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Ενδονοσοκομειακή διαχείριση ηλικιωμένων 
ασθενών που υποβάλλονται σε 

σπινθηρογράφημα άρδευσης μυοκαρδίου

M. �talc, N. Jerman, M. Trampu�, M. Dolenc 
Novak, B. Gu�i� Salobir

Στόχος: Διερεύνηση  του αντίκτυπου των αποτε-
λεσµάτων σπινθηρογραφήµατος άρδευσης µυο-
καρδίου στην απόφαση για επεµβατική στεφανιαία 
αγγειογραφία σε ηλικιωµένους ασθενείς (≥75 ετών) 
µε υποѱία στεφανιαίας νόσου που νοσηλεύονται σε 
τριτοβάθµιο ιατρικό κέντρο. Υλικά και Μέθοδος: 
Στην αναδροµική µελέτη, αναλύθηκαν δεδοµένα 
276 διαδοχικών νοσοκοµειακών ασθενών (136 ηλι-
κιωµένων) που παραπέµφθηκαν για σπινθηρο-
γράφηµα άρδευσης µυοκαρδίου. Τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά, τα αποτελέσµατα του σπινθηρογραφή-
µατος άρδευσης µυοκαρδίου, τα ποσοστά επεµβα-
τικής στεφανιαίας αγγειογραφίας και επαναγγεί-
ωσης και οι ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη νοση-
λεία µελετήθηκαν µετά από εξέταση των αρχείων 
των ασθενών. Αποτελέσματα: Ισχαιµία βρέθηκε 
στο 40,2% των ασθενών. Δεν υπήρχε στατιστικά ση-
µαντική διαφορά στο ποσοστό της ισχαιµίας µετα-
ξύ ηλικιωµένων και νεότερων ασθενών (38,2% ένα-
ντι 42,1%, P=0,508). Επεµβατική στεφανιαία αγ-
γειογραφία πραγµατοποιήθηκε στο 64% των ασθε-
νών µε ισχαιµία και στο 6,8% των ασθενών µε φυσι-
ολογικό σπινθηρογράφηµα άρδευσης µυοκαρδίου 
(P<0,001). Το ποσοστό παραποµπής για επεµβα-
τική στεφανιαία αγγειογραφία δεν ήταν διαφορε-
τικό µεταξύ ηλικιωµένων και νεότερων ασθενών µε 
ισχαιµία (63,5% έναντι 64,4%, P=0,848). Η ισχαιµία 
στο σπινθηρογράφηµα άρδευσης µυοκαρδίου ήταν 
η πιο προγνωστική µεταβλητή για παραποµπή σε 
επεµβατική στεφανιαία αγγειογραφία (odds ratio: 
31,8, confidence interval 95%: 14,6-69,5, P˂0,001). 
Δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 
νεότερων και ηλικιωµένων ασθενών στο ποσοστό 
επαναγγείωσης και των ανεπιθύµητων ενεργειών 
µέχρι την έξοδο (39% έναντι 40%, P=0,99 και 7,1% 

έναντι 8,8%, P=0,6, αντίστοιχα). Συμπέρασμα: Η 
ισχαιµία στο σπινθηρογράφηµα άρδευσης µυο-
καρδίου είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παρά-
γοντας για επεµβατική στεφανιαία αγγειογραφία 
στο νοσοκοµείο ανεξάρτητα από την ηλικία του 
ασθενούς. Στους ηλικιωµένους ασθενείς µε ισχαι-
µία διενεργήθηκε  επεµβατική στεφανιαία αγγειο-
γραφία εξίσου µε τους νεότερους οµολόγους τους 
και είχαν παρόµοια ποσοστά ανεπιθύµητων ενερ-
γειών µέχρι την έξοδο.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 6-11

Η ποιότητα ζωής προ θεραπείας προβλέπει 
τη συνολική επιβίωση των ασθενών με 
ορμονοάντοχο μεταστατικό καρκίνο του 

προστάτη (mCRPC) που έλαβαν διχλωρίδιο 
223

του ραδίου-223 ( Ra)

Viviana Frantellizzi, Maria Silvia De Feo, 
Arianna Di Rocco, Mariano Pontico, Arianna 
Pani, Alessio Farcomeni, Laura Cosma, Julia 

Lazri, Giuseppe De Vincentis

Στόχος: Η προγνωστική αξία των κλινικών παρα-
µέτρων στην πρόβλεѱη της επιβίωσης µετά από 

223θεραπεία µε διχλωρίδιο του ραδίου-223 ( Ra) σε 
ασθενείς µε ορµονοάντοχο µεταστατικό καρκίνο του 
προστάτη (metastatic castration resistant prostate 
cancer/mCRPC) αποτελεί ζήτηµα ερεύνης. Ο στόχος 
αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσει την ποιότητα 
ζωής (QoL) προ θεραπείας στη συνολική επιβίωση 

223
(OS) σε ασθενείς µε mCRPC που έλαβαν Ra. Η 
παρούσα µελέτη αξιολόγησε επίσης την QoL που 
αναφέρθηκε από τον ασθενή τόσο κατά τη διάρκεια 

223
της θεραπείας Ra όσο και µετά την περίοδο 
παρακολούθησης. Μέθοδος: Εκατόν εβδοµήντα 
τρεις ασθενείς µε mCRPC που έλαβαν θεραπεία µε 
223Ra συµπεριλήφθηκαν σε αυτήν την προοπτική µε-
λέτη. Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε µέσω ερωτη-
µατολογίων EORTC QLQ-C30 και QLQ-BM22 και αξι-
ολογήθηκαν 2264 ερωτηµατολόγια. Τα δεδοµένα 
συνοѱίστηκαν χρησιµοποιώντας περιγραφικά στα-
τιστικά στοιχεία, µονοπαραγοντική και πολυπαρα-
γοντική ανάλυση µε το µοντέλο Cox. Μια βασική ανά-
λυση στοιχείων (PCA) σχετικά µε τα αποτελέσµατα 
των ερωτηµατολογίων που καταρτίστηκαν κατά τη 
βασική γραµµή πραγµατοποιήθηκε για τη µείωση 
των δεδοµένων σε µονοδιάστατη βαθµολογία. Μον-
τέλα για την επιβίωση και δεδοµένα χρησιµο-
ποιήθηκαν τελικά για την αξιολόγηση της σχέσης µε-
ταξύ των χρονικά εξαρτώµενων αποτελεσµάτων 
ποιότητας ζωής (QoL) και της συνολικής επιβίωσης. 
Αποτελέσματα: Σε πολυπαραγοντική ανάλυση: η 
προ-θεραπείας Hb ασθενών (αιµοσφαιρίνη), tALP 
(ολική αλκαλική φωσφατάση) και δύο στοιχεία 
EORTC QLQ-C30, φυσική λειτουργία (HR=0,970, 
CI=0,960-0,980, P<0,001) και δύσπνοια (HR=0,992, 
CI=0,986-0,999, P=0,023), συσχετίστηκαν σηµαντι-
κά µε την συνολική επιβίωση. Στο µοντέλο της πολυ-
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παραγοντικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε 
µετά την PCA, οι παράµετροι Hb, tALP και QoL ασ-
θενών ήταν ανεξάρτητοι σηµαντικοί προγνωστικοί 
παράγοντες της συνολικής επιβίωσης (βαθµολογία 
QoL: HR=0,995-95% CI=0,992 - 0,998, P=0,001). Η 
ανάλυση της συνολικής επιβίωσης που σταθ-
µίστηκε µε βαθµολογία QoL, έδειξε διάµεση επιβί-
ωση 8 (95% CI=6-11) και 16 (95% CI=12-24) µηνών 
για βαθµολογίες αντίστοιχα κάτω και πάνω από την 
τιµή κατωφλίου (cut-off) (log-rank, P<0,001). Το κοι-
νό µοντέλο έδειξε σηµαντική επιδείνωση της βαθ-
µολογίας QoL τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
223Ra όσο και της περιόδου παρακολούθησης 
(P<0,001). Συμπέρασμα: H ποιότητα ζωής προ θε-
ραπείας QoL είναι ένας σηµαντικός προγνωστικός 
παράγοντας της συνολικής επιβίωσης, πράγµα που 
σηµαίνει ότι οι ασθενείς µε καλύτερη QoL προ θερα-
πείας είναι πιο πιθανό να έχουν θετική επίδραση 
στην συνολική τους επιβίωση µετά από θεραπεία µε 
223

Ra.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 12-20

Σύγκριση μεταξύ σπινθηρογραφήματος 
99mεπίπεδων εικόνων με Tc-MIBI, SPET/CT και 

υπερηχογραφήματος για την ανίχνευση 
παραθυρεοειδικού αδενώματος σε ασθενείς 

με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 

Elif Özdemir, Mustafa Genç, U�uray Aydos, �e�ka 
Burçak Polat, Zuhal Kandemir, Ali Abbas Tam, 

Nilüfer Yildirim, �eyda Türkölmez

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός είναι µια 
κοινή ενδοκρινική νόσος, οφειλόµενη, τις περισσό-
τερες φορές, σε ένα µόνο αδένωµα. Η χειρουργική 
αντιµετώπιση είναι η βασική και οριστική θεραπεία 
για το παραθυρεοειδικό αδένωµα. Οι ελάχιστα 
επεµβατικές χειρουργικές τεχνικές είναι εξίσου 
αποτελεσµατικές µε την αµφοτερόπλευρη διερεύ-
νηση τραχήλου, µε χαµηλότερο κίνδυνο επιπλοκών 
και καλύτερα αισθητικά αποτελέσµατα σε ασθενείς 
µε µονήρες παραθυρεοειδικό αδένωµα. Ο ακριβής 
προεγχειρητικός εντοπισµός µε απεικονιστικές µε-
θόδους είναι ύѱιστης σηµασίας για τον προσδι-
ορισµό των ασθενών που είναι υποѱήφιοι για ελά-
χιστα επεµβατική χειρουργική επέµβαση. Σκοπός: 
Εκτίµηση της διαγνωστικής αξίας του σπινθηρογ-

99mραφήµατος επίπεδων εικόνων µε Tc-MIBI (techne-
tium-99m-methoxyisobutylisonotrite), της απεικό-
νισης SPET/CT (single photon emission tomogra-
phy/computed tomography) και του υπερηχογρα-
φήµατος σε ασθενείς µε πρωτοπαθή υπερπαραθυ-
ρεοειδισµό. Υλικό και μέθοδος: Πενήντα οκτώ ασ-
θενείς µε βιοχηµικά αποδεδειγµένο πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισµό, στους όποιους διενεργή-
θηκε προεγχειρητική απεικόνιση µε σπινθηρογρά-
φηµα παραθυρεοειδών αδένων και υπερηχογρά-
φηµα για την ανίχνευση και τον εντοπισµό του πα-

ραθυρεοειδικού αδενώµατος, και υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέµβαση, συµπεριλήφθηκαν στη µε-
λέτη. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διπλής φά-
σης σπινθηρογράφηµα παραθυρεοειδών αδένων 

99m
µε Tc-MIBI (πρώιµες και καθυστερηµένες επίπε-
δες εικόνες και καθυστερηµένη απεικόνιση SPET/ 
CT). Διεξήχθη ανάλυση δεδοµένων για την εκτίµηση 
της ευαισθησίας, της ειδικότητας, της διαγνωστι-
κής ακρίβειας και της θετικής προγνωστικής αξίας 
(PPV) των επίπεδων εικόνων, της απεικόνισης 
SPET/CT και του υπερηχογραφήµατος, ξεχωριστά 
για κάθε µέθοδο και για τον συνδυασµό SPET/CT 
και υπερηχογραφήµατος. Η ιστοπαθολογική έκθε-
ση χρησιµοποιήθηκε ως «χρυσός κανόνας» (gold 
standard). Αποτελέσματα: Ευαισθησία, ειδικότητα, 
PPV και διαγνωστική ακρίβεια για την ανίχνευση πα-
ραθυρεοειδικού αδενώµατος: 80,4%, 42,8%, 91,1% 
και 75,8% για το σπινθηρογράφηµα επίπεδων εικό-
νωνˑ 80,4%, 57,7%, 91,1% και 77,5% για την καθυσ-
τερηµένη απεικόνιση SPET/CTˑ 88,2%, 85,7%, 
97,8% και 87,9% για το υπερηχογράφηµα και 
94,1%, 71,4%, 96% και 91,3% για τον συνδυασµό 
SPET/CT και υπερηχογραφήµατος. Αποδείχθηκε 
ότι ο συνδυασµός SPET/CT και υπερηχογραφήµα-
τος αυξάνει την ευαισθησία και τη διαγνωστική ακ-
ρίβεια. Η συνολική ευαισθησία του σπινθηρογραφή-
µατος επίπεδων εικόνων και της απεικόνισης SPET/ 
CT δεν διέφερε, ωστόσο, από τις τοµογραφικές ει-
κόνες αποκτήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες, χρή-
σιµες για το σχεδιασµό της ελάχιστα επεµβατικής 
χειρουργικής. Συμπέρασμα: Η συνδυασµένη χρή-
ση υπερηχογραφήµατος και SPET/CT υπερτερεί 
στον ακριβή εντοπισµό παραθυρεοειδικού αδενώ-
µατος συγκριτικά µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, 
όταν χρησιµοποιείται µόνη της. Στην προεγχειρη-
τική αξιολόγηση ασθενών µε πρωτοπαθή υπερπα-
ραθυρεοειδισµό, ο συνδυασµός απεικονιστικών 
µεθόδων επιτρέπει την επιλογή ασθενών, που θα 
ήταν κατάλληλοι για ελάχιστα επεµβατική χειρουρ-
γική επέµβαση.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1):  21-26

Διερεύνηση του θεραπευτικού δυναμικού του 
131I-caerin πεπτιδίου στον καρκίνο του 

θυρεοειδούς

Ying-Ying Zhou, Pei-Pei Zhang, Ruo-Ting Ling, 
Tong-Sheng Chen, Xiong-Ying Liu, Wen-Juan Liu, 
Yong-Nan Liang, Shu Chen, Xuan Pan, Guo-Ying 

Ni, Tian-Fang Wang, Xiao-Song Liu, Jian-Wei Yuan
 
Στόχοι: Το Caerin είναι ένα νέο πεπτίδιο µε τοξικό-
τητα σε όγκους και η πρόσληѱή του από καρκινικά 
κύτταρα είναι ανεξάρτητη από τη δραστηριότητα του 
συµµεταφορέα ιωδιούχου νατρίου (NIS). Ο καρκίνος 
του θυρεοειδούς είναι η πιο κοινή ενδοκρινική κακο-

131ήθεια. Ο ανθεκτικός στο ραδιενεργό ιώδιο ( I) καρκί-
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νος του θυρεοειδούς είναι ο πιο θανατηφόρος υπό-
τυπος του καρκίνου του θυρεοειδούς και παραµένει 
κλινική πρόκληση. Στην τρέχουσα µελέτη, διερευ-
νήσαµε την αποτελεσµατικότητα της ραδιοεπισή-

131
µανσης του Caerin µε I και τις επιδράσεις του Ca-

131 131erin, του I-Caerin και του ελεύθερου I σε διαφο-
ροποιηµένες και αδιαφοροποίητες κυτταρικές 
σειρές καρκίνου του θυρεοειδούς ανθρώπου (B-
CPAP και CAL-62) in vitro. Υλικά και Μέθοδοι: Χρη-
σιµοποιήθηκε το Κιτ-8 Καταµέτρησης Κυττάρων για 
την εκτίµηση της κυτταροτοξικής επίδρασης των 

131 131
Caerin, I-Caerin και ελεύθερου I σε κύτταρα B-
CPAP και CAL-62. Για την αξιολόγηση της πρόσ-
ληѱης και της εσωτερικοποίησης του Caerin από 
καρκινικά κύτταρα του θυρεοειδούς χρησιµο-
ποιήθηκε µικροσκόπιο λέιζερ σάρωσης. Η µέθοδος 
χλωραµίνης-Τ χρησιµοποιήθηκε για την επισήµαν-

131
ση του πεπτιδίου µε Ι. Μελετήθηκε ο συντελεστής 

131σταθερότητας και κατανοµής νερού (Log P) του I-
Caerin. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσµατά µας έδει-

131ξαν ότι το Caerin και το I-Caerin συσσωρεύονται 
στα κύτταρα B-CPAP και CAL-62, οδηγώντας στο 
θάνατο των καρκινικών κυττάρων του θυρεοειδούς 

131
in vitro. Η αποτελεσµατικότητα του I-Caerin είναι 

131πολύ υѱηλότερη από το I, ειδικά σε µη διαφορο-
ποιηµένα κύτταρα CAL-62. Τα αποτελέσµατα απο-

131δεικνύουν την δυνατότητα ιωδίωσης του I-Caerin 
µέσω της µεθόδου χλωραµίνης-T. Επιπλέον, τα 

131αποτελέσµατα δείχνουν ότι το υδρόφοβο Ι-Caerin 
ήταν σταθερό για  72 ώρες. Συμπέρασμα: Το ιώδιο-
131-Caerin µπορεί να αναστέλλει την βιωσιµότητα 
των κυττάρων του καρκίνου του θυρεοειδούς και να 
αποτελέσει στο µέλλον θεραπευτικό εργαλείο στον 
καρκίνο του θυρεοειδούς.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 27-33

11Σταθμισμένη διάχυση MRI, C-χολίνη PET/CT 
18και F-FDG PET/CT για την πρόβλεψη του 

Gleason score στον καρκίνο του προστάτη  

Kazuhiro Kitajima, Shingo Yamamoto, Yusuke 
Kawanaka, Yukako Nakanishi, Yusuke Yamada, 
Shuken Go, Akihiro Kanematsu, Hayato Kaida, 

Koichiro Yamakado

Στόχος: H αξιολόγηση της σταθµισµένης µε διάχυ-
ση απεικόνισης µαγνητικού συντονισµού (DWI), της 

11
τοµογραφίας εκποµπών ποζιτρονίων C-χολίνης 
(PET) και του φθορίου-18-φθοροδεοξυγλυκόζης 

18
( F-FDG) PET για την πρόβλεѱη του Gleason score 
σε ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη. Ѳέματα και 
μέθοδοι: Η κοόρτη της µελέτης περιελάµβανε 11 
ασθενείς µε αποδεδειγµένο µε βιοѱία καρκίνο του 

11
προστάτη που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις DWI, C-

18χολίνης PET και F-FDG PET πριν από τη θεραπεία. 
Οι συσχετίσεις του  Gleason score µε αυτά τα ευρή-
µατα προσδιορίστηκαν χρησιµοποιώντας το τεστ 
Spearman. Εξετάστηκε επίσης η απόδοση απεικό-

νισης πολλαπλών τεχνικών για το διαχωρισµό υѱη-

λότερων περιπτώσεων βαθµολογίας Gleason (≥8). 
Αποτελέσματα: Τόσο ο χάρτης του συντελεστή διά-

11
χυσης (ADC) όσο και τα ευρήµατα C-χολίνης PET/ 
υπολογιστικής τοµογραφίας (CT) έδειξαν καρκίνο 

18
του προστάτη και στους 11 ασθενείς, ενώ το F-
FDG PET/CT ήταν επιτυχές µόνο σε 6 (54,5%) πε-
ριπτώσεις, και γι' αυτό δεν εκτελέσθηκαν περισσό-
τερες εξετάσεις. Παρατηρήθηκε µια σχετικά αρνη-
τική συσχέτιση µεταξύ της βαθµολογίας Gleason 
και της τιµής ADC για τον πρωτοπαθή όγκο που 
αναδείχθηκε µέσω DWI, αν και η διαφορά δεν ήταν 
σηµαντική (r = -0,49, P=0,13). Αντίθετα, παρατηρή-
θηκε µια πολύ σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ 
της βαθµολογίας Gleason και της µέγιστης τυπο-
ποιηµένης τιµής πρόσληѱης (SUVmax) για τον 

11
πρωτοπαθή όγκο στην εξέταση PET C-χολίνης 
(r=0,85, Ρ=0,0010). Ευαισθησία, ειδικότητα και ακ-

ρίβεια για διαχωρισµό υѱηλότερου (≥8) από χαµη-

λότερο (≤7) Gleason score ήταν 87,5%, 33,3% και 
72,7% αντίστοιχα, µε καλύτερη τιµή αποκοπής 0,78 
για το χάρτη ADC και 87,5% , 100% και 90,9% αντίσ-

11τοιχα, µε καλύτερη τιµή αποκοπής 6,0 για C-χολίνη 
11

PET. Συμπέρασμα: Το PET C-χολίνης βρέθηκε να 
έχει µεγαλύτερη συσχέτιση µε το σκορ Gleason από 
το DWI και θεωρείται ότι είναι πιο χρήσιµο να προβ-
λέѱει υѱηλότερο score σε ασθενείς µε καρκίνο του 

18προστάτη. Το PET φθορίου- F-FDG ήταν περιορισ-
µένο λόγω χαµηλής ευαισθησίας.

    Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 34-39

Συσχέτιση ογκομετρικών παραμέτρων 
18

ολοσωματικής απεικόνισης F-FDG PET/CT 
με το επίπεδο CA 19-9 και με αιματολογικές 

παραμέτρους σε αδενοκαρκίνωμα του 
παγκρέατος

E�ref Araç,  Canan Can, Halil Kömek
 
Σκοπός: Σύγκριση µεταβολικών και ογκοµετρικών 
παραµέτρων (όγκος µεταβολικής δραστηριότητας 
βλάβης-metabolic tumour volume-ΜTV, ολική γλυ-
κολυτική δραστηριότητα βλάβης-total lesion glyco-
lysis-TLG και µέγιστη τιµή τυποποιηµένης πρόσλη-
ѱης-SUVmax) από την απεικόνιση fluorine-18-flu-

18orodeoxyglucose ( F-FDG) positron emission tomo-
graphy/computed tomography (PET/CT) µε τα επί-
πεδα του καρκινικού δείκτη CA 19-9 (υδατανθρα-
κικό αντιγόνο-carbohydtrae antigen) και µε αιµατο-
λογικές παραµέτρους (λόγος ουδετερόφιλων/λεµ-
φοκυττάρων, µέσος όγκος αιµοπεταλίων-mean 
platelet volume-MPV) και λόγος αιµοπεταλίων/λεµ-
φοκυττάρων) ως προγνωστικοί και διαγνωστικοί 
δείκτες καρκινώµατος του παγκρέατος. Υλικά και 
μέθοδοι: Συνολικά 66 ασθενείς που υποβλήθηκαν 

18
σε F-FDG PET/CT στην κλινική µας της  πυρηνικής 
ιατρικής µεταξύ Φεβρουαρίου 2017 και Μαρτίου 
2019 και στους οποίους είχε διαγνωσθεί αδενοκαρ-

Πρωτότυπο άρθρο 

Πρωτότυπο άρθρο  
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κίνωµα παγκρέατος, συµπεριλήφθηκαν σε αυτήν 
την αναδροµική µελέτη. Οι εγγεγραµµένοι ασθενείς 
δεν είχαν λάβει στεροειδή ούτε είχαν υποβληθεί σε 
χειρουβική επέµβαση. Μεταξύ αυτών των ασθενών, 
εκείνοι στους οποίους δεν µπόρεσε να γίνει εκτί-
µηση των αιµατολογικών παραµέτρων και των καρ-
κινικών δεικτών µε ταυτόχρονη διενέργεια PET/CT 
µέσα σε διάστηµα µίας εβδοµάδας, αποκλείστηκαν. 
Οι τιµές MTV, TLG και SUVmax υπολογίστηκαν από 
τους πρωτοπαθείς όγκους και από τις µεταστάσεις 
σε όλους τους ασθενείς. Αποτελέσματα: Ο συντε-
λεστής συσχέτισης Spearman, που χρησιµοποι-
ήθηκε για την εξέταση της σχέσης µεταξύ του επι-
πέδου CA 19-9 και των παραµέτρων PET, αποκά-
λυѱε µια στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση 
του CA 19-9 µε το ολοσωµατικό MTV (MTV ) (P< WB

0,001) και το ολοσωµατικό TLG (TLG ) (P<0,001). WB

Αν και δεν βρέθηκε σηµαντική σχέση µεταξύ του 
αριθµού των ουδετερόφιλων και του TLG  σύµ-WB

φωνα µε τον συντελεστή συσχέτισης Spearman, σε 
ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (artificial neural net-
work) µε χρήση λειτουργίας κρυµµένων νευρώνων, 
ο αριθµός των ουδετερόφιλων έδειξε την ισχυρό-
τερη σχέση µε το MTV  µεταξύ όλων των συµπερι-WB

λαµβανοµένων µεταβλητών. Οι τιµές MTV και TLG 
του πρωτοπαθούς παγκρεατικού όγκου έδειξαν 
στατιστικά σηµαντικές θετικές συσχετίσεις µε τις 
τιµές MTV και TLG των  µεταστάσεων, καθώς και µε 
τις τιµές MTV  και TLG . Συμπέρασμα: Το επίπεδο WB WB

CA 19-9 θεωρείται ως ένας σηµαντικός δείκτης του 
φορτίου όγκου, καθώς δείχνει µια στατιστικά 
σηµαντική θετική συσχέτιση µε παραµέτρους όπως 
το MTVWB και το TLGWB, οι οποίες παρέχουν ένα 
µέγεθος του φορτίου όγκου σε ολόκληρο το σώµα. 
Φαίνεται ότι οι τιµές MTV και TLG του πρωτοπαθούς 
όγκου του παγκρέατος θα µπορούσαν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν ως δείκτες του φορτίου όγκου 
ολόκληρου του σώµατος, δεδοµένης της συσχέ-
τισης τους µε το MTV  και το TLG .WB WB

Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 40-47

Τυπικά και άτυπα ευρήματα σε μη-
καρκινωματώδεις νόσους  

Altini Corinna, Lavelli Valentina, Ruta Rossella, 
Ferrari Cristina, Nappi Anna Giulia, Pisani 

Antonio, Sardaro Angela, Rubini Giuseppe 

18Η υβριδική PET/CT απεικόνιση µε F-FDG παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε την µεταβολική δραστη-
ριότητα ιστών και οργάνων σε συνδυασµό µε ανατο-
µικές πληροφορίες. Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από  
το πλεονέκτηµα της ολοσωµατικής απεικόνισης. Η 
18
F-FDG αποτελεί το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο 

ραδιοφάρµακο στην ογκολογία, χωρίς ωστόσο να 
αποτελεί ειδικό για τα κακοήθη νεοπλάσµατα 
ραδιοφάρµακο. Άλλες παθολογικές καταστάσεις 
όπως παρουσία φλεγµονώδων κυττάρων (π.χ. µακ-

ροφάγα), παρουσιάζουν επίσης, αυξηµένο µεταβο-
λισµό. Στη βιβλιογραφία καταγράφεται µεγάλος 
αριθµός τυπικών και άτυπων ευρηµάτων στην PET/ 

18CT απεικόνιση µε F-FDG PET/CT. Η δηµοσίευσή 
τους είναι θεµιτή αφενός για τη διάκριση αληθών 
και ѱευδών ευρηµάτων και αφετέρου για την κατα-
νόηση των παθοφυσιολογικών µηχανισµών που 
είναι υπεύθυνοι για τις εικόνες που λαµβάνονται. 
Σηµειώνεται επίσης, η µεγάλη σηµασία της συναξι-
ολόγησης του ιστορικού του ασθενούς, των θερα-
πειών στις οποίες έχει υποβληθεί, καθώς και της συ-
νεκτίµησης άλλων εργαστηριακών και απεικονιστι-
κών εξετάσεων προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 
µε ασφάλεια η διαφορική διάγνωση για κάθε περίπ-
τωση. 

    Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 48-59

Ποιότητα και ασφάλεια των παρεχομένων 
υπηρεσιών από τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής: 

Ορισμοί και ανασκόπηση της τρέχουσας 
βιβλιογραφίας

E. Giannoula, E. Panagiotidis, I. Katsikavelas, V. 
Chatzipavlidou, C. Sachpekidis, P. Bamidis, V. 

Raftopoulos, I. Iakovou
 
Η υφιστάµενη βιβλιογραφία καταγράφει µια έντονη 
απόκλιση µεταξύ των ραγδαίων εξελίξεων και της 
προόδου της ιατρικής επιστήµης και της παράλλη-
λης επιδείνωσης της ποιότητας και της ασφάλειας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών υγειονοµικής περί-
θαλѱης. Οι απόπειρες διερεύνησης και καταγρα-
φής του επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών 
από τµήµατα πυρηνικής ιατρικής, που απαντώνται 
στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι σχετικά περιορισµέ-
νες και συχνά διφορούµενες. Τα περισσότερα τµή-
µατα πυρηνικής ιατρικής παρέχουν υπηρεσίες ιδίου 
τύπου, αλλά όχι της ίδιας ποιότητας, ενώ οι αντιλή-
ѱεις των ασθενών δε συµφωνούν πάντα µε τις αντι-
λήѱεις των επαγγελµατιών υγείας. Ο πολυδιάστα-
τος χαρακτήρας της ποιότητας και της ασφάλειας, 
που απορρέει από τα διαφορετικά κριτήρια και πρό-
τυπα µε τα οποία διάφορες οµάδες του πληθυσµού 
επιχειρούν να τα ερµηνεύσουν και να τα αξιολογή-
σουν, δικαιολογεί αυτές τις αποκλίσεις, σε ό,τι αφο-
ρά τις περισσότερες από τις διαστάσεις τις ποιότη-
τας και ασφάλειας που µελετήθηκαν. Η χρήση ρα-
διοφαρµάκων και η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινο-
βολία χαρακτηρίζει µοναδικά των ειδικότητα και τη 
διαφοροποιεί από κάθε άλλη, επηρεάζοντας δρα-
µατικά αυτές τις αντιλήѱεις, ανεξάρτητα από το εάν 
τα µέτρα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας κα-
λύπτουν ήδη την προστασία από την ακτινοβολία, 
τη συντήρηση οργάνων, τον χειρισµό ραδιοφαρµά-
κων και τη διαχείριση όλων των άλλων πτυχών της 
περίθαλѱης των ασθενών. Στον αντίποδα η άσκηση 
της πυρηνικής ιατρικής µε επίκεντρο τον ασθενή, η 
διασφάλιση ισχυρής σχέσης και επικοινωνίας µε τον 
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ασθενή, η πλήρης και συστηµατική ενηµέρωσή του, 
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση 
της ικανοποίησης του από τις παρεχόµενες υπηρε-
σίες.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 60-66

Περιπτώσεις ψευδώς θετικών ευρημάτων σε 
μελέτες υπολογιστικής ποζιτρονιακής 

18τομογραφίας (PET/CT) με F-φθοριούχο 
νάτριο (NaF) στην ογκολογική απεικόνιση. 
Μια ανασκόπηση περιπτώσεων από ένα 
τμήμα πυρηνικής ιατρικής τριτοβάθμιου 

νοσοκομείου  

Sharjeel Usmani, Najeeb Ahmed, Samreen 
Muza�ar, Fahad Mara�, Abdulredha Esmail, 

Gopinath Gnanasegaran,Tim Van den Wyngaert 

18
Το 18 φθόριο-φθοριούχο νάτριο ( F-NaF) είναι ένα 
ραδιοφάρµακο τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρο-
νίων (ΡΕΤ) που χρησιµοποιείται κυρίως για την στα-
διοποίηση νεοπλασιών όσον αφορά το σκελετό, 
αλλά µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί στην αξιολό-
γηση των µη νεοπλασµατικών νόσων των οστών και 

18
των αρθρώσεων. Το F-NaF είναι ένας άριστος ιχνη-
θέτης οστών µε υѱηλή πρόσληѱη στο σκελετό λό-
γω της ευνοϊκής βιοκατανοµής µε υѱηλό ποσοστό 
απόσπασης µε την πρώτη δίοδο, της περιορισµένης 
σύνδεσης µε τις πρωτεΐνες πλάσµατος και της άµε-
σης νεφρικής κάθαρσης. Η  υπολογιστική ποζιτρο-

18
νιακή τοµογραφία µε F-NaF είναι ιδιαίτερα ευαίσθ-
ητη στον εντοπισµό τόσο των σκληρυντικών όσο και 
των λυτικών µεταστατικών βλαβών των οστών. Έχει 

18
παρατηρηθεί αυξηµένη F-NaF πρόσληѱη σε κα-
λοήθεις αλλοιώσεις των οστών που όµως µπορεί να 
µιµείται κακοήθη παθολογία. Σε αυτές τις περιπτώ-

18σεις, το πρότυπο της πρόσληѱης F-NaF µπορεί να 
συσχετισθεί µε µια συγκεκριµένη διάγνωση, ενώ η 
συνεκτίµηση µε κλινικές πληροφορίες και ανατο-
µικά δεδοµένα από τη συνυπάρχουσα CT είναι απα-
ραίτητη για τη σωστή διάγνωση. Στο παρόν άρθρο, 
παρουσιάζουµε µια σειρά κλινικών περιπτώσεων µε 

18παραδείγµατα πρόσληѱης F-NaF σε καλοήθεις 
βλάβες που µπορούν να προσοµοιώσουν κακοήθη 
παθολογία.

    Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 67-75

18
Η συμβολή του F-FDG PET/CT στην 

αξιολόγηση της απόκρισης στη θεραπεία 
λεμφώματος Burkitt: Πλήρης μεταβολική 

ανταπόκριση (CR) σε  περιτοναϊκό superscan

Christos Sachpekidis, Paraskevi Exadaktylou, 
Dimitrios Katsampoukas, Efstratios Moralidis, 

Georgios Arsos
 
Το περιτόναιο αποτελεί µία σπάνια εξωλεµφαδενική 
εντόπιση των λεµφωµάτων, πιο συχνά σχετιζόµενη 

µε επιθετικούς ιστολογικούς τύπους non-Hodgkin 
λεµφωµάτων. Η διάχυτη/καθολική συµµετοχή του 
περιτοναίου είναι γνωστή ως peritoneal lymphoma-
tosis ή µε τον όρο 'peritoneal super scan' λόγω της 

18
µειωµένης σχετικά πρόσληѱης της F-FDG από όρ-
γανα που φυσιολογικά παρουσιάζουν αυξηµένη 
πρόσληѱη, όπως πρόσφατα περιγράφεται σε PET/ 
CT µελέτες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζου-
µε την περίπτωση ενός ασθενούς µε λέµφωµα Bur-
kitt και εικόνα 'peritoneal super scan' στην αρχική 
PET/CT µελέτη ο οποίος είχε πλήρη µεταβολική αν-
ταπόκριση (CMR) µετά από θεραπεία µε R-CHOP.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 76-78 

Ό,τι ακτινοβολεί δεν είναι καρκίνος του 
προστάτη: Τυχαίο εύρημα μηνιγγιώματος με 

αυξημένη PSMA πρόσληψη  

Maarten Haemels, Sander Jentjens, Frederik 
Cleeren, Raf Sciot, Julie Lambert, Koen Van Laere, 

Karolien Go�n

Παρουσιάζουµε µια περίπτωση ενός ασθενούς 79 
ετών µε ιστορικό ριζικής προστατεκτοµής λόγω 
καρκίνου του προστάτη pT3aN0 (Gleason 7). Λόγω 
του ελαφρώς αυξηµένου επιπέδου ειδικού προστα-
τικού αντιγόνου (PSA: 0,35ng/dL), πραγµατοποι-
ήθηκε ολόσωµη απεικόνιση ποζιτρονιακής υπολο-
γιστικής τοµογραφίας µε 18φθόριο-ειδικό προστα-

18τικό αντιγόνο µεµβράνης ( F-PSMA-1007 PET/CT), 
χωρίς ευρήµατα υποτροπής. Ωστόσο, παρατηρή-
θηκε µια οζώδης βλάβη µε µετρίου βαθµού αυξη-
µένη πρόσληѱη PSMA στην αριστερή ινιακή περι-
οχή, ενδεικτική µηνιγγιώµατος, η οποία επιβεβαι-
ώθηκε σε απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού 
(MRI). Ένα χρόνο αργότερα, η βλάβη εξαιρέθηκε 
λόγω ανάπτυξης της. Η ιστολογία επιβεβαίωσε τη 
διάγνωση του µηνιγγιώµατος µεταβατικού τύπου 
(WHO βαθµός 1).
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 79-80

Εντοπισμός ενεργού αιμορραγίας με 
σπινθηρογράφημα ανίχνευσης αιμορραγίας 

γαστρεντερικού συστήματος (ΓΕΣ), σε ασθενή 
με νευροϊνομάτωση νήστιδας σε έδαφος von 
Recklinghausen: Αναφορά περιστατικού και 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

Milo� Stevi�, Marina Vlajkovi�, Filip Veli�kovi�, 
Goran Stanojevi�, Milica Nestorovi�, Filip Petrovi�

Ασθενής 69 ετών µε νευροϊνωµάτωση τύπου 1 (νό-
σος Von Recklinghause) εισήχθη στο νοσοκοµείο µε 
µαζική αιµορραγία ΓΕΣ. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
αξονική  αγγειογραφία, απεικόνιση µαγνητικού 
συντονισµού (MRI), οισοφαγο-γαστρο-δωδεκαδακ-
τυλο-σκόπηση και κολονοσκόπηση, χωρίς επιτυχή 
ανίχνευση του σηµείου αιµορραγίας. Η MRI ανέδειξε
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την ύπαρξη µάζας στην ελάσσονα πύελο. Ακολού-
θησε, σπινθηρογράφηµα ανίχνευσης αιµορραγίας 
πεπτικού, (gastrointestinal bleeding scintigraphy, 

99mGIBS) µε αυτόλογα επισηµασµένα µε Tc  ερυθρο-
κύτταρα, το οποίο ανέδειξε ενεργό ενδοαυλική 
αιµορραγία, µε προβολή στη νήστιδα και ροή  προς 
το κατιόν, το σιγµοειδές και το ορθό κόλον. Χει-
ρουργικά ανευρέθηκαν όγκοι στη νήστιδα µε ενερ-
γό αιµορραγία. Πραγµατοποιήθηκε εκτοµή και ανασ-
τόµωση. Η ιστοπαθολογική έκθεση αποκάλυѱε εντε-
ρική νευροϊνωµάτωση. Στο  περιστατικό αυτό, το 
GIBS κρίθηκε χρήσιµο για την ανίχνευση και εντό-
πιση της θέσης ενεργού αιµορραγίας του λεπτού 
εντέρου  και συνέβαλε στην θεραπευτική διαχείριση 
του ασθενούς µε τον προγραµµατισµό της χειρουρ-
γικής επέµβασης. 
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 81-85

Σπάνιο πρωτοπαθές καρκίνωμα πλακώδους 
18

υπεζωκότα σε F-FDG PET/CT  

Liu Xiao, Wen jie Zhang, Lin Li 

Παρουσιάζεται µια σπάνια περίπτωση υπεζωκο-
τικού πρωτοπαθούς καρκινώµατος πλακωδών κυτ-
τάρων (SCC) σε τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίου 
φθορίου-18-φθοροδεοξυγλυκόζης / υπολογιστικής 

18τοµογραφίας ( F-FDG PET/CT). Εκδηλώθηκε ως 
πολλαπλά υπεζωκοτικά οζίδια µε µέτρια πρόσληѱη 
18F-FDG και µαζική υπεζωκοτική συλλογή στο PET/ 
CT. Το αποτέλεσµα της παθολογίας υποστήριξε το 
πρωτοπαθές  καρκίνωµα πλακωδών κυττάρων. Η 
περίπτωσή µας τόνισε ότι το SCC πρέπει να συµπε-
ριληφθεί στη διαφορική διάγνωση των πολλαπλών 
υπεζωκοτικών βλαβών. Άλλες διαφορικές διαγνώ-
σεις αποτελούν το µεσοθηλίωµα, ο µονήρης ινώδης 
όγκος και οι µεταστάσεις.

    Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 86-87

Σύγχρονο αμφοτερόπλευρο διαγοκυτταρικό 
καρκίνωμα νεφρού και καρκίνωμα προστάτη 

18
αδένα σε F-FDG PET/CT απεικόνιση σε έναν 

ασθενή

Liu Xiao, Wen Jie Zhang, Xiao Hong Ou, Lin Li
 
Αναφορά περιστατικού σύγχρονου αµφοτερόπλευ-
ρου διαγοκυτταρικού καρκινώµατος νεφρού και 
καρκίνου προστάτη σε άνδρα 62 ετών. Σε τοµο-

18
γραφία εκποµπής ποζιτρονίων ( F-FDG PET/CT), 
αναδείχθηκε µάζα αριστερού νεφρού µε αυξηµένη 

18
πρόσληѱη F-FDG (SUVmax=8,12), και σύγχρονη 
µάζα δεξιού νεφρού µε SUVmax=2,99. Παράλληλα 

18
εντοπίζεται µέτρια πρόσληѱη F-FDG σε βλάβη του 
προστάτη αδένα (SUVmax=4,19). Οι ιστοπαθολογι-
κές εκθέσεις ανέδειξαν και για τις δύο νεφρικές µά-

ζες διαυγοκυτταρικού τύπου καρκινώµατα (Grade 
2&3 για τις µάζες δεξιά & αριστερά αντίστοιχα κατά 
ISUP), ενώ τα παρασκευάσµατα της προστατεκτο-
µής αφορούσαν σε τυπικό καρκίνωµα προστάτη.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 88-89 

Υψηλού βαθμού αυξημένη μεταβολική 
δραστηριότητα στη μήτρα προκληθείσα εκ 

τεχνήματος εξασθένησης 

Junjun Cheng, Xiaohong Ou 

Τριαντατετράχρονη γυναίκα µε κοιλιακό άλγος από 
διµήνου υπεβλήθη σε υπερηχογραφία που ανέδειξε 
µια υπο-ηχογενή µάζα µε διήθηση του αριστερού 
ορθού κοιλιακού µυός. Η ιστοπαθολογική διάγνωση 
της εξαιρεθήσας βλάβης ήταν συµβατή µε µεταστα-
τικό αδενοκαρκίνωµα άγνωστης προέλευσης. Η 
ολόσωµη υπολογιστική τοµογραφία εκποµπής πο-

18ζιτρονίων µε 18-φθόριο-δεσοξυγλυκόζη ( F-FDG 
PET/CT) για την ανάδειξη πρωτοπαθούς βλάβης 
ανέδειξε αυξηµένη µεταβολική δραστηριότητα 
στην πύελο, χωρίς άλλη εστία παθολογικής πρόσ-
ληѱης του ραδιοφαρµάκου. Οι εικόνες εγκάρσιων 
τοµών ανέδειξαν έντονη µεταβολική δραστηριό-
τητα στο σώµα της µήτρας, χωρίς να αντιστοιχεί σε 
κάποια µορφολογική ανωµαλία. Ωστόσο, οι εικόνες 
χωρίς επιδιόρθωση εξασθένησης δεν έδειξαν ση-
µαντική διαφοροποίηση συγκριτικά µε τη διορθω-
µένη εικόνα εξασθένησης. Εποµένως, η πιθανότητα 
αλλοίωσης της µήτρας δεν µπορούσε να αποκλεισ-
τεί. Επειδή η περιοχή υѱηλής έντασης βρέθηκε αµέ-
σως πίσω από την ουροδόχο κύστη, εξετάστηκε η 
πιθανότητα τεχνήµατος. Προκειµένου να βρεθεί µια 
αξιόπιστη εξήγηση για το φαινόµενο, ο ασθενής 

18
υποβλήθηκε σε δεύτερη F-FDG PET/CT µελέτη µία 
ηµέρα αργότερα. Δεν παρατηρήθηκε παθολογική 
µεταβολική δραστηριότητα στη µήτρα, όπως στην 

18πρώτη F-FDG PET/CT µελέτη.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 90-91

131Συγκέντρωση I σε ολιγοδενδρογλοίωμα: 
πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση  

Lingzhi Cao, Fanhui Yang, Suping Li, Jianping Xie

131
Παθολογική συγκέντρωση I στην κρανιοεγκεφα-
λική χώρα έχει αναφερθεί λόγω αποµακρυσµένης 
µετάστασης από διαφοροποιηµένο καρκίνωµα του 
θυρεοειδή αδένα, ενδοοστικού αιµαγγειώµατος και 
µηνιγγιώµατος. Σε αυτήν την περίπτωση, παρατηρή-

131θηκε συγκέντρωση I σε ολιγοδενδρογλοίωµα, η 
οποία µειώθηκε µετά τη χειρουργική επέµβαση. 
Είναι αναγκαία περισσότερη έρευνα για την εξακρί-
βωση του µηχανισµού της συγκεκριµένης συγκέν-

131τρωσης Ι.
Hell J Nucl Med 2020; 23(1): 92-93
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