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Δρεπανοκυτταρική αναιμία. Τι μπορεί να
προσφέρει η Πυρηνική Ιατρική;

Κυκλοφορικό σύστημα και νευροεπιστήμες.
Προοπτικές στη διάγνωση και θεραπεία.

Artor Niccoli Asabella, Corinna Altini, Anna Giulia
Nappi, Valentina Lavelli, Cristina Ferrari, Andrea
Marzullo, Alessandra Loiodice, Giuseppe Rubini

Philip C. Grammaticos, Stavros J. Baloyiannis,
Vasileios Kokkas

Η διάγνωση δρεπανοκυτταρικής αναιµίας γίνεται µε
χρωµατογραφία της αιµοσφαιρίνης του πάσχοντος
ή µε ηλεκτροφόρηση. Επίσης, µε φασµατοµετρία
µάζας και ανάλυση του DNA. Η Πυρηνική Ιατρική
µπορεί να διαγνώσει τις βλάβες στα οστά και να παρακολουθήσει την πορεία της πάθησης. Χρησιµοποιούνται διάφορα ραδιοφάρµακα µε SPET ή PET/
CT κάµερα.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 2-3
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Η σημασία του σπινθηρογραφήματος με FFDG PET στην εξέταση μιας καλοήθους αιματολογικής πάθησης, της πολυκυτταραιμίας.
Cyrus Ayubcha, Hitomi Hosoya, Siavash
Mehdizadeh Seraj, Mahdi Zirachian Zadeh, Thomas
Werner, Abass Alavi
Η εξέταση γίνεται µε την κάµερα PET µε 18F-FDG
εξετάζοντας την ολική δραστικότητα του µυελού
των οστών. Έµµεσα διαπιστώνεται η υπερλειτουργία του ερυθρού µυελού των οστών και παρακολουθείται η κατάσταση του ασθενούς.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 4-5

Άρθρο Σύνταξης
Περισσότερα πλεονεκτήματα κατά την εξέταση
των οστών και των μαλακών μορίων για
μεταστάσεις από καρκίνο του προστάτη
18
χρησιμοποιώντας το F-FDG-PSMA PET/CΤ.

Nikoletta K. Pianou, Petros . Stavrou, Evangelia
Vlontzou, Phivi Rondogianni, Demetrios N.
Exarhos, Ioannis . Datseris
Η ευαισθησία και η ειδικότητα για την εξέταση των
µεταστάσεων στα οστά µε την 18F-NaF PET/CT είναι
σχεδόν 100% και η εικόνα είναι πολύ καλή. Η εξέταση µε 18F-choline PET/CT έχει ευαισθησία και ειδικότητα 79% και 97% αντίστοιχα. Εξαρτάται δε από τα
επίπεδα του PSA και σε περιπτώσεις υποτροπής
ανέρχεται σε 75% σε ασθενείς που τα επίπεδα PSA
18
είναι µεγαλύτερα από 3ng/mL. Η εξέταση µε FFDG PET/CT συστήνεται σε πιο επιθετικές παθήσεις. Η εξέταση µε PSMA γίνεται για την επανασταδιοποίηση των ασθενών µετά από βιοχηµική υποτροπή. Λαµβάνεται υπόѱη η διαθεσιµότητα και το
κόστος της κάθε εξέτασης.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 6-9
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Αναφέρεται το τεστ της απόφραξης της κερκιδικής
αρτηρίας το οποίο βοήθησε να ανανήѱει µία ασθενής. Επίσης αναφέρεται ένα νέο σύνδροµο που παρατηρείται στο χρόνιο αλκοολισµό, σε άλλες περιπτώσεις και αφορά αµετροέπεια στη συµπεριφορά και
ονοµάζεται «Σύνδροµο Μπαλογιάννη-Γραµµατικού».
Τέλος περιγράφεται η ζωική εξάντληση.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 10-13

Πρωτότυπο Άρθρο
Η σχέση μεταξύ ηλικίας, πρόσληψης του 18FFDG και του 18F-NaF ως παράγοντες κινδύνου
για καρδιοαγγειακές παθήσεις εξεταζόμενοι
στην κοιλιακή αορτή.
Leila S. Arani, Mohammad H. Gharavi, Mahdi
Zirakchian Zadeh, William Y. Raynor, Siavash
Mehdizadeh Seraj, Caius M. Constantinescu, Oke
Gerke, Thomas J. Werner, Poul F. Høilund-Carlsen,
Abass Alavi
Στη µελέτη αυτή η συνολική πρόληѱη του 18F-NaF
στην κοιλιακή αορτή σχετίζονταν θετικά µε την
ηλικία και µε τον βαθµό κινδύνου του Framingham
σε όλους τους ασθενείς αλλά και στους υγιείς ενώ η
συνολική πρόσληѱη του 18F-FDG δεν σχετίζονταν µε
την ηλικία.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 14-19
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Η μελέτη του σωστού ημιποσοτικού δείκτη για
την εξέταση του οισοφαγικού και του καρκίνου του μαστού ως προς την απάντηση στη
θεραπεία αυτών των καρκίνων σε Ιάπωνες
ασθενείς χρησιμοποιώντας τα ευρήματα του
18
F-FDG.
Tatsuya Tsuchitani, Yoshiyuki Takahashi,
Yoshihiro Maeda, Masahiko Oda, Takuya Enoki,
Noriko Kotoura, Kazuhiro Kitajima
Βασισµένοι σε ειδικό δείκτη σε σχέση µε το βάρος
του σώµατος συµπεράναµε ότι τόσο η καθαρή µάζα
του σώµατος άλλων όσο και η καθαρή µάζα του σώµατος των Γιαπωνέζων σχετίζονταν µε τη θεραπεία
των παραπάνω καρκίνων οισοφάγου και µαστού.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 20-24
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Προγνωστική αξία του F-FDG PET/CT πριν
αρχίσει η θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Σύγκριση με την φασματογραφία μαγνητικού
συντονισμού και με την απεικόνιση με βάση
τη διάχυση.
Kazuhiro Kitajima, Toshiko Yamano, Yasuo
Miyoshi, Takayuki Katsuura, Takuya Enoki,
Koichiro Yamakado
18

Παρατηρήσαµε ότι το F-FDG PET/CT ήταν καλύτερο σε σχέση µε την φασµατογράφηση µαγνητικού συντονισµού και την απεικόνιση µε βάση τη
διάχυση στο να καθορίζει την υποτροπή και την επέλευση του θανάτου ειδικά σε πρωτοπαθείς καρκίνους του µαστού.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 25-35
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Σχέση της μελέτης με υπερήχους και με
ψηφιακή μαστογραφία που συνοδεύεται από
τομοσύνθεση για τη διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων βλαβών του μαστού με
χρυσό στάνταρ την ιστολογική εικόνα. Μελέτη
σε 102 Κινέζες γυναίκες.
Lei Yang, Chunwu Zhou
Οι υπέρηχοι στον µαστό και η απεικόνιση µε 2D+3D
µαστογραφίας προσφέρουν ένα αθροιστικό ρόλο
στο να διαπιστώνουν τους όγκους του µαστού. Η
απεικόνιση µε 2D+3D βοηθά στην αναγνώριση και
διαπίστωση των χαρακτηριστικών των βλαβών του
µαστού ιδιαίτερα εκείνων όταν είναι µικρότεροι ή
ίσοι από 1 εκατοστό σε διάµετρο, όταν πρόκειται για
πυκνούς µαστούς ή όταν πρόκειται για µικροασβεστώσεις.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 36-42
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Μία άποψη της όρμησης από ακτινοβολία.
Ερεθισμός της αντιοξειδωτικής λειτουργίας σε
επίμυς από την επίδραση της χαμηλού
επιπέδου ακτινοβολίας.
Shilpa Sharma, NehaSingla, Vijayta Dani Chadha,
D.K. Dhawan
Η χαµηλού επιπέδου ακτινοβολία µε ακτίνες Χ µπορεί
να προκαλέσει όρµηση δηλαδή βελτίωση κάποιων
παραγόντων και στη συγκεκριµένη εργασία µπορεί
να προστατέѱει τα διάφορα όργανα από την οξειδωτική βλάβη και να υποστηρίξει την ανοσοποιητική αντίδραση.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 43-48
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Ημιποσοτική εξέταση της ελάχιστης ανιχνευόμενης διαφοράς στην ποιότητα της εικόνας
της κάμερα SPET για τέσσερα διαφορετικά
ραδιονουκλίδια με τη χρησιμοποίηση ενός
καινούργιου προπλάσματος PMMA που
διαθέτει άνοιγμα τύπου V. Περιγραφή μίας
μελέτης σχετικών δυνατοτήτων.
Chih-Feng Chang, Chih-Feng Chen, Tzu-Hwei
Wang, Fu-Tsai Chiang, Hao-Ting Wu, Lung-Fa Pan,
Lung-Kwang Pan
Η προτεινόµενη νέα µελέτη µε το φάντοµ PMMA και
άνοιγµα τύπου V αλλά και η τροποποιηµένη εξέταση Student's τεστ εδείχθη ότι ήταν αποδοτικές
στην ανάλυση των ραδιονουκλιδίων όπως αυτή έγινε µε την κάµερα SPET για την ανεύρεση της ελάχιστα διαφοροποιηµένης διαφοράς.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 49-57
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Η σημασία της διάγνωσης ασθενών με ασαφή
παρατηρούμενα δεδομένα που αφορούν την
μετεγχειρητική ραδιενεργό με ιώδιο-131
αφαίρεση υπολειμμάτων του θυρεοειδούς.
Simsek FS, Balci TA, Dönder Y, Ugur K, Kilinc
F,Cetinkaya Z, Ustundag B, Ozercan IH, Elmali F
Εάν ένας ασθενής έχει λιγότερη ή ίση µε 6.57ng/mL
θυροσφαιρίνη στον ορό που διαπιστώνεται προ της
ablation τότε τα µεσοδιαστήµατα εξέτασης των ασθενών που έχουν και άλλα αµφίβολα παρατηρούµενα δεδοµένα µετεγχειρητικά και µετά την ablation µπορεί να επιµηκυνθούν λόγω της πιθανότητας
λιγότερων υποτροπών. Εάν όµως τα επίπεδα αυτά
είναι µεγαλύτερα από 12.75ng/mL οι άρρωστοι
πρέπει να παρακολουθούνται πολύ συχνότερα. Η
άποѱη αυτή είναι ωφέλιµη και οικονοµικώς.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 58-63
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Παράγοντες που συνηγορούν για την υποτροπή της νόσου Grave's μετά την πρώτη θεραπεία με ιώδιο-131. Ανάλυση 607 ασθενών.
Jingyan Li, Lihua Zhang, Zhanlei Zhang, Jiachen
Liu, Hong Zhang, Xiaofeng Lin, Ningyi Jiang
Οι ασθενείς που έχουν ιστορικό µακράς διάρκειας
θεραπείας µε αντιθυρεοειδικά φάρµακα και έχουν
µεγάλο µέγεθος θυρεοειδούς βρίσκονται σε υѱηλότερο κίνδυνο να λάβουν περισσότερες θεραπείες µε ιώδιο-131.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 64-69
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Η χρησιμοποίηση του F-FGD PET/CT στη
διάγνωση της αιτιολογίας του πυρετού
αγνώστου αιτιολογίας σε ασθενείς τελικού
σταδίου νεφρικής βλάβης που βρίσκονται
υπό θεραπεία υποκατάστασης του νεφρού.
Ismaheel O. Lawal, Gbenga O. Popoola, Thabo
Lengana, Alfred O. Ankrah,Thomas Ebenhan,
Mike M. Sathekge
Περίπου τα µισά σπινθηρογραφήµατα µε 18F-FDG
PET/CT (22/46) βρήκαν την αιτία του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας στους ασθενείς που µελετήθηκαν. Πρόκειται για µια κλινικώς χρήσιµη διαπίστωση. Οι υѱηλότερες τιµές CRP στον ορό προδίκαζαν µια θετική εξέταση 18F-FDG PET/CT.
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 70-75

Εικόνες
Εικόνες που δείχνουν συμμετρικές μεταστάσεις από καρκίνο του προστάτη στους 2
μαστούς σε άντρα ηλικίας 80 ετών με PSA
2.300ng/mL σε εξέταση που έγινε με γάλλιο
68-PSMA PET/CT.
Kgomotso Mokoala, Ismaheel O. Lawal, Thabo
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Lengana, Mariza Vorster, Mike M. Sathekge
Hell J Nucl Med 2019; 22(1): 76

Εικόνες
Σημείο ζεστού άκρου ποδός που
παρατηρείται μετά την καταστροφή του
κολοβώματος του θυρεοειδούς σε καρκίνο
του θυρεοειδούς με υψηλές δόσεις ιωδίου131 όπως διαπιστώνεται στο ολοσωματικό
σπινθηρογράφημα σε γυναίκα 76 ετών
Cheng-Kai Huang, Kang-Hung Chao, Jay Wu
Hell J Nucl Med 2019; 21(1): 77

Επιστολή προς την Σύνταξη
68

Δενδριμερή επισημασμένα με Ga
χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση
μοριακών όγκων σε ζώα.
Xianglei Wei, Zihao Liu, Zhenjiang Zhao
Αναφέρουµε την επιτυχηµένη µελέτη µας που αφορά
68
την επισήµανση µε Ga-DOTA-GA PAMAM δενδριµερών τα οποία στη συνέχεια απεικονίζουν ικανοποιητικά διαφόρους όγκους σε ποντίκια.
Hell J Nucl Med 2019; 21(1): 78-79
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