megtudhatják, mi
lyen kihívásokkal küzd meg
dr. Dombi Péter, a tatabá
nyai Szent Borbála Kórház
orvosigazgatója, illetve mi
lyen sikereket ért Lengyel
Zsolt orvosigazgatónk, va
lamint Kajáry Kornélia nuk
leáris medicina szakorvo
sunk.
Reményeink szerint szak
mai magazinunk hozzájá
rul a minél aktívabb egész
ségügyi párbeszédhez, és
a jövő lehetőségeinek közös
felkutatásához. A Pozitron
Magazin idei második szá
mának olvasásához hasznos időtöl
tést kívánunk!
Kókay András ügyvezető igazgató
Pozitron-Diagnosztika Központ
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Helyére került a PET/CT
Beszélgetésünkben dr. Galuska László emeritus professzort, a Debreceni
Egyetem Nukleáris Medicina Intézetének volt igazgatóját történelmi visszaemlékezésre és a PET/CT-diagnosztika jelenlegi helyzetének értékelésére
kértük.
– Professzor úr, hogyan indult a deb
receni, és ezzel a magyar PET- diag
nosztika története?
– A történet 1994-ben indult, amikor
Trón Lajos professzor úr és munka
társai hazai résztvevőkkel, társtudó
sokkal, közöttük Gulyás Balázzsal
és Csernai László professzorral ös�
szefogva beadtak egy pályázatot,
és megfelelő összeget nyertek ar
ra, hogy a svédországi Scanditronics
cég által gyártott egész test PETkamerát vásároljanak. A körülmények
csak Debrecenben voltak adottak a
működtetéshez, mert az országban
egyedül a debreceni Atommagkuta
tó Intézetben, az ATOMKI-ban mű
ködött egy szovjet ciklotron, mely a
PET-diagnosztika egyik alapfeltéte
le volt. A pénzügyi hátteret nem kis
erőfeszítések árán sikerült kialakítani,
így megvalósulhatott a beruházás: a
PET-kamerát a ciklotron mellé telepí
tették. Ez a kor akkori színvonalának
csúcstechnikáját jelentette, és 1995ben elindultak Magyarországon a hu
mán PET-vizsgálatok.
– Ön hogyan került közel a debreceni
ciklotronhoz?
– A PET-kamera telepítését köve
tően hívtak el Kecskemétről, ahol
kandidátusként, a nukleáris medici
na osztály vezető főorvosa voltam.
Ugyanis volt PET-kamera, de hozzá
értő szakemberben óriási hiány mu
tatkozott. A nukleáris medicinában
akkor nem dolgozott főállású szak
orvos Debrecenben, holott itt volt a
Kelet-Európát és Ausztriát is magá
ba foglaló régió legmodernebb PETberendezése. De az is motivált, hogy
Debrecenben komoly perspektívát
láttam nem csak a PET-technikában,
ami akkor csúcsszinten volt, hanem
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a hagyományos, egyfotonos nukleá
ris medicinában is.
– Milyen volt a csapat?
– A csapat, a közreműködő fiziku
sok, radiokémikusok és orvosok
már akkor is nagyon lelkesek, kre
atívak és aktívak voltak. Öröm volt
velük dolgozni. Amikor 1996-ban
családommal egy év ingázás után
áttelepültünk Kecskemétről, a ru
tin nukleáris medicina tevékenység
ellátása mellett át kellett járnom az
ATOMKI-ba jóváhagyni a PET lelete
ket. Két ragyogó fiatal kolléga dolgo
zott ott orvosként: Lengyel Zsolt és
Szakáll Szabolcs. Aztán Trón pro
fesszor úr és csapata elérte, hogy a
PET-centrum átkerüljön az ATOMKIból a klinikák közé. Ők szervezték
meg, hogy időközben egy korsze
rű, kizárólag orvosi célokat szolgá
ló ciklotron kezdjen el működni már
az egyetemen, illetve a jelenlegi PET
centrum épületét is az ő igazgatá
sa alatt tervezték meg, és építették
fel. A hagyományos nukleáris medi
cina és a PET-központ egy tanszék
ké szerveződött és 2005-ben inté
zetté alakult. Ugyanebben az évben
az egyetem pályázatot írt ki az izotóp
diagnosztikai betegellátási tevékeny
ség privatizációjára, amely kisebb-na
gyobb kitérőkkel a PET/CTOD Kft.,
majd tulajdonosváltás eredménye
ként a Mediso cég tulajdonába ke
rült. Jelenleg Scanomed Kft. néven
működik. A privatizációval párhuza
mosan Budapesten is létrejött egy
új központ, a Pozitron-Diagnosztika,
ahol a nukleáris medicina, a PET/CT
két fiatal szakorvos kollégám, Len
gyel Zsolt irányításával és Szakáll
Szabolcs csatlakozásával indult és
fejlődött.

– Hogyan épültek fel a klinikusokkal
való kapcsolatok?
– A kelet-magyarországi régió onko
lógusai, de az ország többi szakem
bere, főként a Budapesten működő
neurológusok, idegsebészek otta
ni onkológusok körében is, nagyon
hamar népszerűek lettek a PETvizsgálatok. Létrejött egy Országos
PET Szakmaközi Bizottság, amely
Borbély Katalin főorvos asszony, az
Országos Idegsebészeti Tudomá
nyos Intézet Nukleáris Medicina osz
tály vezetője irányításával felügyelte
a PET-vizsgálatok menetét, 1996-tól
egészen az ezredfordulóig. Ez a bi
zottság rendszeresen ülésezett, va
lódi interdiszciplináris munkát végez
tünk. Neurológusok, onkológusok
nukleáris medicina szakemberek
rendszeresen találkoztak, mérlegel
ték az indikációkat, engedélyezték
a vizsgálatokat, értékelték az ered
ményeket. Abban az időben a PETvizsgálatok száma – hiszen egyetlen
PET-kamera működött az ország
ban – meglehetősen alacsony volt.
Így volt idő és alkalom, hogy az úttö
rő munka elinduljon, ami kezdetben
elsősorban a neurológusok majd
egyre inkább az onkológusok szá
mára tette ismertté és kedveltté a
módszert.
– Mi alapján indikálták a vizsgálatokat?
– A tapasztalatok és a nemzetközi
szakirodalom alapján viszonylag ha
mar kialakult a PET indikációs lista,
amely azóta lényegében változatlan
és az FDG radiofarmakonra alapozott.
Ennek köszönhető, hogy Magyaror
szágon a „PET/CT” kifejezés gyakor
latilag egyenlő az FDG PET/CT-vel,
annak ellenére, hogy a szakma rend
szeresen sürgeti az indikációs lista
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frissítését, és újabb radiofarmakonok
bevezetését. Különösen az utóbbi
nagyon nehezen valósult meg, mert
az újabb radiofarmakonokat más int
ravénás készítményekhez hasonló

a széles körű klinikusi kapcsolatok
nak, és lehetővé tette a vizsgálat
szám emelését, amikor megjelent az
országban több helyen is a CT-vel ki
egészített PET, a PET/CT-diagnosz

Prof. dr. Galuska László

an hazánkban ma is törzskönyvez
tetni kell. Debrecenben először a
C11 jelzésű metionint, majd a C11
kolint törzskönyveztük. Budapesten a
Pozitron-Diagnosztika törzskönyvez
te a C11 acetátot. Ám sajnos ezek
az újabb radiofarmakonok nincsenek
nevesítve a PET- indikációs listában,
amelyet utoljára 2008-ban változtat
tak, és akkor is, a bővítés igénye he
lyett inkább szűkítettek rajta.
– Hogyan változott a vizsgált betegek
száma?
– Amikor még csak egyetlen PETkamera volt az országban, évente
néhány száz PET-vizsgálatot végez
tünk Debrecenben. De megágyazott
POZITRON 2017/2.

tika. Elsősorban az onkológusok
kal kialakult kapcsolataink bővültek
dinamikusan, és mára a PET/CTközpontok szakmai együttműködé
se nagyon aktív a klinikusi körrel. A
PET/CT-korszak nyitányakor, 2004ben, évente 10.000 PET/CT vizsgá
latot finanszírozott az egészségbizto
sító. Mára ez a szám, természetesen
a többi centrum bekapcsolódásával,
évente 30.000 vizsgálat fölé emelke
dett.
– Elegendő ez a ma finanszírozott
vizsgálati szám?
– Emlékszem, amikor másfél évtized
del ezelőtt a PET-vizsgálatok mellett
lobbiztunk, azt mondtuk, az onkoló

giai esetszámok alapján országosan
25-30 ezer vizsgálatra lenne szük
ség. Ám az azóta eltelt években az
indikációs kör világszerte nagymér
tékben kibővült. Ha csak az FDG
PET/CT-ben gondolkodunk, renge
teg irodalmi adatot találunk arról,
hogy kiterjedt érgyulladásokban, is
meretlen eredetű lázat okozó gócok
felkutatásában, vagy a kimutatott
daganatos áttétek melletti primer tu
mor felfedezésben is nagy előnnyel
alkalmazható, de a demencia diffe
renciál-diagnosztikájában is hasz
nos képalkotó módszer lehet, hogy
csak néhány kiragadott példát említ
sek. A PET/CT világszerte a szívizom
életképesség vizsgálatok aranystan
dardja. Ez a vizsgálat hazánkban
2008-ban kikerült az indikációs kör
ből. Történtek klinikai vizsgálatok a
világban, így Debrecenben is például
a Crohn-betegség FDG PET/CT-vel
történő kimutatására, meglehetősen
jó eredménnyel. Ez sincs rajta az in
dikációs listán, pedig az evidenciák
szerint javítja a terápia költséghaté
konyságát és minőségét.
– Nem csak az indikációs lehetősé
gek, hanem a hibrid modalitások köre
is bővül. Hol látja a PET/MR technoló
gia létjogosultságát?
– Mindenki nagyon várta a PET/MR
megjelenését, és ahogyan ez lenni
szokott, a kezdeti lelkesedés után a
technika lassan a helyére kerül. El
sősorban németországi kongres�
szusi adatok mutatják, hogy azt az
áttörést az onkológiában, amit a tel
jes test PET/MR-től vártak, nem si
került teljes mértékben megvalósíta
ni. Magyarországon sem várhatunk
mást, de a módszer igen jól hasz
nálható a fej-nyaki, a medencei ré
giók onkológiai vizsgálatában. A
hasi régióról ellentmondásos ered
ményeket közöltek, nemcsak az on
kológiában, hanem a gyulladások
kimutatásában is. Persze, a rönt
gensugár-terhelés hiánya miatt egé
szen biztos, hogy fejlődés várható a
technikai alkalmazásában. De még
is, szakmai életutam során a PETdiagnosztika CT-vel egy rendszer
ben való kombinációja jelentette az
igazán nagy áttörést. A CT könnyű
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A Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézete

alkalmazhatóságaa néhány másod
perces vizsgálat óriási előny. Sőt, mi
óta a CT-diagnosztika okozta sugár
terhelésre jobban odafigyelnek és
minimális sugárterhelésre töreksze
nek, a PET/CT-technika kockázata is
minimálisra csökkent.
– Az Orvostovábbképző Szemle már
ciusi számában szűkebb szakterülete
és a radiológia közötti kapcsolatot
boncolgatta. Milyen partnerségben él
együtt a nukleáris medicina és a ra
diológia?
– Az eltérések, az összefüggések és
az egymásrautaltság teljesen világos
a két szakma között. A nukleáris me
dicinának egyetlen alapvető jellem
zője, hogy radiofarmakont használ.
Izotóppal jelzett molekula semmilyen
más szakmában nem fordul elő. Így
ahol radiofarmakont használnak, az
nukleáris medicina, a mi szakterü
letünk. Ezzel szemben a radiológiá
ban mindig külső energiaforrásokat
alkalmaznak, legyen szó röntgen-,
CT-, MR- vagy ultrahang-diagnosz
tikáról. Amennyiben a CT-berende
zést önmagában használom, akkor
radiológiai vizsgálatot végzek. De ha
radiofarmakont adtam a betegnek,
és egy sorba kapcsolt rendszer
ben végeztem a CT és PET vizsgá
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latot, akkor az már nukleáris medi
cina vizsgálat. Mivel a sugárvédelmi
előírások betartása, és az izotópok
kal jelzett anyagok kezelési szabá
lyai miatt speciális elhelyezésre van
szükség, egy PET/CT-berendezést
nem lehet radiológiai osztályon el
helyezni, hanem a megfelelő feltéte
leket külön, többnyire nukleáris me
dicina osztályokon, kell kialakítani.
Ugyanakkor előnyös, ha a két szak
ma egymás közelében, szorosan
együttműködve létezik.
– Mennyire jellemző az átjárás a két
szakma között?
– Jelenleg is számos, radiológus alap
szakvizsgával rendelkező nukleáris
medicina szakember működik a ha
zai nukleáris medicinában. Ők meg
felelően képesek átadni tudásukat és
tapasztalataikat közvetlenül, de tan
folyamokon és továbbképzéseken
is a fiataloknak. Szoros kapcsolatot
ápolnak egymással, valamint a radio
lógus közösséggel. A hibrid techno
lógia megjelenése jelentős mértékben
közelítette a nukleáris medicinát a ra
diológiához. A PET/CT vizsgálat meg
felelő kiértékeléséhez alapos CTdiagnosztikai gyakorlatra is szükség
van. Ennek megszerzéséhez a radio
lógusokkal jó szakmai kapcsolatokra

van szükségünk – ami szerintem Ma
gyarországon adott, hiszen a radioló
gusok a barátaink.
– Hasonlóan békés, együttműködő
hangulat jellemzi az egymás verseny
társánál dolgozó nukleáris medicina
szakembereket?
– A magán egészségügyi szolgál
tatók természetüknél fogva konku
rensek. Ám mi, nukleáris medicina
szakemberek jó barátok vagyunk.
Az üzleti ellentmondásokat könnyen
át lehet hidalni közös szakmai mun
kával, tudományos együttműködés
sel, közös kongresszusokkal. Sőt,
különösen fontosnak érzem, hogy a
privát területen működő kollégák is
részt vegyenek az egyetemi, főként
a graduális képzésben. A szakma jö
vője ugyanis döntő mértékben függ
a nukleáris medicina graduális kép
zési helyzetétől. Az alapvetően túl
terhelt szakmát nehéz rávenni arra,
hogy minél nagyobb óraszámban,
a radiológiával egyeztetve oktas
sa az orvostanhallgatókat. Az ide
ális az lenne, ha minden magyar or
vostanhallgató úgy kapna diplomát,
hogy ismeri a nukleáris medicina
szakma alapelveit és működésének
részleteit. Célunk, hogy ismertsé
günket már az alapoknál növeljük.
POZITRON 2017/2.

Orvosigazgatónk habilitációja
2017. május 9-én a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán tartotta habilitációs előadását orvosigazgatónk, dr. med. habil Lengyel
Zsolt PhD.
„PET-radiofarmakonok a klinikai kép
alkotásban az FDG-n túl” címmel tar
totta meg tudományos előadását dr.
Lengyel Zsolt kollégánk a Pécsi Tu
dományegyetem Egészségtudományi
Kar Dékáni tanácstermében. A habili
tációs eljárás keretében tudományos
előadást megelőzően tantermi elő
adásokra került sor, magyar és an
gol nyelven. A magyar nyelvű tantermi
előadás címe: „Kvantitálási lehetősé
gek a PET vizsgálatokban”. Ugyanez
angolul: „Quantitation methods in PET
imaging”.
A Habilitációs Bíráló Bizottságot
prof. dr. Gáti István, a Pécsi Tudo
mányegyetem Egészségtudományi
Kar Táplálkozástudományi és Die
teti
kai Intézet egyetemi tanára, prof.
dr. Nagy Zoltán, az Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet főigazgatója,
valamint dr. habil. Vajda Zsolt címze
tes egyetemi tanár, Kaposvári Egye
tem, Egészségügyi Központ, Diag
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Dr. med. habil Lengyel Zsolt PhD

nosztikai és Onkoradiológiai Intézet
általános centrum alelnök, radiológus,
neuroradiológus szakorvos alkották,
akik a habilitációs eljárás sikeresnek

ítélték meg. A lehetséges 30 pontból
kollégánk 30 pontot szerzett. Sikeres
fokozatszerzéséhez ezúton is gratulá
lunk!
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Munkatársnőnk legújabb
tudományos cikke
Dr. Kajáry Kornélia, a Pozitron-Diag
nosztika nukleáris medicina szakorvo
sa 2002-ben szerzett általános orvosi
diplomát a Szent-Györgyi Albert Or
vostudományi Egyetemen. 2007-ben
a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karán licencvizsgát
tett le tradícionális kínai orvoslás és
kapcsolt technikái témakörben. 2007ben a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán tett nukleáris
medicina szakvizsgát. PhD-fokozatát
2015-ben szerezte meg a Semmel
weis Egyetem Általános Orvostudo
mányi Karán. Doktori értekezésének
címe: FDG-vel végzett PET/CT vizs
gálatok szerepe lymphomákban.
2002 óta kezdetben főállásban,
majd részállásban hagyományos nuk
leáris medicinával (Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház, Győr és Markusovsz
ky Egyetemi Oktatókórház, Szom
bathely), illetve 2007 óta a PozitronDiagnosztika Központban fő profilként
PET/CT-vel foglalkozik. A nukleáris
medicina vizsgálatok leletezésén kívül
különböző kutatásokban is részt vesz,
több magyar és nemzetközi publikáci
ót jegyez első-, illetve társszerzőként.
Eddig megjelent közleményeinek ös�
szesített impakt faktora 12,369.
A Hevesy György Magyar Orvostu
dományi Nukleáris Társaság (MONT)
és a Magyar Onkológusok Társa
sága (MOT) tagja. Az angol nyelvű
Advances in Modern Oncology Rese
arch (AMOR) c. folyóirat szerkesztőbi
zottsági tagja. 2015-ben elnyerte az
Izotóp Intézet díját, mely kétévente ke
rül odaítélésre a MONT Kongresszu
son, a klinikum számára a legnagyobb
haszonnal bíró diagnosztikummal vagy
terápiával foglalkozó tudományos
munka szerzőjének. A nyertes közle
mény címe: Correlation of the value
of 18F-FDG uptake, described by
SUVmax, SUVavg, metabolic tumour
volume and total lesion glycolysis, to
POZITRON 2017/2.

clinicopathological prognostic fac
tors and biological subtypes in
breast cancer (Nucl Med Commun
2015; 36(1): 28-37. doi: 10.1097/

Dr. Kajáry Kornélia

MNM.0000000000000217) A 2017.
évi MONT kongresszuson tudomá
nyos munkáját az Izotóp Intézet díjával
ismerték el, melyet már második alka
lommal nyert el. A nyertes cikk címe:
The role of 18F-FDG PET/CT before
and after the treatment of multiple
myeloma: Our clinical experience (Adv
Mod Oncol Res 2017; 3(1): 20–30.
doi: 10.18282/amor.v3.i1.167).
The role of 18F-FDG PET/CT
before and after the treatment
of multiple myeloma: Our
clinical experience
Kornélia Kajáry (Pozitron Ltd. PET/CT
Centre, Budapest, Hungary), Zsuzsa
Molnár (National Institute of Oncology,
Budapest, Hungary)

Abstract: To evaluate the role of
FDG PET/CT before and after the
treatment of multiple myeloma (MM)
in our clinical practice, data from 32
patients (before therapy:
10 patients; after therapy:
22 patients) and from 46
examinations (before the
rapy: 10; after therapy:
36) with a median time of
follow-up of 24 months
(before the therapy) and
26 months (after the
therapy) were evaluated.
FDG PET/CT positivity
was characterized by
SUVmax >2.5, SUVmax
>4.2, focal lesions (FLs)
>3, and presence of
extramedullary disease
(EMD).
The median progres
sion-free survival (PFS)
and the median overall
survival (OS) for FDG PET/
CT positive patients were
shorter than for negative
patients, according to all
parameters. Before the
therapy, significant correlation was
found only between PFS and the
number of FLs (p = 0.033). After the
treatment, significant correlation was
found between PFS and SUVmax
(cutoff value 2.5: p < 0.001; cutoff
value 4.2: p < 0.001), between PFS
and the number of FLs (p = 0.009),
and between PFS and the presence of
EMD (p < 0.001).
Significant correlation was found
between OS and SUVmax (cut
off
value = 2.5, p < 0.001 and 4.2, p =
0.009), between OS and the number
of FLs (p = 0.007), and between OS
and the presence of EMD (p = 0.022).
Our results confirmed the reliability
and good prognostic value of FDG
PET/CT in MM.
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Az új Klinikai Vizsgálati
Rendelet: mi változik, miért,
mikortól és hogyan?
Az új uniós Klinikai Vizsgálati Rendeletet1 már 2014-ben elfogadták, és időközben hatályba is lépett, a szabályozás tényleges bevezetésére azonban
csak azt követően kerülhet sor, hogy a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges uniós portál és adatbázis – független audit által is megerősítetten –
teljes mértékben működőképessé vált. Az auditra várhatóan még 2016.
augusztusában sor kerül, és a Rendelet alkalmazása 2018. októberében
kezdődhet meg.
A klinikai vizsgálatok gazdasági és
egészségügyi hatása óriási, ezért na
gyon fontos, hogy olyan szabályozá
si környezet kerüljön megalkotásra,
amely a klinikai vizsgálatok Európai
Unióban történő lefolytatását előmoz
dítja, és támogatja. A cikkben a Ren
delet megalkotásának hátterét és an
nak várható hatásait járom körül.
A Rendelet megalkotásának
háttere
Az Európai Unió az elmúlt évek so
rán vesztett a vonzerejéből a klinikai
vizsgálatok területén. Míg globálisan
a klinikai vizsgálatok száma az elmúlt
évek során nőtt, az uniós tagállamok
ban csökkenő tendenciát mutatott.1
2007 és 2011 között a klinikai vizsgá
latok engedélyezése iránt benyújtott
kérelmek száma 25%-kal csökkent
az unióban. Ezzel egyidejűleg a klini
kai vizsgálatok folytatásának költsége
jelentősen megnövekedett, amihez je
lentős adminisztratív teher is társult.2
A problémák egyik forrása, hogy a
2001-es Irányelv a klinikai vizsgálatok
szabályozásának csak a kereteit rögzí
tette, az Irányelvet a nemzeti jogba át
ültető tagállami szabályozások között
pedig jelentős eltérések vannak.
A Rendelet azonban a tagállamok
ban közvetlenül alkalmazandó, egysé
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ges szabályozást vezet be, amelyek
célja egyszerűbbé és hatékonyab
bá tenni a klinikai vizsgálatok enge
délyezését és lefolytatását az unió
ban. A Rendelettől nem lehet eltérni,
ugyanakkor bizonyos kérdéskörök
szabá
lyozása továbbra is tagállami
hatáskörben marad (pl. kártalanítási
mechanizmus részletszabályai).
A Rendelet hatályon kívül helyezi a
Klinikai Vizsgálati Irányelvet4, azonban
a rezsimváltást követően, a Rendelet
ben meghatározott átmeneti időszak
alatt az Irányelv alkalmazandó azokra
a klinikai vizsgálatokra, amelyek foly
tatása már megkezdődött, vagy ame
lyek engedélyezése iránt már kérelmet
nyújtottak be.
A legfőbb változás: egységes
fogalomrendszer
A Rendelet egységes fogalomrend
szert vezet be a klinikai kutatások te
rületén, elkülönítve a klinikai kutatá
sok tágabb definícióján belül a klinikai
vizsgálatokat, illetve a beavatkozás
sal nem járó kutatásokat. A Rendelet
csak a klinikai vizsgálatok engedélye
zést és lefolytatását szabályozza.
A Rendelet értelmében klinikai vizs
gálat az olyan klinikai kutatás, amely
során (i) a vizsgálati alanynak az adott
terápiás stratégiába történő bevoná

sa előzetes döntésen alapul, amely
nem egyezik az érintett tagállam stan
dard klinikai gyakorlatával; (ii) a vizsgá
lati gyógyszerek felírásáról a vizsgálati
alany klinikai kutatásba történő felvéte
lével egyidejűleg döntenek; (iii) a stan
dard klinikai gyakorlat mellett a vizsgá
lati alanyoknál további diagnosztikai
vagy monitoring eljárásokat is alkal
maznak.
A fenti feltételek bármelyikének
megvalósulása esetén a Rendelet ha
tálya alá tartozó klinikai vizsgálatról be
szélhetünk.
Új kategória lesz a kismértékű koc
kázattal járó klinikai vizsgálat, amely
– a standard klinikai gyakorlathoz vi
szonyítva – csak minimális további
kockázatot jelent a vizsgálati alany biz
tonságára nézve, ezért speciális, ke
vésbé szigorú szabályok vonatkoznak
majd az ilyen típusú vizsgálatokra.
Egységes eljárás, egy határozat
A Rendelet legfőbb újítása, hogy a jö
vőben nem a tagállamok hatóságaihoz
kell a klinikai vizsgálat engedélyezése
iránti kérelmet benyújtani, hanem egy
– jelenleg független auditra váró – uni
ós portálra kell majd feltölteni, megje
lölve, hogy mely uniós ország(ok)ban
kívánja a szponzor a klinikai vizsgála
tot lefolytatni.
POZITRON 2017/2.

Az értékelés folyamata is jelentő
sen átalakul, és a tagállamok közöt
ti feladatmegosztásra épít azzal, hogy
a szponzor által az érintett tagállamok
közül kijelölt jelentéskészítő tagállam

Dr. Berekméri-Varró Réka

meghatározó szerepet játszik az érté
kelési eljárás lefolytatásában.
Első körben a jelentéskészítő tagál
lam értékeli az engedély iránti kérelem
valamennyi érintett tagállamot érintő
részét a Rendeletben meghatározott
szempontok szerint (vizsgálat minő
sítése, várt terápiás és népegészség

ügyi előnyök, vizsgálati alanyt érintő
kockázatok és nehézségek, vizsgálati
gyógyszerek gyártása és behozatala,
címkézési követelményeknek megfe
lelés, protokoll megfelelősége). Az ér
tékelő jelentés I. részének
végleges változata a többi
érintett tagállammal, illet
ve a szponzorral folytatott
egyeztetések eredménye
ként készül el.
Második körben az
érintett tagállamok érté
kelik a kérelmet, szintén
a Rendeletben meghatá
rozott szempontok sze
rint, a saját területükre
nézve (beleegyező nyi
latkozat megfelelősége,
vizsgálati alanyok jutta
tásban részesítése és
kompenzációja, adatvé
delmi szabályoknak való
megfelelés, vizsgálatban
résztvevő személyek al
kalmassága, vizsgáló
hely megfelelősége, kár
talanítási mechanizmus
megfelelősége), és en
nek az értékelésnek az
eredményeként készül
el az értékelő jelentés II.
része.
Az értékelő eljárás vé
gén – aminek főszabály
szerint 60 napon belül le
kell zárulnia – egyetlen ha
tározat születik, amiben
az érintett tagállamok en
gedélyezik, feltételekhez kötve enge
délyezik vagy elutasítják a klinikai vizs
gálatot.
Amennyiben a jelentéskészítő tag
állam arra a következtetésre jut, hogy
klinikai vizsgálat nem elfogadható, az
valamennyi érintett tagállam által ho
zott következtetésnek tekintendő.

Berekméri-Varró Réka gyógyszer- és egészségügyi jogra specializá
lódott ügyvéd, több mint tízéves, nemzetközi ügyvédi irodában töltött
gyakorlattal a háta mögött. Réka különösen széleskörű tapasztalattal
rendelkezik a klinikai vizsgálatok joga, illetve a klinikai vizsgálati szerző
dések területén. Független kiadványok évek óta a terület vezető ügyvé
dei között tartják számon.
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Amennyiben azonban a klinikai vizsgá
latot pozitív elbírálásban részesíti a je
lentéskészítő tagállam, a Rendeletben
meghatározott kivételes esetekben le
hetőség van tagállami „opt-out”-ra,
azaz a klinikai vizsgálat engedélyezé
sének megtagadására valamely érin
tett tagállam által. Ilyen kivételes eset
nek minősül például, ha a vizsgálati
alany a vizsgálat során az adott tag
államban a standard klinikai gyakorlat
hoz képest rosszabb kezelést kapna.
Adatbázis és transzparencia
A Rendelet megteremti a szabályo
zási alapjait az uniós klinikai vizsgála
ti adatbázisnak, amely adatbázis cél
ja az érintett felek (tagállamok illetékes
hatóságai, megbízó és hatóságok) kö
zötti kommunikáció elősegítése mel
lett annak lehetővé tétele, hogy az uni
ós polgárok könnyen hozzáférjenek a
gyógyszerekre vonatkozó klinikai infor
mációkhoz. A könnyű kereshetőséget
segíti majd, hogy minden egyes klini
kai vizsgálatot egyedi vizsgálati szám
mal azonosít az adatbázis.
Lényeges és sokat vitatott újítása a
Rendeletnek, hogy a klinikai vizsgála
tok eredményéről kiterjedt tájékozta
tási kötelezettséget ír elő a szponzor
számára.
A szponzor a klinikai vizsgálat ös�
szes érintett tagállamban történő le
zárását követő egy éven belül köte
les a klinikai vizsgálat eredményéről
a Rendeletben meghatározott tartal
mú összefoglalót benyújtani az uni
ós adatbázisba, függetlenül a klinikai
vizsgálat eredményétől. Az összefog
lalóhoz mellékelni kell egy, a laikus sze
mélyek számára is érthetően megfo
galmazott összefoglalót, amelynek
tartalmi követelményeit szintén rögzíti
a Rendelet.
Továbbá, amennyiben a vizsgá
lat célja egy gyógyszer forgalomba
hozatali engedélyének megszerzése,
a forgalombahozatali engedély kérel
mezője az eredmények összefoglaló
ján kívül a klinikai vizsgálati jelentést is
köteles benyújtani az uniós adatbázis
ba harminc napon belül azt követően,
hogy megadták a forgalombahozatali
engedélyt, a forgalombahozatali en
gedély megadására vonatkozó eljá
rás lezárult, vagy a forgalombahozatali
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engedély kérelmezője úgy határozott,
hogy visszavonja kérelmét.
A Rendelet szerint az uniós adatbá
zis nyilvánosan (azaz akár a verseny
társak által is) hozzáférhető, kivéve a
Rendeletben meghatározott adat
köröket, illetve eseteket. A Rendelet
alapján a bizalmas üzleti információ
védelme indokolhatja a nyilvánosság
korlátozását, különösen a gyógyszer
forgalombahozatali engedélyének stá
tuszára tekintettel, ugyanakkor a nyil
vánosságra hozatalhoz fűződő nyo
mós közérdek ezt felülírja.
Az adatok nyilvánosságának a kér
déséről vélhetően lesznek még viták
és értelmezési kérdések a jövőben, hi

szen a túlzott mértékű transzparencia
sértheti a cégek gazdasági érdekét.
Ugyanakkor egyértelmű, hogy a Ren
delet a transzparenciát kívánja előny
ben részesíteni az üzleti érdekekkel
szemben.
Források
1. Az Európai Parlament és a Tanács 536/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a
2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2. http://www.appliedclinicaltrials
online.com/decline-clinical-trials-

central-and-eastern-europefluctuation-or-trend
3. http://ec.europa.eu/health//
sites/health/files/files/clinicaltrials/
2012_07/proposal/ 2012_07_
proposal_en.pdf
4. Az Európai Parlament és a Tanács
2001/20/EK irányelve (2001. április
4.) az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
Dr. Berekméri-Varró Réka

Magyarország: szakértelem
és minőség
Megvizsgáltuk a gyógyszergyártók szemszögéből is a magyarországi klinikai kutatási környezetet. Dr. Barótfi Szabolccsal, a MSD Pharma Hungary
klinikai kutatási igazgatójával, a Magyar Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága elnökségi tagjával beszélgettünk.
– Igazgató úr, mennyire versenyképes
a nemzetközi környezetben a magyar
klinikai kutatási tevékenység?
– Az a megállapítás, hogy a magyar
klinikai kutatási környezet verseny
képes, teljes mértékben megállja a
helyét. Az 1990-es évek kezdete
óta folynak a mai értelemben vett
nemzetközi klinikai kutatási prog
ramok Magyarországon, amikor
a kelet-közép-európai régióból mi
csatlakoztunk elsőként ahhoz az
iparághoz, ami addig hagyomá
nyosan az Egyesült Államokban,
Nyugat-Európában és Japánban
működött. Ennek oka talán abban
keresendő, hogy Magyarorszá
gon a gyógyszeriparnak jelentős
hagyományai vannak. A Richter, a
Biogal, az Egis múltja erős szocia
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lista gyógyszeripart eredménye
zett, és a rendszerváltás után sem
romlott az iparág helyzete. Ráadá
sul az élettudományi képzés na
gyon magas szinten állt, emiatt
nem volt meglepő, hogy a klinikai
kutatási tevékenység a rendszer
váltás után a keleti blokk orszá
gai közül elsők között nálunk jelent
meg. De van egy másik, prózaibb
ok is: a klinikai és gyógyszerkuta
tások homlokterében lévő indikáci
ókban – sajnos – nagyon sok a be
teg Magyarországon…
– Elsősorban mely kórképeket vizs
gáltak?
– Főként a daganatokat, kardio
vaszkuláris betegségeket és olyan
központi idegrendszeri kórképe

ket, amelyek előfordulásában Ma
gyarország Nyugat-Európát jelen
tős mértékben megelőzi. De van
még egy tényező, ami hazánkban
eredményessé teszi a klinikai ku
tatási tevékenységet, ez pedig az
egészségügyi intézményrendszer
ben keresendő. Szintén a szocia
lizmusból származó örökségünk,
hogy egészségügyi ellátórendsze
rünk erősen centralizált. Például ha
Németországgal hasonlítjuk ös�
sze magunkat, ahol sok-sok regi
onális és helyi kórház található, itt
hon sok a nagy intézmény, amely
jelentős betegpopulációt lát el – ez
pedig a klinikai vizsgálatok szem
pontjából előnyös jellemző. Egy
helyen sok beteget tudunk bevon
ni, és minél magasabbra, a prog
POZITRON 2017/2.

resszivitás csúcsára megyünk az
ellátórendszerben, annál nagyobb
az esély arra, hogy megtaláljuk a
klinikai vizsgálat számára megfele
lő betegeket. Nem véletlen, hogy
az különböző országos intéze
tekben annyi klinikai vizsgálat jut.
A központosított egészségügyi el
látórendszer a klinikai kutatások
szempontjából kifeje
zett előny.
– Mennyire képzettek és
motiváltak a magyar or
vosok?
– A magyar környezet
humán erőforrás le
hetőségei is kifejezet
ten előnyösek a klinikai
vizsgálatok számára. A
vizsgálatokban résztve
vő szakemberek kép
zettek és motiváltak.
Nem titok, hogy ezért
a munkájukért díjazás
ban részesülnek, és ez
a díjazás versenyképes
jövedelemnek számít,
így megfelelő a motivá
ciós szint. Mindemellett
a magyar szakembe
rek – nemcsak az orvo
sok, hanem a vizsgála
tokban dolgozó nővérek
is – jól képzettek, ennek
köszönhető, hogy nem
csak sok vizsgálatban
vagyunk jelen és sok
beteget vonunk be, ha
nem a nálunk keletke
zett adatok minősége
a világban a legjobbak
közé tartozik.

– Miért fontos egy gyógyszervállalat
számára, hogy ennyire aktívan ve
gyen részt a magyarországi klinikai
vizsgálatokban?

Dr. Barótfi Szabolcs

– Mennyire motiváltak a betegek a kli
nikai vizsgálatokban való részvételre?
– A magyar betegek is ugyanan�
nyira motiváltak, mint az orvosok,
hiszen olyan modern terápiás le
hetőségekhez juthatnak hozzá,
amelyekhez a mindennapos ellá
tás keretében nincs esélyük. On
kológiában különösen nagy a kli
nikai vizsgálatok előnye, hiszen
később kerülnek be a magyar el
látásba azok a modern terápiák,
amelyek Nyugat-Európában stan
POZITRON 2017/2.

dardnak tekinthetőek. E betegcso
portok számára a klinikai vizsgála
tok elérhetőségén sokszor életük,
életminőségük múlik.

– Az MSD egy igen kutatásintenzív
vállalat. A világ nagy gyógyszergyá
rai közül arányaiban az egyik leg
többet költjük K+F tevékenységre.
125 éves történetünk alatt számta
lan olyan gyógyszert fejlesztettünk
ki és dobtunk piacra, amely alap
jaiban változtatta meg bizonyos
betegségek kezelését, és javítot
ta a betegek életben maradási és
gyógyulási esélyeit. Ahhoz, hogy a
fejlődést fenn tudjuk tartani, aktív
kutatási tevékenységet kell folytat

nunk – a világon mindenütt. Nálunk
tradíció, hogy kutatás-fejlesztés
ben gondolkodunk, sokat invesz
tálunk alapkutatásba, és onnan
próbálunk későbbi fázisba hozni
a molekulákat. Ha a gyógyszer át
jut a kutatás-fejlesztési folyamaton,
és piacra kerül, sikerét elősegítheti,
ha a hatóanyaggal nem először ta
lálkoznak az orvosok,
hanem már van róluk
gyakorlati tapasztala
tuk. Magyarországon
egy gyógyszercég re
noméját nagymérték
ben befolyásolja, hogy
ezt az igényt mennyire
tudja kielégíteni.
– Mit hoznak a klinikai
vizsgálatok Magyaror
szágnak?
– Szakértői becslések
szerint a klinikai vizs
gálatok évente 90-100
milliárd forinttal járul
nak hozzá a nemze
ti össztermékhez. Ez
nem csak a vizsgála
tokban dolgozók, ha
nem az ország, a ma
gyar egészségügy és
az egészségügyi dön
téshozók számára is
fontos érték. Csakúgy,
mint az egészségügyi
intézmények számára,
amelyek fejlődésében
egyre fontosabb sze
repet játszanak a klini
kai vizsgálatok. E tevé
kenység ugyanis segít
az egészségügyi dolgo
zók, orvosok és szak
dolgozók megtartásában, a külföldre
történő elvándorlás kompenzálás
ban, a dokumentációs fegyelem ja
vításában.
– Miért szeretnek a gyógyszercégek
Magyarországon vizsgálni?
– Az egyik legfontosabb tényező a
betegbevonás hatékonysága. A kli
nikai vizsgálatok lényege ugyanis az,
hogy alkalmas betegeket kell be
vonni, a terápia során adatok kelet
keznek, amelyet aztán elemeznek a
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szakemberek. A vizsgálatok kéthar
mada a betegbevonás késedelme
miatt késik. Ebben a dimenzióban
Magyarország a világ legjobbjai kö
zött található. A másik fontos szem
pont az adatminőség. Itt nem szabad
hibázni, ugyanis az adatok alapján
kerül törzskönyvezésre a gyógyszer.
Magyarországon jó minőségű ada
tok keletkeznek, ugyanis a nyuga
ti módszertannal ellentétben itthon
a vizsgálóhelyek részéről orvosok,
nem ritkán osztályvezető főorvosok
vesznek részt. Nyugat-Európában,
Nagy-Britanniában vagy az Egyesült
Államokban ez szinte lehetetlen el
várás, hiszen vizsgálati koordináto
rok és rezidensek végzik a vizsgála
tok operatív részét, ami szakértelem
és minőség tekintetében azért jelen
tős különbség.
– Hogyan szolgálja ki a klinikai vizs
gálatok a diagnosztika Magyaror
szágon?
– A gyógyszeripar kutatás-fejleszté
si folyamata az elmúlt 15-20 évben
jelentős változáson ment keresztül.
Az elmúlt 20 évben, nagyjából az
ezredfordulóig, inkább a nagy króni
kus betegségek domináltak: magas
vérnyomás, magas koleszterinszint,
különböző reumatológiai kórképek.
Ez mára egyértelműen eltolódott az
onkológia és a központi idegrend

szer irányába. Ezeken a területeken
a diagnosztikának óriási jelentősé
ge van. Magyarország diagnosztikai
hozzáférhetőség tekintetében sem
milyen lemaradásban sincs NyugatEurópához képest. Nem nagyon
fordult még elő olyan klinikai vizsgá
lat, amelyet azért nem hoztak volna
ide, mert ne lennénk felkészültek. Jó
a hozzáférhetőség, elsősorban an
nak köszönhetően, hogy a magán
tulajdonú diagnosztikai szolgáltatók
komoly befektetéseket valósítottak
meg ezen a területen. Sok esetben
jobbak a feltételek, mint tőlünk nyu
gatra. Ráadásul, mivel ezek a szer
vezetek gyakran nem az egészség
ügyi ellátórendszer integráns részei,
hanem külső szolgáltatók, általában
nagyobb flexibilitást képesek felmu
tatni a klinikai vizsgálatok kapcsán –
jobban tudnak fókuszálni a vizsgá
latokra, nagyobb a dokumentációs
fegyelem.
– Merre tartanak a klinikai vizsgála
tok Magyarországon?
– A kezdetektől az elmúlt évekig
egyértelműen növekvő pályán állt a
klinikai vizsgálati ipar. Az elmúlt öt
év nagyjából 300 klinikai vizsgálat
körüli stagnálása egyértelmű össz
hangban áll az európai trendekkel.
Ugyanakkor két komoly veszélyt
látni Magyarország számára. Az

egyik az új európai klinikai vizsgála
ti szabályozás négy év előkészítés
után, 2018-ban történő bevezeté
se, ami versenyhelyzetet valamen�
nyire átalakíthatja az európai tagál
lamok között. A gyors és minőségi
hatósági engedélyeztetésből eredő
relatív versenyelőnyünk megszűn
het, amit kompenzálhat, ha a vizs
gálóhelyekkel való szerződéskötés
– az ÁEEK koncepciójának megfe
lelően – felgyorsulhat. A másik ve
szély a globális trendekhez kap
csolódik. 1997 óta áramlanak a
klinikai vizsgálatok nyugatról kelet
re. Egy évtizede mindenki arra tip
pelt, hogy Magyarország veszít pi
aci részesedéséből, ám az indiai és
kínai klinikai vizsgálatok számának
növekedése mellett ez nem követ
kezett be. A magyar környezet mi
nőségi szolgáltatást és nagyon jó
vizsgálati eredményeket nyújt. Vi
szont megkezdődött a visszaáram
lás a nyugat-európai és amerikai
területre – számos kormányzat azt
szeretné, ha a klinikai vizsgálatokra
szánt forrásokat az anyaországban
költenék el a gyógyszercégek. Tur
bulens környezetben élünk tehát,
ahol a magyar klinikai vizsgálati ipar
egyetlen lehetősége, ha maximális
rugalmassággal végzi munkáját, és
a legfrissebb trendekre folyamato
san reagál.

Versenyképesen
A klinikai kutatások magyarországi helyzetéről dr. István Boglárkával, az egyik meghatározó, független magyarországi szerződéses kutatási szervezet (CRO), a CPS Cortex Kft. ügyvezető igazgatójával
beszélgettünk.
– Igazgató asszony, hogyan lesz
valaki klinikai kutatási szakember
és hogyan alapít szerződéses ku
tatási szervezetet?
– 1997-ben a Szent-Györgyi Al
bert Orvostudományi Egyetemen
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végeztem Szegeden, majd 2001ben a Neurológiai Klinikán szak
vizsgáztam. Ezt követően vál
tottam, kezdő monitorként egy
gyógyszercégnél kezdtem el dol
gozni, majd két és fél évet töl

töttem egy nemzetközi CRO cég
hazai leányvállalatánál. 2005-től
önálló tevékenységbe kezdtem.
Ekkor alapítottam meg a Cortexet.
A cortex, a szürkeállomány elne
vezés tehát nem véletlen: neuro
POZITRON 2017/2.

lógus szakmai hátteremből táplál
kozik. A cég organikusan fejlődött,
egyre több klinikai vizsgálatban
kezdtünk el dolgozni.

nya nagyobb. Mindezek ellenére
az elmúlt években mi, hazai vizs
gálatszervezők, aggódunk, hogy
kelet felé tolódnak a klinikai vizs

ami óriási vívmány. Bárkinek, aki
gyógyszervizsgálatot szeretne vé
gezni, nem kell mást tennie, mint
az engedélykérelmet két példány

– Hány klinikai vizsgálatban szere
peltek?
– Az elmúlt 12 évben összesen 98
klinikai vizsgálatban vettünk részt.
Volt olyan, amelyet csak monito
roztunk, volt olyan, amelynek az
engedélyeztetésében segítettünk,
de olyan is, amiben teljes kö
rű szolgáltatást nyújtottunk, a
protokoll megírásától a hatósá
gi jelentés elkészítéséig. A klini
kai kutatási tevékenységek teljes
spektrumát lefedjük, főként saját
csapatunkkal, de bizonyos spe
ciális területeken alvállalkozókat
is igénybe veszünk. Nem csak
gyógyszeres, hanem orvostech
nikai eszközt vizsgáló tanulmá
nyokban is részt veszünk, és szép
számban vannak megbízóink kö
zött új diagnosztikai módszert fej
lesztő egyetemek, alapítványok és
kereskedelmi cégek is.
– Miért jönnek Magyarországra kli
nikai kutatást végezni a gyógyszer
cégek, szerződéses kutatási szer
vezetek?
– Való igaz, Magyarországot szere
tik a klinikai vizsgálatok szervezé
sével foglalkozó gyógys zergyártók
és CRO-cégek. Magyarország a
klinikai vizsgálatok számát tekint
ve Európában az első tíz ország
között van. Évek óta stabilan több
mint 300 klinikai vizsgálatot enge
délyez évente az OGYÉI.
– Miért vonzó a magyar környezet?
– Természetesen az is számít, hogy
10-20%-kal alacsonyabb nálunk
egy klinikai vizsgálat költsége, ös�
szehasonlítva a nyugat-európai or
szágokkal, de egyre kevésbé ez a
fő szempont. Gördülékeny az en
gedélyezés és kiváló minőségű
munkát nyújtunk. A kelet-középeurópai régióban jellemzően jobb
az orvos-beteg kapcsolat, jobb
a beteg compliance, a részvételi
szándék magasabb, a klinikai ku
tatásokban való bennmaradás ará
POZITRON 2017/2.

Dr. István Boglárka

gálatok. A veszély pedig valós, Ro
mánia és Bulgária mellett egyre na
gyobb India és Kína szívóhatása.
Az ő hatalmas betegpopulációik
kal és olcsóságával nem tudjuk fel
venni a versenyt. Ezért itthon szá
mos olyan kezdeményezést tettünk,
amely a versenyképesség fenntar
tására irányul.
– Hogyan lehet még versenyképe
sebb a magyar klinikai kutatási te
vékenység?
– Az ország egyik legnagyobb elő
nye a hatósági engedélyezési rend
szer fejlettsége. Az OGYÉI közpon
ti, egykapus rendszerben dolgozik,

ban az OGYÉI felé beterjeszteni.
Ha jól dolgoztunk, 60 napon belül
megkapjuk a hatósági és etikai en
gedélyt, és indulhat a klinikai kuta
tás. Ha hiánypótlást kérnek, akkor
is gyors és hatékony a folyamat. Ez
a többi uniós országhoz képest ki
fejezetten gyors és kiszámítható
folyamat. A probléma abban rej
lik, hogy egy 2014-től hatályos uni
ós szabályozás 2018-ra válik kö
telezővé, amely minden európai
ország számára kötelezővé teszi
a nálunk megszokottnál rövidebb
engedélyezési eljárást, emiatt ez a
versenyelőnyünk minden bizonnyal
elvész.
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– Mennyit hoz a magyar egészség
ügynek, a magyar gazdaságnak ez
a 300 klinikai vizsgálat évente?
– 2015-ben készült egy erre vo
natkozó felmérés, amelyből kide
rült: a klinikai vizsgálatok évente
80-90 milliárd forintnyi bevétel
hez segítik hozzá a magyar egész
ségügyet és gazdaságot. Ebből
évente kb. 30 milliárd forint jelenik
meg az államkasszában adóbevé
telként. A felmérések szerint ez a
80-90 milliárd forint akár egyhar
madával növelhető is lenne – ha
hatékonyabbá válna a rendszer.
Ezt támogatná többek között az
Állami Egészségügyi Ellátó Köz
pont által kezdeményezett egy
séges klinikai vizsgálatszervezési
szabályozás – amit az elképzelé
sek szerint ajánlásként vezetnek
be a 103 ÁEEK tulajdonban lévő
intézmény számára. Eszerint len
ne egységes szerződéstervezet,
a költségvetés megosztását pon
tosan szabályoznák, illetve azt is
meghatároznák, hány napon be
lül kell a szerződést megkötni. To
vább javítana a vizsgálóhelyek mi
nőségén és a beválasztásra kerülő
betegek számán, ha az ajánlás
szerint is javasolt vizsgálóhelyi ko
ordinátorok látnák el a vizsgálatok
adminisztrációs teendőit.
– Milyen a kórházak hozzáállása a
klinikai vizsgálatokhoz?
– Egyre több intézmény ismeri fel,
hogy a klinikai vizsgálatok akkor si
keresek az intézményen belül, ha
erre dedikált, professzionális admi
nisztratív csapat foglalkozik velük.
Sok kórház ugyan rendelkezik po
tenciális betegpopulációval, még
is kevés beteg kerül beválasztásra,
mert az orvosnak kell adminisztrál
nia, és nincs segítsége. Azokkal az
intézményekkel, ahol képzett vizs
gálati koordinátori csapat dolgo
zik, nagyon jó az együttműködés,
mert az orvos csak az orvosi fel
adatokat látja el, az adminisztráci
ót pedig a téma szakértői végzik.
Ráadásul a klinikai vizsgálatok egy
másik előnyt is tartogatnak az in
tézmények számára. Tudjuk, hogy
az egészségügyi ellátás fenntartá
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sában nagy nehézséget okoz az
orvosok elvándorlása. A szakorvo
sok megtartásának egyik módja,
ha a klinikai kutatásokon keresztül
kiegészítő jövedelemhez juthatnak.
– Milyen szerepet játszik a klinikai
kutatásokban a diagnosztika?
– A klinikai kutatások egy része nem
gyógyszert fejleszt, hanem új diag
nosztikai módszereket tesztel. Az
egyre magasabb színvonalú gyógy
szeres klinikai vizsgálatokban is
egyre magasabb szintű diagnosz
tikai eszközöket alkalmaznak. En
nek kapcsán mi magunk is emel
kedő számban találkozunk olyan
vizsgálatokkal, amelyekben a ha
gyományos képalkotáson túl PET/
CT-diagnosztikára is szükség van. A
Pozitron-Diagnosztikával tavaly ta
lálkoztunk először, amikor egy vizs
gálatban agydaganatos betegekben
hasonlítottuk össze különböző kép
alkotó módszerek érzékenységét
és hatásosságát. A kezdetektől fog
va nagyon jó együttműködés alakult
ki, nyitottak voltak a vizsgálatra, ér
deklődtek a megbízónk kutatási cél
ja iránt, már a nyitóviziten felkészültek
voltak, és a protokoll által elvárt tech
nikai és szakmai kritériumoknak tel
jes mértékben megfeleltek. Kérdéses
esetekben a Pozitron-Diagnosztika
és megbízónk nukleáris medicina
szakértője közvetlenül kommunikál
tak egymással szakmai kérdések
ről. Mi is és megbízónk is kifejezet
ten elégedettek voltunk, így nagyon
szívesen megyünk a Hunyadi János
útra legközelebb is.
– Milyen a magyar képalkotás di
agnosztikai színvonala nemzetközi
összehasonlításban?
– Azok a klinikai vizsgálatok, ame
lyekben diagnosztikai igénnyel vet
tünk részt, mind nemzetköziek vol
tak. A többi ország vizsgálataival
összehasonlítva nagyon jól teljesí
tettek a magyar diagnosztikai mun
kahelyek. Nincs okunk panaszra.
– Végre egy terület, amiben Ma
gyarország kifejezetten jó szerep
lő. De miért teljesít jól e területen a
magyar egészségügy?

– Sok magyar kórházzal kiváló az
együttműködésünk. Ezek az intéz
mények azért hatékonyak, mert a
vizsgálók valódi tudományos ér
deklődéssel fordulnak a vizsgála
tok felé, és fontosnak tartják azt,
hogy nemzetközi kutatás része
sei legyenek. Fontosnak tartják,
hogy hozzájuttassák betegeiket a
legmodernebb kezelési lehetősé
gekhez. A hatékony együttműkö
déshez elengedhetetlen, hogy az
orvosok maguk köré képzett ko
ordinátori csapatot építsenek, és
partnerként kezeljék a klinikai ku
tatásokkal specialistaként foglal
kozó cégeket. A tudományos ér
deklődés mellett különösen fontos
a szervezettség és a jó infrastruk
turális, informatikai háttér biztosí
tása. De sok még a teendő: nem
csak a klinikai orvosokat, hanem a
háziorvosokat is fontos lenne tájé
koztatnunk az országban folyó kli
nikai vizsgálatok mibenlétéről és
jelentőségéről. Ezek a vizsgálatok
ugyanis óriási hozzáadott értéket
jelentenek a magyar betegek gyó
gyításában.
– Mi ez a hozzáadott érték?
– Egyértelműen az a legfontosabb,
hogy a beteg olyan új kezelési és
diagnosztikai lehetőségeket kap,
amelyhez egyébként nem lenne
hozzáférése. Egy klinikai vizsgálat
ban részt vevő beteget sokkal szi
gorúbban ellenőrzünk, orvosától
szorosabb nyomon követést kap.
A hatósági elvárásoknak megfe
lelően a betegtájékoztatás rész
letes, az esetleges nemkívánatos
eseményekről, mellékhatásokról,
hátrányokról is részletes és pon
tos tájékoztatást kap a beteg. Az
orvosok számára fontos előny,
hogy a munkájuknak jelentős tu
dományos értéke van, nemzetkö
zi kutatásban való részvételre van
lehetőségük, amivel saját szakte
rületükön nemzetközi szinten is el
ismert szereplők lehetnek. A kli
nikai vizsgálatban való részvétel
sok-sok orvosnak, nővérnek, ad
minisztrátornak és vizsgálatszer
vezőnek jelent munkalehetőséget
és jövedelmet.
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Merre tart a klinikai kutatás?
Dr. Lakner Géza belgyógyász klinikai farmakológust kérdeztük.
– Doktor úr, mi a különbség farma
kovigilancia és klinikai kutatás között?
– A klinikai kutatás a gyógyszerfej
lesztés teljes folyamatát öleli fel, a
farmakovigilancia a gyógyszermoleku
la biztonságosságával foglalkozik. Ez
utóbbi történhet a premarketing ciklus
ban, a gyógyszer forgalomba hozata
la előtt, beleágyazva a klinikai kutatás
eseménysorába, és a kereskedelmi
életciklusban, amikor már forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkezik a ké
szítmény. A klinikai kutatás folyamata
8-12 évig tart, egy molekula fejleszté
si költsége manapság 1,2-1,5 milliárd
dollár. A tapasztalatok szerint átlago
san 15.000 molekulajelölt közül lesz
egyetlen gyógyszertermék. A piaci
adatokból azt is látjuk, hogy tíz gyógy
szertermékből egy vagy kettő lesz
dollármilliárdokat fialó „blockbuster”
vagy „megablockbuster” termék, ket
tő, legfeljebb három lesz nullszaldós,
az összes többi termék pedig veszte
séges. Ezért fontos, hogy az alkalmat
lannak bizonyuló gyógyszertermék mi
előbb, még a fejlesztés korai fázisában
megbukjon.
– Hogyan zajlik a folyamat?
– Az elmúlt években áttörést valósul
meg a molekulák felfedezése terén.
Az informatika számítási kapacitásai
nagyságrendekkel növekedtek az el
múlt másfél évtizedben. A gyógyszer
vegyészet nagyon komoly fejlődésen
ment keresztül. Létrejött a kombináci
ós vegyészet, akár sokmillió moleku
lát tartalmazó molekulakönyvtárakat
hoztak létre, a milliós adatbázisokból ki
tudnak választani néhány tízezer mole
kulát, ami az adott hatáshoz megfele
lő lehet. Megtalálják a vezérmolekulát,
azt tovább finomítják, specifikusabbá
teszik, hogy jobban kötődjön a gyógy
szercélponthoz. Csak azután próbálják
ki sejttenyészeteken, szövettenyésze
teken, teljes állatban vagy preparátum
ban a molekulát, hogy minél pontosab
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ban megtervezték. Ezek a vizsgálatok
igazolják, hogy a molekulárisan jól kö
tődő anyag hatástanilag is igazolja-e
a várakozásokat. Ezt követően meg
kell találni a gyógyszerre legérzéke
nyebb állatfajt – ez általában a rágcsá
lókat jelenti –, és meg kell határozni a
kezdődózist. Ennek ismeretében kez
dődhet el az első humán adagolású

Dr. Lakner Géza

Fázis I. vizsgálat, ami – onkológiai és
antitretrovirális hatóanyagoktól eltekint
ve – egészséges önkénteseken zajlik,
itt ugyanis nem a hatás, hanem a biz
tonság felmérése a fő szempont. Az
tán a Fázis II. vizsgálat már válogatott
beteganyagon történik – fontos, hogy
abban a betegségben szenvedjen a
beteg, ami a gyógyszer elsődleges
célpontja, de lehetőség szerint más
betegségektől mentes legyen. Itt még
legfeljebb száz főn zajlik a vizsgálat, és
sok molekula itt bukik el. Ezután követ
keznek a mind volumen, mind költség
tekintetében legnagyobbnak tekinthe
tő Fázis III. vizsgálatok, és csak ezután

valósul meg a molekula gyógyszerként
történő regisztrációja. Ekkor lép be a
finanszírozás, a kompatarív hatékony
ság és a valós klinikai gyakorlatban el
érhető teljesítmény kérdése: a Fázis
IV-V. vizsgálatoknál, ahol nemegyszer
csak adatgyűjtés valósul meg a gyógy
szer alkalmazásáról, amely visszahat a
gyógyszerfejlesztés korai szakaszára.
Én egyébként leginkább a korai
humán vizsgálatokkal foglalko
zom.
– Mely szakaszokban jellemző
a PET/CT-diagnosztika intenzív
alkalmazása?
– A PET/CT diagnosztika már a
Fázis I. szakaszban is nagyon
fontos, de még korábban alkal
mazzák, az ún. mikrodózis, fázis
„0” kutatásokban. Mivel a PET/
CT funkcionális képalkotó eljá
rás, a hatékony dózis elenyésző
része, akár százada is általa lát
ható változásokat eredményez
het – ezért annyira hasznos a
többi képalkotó vizsgálathoz ké
pest. Ugyanis meghatározható,
hogy a molekula valóban kötő
dött-e a targethez, és kiváltot
ta-e a szándékolt biológiai vagy
fiziológiai választ. Ma világos,
hogy onkológiában, autoimmun
kórképekben, rheumatoid arthritisben,
Crohn-betegségben a funkcionális
képalkotó vizsgálatok teljes mértékben
nélkülözhetetlenek.
– Merre fejlődik a gyógyszerkutatás?
– Jelenleg a biologikumok, a fejlett te
rápiás készítmények, illetve az orvos
technikai eszközök dinamikus fejlődé
se tapasztalható. De már itt kopogtat
az ajtón a szomatikus sejtterápia és a
nanorobotok. Ám egy dolog nagyon
fontos: nem szabad istent játszanunk.
Az embernek ismernie kell tudásának
határait, és kellő alázattal kell az élővi
lág felé fordulnia.
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Az EARL akkreditációs
program
Az Európai Nukleáris Medicina Társaság (EANM) 2009-ben jelentette meg
első olyan irányelvét, mely az FDG-vel végzett onkológiai célú PET(/CT)vizsgálatok megfelelő előkészítésével, kivitelezésével és kiértékelésével
foglalkozott. Azóta ezt már egy átdolgozott 2.0-ás verzió követte 2015-ben.
Ezek az irányelvek azért születtek meg, mert az ezredfordulót követően,
a PET/CT-kamerák rohamszerű elterjedésével párhuzamosan jelentősen
megnőtt az elvégzett onkológiai célú PET-vizsgálatok száma, ugyanakkor
problémák mutatkoztak a vizsgálatok kiértékelésével, összehasonlíthatóságával kapcsolatban.
A Hollandiában dolgozó Prof. R. Boel
laard orvos-fizikusként hazájában
vizsgálni kezdte, hogy a különböző
PET-központokban milyen eltérések
vannak az FDG PET/CT-vizsgála
tok kivitelezésében és a kiértékelés
során legáltalánosabban használt
szemikvantitatív paraméter, a SUV
(standardizált felvételi hányados) meg
határozásában. Munkája rávilágított,
hogy a nem standardizált módon vég
zett vizsgálatok és a PET-kamerák
minőségellenőrzésének és minőség
biztosításának elhanyagolása igen je
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lentős különbségeket eredményezhet
a meghatározott SUV-okban.
Mivel a SUV-ot egyre gyakrab
ban használták fel klinikai vizsgála
tokban és a napi betegellátásban is,
nagy jelentőségű problémára buk
kant. A betegekkel foglalkozó klini
kusok nagyobb része ugyanis addig
jellemzően nem rendelkezett kellő is
meretekkel arról, hogy a számukra
a leletekben megadott SUV-ok mi
lyen bizonytalanságot hordozhatnak,
hiszen legtöbben a CT-képalkotás
ban használt, abszolút skálán kalib

rált Hounsfield-értékekhez hasonló
nak gondolták ezeket a számokat. A
Boellaard és munkatársai által közölt
különbségek, amik akár 2-3-szoros
eltéréseket is igazoltak a különböző
intézetekben azonos fantom-méré
sekkel meghatározott SUV-ok között,
egyben rámutattak arra is, hogy az
akkor folyamatban lévő és már le
zárult multicentrikus vizsgálatokban
nem feltétlenül csak a vizsgált tu
morok biológiai heterogenitása vagy
a kezelésre adott válasz eltérő volta
eredményezhette az összevont SUVadatokra épülő elemzés kudarcát.
Az EANM vezetősége felismer
te, hogy szükséges lenne egy olyan
programot létrehozni, mely a PETkamerával rendelkező vizsgálóhelyek
számára lehetőséget ad, hogy a foly
tatott gyakorlatukat az irányelvekhez
igazítsák és a PET-kamerán elvég
zendő mérések kivitelezésében és
kiértékelésében segítséget nyújtson.
Ez a program az EANM által 2006ban alapított non-profit spin-off cég
az EARL (resEARch4Life) keretén be
lül valósult meg. Az EARL céljai kö
zött a PET-vizsgálóhelyek és kamerák
akkreditálásán túl a nukleáris medici
na multicentrikus kutatási célkitűzé
seinek előmozdítása és a nukleáris
medicinai kutatások EU kutatási pro
jekteken belüli képviselete is szerepel.
POZITRON 2017/2.

1. ábra: A SUV bizonytalanság forrásai
Technikai faktorok
– A PET-kamera és a dóziskalibrátor mérése közötti eltérés (10%)
– A fecskendőben maradt radioaktivitás (5%)
– Nem szinkronizált órák a laboron belül (10%)
– A beadás valós és tervezett időpontjának eltérése (10%)
– A radiofarmakon injektálásának minősége (50%)
Fizikai faktorok
– A PET-adatgyűjtés paraméterei (15%)
– A képrekonstrukció paraméterei (30%)
– Kontrasztanyagok használata a vizsgálat CT-részéhez (15%)
– ROI-kijelölés módja (50%)
Biológiai faktorok
– A beadás és a leképezés között eltelt idő (15%)
– A beteg elmozdulása a PET és CT között, légzés (30%)
– Vércukorszint (15%)

Az EARL PET-akkreditációt kér
heti minden olyan vizsgálóhely, ami
a szükséges személyi és tárgyi fel
tételeknek megfelel, befizeti az éves
akkreditációs díjat (1000 EUR/kame
ra), valamint deklarálja azon szán
dékát, hogy az EANM fent említett
ajánlásaiban szereplő módon végzi
a betegelőkészítést, a vizsgálatokat
és azok kiértékelését. Az akkreditá
cióhoz szükséges a programba be
vont PET-kamerán negyedévente ún.
keresztkalibrációt elvégezni a betegek
be injektált radiofarmakon dózisának
kimérésére használt dóziskalibrátorral,
hengerfantom segítségével, valamint
félévente egy képminőség ellenőrzé
sére szolgáló mérést egy speciális ún.
NEMA 2007 antropomorf fantommal.
A keresztkalibráció biztosítja, hogy a
számolt SUV pontosságát ne rontsa a
dóziskalibrátor és a PET-kamera eltérő
detektálási érzékenysége a pozitron
bomló izotópok által kibocsátott su
gárzásra. A képminőség-ellenőrző mé
rések során pedig követni lehet, hogy
a programban definiált, az adott típu
sú kamerára szabott képrekonstruk
ciós módszerrel időről időre megfelelő
tartományba esnek-e a fantom külön
böző átmérőjű gömbtérfogataiból a
képeken visszanyerhető radioaktivi
tás-koncentrációk. A mérések kivite
lezéséhez az EARL segítséget nyújt,
szükség esetén a megfelelő fantomot
is „kölcsönzi”. A fantomokkal végzett
POZITRON 2017/2.

mérések kiértékelése központilag tör
ténik a program honlapján keresztül.
A program 2011 óta bocsát ki akk
reditációs bizonyítványokat és jelen
pillanatig 128 vizsgálóhely cstlakozott
már hozzá Európából. Az akkreditált
vizs
gálóhelyek számára a program
biztosítja, hogy az általuk meghatá
rozott megfelelő SUV-ok között nem
lehet 10%-nál nagyobb eltérés. Ma

már a klinikai vizsgálatokat finanszí
rozó gyógyszercégek is felismerték,
hogy PET-vizsgálatot is alkalmazó
pro
to
koll esetén csak akkreditáció
val rendelkező labort érdemes meg
keresni. A CRO-k a legtöbb vizsgá
lat esetén automatikusan elfogadják
PET-hez az EARL akkreditációt a ko
rábbi technikai értékelő adatlapok be
kérése helyett. Az EARL honlapján fel
tüntetésre kerül minden csatlakozott
vizsgálóhely, illetve az akkreditációk
státusza is ellenőrizhető a http://earl.
eanm.org/cms/website.php?id=/en/
projects/fdg_pet_ct_accreditation/
accredited_pet_ct_centers_of_excel
lence.htm címen.
Hivatkozások
1. Boellaard R, Delgado-Bolton
R, Oyen WJG, et al. FDG PET/
CT: EANM procedure guidelines
for tumour imaging: version 2.0.
European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging.
2015;42:328-354.
2. Boellaard R, Standards for
PET Image Acquisition and
Quantitative Data Analysis, J Nucl
Med May 2009 vol. 50 no. Suppl
1 11S-20S

2. ábra: Az akkreditált PET-vizsgálóhelyek Európában
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Adaptációs készség
Dr. Dombi Péterrel, a tatabányai Szent Borbála Megyei Kórház onkológushematológus orvosigazgatójával beszélgettünk.
– Igazgató úr, hogyan működnek Ta
tabányán az Ön által irányított hema
tológiai és onkológiai osztályok?
– Megyei kórházunk 20 ágyas, II. b.
progresszivitási szintű Hematológi
ai Osztályán két főállású hematoló
gus, három részállású kolléga és egy
hematológus rezidens dolgozik. Ag
resszív lymphomák kezelését, indo
lens lymphomák kezelését, időskori
leukémiak kezelését végezzük, illet
ve véralvadási kórképeket látunk el.
Dr. Valasinyószky Erika és jómagam
dolgozunk főállásban, részállásban
jár hozzánk dr. Fekete Sándor főor
vos, dr. Hamvas József és dr. Hanna
Eid, hematológus rezidensünk dr. Fi
lip Dorottya. De tárgyalások folynak
egy Németországban hematológiai
rezidensi munkáját elkezdő kollé
ganőnkkel, aki továbbiakban remé
nyeink szerint osztályunkon dolgoz
na. Onkológiai osztályunk, 20 ágyas,
négy onkológus kolléga dolgozik
itt: dr. Angi Edit, dr. Mészáros Ró
zsa, dr. Osváth Márta és dr. Jánoska
Éva. A 12 ágyas kúraszerű ellátást
biztosító egység áll rendelkezésre.
Telepatológiai konzultációra nyílik le
hetőség dr. Varga Szilvia kolléganővel
az Országos Onko
lógiai Intézetből,
vele együtt alkotjuk onkoteamünket.
A diagnosz
tikai tevékenységet a
Pozitron-Diagnosztika által intéze
tünkbe telepített informatikai rend
szer segíti.
– Hogyan tudják elhelyezni tevékeny
ségüket a győri megyei kórház, fe
hérvári megyei kórház és a budapesti
intézmények között?
– Intézményünknek nagy alkalmaz
kodási készséggel kell rendelkez
nie ahhoz, hogy hatékonyan végez
ze munkáját. Arra törekszünk, hogy
bennünket válasszanak a betegek, il
letve arra, hogy kiváló szakembere
ket nyerjünk meg, hogy intézetünkben
POZITRON 2017/2.

dolgozzanak. Komárom-Esztergom
megye az ország egyik legkisebb me
gyéje a maga 311 ezer fős lakosság
számával, ugyanakkor az egy főre jutó
gazdasági teljesítményünk az ország
egyik kiemelkedő régiójáról van szó.
Betegeink döntő többsége aktív mun

nyünkben. Az épületek fejlesztésén túl
az ország egyik legmodernebb, 128
szeletes CT-berendezését telepítették
nálunk, érkezett egy 1,5 tesla térere
jű MR-berendezés, fejlett angiográfiás
labort hoztunk létre. A Hematológiai
Osztály II.b. progresszivitási szintű, az

Dr. Dombi Péter

kavállaló, fontos, hogy közel hozzuk a
legmodernebb egészségügyi ellátást,
a fejlett diagnosztikát, és kezelésüket
lehetőség szerint itt, lakóhelyükhöz kö
zel végezzük. Pontosan ezért valósul
tak meg jelentős fejlesztések intézmé

Onkológiai Osztály II.a progresszivitási
szinttel bír.
– Mekkora betegpopulációt látnak el?
– A megye lakosságával és a kör
nyező megyék településeivel több,
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mint 450 ezer ember ellátásáért fele
lős kórházunk. Megyénkben sok kis
kórház található, a velük való együtt
működés harmonizálása most folyik.
– Milyen szolgáltatást nyújtanak az
osztályokon?
– Sugárterápiás forrással nem ren
delkezünk, ezért elsősorban a cito
toxikus-célzott kezelések alkalmazá
sáról lehet szó. A speciális onkológiai
helyzeteket illetve a fiatal kori akut
leukémiás eseteket centrumba irá
nyítjuk. Természetesen minden egyes
konkrét esetben igyekszünk mérle
gelni a határainkon belüli ellátást.
– Hogyan illeszkedik be a két osztá
lyon a napi rutinba a PET/CT-diag
nosztika?
– Az elmúlt évek során teljes mér
tékben integrálódott a terápiás fo

lyamatainkba a PET/CT. A régióban
nagyon jól együttműködünk egymás
sal, és a földrajzilag legközelebb lévő
Pozitron-Diagnosztikába szoktuk kül
deni betegeinket. Különösen fontos
a sürgős PET/CT-vizsgálatra szoru
ló esetek kérdésköre. Még a terápia
közbeni, interim vizsgálatoknál is fon
tos, hogy a pontosan meghatározott
időpillanatban valósuljon meg – eb
ben kiváló tapasztalataink vannak a
Pozitron-Diagnosztikával. A partne
ri együttműködés része a korábban
már említett, osztályunkon is működő
informatikai rendszer, amellyel távol
ról megtekinthetjük betegeink legfris
sebb képanyagát és leleteit. A PET/
CT-vizsgálatok egy részével a szűkös
kórházi belső kapacitás egy részét
is ki tudjuk váltani – ami a hatékony
működés szempontjából szintén elő
nyös.

– Hogyan látja az interim PET/CT-vizs
gálatok terápiás szerepét?
– Az interim PET/CT-k pedig sok-sok
betegsorsot határoznak meg. Rész
ben a terápia eredményességét ga
rantálják, illetve akár korai időszak
ban felfedezett második malignomák
és azok definitív műtétje életmentő.

– 39 betegnél (20%) diagnosztizáltak
daganatot,
– 10 betegnél (5%) fertőzést,
– 15 betegnél (8%) autoimmun be
tegséget,
– 76 betegnél (39%) más betegsé
geket,
– 57 betegnél (28%) nem találtak
specifikus betegséget.

„A CT-vizsgálatokhoz képest a
PET/CT nagyobb specificitást (96%
szemben a 85%-kal) és nagyobb pon
tosságot (94% vs. 82%) jelent. Érzé
kenységben (83% vs. 70%), illetve ne
gatív prediktív értékben (96% vs. 92%)
nem volt statisztikailag szignifikáns kü
lönbség.” A kutatók szerint a véletlen
besorolásos csoportban a végső di
agnózis napjaiban (7,2 nappal a 7,6
napig) nem mutatkozott különbség,
míg azoknál az alcsoportoknál, ahol
a képalkotási módozat rosszindula
tú gyanúját mutatta, a végső diagnó
zis jelentős késéssel jelentkezett a CT
csoportban a PET/CT csoporthoz ké
pest (11,6 nap vs. 5,7 nap).
A kutatók arra a következtetésre
jutottak, hogy az NSSC betegeknél
nagyobb volt a diagnosztikus speci
fikusság és a PET/CT pontossága a
CT-hez képest. A PET/CT-t ezért eb
ben a betegcsoportban első vonalbeli
képalkotásnak kell tekinteni.

– Merre érdemes fejleszteni ezt a te
rületet?
– Óriási előrelépés, ami nálunk már
szerencsére megvalósult, a PET/CT
központok az osztályok online ös�
szekapcsolása. Ez sokkal közelebb
hozza a klinikus és a nukleáris me
dicina szakembereket egymáshoz.
Klinikai kérdéseket tudunk megfo
galmazni. Egészségpolitikai cél kell,
hogy legyen a PET/CT-hez való mi
nél nagyobb hozzáférés és az indi
kációs körök bővítése.

Kitekintő
A nem specifikus tüneteket és daga
natos (NSSC) tüneteket mutató be
tegeknél a CT-vel összehasonlítva
18F-FDG PET/CT-vel végzett kép
alkotás magasabb diagnosztikus
specificitást és pontosságot ered
ményez, mint a CT – állítja a a The
Journal of Nuclear Medicine egyik
legfrissebb cikke.
Dán kutatók randomizált pros
pektív vizsgálatot végeztek súlyos
NSSC tüneteket mutató betegek kö
rében, annak megállapítására, hogy
a PET/CT a CT-vel szemben jobb-e,
mint az e betegségcsoportban alap
vető diagnosztikai módszernek szá
mító CT-diagnosztika.
A vizsgálatban 197 beteg vett
részt, randomizáltan vetették teljes
test PET/CT-vzsgálat, illetve hasmellkasi CT-vizsgálat alá őket. Az el
ső vonalbeli képalkotás után mond
ták ki a diagnózist, amit aztán az
orvos véglegesített, amikor elegen
dő adat állt rendelkezésre. A vizsgá
latot követő diagnózisban:
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