
Καρδιακή αμυλοείδωση. Δύο κύριοι υποτύποι 
και διάγνωση από την Πυρηνική Ιατρική: 

Αναβίωση ενός SPET ραδιοϊχνηθέτη. 

Pipitsa N. Valsamaki, Athanassios Zissimopoulos

Στο άρθρο ανασκοπείται η καρδιακή αµυλοείδωση. 
Αναφέρεται η παθοφυσιολογία της, οι διάφοροι υπό-
τυποι της, η πρόγνωση κάθε υποτύπου, οι εργαστη-
ριακές και απεικονιστικές µέθοδοι διάγνωσης και δια-
φορικής διάγνωσης, καθώς και νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις. Οι δύο συχνότεροι υπότυποι είναι α) η 
αµυλοείδωση ελαφρών αλύσων ανοσοσφαιρίνης (AL) 
η οποία έχει τη χειρότερη πρόγνωση και β) η αµυλοεί-
δωση σωµατιδίων τρανσθυρετίνης (ATTR), που προσ-
βάλει συνηθέστερα ηλικιωµένους. Όσον αφορά στις 
διαγνωστικές µεθόδους, δίνεται έµφαση στο σπινθη-

99m 99m
ρογράφηµα µε Tc-Pyrophosphate (ΠΥΠ) ή Tc-3,3-
diphosphono-1,2-propanodicarboxylic acid (DPD), το 
οποίο µπορεί να διαγνώσει την ATTR (τον υπότυπο 
χωρίς µεταλάξεις, wt-ATTR και τους περισσότερους 
υποτύπους µε διάφορες µεταλάξεις, ATTRm) και να 
τη διακρίνει από την AL. Η εκτίµηση των σπινθηρογρα-
φικών ευρηµάτων γίνεται είτε οπτικά, συγκρίνοντας το 
βαθµό µυοκαρδιακής πρόσληѱη του ινηθέτη µε την 
πρόσληѱη στις πλευρές (σε κλίµακα 0-3), είτε ηµιπο-
σοτικά, µετρώντας το λόγο της πρόσληѱης στην καρ-
διά και στο ετερόπλευρο ηµιθωράκιο (H/CL). Βαθµός 
πρόσληѱης 3 στην οπτική εκτίµηση ή H/CL≥1.5 και 
εφ' όσον δεν υπάρχει µονοκλωνική παραπρωτεϊναιµία, 
θέτουν τη διάγνωση της ATTR, χωρίς την ανάγκη βιο-
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ѱίας. Το σπινθηρογράφηµα µε Tc-PYP/DPD είναι 
απλή, οικονοµική και ακριβής µέθοδος που προσφέρει 
σηµαντικά στη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση 
της καρδιακής αµυλοείδωσης.
Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 161-164
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Χρησιμότητα του F-FDG PET / CT σε προ-

χειρουργική διαστρωμάτωση κινδύνου 
ασθενών με καρκίνο μαστού.

Mudalsha Ravina, Babak Saboury, M S Chauhan, 
M J Jacob, A G Pandit, Naveen Sanchety, Thomas J 

Werner, Jane Alavi, Abass Alavi

Προοπτική µελέτη επί 112 ασθενών µε καρκίνο µασ-
18

τού που εξετάστηκαν µε F-FDG PET/CT πριν τη 
µαστεκτοµή. Ο δείκτης SUVmax στον πρωτοπαθή 
όγκο συσχετίστηκε µε κλινικο-παθολοανατοµικούς 
δείκτες. Στην πολύ-παραγοντική ανάλυση βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του  SUVmax µε τη 
πυκνότητα του µαστού, το µέγεθος του όγκου και 
την απουσία υποδοχέων προγεστερόνης. Συμπερασ-
ματικά, το SUVmax µπορεί να χρησιµεύσει ως ανε-
ξάρτητος προγνωστικός βιο-δείκτης της επιθετι-
κότητας του όγκου και να παίξει ρόλο στο σχεδιασµό 
της θεραπείας.  
Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 165-171

 99m
Σπινθηρογράφημα μαστού με Tc-MIBI και 
ψηφιακή μαστογραφία για τη διάγνωση  του 

πολυεστιακού καρκίνου του μαστού

Sergey Nikolaevich Novikov, Antonina Viktorovna 
Chernaya,Pavel Ivanovich Krzhivitsky, Sergey 

Vasilevich Kanaev, Petr Vladimirovich Krivorotko, 
Anna Sergeevna Artemyeva, 
Nadezhda Sergeevna Popova

99m
Συγκρίθηκε το σπινθηρογράφηµα µαστού µε Tc-
MIBI µε την ѱηφιακή µαστογραφία, σε  367 ασθε-
νείς µε επιβεβαιωµένο καρκίνο σταδίου cT1-3N0-1, 
υποѱήφιες για συντηρητική µαστεκτοµή. Σε περιπ-
τώσεις πολυεστιακού καρκίνου (47/365), το σπινθη-
ρογράφηµα επέδειξε υѱηλότερη ευαισθησία 
(83.0% vs. 40.4%), ακρίβεια (95.9% vs. 88.3%) και 
θετική και αρνητική προγνωστική αξία (84.8% vs. 
55.9% και 97.5% vs. 91.6%, αντίστοιχα). Οι διαφο-
ρές ήταν στατιστικά σηµαντικές. Συμπερασματικά, 

99mτο σπινθηρογράφηµα µε Tc-MIBI είναι χρήσιµο σε 
πολυεστιακό καρκίνο του µαστού, για τον καθορισ-
µό του χειρουργικού και ακτινοθεραπευτικού πλά-
νου.  
Hell J Nucl Med 2012; 22(3): 172-178

Μέθοδος ανεξάρτητης  διόρθωσης της ιστικής 
18εξασθένησης της ακτινοβολίας σε μελέτες  F-

FDG PET εγκεφάλου, μέσω τεχνικής  εμβρι-
θούς μάθησης με τη χρήση παραγωγικών 

ανταγωνιστικών δικτύων

Karim Armanious, Thomas Küstner, Matthias 
Reimold, Konstantin Nikolaou, Christian La 

Fougère, Bin Yang, Sergios Gatidis

Περιγράφεται µέθοδος τεχνητής νοηµοσύνης µε τη 
χρήση παραγωγικών ανταγωνιστικών δικτύων (Gene-
rative Adversarial Networks, GAN) για τη διόρθωση 
της ιστικής εξασθένησης της ακτινοβολίας σε µελέ-
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τες F-FDG PET εγκεφάλου. Μετά την εκπαίδευση 
του συστήµατος µε εικόνες PET και αντίστοιχες εικό-
νες CT σε 50 ασθενείς, το µοντέλο GAN εφαρµόστη-
κε σε άλλους 40 ασθενείς για τον έλεγχο της αποτε-
λεσµατικότητας της µεθόδου. Η εφαρµογή των GAN 
επέτυχε απόλυτα ικανοποιητική σύγκλιση µε την 
πραγµατική διόρθωση της εξασθένησης, τόσο στην 
οπτική εκτίµηση, όσο και στις µετρήσεις του SUV 
(απόκλιση µόνο 5% σε σχέση µε τις πραγµατικές τι-
µές).
Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 179-186

Πόσο συχνά διαγιγνώσκεται η πιθανολο-
γούμενη πνευμονική εμβολή και ποια τα κύρια 

διαγνωστικά χαρακτηριστικά της σε μια 
μονάδα επείγουσας πυρηνικής ιατρικής; 

Τέσσερα χρόνια εμπειρίας.
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Περιλήψεις από το Αγγλικό Τμήμα



Giuseppe Rubini, Cristina Ferrari, Alessandra 
Cimino, Margherita Fanelli, Corinna Altini, Angela 

Gaudiano, Anna Giulia Nappi, Valentina Lavelli, 
Artor Niccoli Asabella

Ανασκοπήθηκαν 2178 σπινθηρογραφήµατα αιµατώ-
σεως πνευµόνων (ΣΑΠ) σε επείγουσα βάση και τα 
ευρήµατα συσχετίστηκαν µε τα συµπτώµατα, τους 
προδιαθεσικούς παράγοντες, τις τιµές D-dimers και 
τα ευρήµατα άλλων απεικονιστικών µεθόδων. Η 
συµφωνία του θετικού ΣΑΠ µε το σύµπτωµα της 
δύσπνοιας, τους προδιαθεσικούς παράγοντες και τη 
CT πνευµονική αγγειογραφία ήταν στατιστικά ση-
µαντική (P<0.001, P=0.011 και P=0.022 αντίστοι-
χα).Το ΣΑΠ διέγνωσε πνευµονική εµβολή σε 16.7% 
και την απέκλεισε σε 83.3% των περιστατικών, δρο-
µολογώντας έτσι την περαιτέρω διαχείριση των ασ-
θενών. Συµπερασµατικά, το ΣΑΠ εξακολουθεί να κα-
τέχει σηµαντικό ρόλο στη διάγνωση της πνευµο-
νικής εµβολής και πρέπει να είναι διαθέσιµο σε επεί-
γουσα βάση όλο το 24ωρο.  
Hell J Nucl Med 2019; 22(3):  187-193

Η λειτουργία της μνήμης σε υγιή άτομα 
συσχετίζεται με τον μεταφορέα σεροτονίνης 

στον μεσεγκέφαλο και τη γέφυρα. 

Kyoungjune Pak, Seunghyeon Shin, Keunyoung 
Kim, Ju Won Seok, Seong Jang Kim, In Joo Kim

 
Σε µελέτες  DaTSCAN 181 υγιών ατόµων (117 αν-
δρών και 64 γυναικών) που ανακτήθηκαν από τη  βά-
ση δεδοµένων της µελέτης “PPMI”, µετρήθηκε ο λό-
γος πρόσδεσης του ιχνηθέτη σε υποδοχείς σεροτο-
νίνης (ΥΣ) στο θάλαµο και τη γέφυρα του εγκεφάλου 
προς την παρεγκεφαλίδα (serotonin specific binding 
ratio, SBR). Το SBR συσχετίστηκε µε τους δείκτες 
συνολικής και καθυστερηµένης ανάκτησης µνήµης 
(total and delayed recall score) από δοκιµασίες ελέγ-
χου της µνήµης. Βρέθηκε ότι η έκφραση των ΥΣ στο 
θάλαµο  σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την 
καθυστερηµένη ανάκτηση µνήµης στις γυναίκες, όχι 
όµως στους άνδρες. Οι υποκείµενοι µηχανισµοί για 
την ερµηνεία του ευρήµατος χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης.
Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 194-199

Ποιότητα ραδιοχημικής καθαρότητας σε 
πολλαπλά δείγματα διαφόρων κλασματο-

ποιημένων ψυχρών kit: Δοκιμή μιας τεχνικής 

με αποτελεσματικότητα κόστους και χρόνου.

Meena Negi, Mohit Dhingra, Vandana K Dhingra

Περιγράφεται τεχνική κλασµατοποίσησης πολλαπ-
λών δειγµάτων ѱυχρών kit (MDP,  DTPA και DMSA) 
για τον έλεγχο ραδιοχηµικής καθαρότητας µε χρω-
µατογραφία χάρτου. Η µέθοδος επιτυγχάνει όφε-
λος χρόνου και κόστους. Τα κλασµατοποιηµένα kit 
µπορούν να φυλάσσονται σε βαθειά κατάѱυξη µέχρι 
15 ηµέρες, για περαιτέρω κλινική χρήση.
Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 200-205

Αρχές και τρέχουσες τάσεις στη συνδυαστική 
αξιολόγηση του γλοιώματος με προηγμένες 
τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας και PET

Spyridon Tsiouris, Charalampos Bougias, Andreas 

Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφεται ο ρόλος 
της συνδυαστικής αξιολόγησης των ευρηµάτων της 
µαγνητικής τοµογραφίας (µε τεχνικές αιµάτωσης, 
διάχυσης και φασµατοσκοπίας ) µε αυτά του PET µε 
τη χρήση ραδιο-επισηµασµένων αµινοξέων, στα 
γλοιώµατα του εγκεφάλου.  Η συνδυαστική αξιολό-
γηση αξιοποιείται για τη σταδιοποίηση και  τη βαθ-
µονόµηση (grading) των γλοιωµάτων, την καθο-
δήγηση της στερεοταξικής βιοѱίας,  τον καθορισµό 
της έκτασης της χειρουργικής εκτοµής, καθώς και 
στην εκτίµηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, 
στην παρακολούθηση µετά τη θεραπεία και στην 
πρόγνωση.    

    Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 206-219

Η νόσος του Castleman. Μεγάλες οπισθο-
περιτοναϊκές μάζες και πολλαπλές 

ασβεστοποιήσεις που ανιχνεύθηκαν με 
18F-FDG PET/CT. 

Liu Xiao, Hong mei Zhu, Lin Li 

Παρουσιάζεται περιστατικό άνδρα 18 ετών που προ-
σήλθε µε στοµατικό έλκος και κοιλιακή δυσφορία. 
Στη CT κοιλίας αποκαλύφθηκαν πολλαπλές οπισθο-
περιτοναϊκές µάζες, φέρουσες κεντρικές αδρές απο-

18
τιτανώσεις. Στη µελέτη F-FDG PET/CT σηµειώθηκε 
ήπια έως µέτρια και ανοµοιογενής πρόσληѱη του 
ιχνηθέτη στις κοιλιακές µάζες (ενδεικτικό SUVmax= 
3.6). Η παθολογοανατοµική διάγνωση ήταν νόσος 
του Castleman.    
Hell J Nucl Med 2019; 22(3): 220-221
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