
A Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina
Intézete ebben az évben lett 40 éves. Születésnap-
ját az Anyscan SPECT/CT/PET készülék közel-
múltban történt üzembe helyezésével ünnepelte.
2017. április 22-én a Janus Pannonius Klinikai
Tömbben megtartott jubileumi ünnepséget Dr.
Zámbó Katalin professzor, az
Intézet igazgatója nyitotta
meg. A vendégeket köszöntöt-
te Dr. Bódis József professzor,
az egyetem rektora, Dr. Mise-
ta Attila professzor az Általá-
nos Orvosi Kar dékánja, vala-
mint Dr. Sebestyén Andor a
PTE Klinikai Központ Elnöki
Hivatalának Elnöke. A szerve-
zők köszöntötték az ünnepség
résztvevőit, akik az ország egész területéről érkez-
tek. Megkülönböztetett tisztelettel fogadták azokat
a munkatársaikat, akik már a kezdetekkor is ott
dolgoztak. 

Az Intézet igazgatója „Negyven év a nukleáris
medicinában, a szkennertől a PET/CT-ig” címmel
tartotta meg előadását, amelyben felidézte a legem-
lékezetesebb pillanatokat. Pécsett az első izotóp
vizsgálatokat 1965-ben, a Megyei Kórház területén
elhelyezkedő régi I. sz. Belgyógyászati Klinikán,
Dr. Barta Imre professzor vezetése alatt megalaku-
ló in vitro izotóp laboratóriumban, Dr. Burger
Tibor és Dr. Keszthelyi Béla vezetésével Bogyay
Zoltánné izotópasszisztens végezte. Ezek a vizsgá-
latok kezdetben „csak” in vitro vizsgálatok voltak:
vörösvértest élettartam meghatározást, és vasfel-
szívódási vizsgálatot végeztek. Ezt követően rövid
időn belül elkezdték - a pajzsmirigy vizsgálatok
között - a jódtárolásos vizsgálatok végzését is. Eze-
ket a vizsgálatokat körülbelül 1-1,5 évig végezték
ebben a laboratóriumban. Amikor Pécsett megépült
a 400 ágyas Klinikai tömb, az I. sz. Belgyógyásza-
ti Klinika átköltözött, majd nem sokkal később az
izotóp laboratórium is folytatta működését, ezután
már az új klinikai tömbben. Az átköltözés 1966
végén történt, 1967-től indult újra az izotóp labora-
tórium munkája. Ettől kezdve már nem csak in
vitro, hanem in vivo vizsgálatokat is végeztek.
Továbbra is Bogyay Zoltánné izotópasszisztens
végezte a vizsgálatokat Dr. Burger Tibor profesz-
szor, dr. Sándor Jenő, dr. Petz Ádám és dr. Keszt-
helyi Béla közreműködésével, illetve irányításával.
Megépült a jódterápiás szoba, bevezették a pajzs-
mirigy jódterápiát is. Így lehetővé vált a bentfekvő
betegeknél a pajzsmirigyterápia elvégzése.

In vitro vizsgálatok mellett az első gamma
scanner üzembe helyezésével megkezdődtek az in
vivo pajzsmirigy szcintigráfiás vizsgálatokat is. A
laboratórium munkatársainak munkáját kb. 10
éven keresztül ezek a feladatok határozták meg.
1977. februárjától az I. sz. Belgyógyászati Kliniká-

ból kivált a teljesen független,
önálló izotóp laboratórium dr.
Varró József, radiológus szak-
orvos vezetésével. A feladatok
mennyisége nőtt, ennek meg-
felelően a dolgozók létszáma
bővült. 1977 végére már 3
asszisztensnő dolgozott a labo-
ratóriumban. 1978-től 2 orvos
és 5 asszisztensnő volt a labo-
ratórium állománya. Dr. Palka

István belgyógyász kapott megbízást a sugárvédel-
mi felelősi teendők ellátására. 1978. év végére a
második scanner is működni kezdett. Mindkét
scanner a Gamma Művek MB 8100 típusú gyárt-
mánya volt. A két scanner már lehetővé tette a
„nagy” szervek hosszabb időt igénylő vizsgálatát
is. A metodikai paletta bővült, elkezdhető lett a
máj-, tüdő-, vese- és csontszintigráfiás vizsgálata
is. Továbbra is igen nagy számban végeztek pajzs-
mirigy szcintigráfiát. A RIA vizsgálatok közül
ekkor vezették be a pajzsmirigy hormonok, a T3,
T4, és TSH meghatározását is. 1978-tól, a Gamma
gyártmányú NP354 kétcsatornás energiaszelektív
számláló berendezéssel végezték a vese renográfi-
ás vizsgálatait. 1979-ben tovább bővült a létszám
egy technikai munkatárs is elkezdett dolgozni.
1981-ben nagy változás történt, egy MB 9100 típu-
sú szcintillációs kamera, 1 évvel később, pedig egy
TPAi számítógép kezdte meg működését, ezzel
már nem csak sokkal gyorsabban lehetett végezni a
statikus szcintigráfiákat, hanem lehetőség lett dina-
mikus vizsgálatok elvégzésére is, a SuperSE-
GAMS software alkalmazásával.

1980. szeptemberében dr. Palka István helyett
dr. Zámbó Katalin került főállásban a laborba, amit
továbbra is dr. Varró József vezetett. Ebben az idő-
ben renográfiás vizsgálatokat, később a szcintillá-
ciós kamerával kamera-renográfiás vizsgálatokat,
illetve a főbb szervek szcintigráfiás vizsgálatait,
pajzsmirigy jódtárolást és jódterápiát, emellett
néhány in vitro vizsgálatot végeztek. Később eze-
ket kibővítették dr. Arnold László nőgyógyásszal
kooperációban végzett kürt-szcintigráfiás vizsgá-
lattal is. 1981 végén Varró dr. Kuwaitba ment dol-
gozni, és dr. Mátrai Árpádot – aki korábban a Bio-
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fizika Intézetben dolgozott –
bízták meg a laboratórium ide-
iglenes vezetésével. Azonban
Ő is csak 1982 márciusáig dol-
gozott ott, mert Londonban
vállalt munkát. 1982. március-
tól átmenetileg dr. Kun Endre
radiológus professzor vette át
a laboratórium irányítását. 

Az izotópdiagnosztika fel-
legvára a 80-as években, a
Csernay László professzor
által vezetett szegedi Izotóp
Laboratórium volt. Az Ő köz-
benjárására került 1982 máju-
sában az izotóplaborba dr.
Nemessányi Zoltán adjunktus
a pécsi izotópdiagnosztika fel-
lendítése céljából. Nemessányi doktor egy évre
érkezett laboratóriumvezetőnek, amiből a végén
több mint húsz év lett! Irányítása alatt folyamato-
san bevezetésre kerültek a Sze-
geden már rutinszerűen vég-
zett, magas szintű izotópdiag-
nosztikai vizsgálati módsze-
rek, a statikus szintigráfiás
vizsgálatok bővítése mellett a
különböző szervek dinamikus
vizsgálatai is, amelyekhez
egyre inkább igényelték a szá-
mítógép segítségét. 1984-ben
újabb két orvosi státusszal
bővült a laboratórium létszá-
ma, ekkor került a laboratóri-
umba dr. Szabó Mária és dr.
Schmidt Erzsébet. 

1986-ban egy második
szcintillációs kamera érkezett a
laboratóriumba, egy nagy látó-
szögű, 37 fotomultiplieres, MB
9200 típusú gammakamera, amelyet a Mediso Kft
digitalizált. Az új gammakamera mellett a számító-
gépes park is fejlesztésre került, a SuperSEGAMS
programrendszert felváltotta a MicroSEGAMS és a
DIAG software. A fejlődés számos kooperációt
hozott létre, többek között az érsebészekkel a véna
perfúzió, az emlő sebészekkel a nyirokkeringés, a
szülészekkel a placenta perfúzió módszerének
kidolgozását, beépítését a klinikai rutinba. 

1983-84-ben az Idegsebészeti Klinika átköltö-
zött a Rét utcai Klinikai tömbbe, így a laboratóri-
um területe bővült. A földszinti „alsó” szinten visz-
szakapta eredeti területét, ezzel az izotóp laborató-
rium kétszintessé vált. Bár az intézet 1965-ben in
vitro laboratóriumként indult, ez egyre inkább hát-

térbe szorult, az in vivo vizs-
gálatok vették át a RIA mód-
szerek helyét, a pécsi „labor”
tehát egyre inkább vált képal-
kotó diagnosztikai munka-
hellyé. A 90-es évek elején az
in vitro vizsgálatok végleg
megszűntek, átkerültek a Köz-
ponti Klinikai Kémiai Labora-
tóriumba.
Az első privát munkahelyek
egyike, a Pécsi Diagnosztika
Központ működése is a labo-
ratórium területén indult,
1993. december 22.-én egy
DXA készülék, 1994. február
végén egy Siemens gyártmá-
nyú, kétdetektoros MultiS-

PECT készülék üzembe helyezésével. Ezek a
műszerek az akkori idők legkorszerűbb csúcs-
technikát jelentő készülékei voltak, amelyek még

a mai napig is kifogástalanul
működnek. 1996 szeptembe-
rében a SPECT készülék az
egyetem tulajdonába került, a
DXA készüléket pedig elszál-
lították a közben felépült és
átadott Rét utcai Diagnoszti-
kai Központba. A SPECT
készülék egyetemi tulajdon-
ba kerülésével az asszisztensi
létszám további kettővel
bővült. A Siemens SPECT
üzembe helyezésével a vizs-
gálatok száma és palettája is
kibővült. Ekkor vált lehető-
vé, hogy a csontszcintigráfi-
át, mint egésztest vizsgálatot
végezhessenek, emellett agyi
SPECT vizsgálatokat, terhe-

léses és nyugalmi szívizom perfúziós vizsgálato-
kat és kiegészítő SPECT felvételeket készíthesse-
nek. 1998. július 1-től dr. Zámbó Katalin egyete-
mi docensi kinevezést kapott és ezzel együtt
átvette a laboratórium vezetését is. Ezzel egy idő-
ben Nemessányi adjunktus nyugdíjba vonult, de
nyugdíjasként további négy évig még tovább dol-
gozott. 1998. decemberében egy pajzsmirigy és
szívvizsgálatokra alkalmas kislátószögű gamma-
kamerát vásároltak a Mediso Kft-től, így a máso-
dik scanner is leselejtezésre került. Megtörtént az
MB 9200-as kamera digitalizálása is. Addig a
vizsgálatokról analog polaroid kép készült, ezután
már digitális nyomtatott képek készítése vált lehe-
tővé.

Prof. Dr. Zámbó Katalin

Prof. Dr. Bódis József



3 PHARMORIENT  295XXVI. évfolyam, 2017. május

2003 őszétől a régióban egyedüliként bevezet-
ték a korszerű onkológiai vizsgálatokat, a specifi-
kus receptor szcintigráfiákat és a hormonszintézis
változásán alapuló vizsgálatokat. Ezzel lehetővé
vált a molekuláris képalkotó diagnosztika beveze-
tése az intézetben, amely mérföldkő volt a korsze-
rű nukleáris medicina kialakulásának útján. 2004-
ben folytatódott a fejlesztés, egy
speciálisan szívvizsgálatokra
kialakított, fix 90 fokban elhe-
lyezkedő kétfejes gammakamera
üzembehelyezésével. 2004 nya-
rán, az I. Belgyógyászati Klinika
Endokrinológiai Osztályával
közösen elkezdték a nagydózisú
radiojód-terápiát, ezzel a régió-
ban elsőként végeztek posztope-
ratív izotópkezelést pajzsmirigy
rákok esetén. Emellett megnöve-
kedett a jóindulatú pajzsmirigy-
betegségekben alkalmazott jód-
terápiás beavatkozások száma is.
2005 májusától a laboratórium
nevet változtatott, azóta Nukleá-
ris Medicina Intézeteként műkö-
dik. 2006. szeptember 1-én Dr.
Zámbó Katalint intézetvezető
professzorrá nevezték ki.

2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Európai
Uniós pályázatot nyert, ennek segítségével a 400
ágyas klinikán kialakították a Térségi Szűrő és
Diagnosztikai Központot, amelynek részeként
Magyarország első SPECT/CT készülékét telepí-
tették a Nukleáris Medicina Intézetbe 2007 nyarán.
Ez a készülék jelenleg is a nukleáris medicina
egyik csúcskészüléke, amellyel lehetővé vált a
funkcionális elváltozások pontos anatómiai lokali-
zálációjának meghatározása, valamint az elnyelési
korrekció alkalmazása, ezzel a vizsgálómódszerek
specificitásának növelése. 2007-ben az Intézetben
működő SPECT/CT, MultiSPECT, a szívvizsgála-
tokra kifejlesztett kétfejes SPECT készülék, egy
kislátószögű gammakamera, valamint egy nagylá-
tószögű gammakamera biztosította a napjainkban
végezhető legmagasabb szintű izotópdiagnosztikai
vizsgálatok kivitelezését. 

2013. december 18.-án adták át a 400 ágyas kli-
nika Déli-bővítményét, amely a Pécsi Tudomány-
egyetem Nukleáris Medicina Intézetének és a
Radiológiai Klinikának ad új otthont. Az új épület-
részt átadása az intézmény felújítás első és fontos
lépése volt, hiszen a modern körülmények közé
költöző diagnosztikai centrum évente több mint
egymillió beteget lát el. A magas színvonalú mole-
kuláris és multimodalitású diagnosztikai képalko-

tást a kiváló technikai berendezések mellett a Nuk-
leáris Medicina Intézet 5 szakorvosa, 2 rezidens
orvosa, 1 diplomás képalkotója, 8 nukleáris medi-
cina szakasszisztense, 1 izotópasszisztense, 2
segédasszisztense és 2 adminisztratív munkatársa
igyekszik megvalósítani. Az új épületrészben első-
sorban daganatos betegeket vizsgálnak és gyógyí-

tanak. Nagy számban végeznek
szív-, tüdő-, pajzsmirigy-, csont-,
máj-, vese- és központi idegrend-
szeri vizsgálatokat is. Az intézet-
ben működik egy hibrid készü-
lék, a SPECT/CT is, amivel egy-
szerre tudnak izotópos és radioló-
giai metszetképeket készíteni,
ezzel pontosan behatárolható a
daganatok helye és mérete, akár-
csak az áttéteké. A rákos, dagana-
tos betegek vizsgálata és gyógyí-
tása szempontjából van kiemel-
ten fontos szerepe a módszernek.
Az épületben helyet kapott, több,
a betegek számára kényelme-
sebb, modern vizsgáló- és váró-
helyiség. A létesítmény egyéb-
ként országos szinten is műszaki
ritkaságnak számít, hiszen példá-
ul ólomüveg ablakokat, ólombo-

rítású ajtókat és tömör vasbeton falakat építettek
bele, hogy útját állják a radioaktív sugárzásnak. A
Nukleáris Medicina Intézet nemcsak a megyéből,
de – egyetemi központként – az egész országból lát
el betegeket. 2016. évben a SPECT/CT berende-
zést egy PET gyűrűvel bővítették, és 2016. július
hónapban elindultak a PET/CT vizsgálatok, ame-
lyeknek kiemelten fontos szerepe van a daganatos
betegségek diagnosztizálásában, illetve a terápia
hatékonyságának nyomon követésében. Az intézet
2016 júliusa óta regionális PET Központként is
működik. Baranya és Tolna megye ellátási köz-
pontjaként, évente 1500 PET/CT vizsgálatot
végeznek.

Az ünnepi rendezvény része volt néhány szak-
mai előadás is. Bagaméry István „Új lehetőségek a
modern nukleáris medicinai képalkotásban”, Nagy
László „AnyScan TRIO SPECT/CT/PET bemuta-
tása”, Dr. Bódis József professzor „A nukleáris
medicina jelentősége a szülészet-nőgyógyászat-
ban”, Dr. Mezősi Emese professzor „A SPECT/CT
jelentősége az endokrinológiában”, dr. Sárosi Vero-
nika „A PET/CT jelentősége a tüdő rosszindulatú
betegségeiben”, és dr. Garai Ildikó „Klinikai appli-
kációs lehetőségek a háromdetektoros
SPECT/CT/PET-el” címmel tartottak előadást.

Fekete Tibor

Dr. Garai Ildikó


