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КОМПЛЕКСНА СЦИНТИГРАФ1ЧНА ДІАГНОСТИКА
СТУПЕНЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНИХ

ГЛІОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. РАДІОЛОГІЧНІ
ТА МОРФОЛОГІЧНІ СПІВСТАВЛЕННЯ

Макеєв С.С.
(Київ)

Введення. Проблема діагностики гліом головного мозку,які склада-
ють понад 50% всіх внутрішньочерепних новоутворень,(Tyler J.,1987) та
прогнозування ступеня їх злоякісності залишається актуальним для су-
часної нейроонкології у зв'язку зі значними відмінностями біологічної
агресивності цих пухлин. Серед інструментальних методів діагностики
супратенторіальних гліом важливе місце належить сцинтиграфічному
дослідженню, яке дозволяє виявити важливі особливості цих пухлин.
Цьому сприяє атравматичність.неінвазивність методу,відсутність проти-
показань та можливість багаторазового застосування в динаміці спос-
тереження за хворими. Крім того, одержана інформація може бути
об'єктивізована кількісними показниками (Лясс Ф.М.,1988,Котельнико-
ваТ.М.,1991).

За даними літератури застосування сцинтиграфічного дослідження
в нейроонкології не вичерпує всіх його можливостей в діагностиці су-
пратенторіальних гліом. У більшості досліджень розглядаються дані ли-
ше статичної сцинтиграфії (Аннанепесов С М . , 1993; Григор'єв Є.О.,
1994, ін). В той же час, радіоізотопна ангіографія або динамічна сцин-
тиграфія застосовується значно рідше, що обмежує інформативність
радіоізотопного дослідження. Загальновідомо, що ступінь сцинти-
графічної візуалізації пухлин залежить від їх гістоструктурних особливо-
стей (Baum S., 1971; Мечев Д.С., 1980), однак в доступній літературі
відсутні дані , які дозволяли б підтвердити це об'єктивно, на основі
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порівнянь кількісних показників сцинтиграфічного та морфологічного
досліджень.

У зв'язку з цим метою нашої роботи є подальше удосконалення ме-
тодики сцинтиграфічної діагностики гліом головного мозку шляхом за-
стосування оптимального комплексу радіоізотопного дослідження ней-
роонкологічнихї хворих з ретроспективним аналізом гістоструктури
досліджених пухлин.

Матеріал і методи. Робота базується на результатах комплексного
обстеження 136 хворих з гліомами головного мозку. Сцинтиграфічне
дослідження проводилось на гамма-камері Fo/Gamma LFOV (США) й
включало проведення радіоізотопної ангіографії (енцефалоангіосцинти-
графія.ЕАСГ) протягом 60 сек. після ін'єкції радіофармацевтичного пре-
парату (РФП) та подальшої динамічної енцефалосцинтиграфії (ЕСГ) на
З, ЗО та 60 хвилинах спостереження. Запис ЕАСГ проводився у поти-
личній проекції, а ЕСГ — у 4-х стандартних. Радіоіндикатор 99мТс-пер-
технетат вводився в ліктеву вену активністю 370-555 МБк у 1,5 мл
фізіологічного розчину. Аналіз сцинтиграм та обробка результатів про-
водилась за допомогою міні-комп'ютера CM 1420, вітчизняного вироб-
ництва. На сцинтиграмах визначався час появи вогнища, проводився
розрахунок індексу Т/Е та вивчалась його динаміка протягом 60 хвилин.
Індекс Т/Е є кількісним виразом відношення радіоактивності вогнища
пухлини до радіоактивності екстрацеребральних структур. Окрім розра-
хунку кількісних показників проводився такожвізуальний аналіз сцинтиг-
рам з визначенням чіткості контурів вогнища та виразності перифокаль-
ного набряку. Результати сцинтиграфії співставлялись з даними каро-
тидної ангіографії (КАГ) та аксіальної комп'ютерної томографії (КТ).

Для гістологічного та морфометричного вивчення пухлинна тканина,
вилучена на операції, фіксувалась у 20% розчині формаліну з подаль-
шою заливкою в целлоідин. Целлоідинові зрізи фарбувались гематок-
силін-еозином та гематоксилін-пікрофуксином. Для об'єктивізації ре-
зультатів дослідження, крім традиційного світлооптичного вивчення
гістоструктури пухлин оцінювали також середню клітинну щільність
(КЩ), яку підраховували у 25-30 полях зору мікроскопа "IBAS-2000"
(ФРН), виведених на телеекран цитоаналізатора при стандартному
збільшенні (400Х). В цих же полях вели підрахунок мітозів, оцінювали
стан судин та кількість відкритих (функціонуючих) капілярів з визначен-
ням середнього судинного індексу (СІ) — середньої кількості капілярів.
Одержані цифрові показники обробляли методом варіаційної статисти-
ки для малих вибірок з перевіркою достовірності різниці за критерієм
Ст'юдента. Визначалась також виразність корелятивного зв'язку між
кількісними показниками сцинтиграфічного та морфометричного
досліджень.

Результати. В залежності від особливостей сцинтиграфічної візу-
алізації вогнищ обстежені хворі були розділені на три групи: І — хворі
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(42 спостереження), у яких вогнища гліом на сцинтиграмах не спос-
терігались; II — хворі (24 спостереження) з помірною сцинтиграфічною
візуалізацією пухлин; III — хворі (70 спостережень) з виразною сцинти-
графічною візуалізацією вогнищ.

У І групі сцинтиграфічне зображення гліом було відсутнє. Гісто-
логічно в цій групі діагностовано фібрилярно-протоплазматичні астро-
цитоми з розрідженим розташуванням пухлинних клітин і мономорфним
їх складом,з низькою мітотичною активністю та поодинокими капіляра-
ми (КЩ=8,6±0,1; СІ= 0,11; поодинокі мітози). Про доброякісний харак-
тер цих пухлин та повільний їх ріст свідчить наявність переживаючих
нервових клітин в пухлинній тканині. У II групі діагностувались низь-
коінтенсивні,нечітко окреслені вогнища,візуалізація яких починалась не
раніше 3-ої хвилини після ін'єкції РФП.а нагромадження його відбува-
лось поступово з максимумом на 60-й хвилині. Середній Т/Е в цих но-
воутвореннях досягав рівня 1,1 (0,8-1,4). Гістологічно загальна структу-
ра пухлин II групи на більшій площі була подібна з такою жу гліомах без
сцинтиграфічної візуалізації. Але поряд з тим відмічене вогнищеве наро-
стання клітинної щільності та судинної мережі, що позначилось на
збільшенні морфометричних показників (КЩ=12,4±0,1; СІ=0,19; мітози
0-1 в полі зору мікроскопа). У III групі хворих з виразною сцинти-
графічною візуалізацією пухлин поява зображення цих вогнищ відбува-
лась протягом 1-ої хвилини обстеження,а у 70% з них — вже до 25 сек.
дослідження. Нагромадження РФП в пухлині відбувалось швидко, дося-
гаючи високого рівня вже на 3-ій хвилині після ін'єкції. В подальшому
спостерігалось або зниження,або поступовий повторний підйом радіоак-
тивності. Середній індекс Т/Е становив 1,5 (1,0-3,2). Ці новоутворення
були високоінтенсивні, переважно однорідні, більшість з них мали чіткі,
але нерівні контури та перифокальний набряк різного ступеня вираз-
ності. Цікаво відмітити, що майже у половині випадків виявлені пухлини
містили кістозні порожнини, що надавало їх сцинтиграфічному зобра-
женню вигляд персня або підкови. Ретроспективна гістологічна оцінка
показала, що в цій групі представлені гліоми лише III-IV ступенів зло-
якісності з високими показниками КЩ (30,1 ±0,2), СІ (0,44) та значною
мітотичною активністю (до 6 мітозів у полі зору мікроскопа).

Проведена математична обробка матеріалу, з визначенням кореля-
тивного зв'язку між кількісними показниками сцинтиграфії та морфо-
метрії, встановила, що цей зв'язок є найбільш тісним між Т/Е та СІ. Ко-
ефіцієнт кореляції складає 0,67 (Р < 1%),що можна характеризувати як
помітну кореляційну залежність.

Каротидна ангіографія практично у всіх обстежених хворих з гліома-
ми виявляла дислокацію магістральних судин головного мозку і майже
у 50% пацієнтів зі злоякісними гліомами діагностувала власну судинну
мережу пухлин. Натомість радіоізотопна ангіографія виявила кровопос-
тачання у всіх злоякісних гліомах.
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Найбільш інформативною з усіх інструментальних методів дослі-
дження у виявленні пухлин була комп'ютерна томографія. Однак,у час-
тини хворих з гліомами різного ступеня злоякісності комп'ютерно-
томографічні ознаки вогнищ були подібні міжсобою.

Порівнюючи можливості інструментальних методів дослідження,
можна стверджувати, що комплексна сцинтиграфія була більш точною,
ніжкаротидна ангіографія та комп'ютерна томографія у прогнозуванні
ступеня злоякісності супратенторіальних гліом.

Висновки. Сцинтиграфічна візуалізація супратенторіальних гліом
головного мозку знаходиться в чіткій залежності від ступеня зло-
якісності цих пухлин: відсутність сцинтиграфічного зображення вогнища
не виключає наявності високодиференційованої фібрилярно-прото-
плазматичної астроцитоми; низькоінтенсивне зображення гліом на
сцинтиграмах обумовлене початковими ознаками анаплазії цих пухлин;
наявність на сцинтиграмах високоінтенсивного вогнища,яке з'являється
переважно вже на початку дослідження притаманне злоякісним
гліомам. Комплексне сцинтиграфічне дослідження є більш точним у
прогнозуванні ступеня анаплазії гліальних пухлин та в діагностиці їх
кровопостачання, ніж КАГ та КТ. Поєднане застосування розширеного
сцинтиграфічного дослідження та КТ складає оптимальний діагностич-
ний комплекс для оцінки гістобіологічних особливостей супратен-
торіальних гліом на доопераційному етапі.
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