
18To F-FCH PET/CT είναι κατάλληλο για τη 
διάγνωση της συμμετοχής του σκελετού στο 

πολλαπλούν μυέλωμα; 

Zuzana Meckova, Lukas Lambert, Ivan Spicka, 
Jozef Kubinyi, Andrea Burgetova  

Η σχετική περιορισµένη εµπειρία µας συνηγορεί για 
18

το ότι το F-FCH PET/CT µπορεί να δώσει καλύτερες 
εικόνες για τη διάγνωση των βλαβών στο σκελετό, οι 
οποίες προέρχονται από  το πολλαπλούν µυέλωµα σε 

18
σχέση µε την ίδια εξέταση χρησιµοποιώντας το F-
FDG PET/CT. Επίσης, σύµφωνα µε την εµπειρία µας η 
σταθερή πρόσληψη του ραδιοφαρµάκου στις βλάβες 
του σκελετού µπορεί να θεωρηθεί µια ηµιποσοτική 
διαγνωστική εξέταση.
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 167-168

Σύγκριση της αθηροσκληρωτικής φλεγμονής 
και επασβέστωσης σε άτομα με νεφρική νόσο 

τελικού σταδίου που βρίσκονται υπό 
αιμοδιάλυση σε σχέση με φυσιολογικούς μάρ-

18
τυρες χρησιμοποιώντας το F-FDG PET/CT.

Gonca G. Bural, Drew A. Torigian, Melih Sözmen, 
Mohamed Houseni, Abass Alavi

Με τις µετρήσεις που κάναµε βρήκαµε τις τιµές της 
σταθερής πρόσληψης (SUV) σε διάφορες θέσεις 
αρτηριών και οι οποίες αντιπροσωπεύουν την αθη-
ροσκληρωτική φλεγµονή και τη µακροσκοπική αθη-
ροσκληρωτική επασβέστωση αυτών  παρατηρή-
θηκαν αυξηµένες τιµές σε άτοµα µε νεφρική νόσο 
υπό αιµόδιάλυση συγκρινόµενα µε φυσιολογικούς 

18
µάρτυρες. Διαπιστώθηκε ότι η εξέταση µε F-FDG 
PET/CT έχει αξία στη διάγνωση και ποσοτικοποίηση 
της αθηροσκλήρωσης που παρουσιάζεται στα άτο-

µα µε νεφρική νόσο υπό αιµοδιάλυση. Συζητούνται 
οι πιθανές αιτίες του ευρήµατος. 
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 169-174

Φυσιολογικές τιμές της περιοχικής πρόσληψης 
18του F-FDG στον εγκέφαλο σε φυσιολογικά 

γηράσκοντα άτομα

Sara Pourhassan Shamchi, Mohsen Khosravi, 
Raheleh Taghvaei, Mahdi Zirakchian Zadeh, 

Koosha Paydary, Sahra Emamzadehfard, Thomas 
J. Werner, Poul Fleming Høilund-Carlsen, Abass 

Alavi

Τα ευρήµατά µας επιβεβαιώνουν µία σηµαντική 
18ελάττωση της πρόσληψης του F-FDG σε υγιή άτο-

µα, ανάλογα µε την ηλικία, άνωθεν του σκηνιδίου. 
Πάρα ταύτα στην παραγκεφαλίδα η ελάττωση δεν 
ήταν τόσο αυξηµένη. Η πρόσληψη αυτή σε όλους 
τους εγκεφαλικούς λοβούς, µετωπιαίο, βρεγµα-
τοηνιακό και κροταφικό ελαττώνεται µε την ηλικία 
σε φυσιολογικά άτοµα µε τον ίδιο ρυθµό, τόσο σε 
νεαρές όσο και σε ηλικιωµένες γυναίκες. Υψηλό-
τερη πρόσληψη παρατηρήθηκε στην υποσκηνίδια 
περιοχή του εγκεφάλου.  
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 175-180

18
Η αποτελεσματικότητα της απεικόνισης με F-

18
FDG και F-NaF PET/CT: Μια καινούργια ημι-
ποσοτική εξέταση που αφορά τα αποτελέσ-
ματα των μετρήσεων της φλεγμονής στην 
κατ' ισχίο άρθρωση και της οστικής εκφύ-

λισης αυτής σε σχέση με την ηλικία και την 
παχυσαρκία 

Dani P. Yellanki, Esha Kothekar, Abdullah Al-Al-Zaghal, 
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Βιογραφία Αγγελικής Τσαούση 

Η Αγγελική Τσαούση γεννήθηκε το 1931 στο χωριό Εμμανουήλ Παππάς των Σερρών και ήταν απόγονη του 
ομώνυμου ήρωα της Επαναστάσεως του 1821 από τη μητέρα της. Αρίστευσε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και έλαβε την ειδικότητα της παιδιατρικής, την οποία 
αξιοποίησε σε ισόβια ανιδιοτελή προσφορά στα παιδιά αλλά και στις οικογένειές τους όταν οι γονείς είχαν 
ιατρικά προβλήματα για τα οποία τους καθοδηγούσε. Πίστευε ότι η υγεία και η ευτυχία των παιδιών εξαρ-
τώνται από την υγεία και την προς τα παιδιά τους φροντίδα. Εργάστηκε αφιλοκερδώς τόσο ιδιωτικώς όσο 
και σε παιδιατρικά ιατρεία διαφόρων ιδρυμάτων. Ίδρυσε το παιδιατρείο της εκκλησίας που το ονόμασε: «Η 
Αγάπη του Χριστού». Την αγάπη της προς το άρρωστο παιδί την εξέφρασε και με λογοτεχνικά κείμενα 

και με δικές της μουσικές συνθέσεις-ορατόρια. 
Τα τελευταία της χρόνια τα προσέφερε στο Θεό και αξιώθηκε να γίνει μεγαλόσχημη μοναχή. Απεβίωσε μαχόμενη ενάντιον 

της επάρατης νόσου σε ηλικία 84 ετών. 

Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης 

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής 
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 Nina Cheng, Thomas J. Werner, Poul F. 
Høilund-Carlsen, Abass Alavi

Ο δείκτης µάζας του σώµατος (BMI) είχε σηµαντική 
18 18

επίδραση στην πρόσληψη του F-FDG και του F-
NaF ενώ η ηλικία δεν είχε σχέση. Η παχυσαρκία αυ-
ξάνει την µηχανική δύναµη που εφαρµόζεται σε αρ-
θρώσεις που φέρουν σηµαντικό βάρος όπως είναι το 
ισχίο. Ο δείκτης µάζας του σώµατος βρέθηκε να σχε-
τίζεται µε την αυξηµένη φλεγµονή της άρθρωσης και 
την οστική εκφύλιση. Αυτά τα ευρήµατα στηρίζουν 
ακόµα περισσότερο τις µελέτες που εξηγούν τη 
σηµασία του λιπώδους ιστού στην πρόκληση οστεο-
αρθρίτιδας. 
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 181-185

Βρέθηκε αναπάντεχα μειωμένη η ποιότητα 
18

του ραδιοφαρμάκου F-FDG η οποία μπορεί 
να μειώσει αντίστοιχα τη διακριτική ικανότητα 

της εικόνας, την αξιοπιστία του δείκτη SUV 
άρα και την ακρίβεια της τελικής διάγνωσης 

Ssang Tae Kim, Chul Soon Yong, Eun Ok Han 

Βρέθηκε αναπάντεχα µειωµένη η ποιότητα του 
18

ραδιοφαρµάκου F-FDG η οποία µπορεί να µει-
ώσει αντίστοιχα τη διακριτική ικανότητα της εικό-
νας, την αξιοπιστία του δείκτη SUV άρα και την 
ακρίβεια της τελικής διάγνωσης. Παρατηρήσαµε 
επίσης  ότι διορθώνοντας-αυξάνοντας την ραδι-

18
οχηµική καθαρότητα του F-FDG αυξάνονταν η 
αξιοπιστία του SUV και η συνολική ακρίβεια του 
σπινθηρογραφήµατος στις διάφορες συνήθεις 
εφαρµογές της Πυρηνικής Ιατρικής.
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 186-190

18
Το F-FDG στην απάντηση στη θεραπεία και 
στην πρόβλεψη των ασθενών που θα απαν-
τήσουν ή δεν θα απαντήσουν στη θεραπεία 
του κακοήθους μεσοθηλιώματος των πλε-
υρών, χρησιμοποιώντας ημιποσοτικά κρι-

τήρια τύπου mRECIST και EORTC 

Artor Niccoli Asabella, Alessandra Di Palo,  
Corinna Altini, Margherita Fanelli, Cristina 
Ferrari, Valentina Lavelli, Girolamo Ranieri, 
Cosmo Damiano Gadaleta, Giuseppe Rubini 

Η εξέταση έγινε µε ηµιποσοτική ανάλυση των ει-
18κόνων που µας έδωσε η εξέταση µε F-FDG PET/ 

CT. Παρατηρήθηκε ότι η εξέταση αυτή µας έδωσε 
σηµαντικές δυνατότητες για να ξεχωρίσουµε ποιοι 
θα απαντήσουν και ποιοι δεν θα απαντήσουν στη θε-
ραπεία που εφαρµόσαµε σε ασθενείς µε κακοήθες 
πλευρικό µεσοθηλίωµα. Εξετάστηκαν 35 ασθενείς 
µε διάφορα κριτήρια πρόσληψης των βλαβών µε βά-

ση αυτά που αναφέρονται στο mRECIST και EORTC. 
Hell J Nucl Med 2017; 21(3):  191-197

Αναδρομή στις νευροχειρουργικές εφαρμογές, 
την παθοφυσιολογία, τη διάγνωση και τις 
πρόσφατες στρατηγικές εφαρμογές της 

θεραπείας που αφορούν τον βαθμό 4 της 
ιδιοπαθούς οστεόλυσης ο οποίος είναι 

γνωστός και ως η οστική νόσος-φάντασμα 
των Gorham-Stout

Mario Ganau, Vishal Prasad, Gianfranco K.I. 
Ligarotti, Nikolaos  Ch. Syrmos, Habib Ellamushi

 
Στην αναδροµή αυτή, όπως αναφέρεται στον τίτλο, 
περιλάβαµε και την παρουσίαση πρωτοκόλλων 

18µελέτης µε ολόσωµο σπινθηρογράφηµα F-FDG 
PET. Το σπινθηρογράφηµα αυτό ήταν ιδιαίτερα χρή-
σιµο στο να αποκτήσει εύκολα την κακοήθη ή φλεγ-
µονώδη φύση της οστεόλυσης. Η παρατήρηση αυτή 
είναι βοηθητική τόσο στη διάγνωση όσο και στη θε-
ραπεία της πάθησης αυτής και στη διαπίστωση της 
ιδιοπαθούς οστεόλυσης.
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 198-201

99mΗ απεικόνιση µε Tc-PSMA επιτρέπει την 
επιτυχηµένη χειρουργική επέµβαση που 

γίνεται µε την καθοδήγηση ραδιοφαρµάκων 
σε ασθενή µε υποτροπιάζοντα καρκίνο του 

προστάτη

Christian Kratzik, Susanne Dorudi, Marina 
Schatzl, Helmut Sinzinger 

Ένας ασθενής χειρουργήθηκε χωρίς τη βοήθεια 
της καθοδήγησης για την εύρεση µεταστατικών εσ-
τιών µε ραδιοφάρµακα, εξακολουθούσε και µετά 
την εγχείριση να έχει πολύ υψηλό PSA. Η επόµενη 
εγχείριση που έγινε για το λόγο αυτό µε τη βοήθεια 
της αναζήτησης µεταστάσεων µε οδηγό χορηγηθέν 
ραδιοφάρµακο κατέδειξε την ύπαρξη µετάστασης 
σε πολύ οπίσθια θέση. Η αφαίρεση της µετάστασης 
αυτής έφερε την µείωση του PSA από τα 13,1ng/mL 
στο µηδέν. 

Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 202-204

Η οστεοαρθριτική φυματίωση στα παιδιά

Yuxiao Xia, Nikitas Papadopoulos, Yue Chen, 
Yanhong Zhao

Η οστεοαρθριτική φυµατίωση στα παιδιά είναι µία 
πάθηση που επανεµφανίζεται γρήγορα στις µέρες 
µας σε ορισµένες χώρες και διαγιγνώσκεται µε το

Πρωτότυπο Άρθρο 

Πρωτότυπη Βραχεία Επικοινωνία 

Βραχεία Επικοινωνία 

Βραχεία Επικοινωνία 
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18
σπινθηρογράφηµα F-FDG PET/CT και άλλες µεθό-
δους. Παρουσιάζεται το εξώφυλλο του πρώτου 
σχετικού βιβλιαρίου “L' Orthopedie” του Nicolas An-
dry. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της οστεα-
ορθριτικής φυµατίωσης στα παιδιά προλαµβάνει 
δυσλειτουργίες και αναπηρίες που µπορεί να εµφα-
νιστούν αργότερα. Ο Nicolas Andry 1658-1742 έδω-
σε για πρώτη φορά το όνοµα της ειδικότητας (L' 
Orthopedie) και το σύµβολο αυτής ως η σχετική ει-
κόνα. Ανασκοπούµε τα σπινθηρογραφικά ευρή-
µατα και τους περιορισµούς των απεικονιστικών 
µεθόδων και της Πυρηνικής Ιατρικής στη διάγνωση 
της φυµατιώδους οστεοαρθρίτιδας και στη διαφο-
ρική διάγνωση αυτής από άλλες παθήσεις.    
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 205-212

Η κοιλιογραφία ισορροπίας με ραδιονουκλί-
δια: Είναι ακόμα μία κλινικώς χρήσιμη 
μέθοδος για την εξέταση της καρδιακής 

λειτουργίας;  

Christos Sachpekidis, Vasileios Sachpekidis, 
Efstratios Moralidis, Georgios Arsos

Ο σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να παρο-

υσιάσει τα χαρακτηριστικά της εξέτασης της ραδι-
οϊσοτοπικής κοιλιογραφίας και να καθορίσει τη ση-
µασία της στην αξιολόγηση της καρδιακής λειτο-
υργίας στην σύγχρονη εποχή της ιατρικής απεικό-
νισης σε σύγκριση µε άλλες ανάλογες διαγνωστικές 
µεθόδους όπως των υπερήχων και της µαγνητικής 
απεικόνισης. 
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 213-220

Εικόνες δύο ασθενών με καρκίνο του 
προστάτη που παράλληλα παρουσιάζουν 

δεύτερο πρωτοπαθές καρκίνωμα

Cegla P, Wierzchoslawska E, Marszalek A, Gwozdz 
S, Cholewinski W

Παρουσιάζονται δύο ασθενείς µε καρκίνο του 
προστάτη που έχουν ως δεύτερο πρωτοπαθές καρ-
κίνωµα το λέµφωµα Hodgkin's και το αδενοκαρ-
κίνωµα του πνεύµονα, λόγω της σηµασίας ύπαρξης 
δεύτερου καρκινώµατος για τη θεραπεία των ασθε-
νών αυτών και λόγο της σπανιότητας των περιπτώ-
σεων.   
Hell J Nucl Med 2017; 21(3): 221-223

Άρθρο Ανασκόπησης

Εικόνες
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