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Σκοπός: Η θεραπευτική προσέγγιση του λεμφώματος έχει προσανατολιστεί στην εξατομικευμένη θεραπεία, με σκοπό την εφαρμογή λιγότερο τοξικών θεραπευτικών σχημάτων σε περιπτώσεις ιάσιμης νόσου
και την επιλογή επιθετικότερης θεραπείας σε ασθενείς με φτωχότερη πρόγνωση. Η υπεροχή της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET/CT) έναντι της κλασικής
ακτινογραφίας θώρακος, του σπινθηρογραφήματος με κιτρικό γάλλιο-67 και της CT στην επιλογή της θεραπείας των περισσότερων υποτύπων λεμφώματος και στην αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος είναι πλέον αποδεδειγμένη και διεθνώς αποδεκτή. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η
ανάλυση των εφαρμογών της PET στη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών λεμφώματος,
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.Η αρχική σταδιοποίηση με βάση την PET/CT και το σύστημα Lugano
έχει πλέον ένδειξη σε όλους τους υπότυπους λεμφώματος, εκτός αυτών που δεν προσλαμβάνουν σημαντικά το ραδιοφάρμακο, όπως είναι το εξωλεμφαδενικό Β-λέμφωμα οριακής ζώνης, το λέμφωμα εκ μικρών
Β-κυττάρων και η σπογγοειδής μυκητίαση του δέρματος. Τα ευρήματα της απεικόνισης PET/CT κατά τη
διάρκεια της θεραπείας συνεκτιμούνται για τον περαιτέρω σχεδιασμό της θεραπείας, κυρίως στην εκτεταμένη νόσο του λεμφώματος Hodgkin. Ο έλεγχος για την ύφεση της νόσου μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας προτείνεται πλέον να γίνεται με PET/CT σε όλα τα λεμφώματα που προσλαμβάνουν σημαντικά
τη 18-φθόριο δεοξυγλυκόζη (18F-FDG). Επιπλέον, σε ανθεκτικές μορφές λεμφώματος, συστήνεται η επίτευξη αρνητικής ΡΕΤ προτού γίνει η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Συμπέρασμα: η απεικόνιση
με ΡΕΤ/CT προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την αρχική σταδιοποίηση του λεμφώματος και την αξιολόγηση της ακόλουθης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.
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T

ο λέμφωμα αποτελεί μια νεοπλασματική νόσο του λεμφικού ιστού, η οποία αναπτύσσεται με τη μορφή συμπαγών μορφωμάτων. Η νόσος του λεμφώματος προσβάλει συχνότερα λεμφαδένες, σπανιότερα δε άλλα όργανα που περιέχουν
λεμφικό ιστό. Η ταξινόμηση των λεμφωμάτων γίνεται σύμφωνα με τη μορφολογία, την
εντόπιση και τον ιστολογικό φαινότυπο της νεοπλασίας, όπως περιγράφεται στην πιο
πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [1].
Το λέμφωμα Hodgkin (Hodgkin’s Lymphoma-HL) συναντάται σε ποσοστό 10%-20%
των ασθενών που πάσχουν από λέμφωμα, συχνότερα με διογκωμένους λεμφαδένες
κατά μήκος του κεντρικού άξονα του σώματος ή ως ενδοθωρακική μάζα, κυρίως του
πρόσθιου μεσοθωρακίου [2-3] και περιέχει ώριμα νεοπλασματικά κύτταρα (κύτταρα
Hodgkin και Reed Sternberg). Το μη-Hodgkin’s λέμφωμα (Non-Hodgkin’s LymphomaNHL) έχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και παρουσιάζει μεγαλύτερη επέκταση
κατά τη διάγνωσή του συγκριτικά με το HL [4]. Περίπου οι μισοί ασθενείς με NHL παρουσιάζουν πρωτοπαθή εξωλεμφαδενική εντόπιση, κυρίως στο γαστρεντερικό σύστημα και στο δέρμα [5-6]. Παρά το ευρύ φάσμα υποτύπων του NHL, το διάχυτο
λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (diﬀuse large B-cell lymphoma-DLBCL) και το οζώδες
λέμφωμα (follicular lymphoma-FL) ταυτοποιούνται σε περισσότερους από τους μισούς
ασθενείς [7]. Το NHL χαμηλής κακοήθειας ξεχωρίζει ως βραδέως αναπτυσσόμενο νόσημα. Το οζώδες λέμφωμα (βαθμός Ι και ΙΙ) είναι ο συχνότερος τύπος χαμηλής κακοήθειας, όμως υφίσταται ιστολογική μετατροπή σε επιθετικότερο λέμφωμα, στο 20% των
περιπτώσεων [8].
Λόγω της πληθώρας των υποτύπων του λεμφώματος και της διαφορετικής κλινικής
πορείας τους, η θεραπευτική προσέγγιση των HL και NHL έχει προσανατολιστεί στην
εξατομικευμένη θεραπεία, με σκοπό την εφαρμογή λιγότερο τοξικών θεραπευτικών
σχημάτων σε περιπτώσεις ιάσιμης νόσου και την επιλογή επιθετικότερης και ενδεχο-
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μένως περισσότερο τοξικής θεραπείας σε ασθενείς με φτωχότερη πρόγνωση. Η επιτυχία μιας εξατομικευμένης θεραπείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαγνωστικές
εξετάσεις τόσο κατά τη διάγνωση, όσο και κατά τη διάρκεια
της θεραπείας της νόσου. Πλέον, έχει αποδειχθεί η υπεροχή
της υβριδικής μεθόδου απεικόνισης τομογραφίας εκπομπής
ποζιτρονίων και υπολογιστικής τομογραφίας (PET/CT), χρησιμοποιώντας 18-φθόριο δεοξυ-γλυκόζη (18F-fluorodeoxyglucose-18F-FDG) για την επιλογή της θεραπείας του
λεμφώματος και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος έναντι συμβατικών απεικονιστικών μεθόδων,
όπως είναι η CT, το σπινθηρογράφημα με κιτρικό γάλλιο-67
και η κλασική ακτινογραφία θώρακος [9].

Αρχική σταδιοποίηση
Η αναθεώρηση του συστήματος σταδιοποίησης Ann Arbor
κατά Cotswold το 1989, ενσωμάτωσε την CT για την εντόπιση της νόσου HL [10], ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε
και για τη νόσο NHL [11]. Στο Διεθνές Συνέδριο Λεμφώματος
(ICML) του 2013 προτάθηκε η αναθεώρηση του συστήματος
Ann Arbor κατά Lugano (Πίνακας 1), ώστε το στάδιο της
νόσου να βασίζεται στα ευρήματα της PET/CT [12]. Η ευαισθησία της PET αγγίζει το 98% σε ασθενείς με HL, το 97% με
DLBCL, το 95% με FL (ανεξάρτητα του βαθμού κακοήθειας)

και το 85% με λέμφωμα Τ-κυττάρων [13, 14]. Το σύστημα
κατά Lugano χρησιμοποιείται πλέον διεθνώς για την αρχική
σταδιοποίηση όλων των λεμφωμάτων, εκτός των υποτύπων
που δεν προσλαμβάνουν σημαντικά το ραδιοφάρμακο,
όπως είναι το εξωλεμφαδενικό Β-λέμφωμα οριακής ζώνης,
το λέμφωμα εκ μικρών Β-κυττάρων και η σπογγοειδής μυκητίαση του δέρματος [15, 16].
Η αρχική σταδιοποίηση της νόσου γίνεται, όπως και παλαιότερα, με βάση τη διασπορά των εστιών σε σχέση με το
επίπεδο του διαφράγματος. Η κλασική ακτινογραφία θώρακος και το σπινθηρογράφημα με κιτρικό γάλλιο-67 δε θεωρούνται πλέον απαραίτητα [15]. Η εφαρμογή της PET/CT
κατά την αρχική σταδιοποίηση θα μπορούσε να συνεισφέρει
στην εκτίμηση της πιθανότητας ιστολογικής μετατροπής
των λεμφωμάτων χαμηλής κακοήθειας σε επιθετικότερη
νόσο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη αναδείχθηκε ο συσχετισμός μεταξύ της μέγιστης τιμής του ημιποσοτικού δείκτη
πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου (standardized uptake value
- SUV) και της πιθανότητας ιστολογικής μετατροπής [17]. Σε
υποψία ιστολογικής μετατροπής, ο ασθενής δικαιούται να
υποβληθεί σε έλεγχο με PET/CT για την ανεύρεση του κατάλληλου σημείου βιοψίας [12, 18].
Είναι γνωστό ότι το στάδιο της νόσου αποτελεί έναν από
τους προγνωστικούς παράγοντες που συνεκτιμούνται για το
σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου [12]. Η χρήση της
PET/CT, κατά την αρχική σταδιοποίηση, προσφέρει περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε σύγκριση με την
αποκλειστική εφαρμογή της CT και αυξάνει το στάδιο της

Πίνακας 1. Σύγκριση μεταξύ των τροποποιήσεων του συστήματος Ann Arbor κατά Lugano και κατά Cotswolds

Στάδιο
I

Τροποποίηση Cotswolds (1989)

Προσβολή μίας λεμφαδενικής ομάδας, λεμφικού
οργάνου, ή εξωλεμφαδενική περιοχής (-Ε)

II

Προσβολή δύο ή περισσότερων λεμφαδενικών
ομάδων ή εντοπισμένη προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής με ή χωρίς προσβολή λεμφαδένων στην ίδια πλευρά του διαφράγματος (-Ε)

III

Προσβολή λεμφαδενικών περιοχών ή λεμφικών
οργάνων σε αμφότερες τις πλευρές του διαφράγματος, με ή χωρίς εντοπισμένη προσβολή μιας
εξωλεμφαδενικής περιοχής (-Ε)

IV
Α

Β
Χ
Ε

174

Εκτεταμένη προσβολή ενός ή περισσότερων εξωλεμφαδενικών ιστών ή οργάνων, με ή χωρίς συνοδό λεμφαδενική προσβολή

Χωρίς συμπτώματα

Εμπύρετο ή/και έντονη εφίδρωση ή/και απώλεια
βάρους

Ογκώδης νόσος (μάζα μεσοθωρακίου>1/3 της
εγκάρσιας διαμέτρου του θωρακικού κλωβού
ή λεμφαδενική μάζα ≥10cm)

Tροποποίηση Lugano (2015)

Προσβολή μίας λεμφαδενικής ομάδας, λεμφικού
οργάνου, ή εξωλεμφαδενικής περιοχής (-Ε)

Προσβολή δύο ή περισσότερων λεμφαδενικών
ομάδων, ή εντοπισμένη προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής με ή χωρίς προσβολή λεμφαδένων στην ίδια πλευρά του διαφράγματος (-Ε), ή
ογκώδης νόσος (-bulky)

Προσβολή λεμφαδένων σε αμφότερες τις πλευρές του διαφράγματος ή λεμφαδένων πάνω από
το διάφραγμα με συμμετοχή του σπληνός.
Εκτεταμένη προσβολή ενός ή περισσότερων εξωλεμφαδενικών ιστών ή οργάνων
Χωρίς συμπτώματα (μόνο σε στάδιο I, και II HL)

Εμπύρετο ή/και έντονη εφίδρωση ή/και απώλεια
βάρους (μόνο σε στάδιο I και II HL)

Παρουσία εξωλεμφαδενικής εστίας. Οι εστίες στο δακτύλιο του Waldeyer και το σπλήνα θεωρούνται λεμφαδενικές εντοπίσεις.
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νόσου σε ποσοστό 20%-30% [19, 20]. Σημειώνεται πως τα
στάδια ΙΙΙ και ΙV θεραπεύονται συνήθως με τον ίδιο τρόπο,
καθώς θεωρούνται εκτεταμένη νόσος [21]. Παρά το γεγονός
ότι η θεραπευτική προσέγγιση δε μεταβάλλεται σε όλους
τους ασθενείς όταν αλλάζει η σταδιοποίηση, υπογραμμίζεται
η σημασία της PET/CT κατά την αρχική σταδιοποίηση ως εξέταση αναφοράς (baseline) για την περαιτέρω αξιολόγηση
της ανταπόκρισης στη θεραπεία [22].
Επί του παρόντος, η ογκώδης νόσος (bulk disease) δεν
προϋποθέτει τα ίδια στοιχεία για να οριστεί σε όλους τους
υπότυπους λεμφώματος, ωστόσο παραμένει επιβαρυντικός
προγνωστικός παράγοντας στους περισσότερους εξ αυτών,
όπως στην περιορισμένη νόσο HL και DLBCL, καθώς και στην
εκτεταμένη νόσο FL [23, 24]. Το στάδιο II με εικόνα bulk, ενδεχομένως αντιμετωπίζεται ως προχωρημένη νόσος, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες
[15]. Ο υπολογισμός του μεταβολικού όγκου της νόσου
(metabolic tumor volume-MTV) με βάση την PET/CT δίνει
σημαντικές πληροφορίες για την έκβασή της [25, 26] και διακρίνει τους ασθενείς πτωχότερης πρόγνωσης με μεγαλύτερη
ακρίβεια συγκριτικά με την CT [27].

Εξωλεμφαδενική εντόπιση
Η επέκταση της λεμφαδενικής νόσου σε εξωλεμφαδενικές
εστίες αποτελεί ένα σημαντικό επιβαρυντικό προγνωστικό
παράγοντα. Οι συχνότερες εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις αφορούν το πνευμονικό παρέγχυμα σε ποσοστό 38%, το μυελό
των οστών, το γαστρεντερικό σύστημα (έως 30% σε NHL), τα
επινεφρίδια σε ποσοστό 25%, τα οστά (έως 25% σε HL) και το
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σε ποσοστό 20% [28, 29].Το
ήπαρ νοσεί σπανιότερα, μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι στη
νόσο HL προσβάλλεται μόνον όταν συμμετέχει στη νόσο και
ο σπλήνας [30]. Η PET/CT αποδεικνύει την υπεροχή της στην
ανάδειξη εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων έναντι της CT με
σκιαγραφική ενίσχυση, παρουσιάζοντας ευαισθησία και ειδικότητα 88% και 100% αντίστοιχα, σε αντίθεση με 50% και 90%
της CT [5]. H PET υπερισχύει επίσης του σπινθηρογραφήματος
οστών για την ανάδειξη της επέκτασης στα οστά [31], ενώ σε
υποψία προσβολής του ΚΝΣ, ενδείκνυται η διερεύνηση της
νόσου με την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (magnetic
resonance imaging - MRI) [32].
Η επινέμηση του μυελού των οστών λογίζεται ως στάδιο ΙV,
ως εκ τούτου η διάγνωσή της έχει μεγάλη κλινική σημασία
[33]. Η συμμετοχή του μυελού των οστών συναντάται συχνά
κατά τη διάγνωση του NHL (έως 40% σε ασθενείς με νόσο χαμηλής κακοήθειας και έως 80% σε ασθενείς με νόσο υψηλής
κακοήθειας) και σπανιότερα κατά τη διάγνωση του HL (έως
14%) [5, 34]. Η οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ) χρησιμοποιείται
για το δειγματοληπτικό έλεγχο στην περιοχή των λαγόνιων
οστών, αλλά παρουσιάζει συχνά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, εξαιτίας του υπό εξέταση περιορισμένου δείγματος
μυελού των οστών. Η PET/CT μελετά το μυελό των οστών σε
ολόκληρη την έκταση του αιμοποιητικού ιστού (Εικόνα 1) και
παρουσιάζει μεγαλύτερη αρνητική διαγνωστική αξία σε ασθενείς με νόσο HL και σε εκτεταμένη νόσο NHL [35, 36].
Η ΟΜΒ δεν αναδεικνύει νόσο σε ασθενείς HLσταδίου I και ΙΙ
και η θεραπευτική προσέγγιση δεν μεταβάλλεται επί θετικής
ΟΜΒ σε ασθενείς HL σταδίου III και IV [34]. Βάσει αυτών των
δεδομένων, δεν κρίνεται απαραίτητη η ΟΜΒ κατά την αρχική
www.nuclmed.gr

Eικόνα 1. Ευρήματα ενδεικτικά ενεργού νόσου στη μεγαλύτερη έκταση του μυελού
των οστών, κατά την αρχική σταδιοποίηση NHL. Από το Ιατροβιολογικό Τμήμα της
Ακαδημίας Αθηνών, Μονάδα PET/CT.

Eικόνα 2. Υποτροπιάζον HL σε πυλαιοκοιλικό block λεμφαδένων και σπλήνα (πρώτη
σειρά εικόνων). Πλήρης ύφεση της νόσου μετά από μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού (δεύτερη σειρά εικόνων). Ιατροβιολογικό Τμήμα της Ακαδημίας
Αθηνών, Μονάδα PET/CT.

σταδιοποίηση του HL [12]. Η PET/CT δεν αντικαθιστά την ΟΜΒ
στο NHL, αλλά συνιστάται να προηγείται της ΟΜΒ και επί αρνητικού αποτελέσματος να εκτελείται ΟΜΒ για επιβεβαίωση
[16]. Η εστιακή αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου μεταφράζεται σαν συμμετοχή του μυελού στη νόσο και η ΟΜΒ
δεν κρίνεται σκόπιμη [37]. Ασφαλώς, μια τέτοια προσέγγιση
δεν έχει θέση στα λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας, εξαιτίας
της χαμηλότερης ευαισθησίας της PET σε αυτά.

Η ανταπόκριση στη θεραπεία
Οι διεθνώς αποδεκτές οδηγίες για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης της πάθησης στη θεραπεία αναθεωρήθηκαν το
2007, εξαιτίας της καθιέρωσης νεότερων απεικονιστικών,
ανοσοϊστοχηµικών και κυτταρομετρικών μεθόδων [38]. Η
PET/CT έχει καθιερωθεί ως το πλέον αξιόπιστο απεικονιστικό
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Πίνακας 2. Κλίμακα αξιολόγησης των ευρημάτων PET/CT
κατά Deauville

Βαθμός Κριτήρια
1
2
3
4
5
Χ

Απουσία αυξημένης πρόσληψης

Πρόσληψη ≤ των αγγειακών δομών του μεσοθωρακίου
Πρόσληψη > των αγγειακών δομών του μεσοθωρακίου, αλλά ≤ του ήπατος
Πρόσληψη > του ήπατος (ηπίως αυξημένη)

Πρόσληψη > του ήπατος (σημαντικά αυξημένη)

Νέες εστίες πρόσληψης, το πιθανότερο δεν
σχετίζονται με ενεργό νόσο

εργαλείο για τον έλεγχο των τύπων λεμφώματος που προσλαμβάνουν επαρκώς το ραδιοφάρμακο [15]. Η κλινική αξία
της PET/CT στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης της πάθησης στη θεραπεία βασίζεται στην πρωιμότερη μεταβολική
απάντησή της συγκριτικά με την ανατομική αλλαγή [36]. Η
ΡΕΤ βρίσκει εφαρμογή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, πριν
από τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και μετά την
ολοκλήρωση της θεραπείας (Εικόνα 2). Εάν κατά την αρχική
σταδιοποίηση δεν προκύπτουν επιπρόσθετα ευρήματα από
την CT με σκιαγραφική ενίσχυση, ο επακόλουθος έλεγχος με
PET/CT χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, χωρίς σκιαγραφική
ενίσχυση, κρίνεται επαρκής [12],
Ερμηνεία PET/CT ευρημάτων
Η ανάγκη δημιουργίας ενός κοινώς αποδεκτού συστήματος
βαθμονόμησης των αποτελεσμάτων PET,όσον αφορά την
ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία, οδήγησε στη συναίνεση για την ποιοτική αξιολόγηση των ευρημάτων, σύμφωνα με την κλίμακα Deauville [39]. Η πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου στις εστίες της νόσου συγκρίνεται με την
πρόσληψη στις αγγειακές δομές του μεσοθωρακίου και του
ήπατος (Πίνακας 2).
Η εφαρμογή της κλίμακας Deauville έχει αξιολογηθεί
κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας με επιτυχία [40-42], συστήνεται όμως η συνεκτίμησή της με την αρχική PET για την ελαχιστοποίηση των ψευδώς θετικών
αποτελεσμάτων [27].
Πλέον απαιτείται αρνητική PET για τον ορισμό της πλήρους ύφεσης της πάθησης, ανεξάρτητα από την τυχόν παρουσία υπολειμματικής βλάβης [43]. Οι βαθμοί 1 και 2 της
κλίμακας αντιστοιχούν σε πλήρη μεταβολική ανταπόκριση
στη θεραπεία. Ο βαθμός 3 αντιστοιχεί σε αρνητική PET κατά
τη διάρκεια της θεραπείας σύμφωνα με πρόσφατες βιβλιογραφικές [44, 45] ενώ μετά το πέρας της θεραπείας ερμηνεύεται ως καλή πρόγνωση [41, 42]. Οι βαθμοί 4 και 5
μεταφράζονται σε μερική ανταπόκριση κατά τη διάρκεια
της θεραπείας, αλλά μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
αντιστοιχούν σε υπολειπόμενη νόσο. Αποτυχία της θεραπείας ή/και εξέλιξη της νόσου θεωρείται η παραμονή ή η
αύξηση της μεταβολικής ενεργότητας βαθμού 5 και η ανεύρεση νέων εστιών, σχετιζόμενων με τη νόσο [37].
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Απεικόνιση κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Ο σκοπός της απεικόνισης PET πριν την ολοκλήρωση της
θεραπείας (interim PET-iPET) είναι να κατευθύνει τον θεράποντα ιατρό να προσαρμόσει τη θεραπεία, σύμφωνα με την
πρώιμη μεταβολική συμπεριφορά της νόσου. Πληθώρα μελετών περιγράφουν την απεικόνιση iPET σαν έναν ισχυρό
προγνωστικό παράγοντα στο HL [46-48] και στην εκτεταμένη νόσο NHL [49, 50] με καλύτερα αποτελέσματα, συγκριτικά με το διεθνές προγνωστικό σύστημα ταξινόμησης
(international prognostic score-IPS) και το διεθνή προγνωστικό δείκτη (international prognostic index-IPI) [51]. Η διαγνωστική αξία της iPET/CT έχει μελετηθεί κυρίως μετά από
2 κύκλους χημειοθεραπείας και συστήνεται η διενέργεια της
απεικόνισης σε όσο το δυνατόν μικρότερη χρονική απόσταση από τον επόμενο κύκλο [47, 48, 52].
Πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών υποστηρίζουν την
προγνωστική αξία της PET/CT κατά τη διάρκεια της θεραπείας της νόσου HL [40, 56-58]. Ειδικότερα σε ασθενείς με
HL αρχικού σταδίου μελετάται η αξιοποίηση της iPET για τη
δυνατότητα παράλειψης της ακτινοθεραπείας σε επιλεγμένους ασθενείς, με σκοπό την ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών [53, 54]. Προς το παρόν δε
συνιστάται η αποφυγή ακτινοθεραπείας με μοναδικό κριτήριο την αρνητική iPET, λόγω της σχετικά χαμηλής ευαισθησίας της μεθόδου (65.5%) [55]. H προγνωστική αξία της
iPET στην εκτεταμένη νόσο HL αποδεικνύεται σημαντικότερη και επιπρόσθετα προκύπτει πως η θετική PET αποτελεί
τον ισχυρότερο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα [56, 57].
Έτσι, υπάρχουν πλέον ενδείξεις για τη συνέχιση της θεραπείας με το σχήμα ABVD σε ασθενείς εκτεταμένης νόσου με
αρνητική PET και την κλιμάκωση της θεραπείας με το σχήμα
esc BEACOPP σε ασθενείς με θετική PET [58, 59].
Η προγνωστική αξία της PET στη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με NHL χαμηλής κακοήθειας είναι αμφίβολη, καθώς παραμένει ασαφές αν η αλλαγή της
θεραπευτικής προσέγγισης προσφέρει καλύτερη πρόγνωση στους ασθενείς [60]. Αντίθετα οι ασθενείς με εκτεταμένη NHLνόσο θα ωφελούνταν εάν η πιθανή αποτυχία της
θεραπείας γινόταν έγκαιρα γνωστή [59]. Παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά στοιχεία για το ρόλο της PET [51-61], νεότερες
μελέτες αποδίδουν μειωμένη προγνωστική αξία στην iPET
σε ασθενείς με εκτεταμένη πάθηση NHL, ενδεχομένως λόγω
της αύξησης των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων από τη
νεοεισαχθείσα ανοσοχημειοθεραπεία [62, 63]. Συνεπώς δεν
υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής με βάση τα αποτελέσματα της iPET, εκτός
εάν υπάρχει σαφής ένδειξη για εξέλιξη της νόσου [59].
Πολλές μελέτες βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη
με αντικείμενο την αξιολόγηση διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, βασιζόμενων στα αποτελέσματα της
iPET [64-67] και την αξιοποίηση της διαφοράς της μέγιστης
μεταβολικής δραστηριότητας της νόσου (ΔSUVmax) μεταξύ
της baseline PET και της iPET [68, 69]. Πρόσφατα στοιχεία
δείχνουν σημαντική αύξηση της θετικής προγνωστικής
αξίας (PPV) της iPET, χρησιμοποιώντας ως κατώφλι
ΔSUVmax το ποσοστό 66% για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων [70]. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι της προοπτικής μελέτης PETAL 757 ασθενών DLBCL προτείνουν την ερμηνεία
των ευρημάτων με βάση το κατώφλι ΔSUVmax, αντί τα κριτήρια Deauville, εφόσον η αρχική μεταβολική δραστηριό-
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Eικόνα 3. Η αρχική σταδιοποίηση ασθενή με HL αναδεικνύει block λεμφαδένων
στο ανώτερο και στο πρόσθιο μεσοθωράκιο (πρώτη σειρά εικόνων). Πλήρης ύφεση
της νόσου, μετά από 4 κύκλους ΧΜΘ, παρά την ύπαρξη υπολειπόμενου ιστού στις
αρχικές εστίες στην CT. Ιατροβιολογικό Τμήμα της Ακαδημίας Αθηνών, Μονάδα
PET/CT.

τητα στην baseline PET είναι σημαντικά αυξημένη [71]. Αναφέρεται ότι το ποσοστό 66% αποτελεί το ιδανικό κατώφλι
ΔSUVmax για την ερμηνεία των ευρημάτων μετά από δύο
θεραπείες, ενώ το ποσοστό 70% χρησιμοποιείται συνήθως
για την ερμηνεία των ευρημάτων μετά από τέσσερις θεραπείες [72].
Απεικόνιση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
Ποσοστό 80% των ασθενών με HL και 40% των ασθενών
με NHL παρουσιάζει, μετά το πέρας της θεραπείας, υπολειπόμενη ανατομική βλάβη στη CT [73, 74]. Εντούτοις μονάχα το ένα τέταρτο αυτών υποτροπιάζει. Ο έλεγχος για την
ύφεση της νόσου με PET/CT έχει αποδειχθεί ακριβέστερος
στους ασθενείς με HL [75], DLBCL [61, 62] και FL [76] υψηλής
κακοήθειας, συγκριτικά με τη μεμονωμένη εφαρμογή της
CT, καταγράφοντας ευαισθησία 79%-100% και ειδικότητα
69%-100% [77]. O ορισμός της πλήρους ύφεσης της πάθησηςHL και NHL έχει τροποποιηθεί, ώστε να απαιτείται πλέον
αρνητική PET, ανεξάρτητα από την τυχόν παρουσία υπολειμματικής βλάβης (Εικόνα 3) [38].
Σύμφωνα με το πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο Λεμφώματος (ICML, 2014), ο έλεγχος για την ύφεση της πάθησης προτείνεται να γίνεται πλέον με PET/CT σε όλα τα λεμφώματα
[37], εκτός των υποτύπων που δεν προσλαμβάνουν σημαντικά το ραδιοφάρμακο, όπως είναι το εξωλεμφαδενικό Βλέμφωμα οριακής ζώνης, το λέμφωμα εκ μικρών
Β-κυττάρων και τη σπογγοειδή μυκητίαση του δέρματος.
Συστήνεται η ελάχιστη μεσολάβηση 3 εβδομάδων, μετά τον
τελευταίο κύκλο χημειοθεραπείας, (ιδανικά 6-8 εβδομάδες)
και 3 μηνών, μετά την τελευταία συνεδρία ακτινοθεραπείας,
για την ελαχιστοποίηση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων [78, 79].
Αναλυτικότερα, στην πάθηση HL, o έλεγχος για την ύφεσή
της γίνεται συνήθως μεταξύ της χημειοθεραπείας και της
ακτινοθεραπείας. Κοινώς αποδεκτή είναι πλέον η ανάγκη
ακτινοθεραπείας των ασθενών με εντοπισμένη πάθηση HL
και θετική PET μετά το πέρας της χημειοθεραπείας [80]. Αν
και προτείνεται η αποφυγή της ακτινοθεραπείας επί αρνητικής PET μετά τη χημειοθεραπεία, ωστόσο υπάρχουν ενστάσεις, ιδίως για την ογκώδη μορφή [81]. Αντιθέτως, είναι
πλέον αποδεκτό να μην υποβάλλονται οι ασθενείς με εκτεwww.nuclmed.gr

ταμένη πάθηση HL και αρνητική μεταθεραπευτική PET σε
ακτινοθεραπεία [79, 82].
Η PET/CT εμφανίζει μεγαλύτερη ειδικότητα στον έλεγχο
για την ύφεση του NHL και ειδικότερα η αρνητική προγνωστική αξία της κυμαίνεται μεταξύ 80% και 100% [61, 62, 83].
Εξαιτίας του μεγαλύτερου εύρους θετικής προγνωστικής
αξίας στις μελέτες, συνίσταται η ιστολογική επιβεβαίωση
των θετικών ευρημάτων, όταν εξετάζεται η διενέργεια μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων [37].
Παρά την εξέλιξη των θεραπευτικών σχημάτων, οι ασθενείς με νόσο υψηλού κινδύνου HL και NHLμετά την ολοκλήρωση της θεραπείας πρώτης γραμμής δεν έχουν επιτυχή
έκβαση σε ποσοστό 30%-50% [84, 85]. Συνήθως οι ασθενείς
με ανθεκτική μορφή λεμφώματος υποβάλλονται σε αλλεπάλληλα σχήματα διάσωσης, στην προσπάθεια να μειωθεί
το φορτίο της πάθησης, προκειμένου να υποβληθούν σε
αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία συστήνεται η επίτευξη αρνητικής ΡΕΤ μετά τη θεραπεία διάσωσης προτού
γίνει η μεταμόσχευση των κυττάρων [16, 86], ενώ σε περίπτωση θετικής PET συστήνεται η κλιμάκωση ή η αλλαγή του
θεραπευτικού σχήματος [87]. Σύμφωνα με το ισοζύγιο όφελος/κόστος, δεν συστήνεται η παρακολούθηση των ασθενών μετά την ύφεση της νόσου με PET/CT [16], ενδεχομένως
όμως, ο θεράπων ιατρός να επιλέξει τη διενέργεια PET/CT
σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής ή σε παρουσία
υπολειπόμενης μάζας [88].
Συμπερασματικά, η PET/CT έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο απεικονιστικό εργαλείο για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των περισσότερων υπότυπων λεμφώματος. Η
κλινική υπεροχή της PET/CT έναντι της CT έγκειται στην
αποκόμιση διαγνωστικών πληροφοριών σχετικά με τη μεταβολική ενεργότητα του λεμφώματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Η αρχική
σταδιοποίηση και ο επανέλεγχος μετά το πέρας της θεραπείας με βάση την PET/CT και το σύστημα Lugano έχει
πλέον ένδειξη σε όλους τους υπότυπους λεμφώματος,
εκτός αυτών που δεν προσλαμβάνουν σημαντικά το ραδιοφάρμακο, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ερωτήματα σχετικά
με την αλλαγή της θεραπευτικής στρατηγικής με βάση τα
αποτελέσματα της iPET παραμένουν. Επίσης, μένει να απαντηθεί εάν η ερμηνεία των ευρημάτων PET/CT με βάση το
κατώφλι ΔSUVmax ή με άλλα κριτήρια προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια σε σχέση με τα κριτήρια
Deauville. Νέα στοιχεία αναμένονται τόσο από νεότερες κλινικές μελέτες σε εξέλιξη, όσο και από την ενσωμάτωση
νέων ραδιοφαρμάκων, όπως είναι η 18-φθόριο θυμιδίνη
(18F-fluorothymidine), στην κλινική πράξη.

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν έχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.
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