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ΠΕριληψη: η 18FDG PET-CT είναι μια καινούργια αναίμακτη απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποι-
είται πλέον ευρέως στη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με κακοήθη νόσο. ιδιαίτερα χρήσι-
μη έχει αποδειχθεί η μέθοδος στους ασθενείς με λέμφωμα οι οποίοι αποτελούν και την πλειονότητα των 
εξεταζόμενων ασθενών στα τμήματα PET-CT παγκοσμίως. η 18FDG PET-CT χρησιμοποιείται στην αρ-
χική σταδιοποίηση, την επανασταδιοποίηση μετά από το τέλος της εφαρμοζόμενης αγωγής, την πρώιμη 
εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την παρακολούθηση των ασθενών. Είναι πιο ευαίσθητη 
και ειδική μέθοδος από το σπινθηρογράφημα με 67Ga και την αξονική τομογραφία (CT) όσον αφορά τη 
διάκριση μεταξύ ουλώδους συνδετικού ιστού και ενεργού νόσου, πρόβλημα συχνά απαντώμενο στους 
ασθενείς αυτούς μετά από το πέρας της αγωγής. η σωστή γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και πε-
ριορισμών της μεθόδου, της φυσιολογικής κατανομής της 18FDG και των παραλλαγών της και της ιδι-
αιτερότητας των υποτύπων του λεμφώματος αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για τη σωστή ερμηνεία 
των PET-CT scans και την αποφυγή ψευδώς θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων. ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται σήμερα στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ερμηνεία των εικόνων και τη σωστότε-
ρη αξιολόγηση τους με απώτερο στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του PET στην τελική επανασταδιοποίηση του λεμφώματος Hodgkin 
υποδεικνύουν ότι το PET έχει υψηλή προβλεπτική αξία για την έκβαση, αλλά υπάρχουν προβλήματα 
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. η θεραπεία προσαρμοσμένη στην πρώιμη PET-ανταπόκριση είναι 
πειραματική και αποτελεί αντικείμενο καλά σχεδιασμένων προοπτικών μελετών που είναι σε εξέλιξη, 
και αναμένονται να μας υποδείξουν ποιές ομάδες ασθενών θα ωφεληθούν από μια τέτοια θεραπευτι-
κή στρατηγική.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron 

Emission Tomography-PET) με δεσοξυγλυκόζη επιση-
μασμένη με 18F (18FDG) και κυρίως η PET σε συνδυα-
σμό με χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία (CT) (PET/
CT) είναι μια σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος που χρη-
σιμοποιείται ευρέως στη διερεύνηση των κακοήθων νε-
οπλασιών, ιδιαίτερα δε των λεμφωμάτων των οποίων οι 
περισσότεροι ιστολογικοί υπότυποι παρουσιάζουν λίαν 
υψηλή πρόσληψη 18FDG.1,2 

το λέμφωμα Hodgkin (ηL) και από τα μη Hodgkin 
(NHL) το διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL), το 
οζώδες και το λέμφωμα του μανδύα προσλαμβάνουν 18FDG 
σε ποσοστό σχεδόν 100%. ο μηχανισμός πρόσληψης εί-
ναι διαφορετικός στο HL σε σχέση με τα NHL. ςτο HL 
τα νεοπλασματικά κύτταρα Hodgkin και Reed-Stenberg 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 1% του κυτ-
ταρικού πληθυσμού του διηθημένου λεμφαδένα, ενώ κυ-
ριαρχούν κύτταρα του αντιδραστικού «φλεγμονώδους» 
υποστρώματος. τα κύτταρα αυτά είναι μεταβολικά πο-
λύ ενεργά και σε αυτά οφείλεται, κυρίως, η πρόσληψη 
18FDG καθώς και η απουσία πρόσληψης μετά από θερα-
πεία παρά το γεγονός της παραμονής μεγάλου μεγέθους 
υπολειμματικών μαζών. Αντίθετα, στα NHL η πρόσληψη 
οφείλεται κυρίως στα κακοήθη κύτταρα που συνιστούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό κυτταρικού πληθυσμού και εξαρ-
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τάται άμεσα από τον αριθμό και το ρυθμό πολλαπλασι-
ασμού τους.3 Έτσι η ένταση της πρόσληψης (υψηλότερο 
SUV) είναι συνήθως υψηλότερη στα επιθετικά απ’ ότι 
στα χαμηλής κακοηθείας λεμφώματα, μεταξύ των οποί-
ων το λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα και το σπλη-
νικό λέμφωμα οριακής ζώνης προσλαμβάνουν 18FDG σε 
ποσοστό μικρότερο του 50% και –ως εκ τούτου– η μέ-
θοδος δεν ενδείκνυται στη διερεύνησή τους.2 τα αποτε-
λέσματα της PET/CT μπορεί επίσης να επηρεαστούν και 
από την εντόπιση της νόσου. το λέμφωμα στομάχου όπως 
και άλλα λεμφώματα του πεπτικού σωλήνα ανιχνεύονται 
δυσκολότερα από τα λεμφαδενικά ή άλλα εξωλεμφαδε-
νικά λεμφώματα.

Ψευδώς Αρνητικές Εικόνες
η κύρια αιτία ψευδώς αρνητικής μελέτης στους ασθε-

νείς με λέμφωμα είναι η απουσία πρόσληψης ή η χαμη-
λή πρόσληψη 18FDG από τον συγκεκριμένο ιστολογικό 
υπότυπο, όπως έχει ήδη προαναφερθεί.

το μέγεθος της βλάβης αποτελεί μία δεύτερη -αν και 
όχι τόσο συχνή στο λέμφωμα- αιτία ψευδώς αρνητικής 
PET/CT μελέτης. Επίσημα η διακριτική ικανότητα των 
PET/CT scanners είναι περίπου 6-7 mm. Εντούτοις, βλά-
βες μικρότερες του 1cm μπορεί να μην απεικονισθούν, 
ιδιαίτερα όταν περιβάλλονται από ιστούς με χαμηλή πρό-
σληψη 18FDG (π.χ. πνευμονικό παρέγχυμα), λόγω του 
φαινομένου του μερικού όγκου (Partial Volume Effect) ή 
όταν έχουν οι ίδιες χαμηλή πρόσληψη ή τέλος όταν βρί-
σκονται κοντά σε φυσιολογικές δομές με υψηλή πρόσλη-
ψη 18FDG (π.χ. ουροποιητικό σύστημα, μυοκάρδιο).4,5

Αντίθετα, παρά την έντονη πρόσληψη από τη φαιά 
ουσία του εγκεφάλου (λόγω της άμεσης εξάρτησης του 
μεταβολισμού της από τη γλυκόζη), που εμποδίζει την 
απεικόνιση μικρών μεταστατικών εστιών σε άλλες κακο-
ήθεις νόσους (π.χ. σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύ-
μονα), το λέμφωμα εγκεφάλου απεικονίζεται λόγω της 
λίαν αυξημένης του πρόσληψης. ςε ασθενείς μάλιστα με 
HIV λοίμωξη η εστιακά αυξημένη πρόσληψη θέτει τη 
διάγνωση του λεμφώματος σε ασθενείς με νευρολογική 
συμπτωματολογία.6,7

η εκτέλεση της μελέτης πολύ σύντομα μετά τη χημει-
οθεραπεία είναι μια τρίτη αιτία ψευδώς αρνητικών ευρη-
μάτων. οφείλεται σε προσωρινή αναστολή της πρόσληψης 
18FDG από βιολογικά ενεργά καρκινικά κύτταρα ευθύς 
μετά την έναρξη της θεραπείας (φαινόμενο “stunning” 
των καρκινικών κυττάρων). μελέτες έχουν δείξει ότι κά-
ποια κυτταροστατικά φάρμακα αναστέλλουν άμεσα την 
δράση της εξοκινάσης της γλυκόζης στο κυτταρόπλασμα 
και κατά συνέπεια την πρόσληψη 18FDG από το κύτταρο, 
ενώ αυτό είναι ακόμη μεταβολικά ενεργό.8 για το λόγο 
αυτό συνιστάται η PET/CT να μη γίνεται πριν περάσουν 
10 τουλάχιστον ημέρες μετά από την τελευταία συνεδρία 

χημειοθεραπείας ή να γίνεται όσο πιο κοντά στον επόμε-
νο κύκλο για τις μεσοθεραπευτικές (interim) μελέτες, για 
δε τις μελέτες μετά το πέρας της θεραπείας 21-30 ημέρες 
μετά τον τελευταίο κύκλο .9

Ψευδώς Θετικές Εικόνες
οι συχνότερες ψευδώς θετικές εικόνες οφείλονται 

σε καλοήθεις φλεγμονώδεις εξεργασίες, κοκκιωματώ-
δη νόσο και λοιμώξεις. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη 
πρόσληψη από τα κύτταρα που συμμετέχουν στη φλεγ-
μονώδη διεργασία (λευκά αιμοσφαίρια, μονοκύτταρα, 
μακροφάγα κ.λπ.).10,11

οι ασθενείς με λεμφώματα είναι επιρρεπείς σε λοι-
μώξεις και φλεγμονές λόγω της ανοσοκαταστολής που 
προκαλείται τόσο από τη νόσο όσο και από την εφαρμο-
ζόμενη χημειοθεραπεία. η διάκριση μεταξύ καλοήθους 
εξεργασίας και μεταβολικά ενεργού νόσου είναι συχνά 
αδύνατη στις περιπτώσεις αυτές. ςημαντική βοήθεια σε 
τέτοια περίπτωση μπορεί να προσφέρει το λεπτομερές 
ιστορικό, η αλλαγή της κατανομής των παθολογικών 
εστιών με την εμφάνιση νέων σε περιοχές που δεν είχαν 
αρχικά νόσο (ειδικά στα HL) καθώς και οι καθυστερη-
μένες λήψεις (120 min) στις οποίες η πρόσληψη από τις 
καλοήθεις βλάβες μειώνεται ενώ στην ενεργό νόσο μέ-
νει σταθερή ή και αυξάνεται.12

ςτους ασθενείς με λεμφώματα, εκτός από τις κοινές 
φλεγμονές και λοιμώξεις ή την ενεργοποίηση ήδη υπάρ-
χουσας κοκκιωματώδους νόσου, άλλες αιτίες μπορεί επί-
σης να προκαλέσουν «ψευδώς θετικές» εικόνες. Διάχυτα 
ή και εστιακά αυξημένη πρόσληψη από το πνευμονικό 
παρέγχυμα μπορεί να οφείλεται σε τοξικότητα από τη 
χορήγηση μπλεομυκίνης ή ριτουξιμάμπης ή σε κυψελι-
δίτιδα λόγω χημειοθεραπείας.13 Παθολογική πρόσληψη 
18FDG σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου με την τυπική 
κατανομή της σαρκοείδωσης μπορεί να οφείλεται σε σαρ-
κοειδικού τύπου αντίδραση (sarcoid-like reaction). ςτην 
τελευταία αυτή περίπτωση μόνο η βιοψία μπορεί να δι-
ευκρινίσει τη φύση του ευρήματος.14 

Αυξημένη πρόσληψη μπορεί επίσης να παρατηρηθεί 
μετά από ακτινοθεραπεία, στις κορυφές των πνευμόνων 
και οπισθοπεριτοναϊκά λόγω μετακτινικής φλεγμονής.15 
η πρόσληψη αυτή μπορεί να εμμένει έως και 4-6 μήνες 
μετά την ακτινοθεραπεία σε ορισμένες περιπτώσεις για 
το λόγο αυτό συνιστάται αναμονή τουλάχιστον 3 μηνών 
μετά από ακτινοθεραπεία πριν την εκτέλεση PET/CT 
μελέτης. το διάστημα αυτό θεωρείται ασφαλές για τους 
ασθενείς με λέμφωμα.

μετεγχειρητικές ουλές μπορεί να παρουσιάσουν αυ-
ξημένη πρόσληψη έως και 6 μήνες μετά από την επέμ-
βαση ανάλογα με τον ιστό που έχει τραυματισθεί, αφού 
π.χ. τα οστά επουλώνονται πολύ αργότερα από τα μα-
λακά μόρια.16
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για την αποφυγή αξιολόγησης «ψευδώς θετικών» ευ-
ρημάτων πρέπει να λαμβάνει κανείς υπ’όψιν περιπτώσεις 
στις οποίες μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη πρόσληψη 
18FDG χωρίς αυτή να οφείλεται σε ενεργό νόσο.

Αυξημένη πρόσληψη στις τραχηλικές χώρες και πα-
ρασπονδυλικά στη θωρακική, κυρίως, μοίρα της σπονδυ-
λικής στήλης μπορεί να οφείλεται σε ενεργοποίηση -σε 
κατάσταση ψύχους- του φαιού θερμογενετικού λίπους 
(brown fat) σε άτομα με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος 
(body mass index). το φαινόμενο οφείλεται σε διέγερ-
ση από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και μπορεί να 
ανασταλεί με τη χορήγηση β-αναστολέα, ιδίως στις πε-
ριπτώσεις που η νόσος εντοπίζεται στον τράχηλο, αν και 
ο συνδυασμός PET/CT ελαχιστοποιεί το πρόβλημα αξιο-
λόγησης εστιών αυξημένης πρόσληψης που δεν αντιστοι-
χούν σε συγκεκριμένες ανατομικές οντότητες.17

 ο μυελός των οστών προσλαμβάνει ελάχιστα 18FDG. 
Διάχυτα αυξημένη πρόσληψη μπορεί να παρατηρηθεί μετά 
από πρόσφατη χορήγηση αιμοποιητικών αυξητικών πα-
ραγόντων, οπότε παρατηρείται συγχρόνως και διάχυτα 
αυξημένη πρόσληψη από τον σπλήνα, σε παρατεταμένο 
εμπύρετο ως και κατά την αρχική διάγνωση στο HL κυ-
ρίως λόγω αντιδραστικής υπερπλασίας που προκαλείται 
από την αυξημένη έκκριση κυτταροκινών. Αντίθετα σε 
κάθε περίπτωση εστιακής και ανομοιογενώς αυξημένης 
πρόσληψης 18FDG πρέπει να τίθεται η υπόνοια διηθήσε-
ως από τη νόσο.18

ςε νεαρά άτομα φυσιολογικά αυξημένη πρόσληψη πα-
ρατηρείται συχνά στις παρίσθμιες αμυγδαλές και στους 
σιελογόνους αδένες, η οποία μάλιστα μπορεί να επιταθεί 
μετά από τη χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία καθώς και 
στις δερματικές πτυχές και τους ιδρωτοποιούς αδένες της 
μασχάλης. η πρόσληψη αυτή είναι συνήθως συμμετρική 
και δε δημιουργεί διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα.19

Φυσιολογικά αυξημένη πρόσληψη μπορεί να παρου-
σιαστεί, τέλος, στο θύμο αδένα σε ποσοστό έως και 30% 
σε άτομα νεότερα των 30 ετών.20 η ένταση της πρόσλη-
ψης είναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού λιπώδους 
εκφύλισης που παρουσιάζει ο αδένας στην CT. Απεικό-
νιση του θύμου αδένα μπορεί να παρατηρηθεί επίσης 
και σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς μετά από χημει-
οθεραπεία ή χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου (131ι) λόγω 
αντιδραστικής υπερπλασίας αυτού (thymic rebound).21 
η χαρακτηριστική μορφολογία του θύμου αδένα υπό τη 
μορφή ανάστροφου V σε συνδυασμό με την εικόνα στην 
CT βοηθούν στην ταυτοποίησή του. Εντούτοις μερικές 
φορές η διάκριση μεταξύ φυσιολογικής πρόσληψης από 
το θύμο αδένα και νόσου του προσθίου μεσοθωρακίου 
μπορεί να είναι αρκετά δυσχερής.

Αξιολόγηση των Εικόνων PET/CT
η αξιολόγηση της πρόσληψης της 18FDG γίνεται κατά 

κανόνα με ποιοτικά κριτήρια ιδίως στην αρχική διάγνωση. 
Παθολογική χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πρόσληψη πα-
ρατηρείται σε δομή εκτός των φυσιολογικών. Υπάρχουν 
εντούτοις εργαστήρια που χρησιμοποιούν ποσοτικές πα-
ραμέτρους (κυρίως την SUV) ιδιαίτερα στις μεσοθερα-
πευτικές και μεταθεραπευτικές μελέτες. Από τη διεθνή 
βιβλιογραφία δεν προκύπτει σε καμμία περίπτωση ότι η 
ποσοτική αξιολόγηση υπερτερεί της ποιοτικής στο HL. 
η θέσπιση εντούτοις ενιαίων αξιόπιστων κριτηρίων αξι-
ολόγησης των εικόνων PET/CT είναι σημαντική για τη 
σύγκριση των αποτελεσμάτων από διαφορετικά τμήμα-
τα και την αξιοπιστία των κλινικών δοκιμών.

το 2007 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά κριτήρια 
αξιολόγησης του μεταθεραπευτικού PET/CT βασισμένα 
στη συλλογική εμπειρία των μελών της διεθνούς επιτρο-
πής που τα θέσπισε (International Harmonization Project 
- IHP).9 τα κριτήρια αυτά είναι ποιοτικά, βασίζονται δη-
λαδή αποκλειστικά στην οπτική εκτίμηση της πρόσληψης 
(visual assessment). για υπολειμματικές βλάβες μεγίστης 
διαμέτρου ≥2 cm ,όπου κι αν αυτές εντοπίζονται, ως θε-
τική αξιολογείται η πρόσληψη που υπερβαίνει αυτή των 
αγγειακών δομών του μεσοθωρακίου. για βλάβες <2 cm 
ως θετική αξιολογείται η πρόσληψη που υπερβαίνει αυ-
τή των περιβαλλόντων ιστών (background-bkg). Ειδικά 
κριτήρια προτάθηκαν επίσης για τις ηπατικές, σπληνι-
κές και πνευμονικές βλάβες ως και την πρόσληψη από 
το μυελό των οστών.

Παρά τη χρησιμότητα και αξιοπιστία των κριτηρίων 
αυτών για τις μελέτες μετά από την ολοκλήρωση της θε-
ραπείας υπήρχαν περιορισμοί στη χρήση τους στις με-
σοθεραπευτικές μελέτες. ςτις μελέτες αυτές, ιδιαίτερα 
όταν πραγματοποιούνται στα πλαίσια κλινικών δοκιμών 
οπότε και στόχος είναι η εκτίμηση της πρώιμης ανταπό-
κρισης στη θεραπεία και η έγκαιρη τροποποίησή της σε 
μη ανταπόκριση, είναι προτιμότερο ως σημείο αναφο-
ράς να χρησιμοποιείται ιστός με υψηλότερη πρόσληψη 
όπως π.χ. το ήπαρ. το 2009 προτάθηκαν κατόπιν συναί-
νεσης στη Deauville της γαλλίας κριτήρια για την αξι-
ολόγηση της interim μελέτης και τα κριτήρια αυτά στη 
συνέχεια καθιερώθηκαν.22 ςύμφωνα με αυτά πρέπει πά-
ντα να προηγείται βασική μελέτη πριν από την έναρξη 
της θεραπείας που χρησιμεύει ως μελέτη αναφοράς. ςτη 
συνέχεια η interim PET/CT αξιολογείται ποιοτικά με 
βάση μια 5-βάθμιο κλίμακα ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της βλάβης (Πίνακας 1). ο ουδός θετικότητας τοποθε-
τείται, ανάλογα με τη θεραπευτική τακτική που πρόκει-
ται να ακολουθηθεί, στο score 2 ή 3 της κλίμακας. Έτσι 
αν ο θεραπευτικός στόχος είναι η αποκλιμάκωση της θε-
ραπείας θετικές χαρακτηρίζονται οι μελέτες με score ≥2 
. Αν αντίθετα στόχος είναι η εντατικοποίηση της θερα-
πείας θετικές χαρακτηρίζονται οι μελέτες με score ≥3. η 
θέσπιση της 5-βαθμίου αυτής κλίμακας παρουσιάζει δύο 
σημαντικά πλεονεκτήματα: 
 1) η πρόσληψη αξιολογείται ανεξάρτητα από το μέγε-
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θος της βλάβης και έτσι αποφεύγονται τα σφάλματα 
μέτρησης μικρών, κυρίως, βλαβών.

 2) κάθε εστία αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα 
με την πρόσληψή της όσο μικρή και αν είναι αυτή. 
Παρά τις προσπάθειες προτυποποίησης της αξιολό-

γησης των ευρημάτων της PET/CT και της θέσπισης ει-
δικών, διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων, εξακολουθούν να 
υφίστανται προβλήματα αξιολόγησης ιδίως υπολειμμα-
τικών βλαβών με χαμηλή πρόσληψη. ςτην εργασία των 
Zilstra et al. συγκρίθηκε η αξιολόγηση της PET/CT από 
11 Πυρηνικούς ιατρούς και έναν έμπειρο σε θέματα PET/
CT Πυρηνικό ιατρό. Υπήρχε 82%-94% συμφωνία όταν 
η μελέτη ήταν θετική αλλά μόνο 45% όταν ήταν αρνητι-
κή σύμφωνα με τον έμπειρο απεικονιστή. οι μελετητές 
βρήκαν επίσης ότι όσο πιο έμπειρος είναι ο Πυρηνικός 
ιατρός τόσο λιγότερα είναι τα ψευδώς θετικά ευρήματα.23 
η ερώτηση που εύλογα προκύπτει είναι αν πρέπει μόνο 
έμπειροι Πυρηνικοί ιατροί να γνωματεύουν τις PET/CT. 
Αυτό επιβάλλεται στις κλινικές μελέτες στα πλαίσια των 
οποίων τα αποτελέσματα των PET/CT αξιολογούνται τό-
σο στα κέντρα όπου αυτές εκτελούνται όσο και από μια 
κεντρική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. ςτις περιπτώσεις 
αυτές το ποσοστό ασύμφωνων ευρημάτων ανέρχεται σε 
6% περίπου, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
είναι δε ακόμη μικρότερο όταν υπάρχει βασική μελέτη.24 
Αν και είναι δύσκολο στην καθημερινή πράξη κάθε PET/
CT μελέτη να αξιολογείται από κεντρική επιτροπή εμπει-
ρογνωμόνων φαίνεται ότι η εμπειρία είναι απαραίτητη, 
σε αμφίβολες δε περιπτώσεις καλό είναι η τελική αξιο-
λόγηση να γίνεται μετά από συναίνεση μεταξύ έμπειρων 
ιατρών. η βασική μελέτη είναι απαραίτητη για την ελα-
χιστοποίηση των ψευδώς θετικών ευρημάτων.

Εφαρμογές PET στο Λέμφωμα Hodgkin
η κλινική σταδιοποίηση του HL και των NHL είναι 

καθοριστική για να προσδιορίσουμε την θεραπευτική 
στρατηγική και την πρόγνωσή τους. η ακριβής απεικό-

νιση αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την σταδι-
οποίηση, και κατ’ επέκταση για τον αρχικό σχεδιασμό 
της θεραπείας, την εκτίμηση της ανταπόκρισης στο μέ-
σον και στο τέλος της θεραπείας, όπου ίσως πρέπει να 
πάρουμε νέες θεραπευτικές αποφάσεις, και τέλος για 
την μετέπειτα παρακολούθηση της νόσου. η CT, μετά 
την ενσωμάτωσή της στο σύστημα σταδιοποίησης κατά 
Ann Arbor,25 αποτελεί εδώ και δεκαετίες την καθιερωμέ-
νη απεικονιστική τεχνική για τη σταδιοποίηση των λεμ-
φωμάτων. H PET σε συνδυασμό με χαμηλής δόσης CT 
(PET/CT) έχει αναδειχθεί ως ακριβέστερο απεικονιστικό 
εργαλείο από την CT για την αρχική σταδιοποίηση των 
λεμφωμάτων, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ευαισθη-
σίας της PET στην ανίχνευση εξωλεμφαδενικής νόσου 
(όπως πνεύμονες, σπλήνας, μυελός) στους περισσότερους 
ιστολογικούς υποτύπους των λεμφωμάτων,26,27 ενώ PET 
και CT έχουν εφάμιλλη ειδικότητα στην ανίχνευση λεμ-
φαδενικής νόσου. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση της δραστηριότητα της FDG 
στους διάφορους ιστολογικούς υποτύπους. το HL, όπου η 
πρόσληψη της 18FDG αφορά το σύνολο σχεδόν των πε-
ριπτώσεων, αποτελεί το πρότυπο νόσημα για να εκτιμή-
σουμε την κλινική αξία της PET. Παρακάτω αναλύονται 
οι εφαρμογές της ρΕτ/CT στην αρχική σταδιοποίηση, το 
θεραπευτικό σχεδιασμό, την πρώιμη και τελική αξιολό-
γηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, και τέλος στην 
παρακολούθηση ασθενών με HL.

Αρχική σταδιοποίηση
ςτο HL η PET/CT ανιχνεύει 20-25% περισσότερες 

βλάβες συγκριτικά με τις άλλες συμβατικές απεικονι-
στικές τεχνικές, με αποτέλεσμα 10%-15% των ασθενών 
αυτών να εντάσσονται σε υψηλότερο στάδιο και να τρο-
ποποιείται ο θεραπευτικός τους σχεδιασμός.26,28 η χρη-
σιμότητα και η επίπτωσή της όμως στο θεραπευτικό 
σχεδιασμό είναι μάλλον περιορισμένη, δεδομένου ότι 
όλοι οι ασθενείς με HL λαμβάνουν συστηματική χημειο-
θεραπεία, ανεξαρτήτως σταδίου. Αν ο ασθενής εμφανίζει 
σταδίου ιιι-ιV νόσο και πρόκειται να λάβει παρατετα-
μένο σχήμα θεραπείας, η ανίχνευση περισσότερων εστι-
ών νόσου δε μεταβάλλει το θεραπευτικό σχεδιασμό. Αν 
όμως ο ασθενής μετά από σταδιοποίηση με CT εμφανί-
ζει περιορισμένου σταδίου καλής πρόγνωσης (μη ογκώδη 
σταδίου ιΑ ή ιιΑ) νόσο με πιθανότητα 85%-90% εκρί-
ζωσης της νόσου με βραχεία χημειοθεραπεία με ή χωρίς 
ακτινοβολία,29,30 τότε υπάρχει ο κίνδυνος υπερθεραπείας 
αν η νόσος ενταχθεί σε υψηλότερο στάδιο και χορηγη-
θεί παρατεταμένο σχήμα θεραπείας, με αμφίβολο όφε-
λος και εν δυνάμει επιβάρυνση του ασθενούς με πρώιμη 
και όψιμη τοξικότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία. Επο-
μένως, εκτός προοπτικών κλινικών μελετών, ασθενείς 
με περιορισμένου σταδίου νόσου βάσει CT, δεν πρέπει 

Πίνακας 1. Ποιοτική εκτίμηση της PET/CTσύμφωνα 
με την 5-βάθμιο κλίμακα της Deauville

1. Ουδεμία πρόσληψη

2. Πρόσληψη ≤ αυτής των αγγειακών δομών του 
μεσοθωρακίου

3. Πρόσληψη > των αγγειακών δομών του 
μεσοθωρακίου αλλά ≤ του ηπατικού παρεγχύματος

4. Ήπια αυξημένη πρόσληψη > ήπατος οπουδήποτε

5. Έντονα αυξημένη πρόσληψη > ήπατος οπουδήποτε 
ή/και νέες εστίες νόσου
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να υποβάλλονται σε PET/CT παρά μόνον αν πρόκειται 
να λάβουν προγραμματισμένη ακτινοβολία και απαιτεί-
ται καλύτερος σχεδιασμός του πεδίου ακτινοβόλησης ή 
αν απαιτείται αποσαφήνιση για κάποια βλάβη που απει-
κονίζεται στην CT. ςυνοψίζοντας, μέχρι να απαντηθούν 
σημαντικά ερωτήματα, η PET/CT βάσει κατευθυντηρίων 
οδηγιών, και μέχρι να αναθεωρηθούν στο μέλλον, είναι 
απαραίτητη στην αρχική σταδιοποίηση της νόσου μόνο 
σε ασθενείς που είναι ενταγμένοι σε καλά σχεδιασμένες 
προοπτικές κλινικές μελέτες.9,31

Πρώιμη εκτίμηση ανταπόκρισης μετά 2-3 
κύκλους θεραπείας

Αν και το κλινικό στάδιο και οι προγνωστικοί παρά-
γοντες καθορίζουν την αρχική θεραπευτική στρατηγι-
κή, o καθοριστικός παράγοντας για την πρόγνωση της 
νόσου είναι η ανταπόκριση στη θεραπεία. οι συμβατι-
κές μέθοδοι για την εκτίμηση της ανταπόκρισης είναι η 
μορφολογία και ο βαθμός μείωσης της μετρητής νόσου 
στην CT. Εν τούτοις η μείωση των διαστάσεων της νόσου 
δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστο κριτήριο ανταπόκρισης, 
καθώς τα νεοπλασματικά κύτταρα αποτελούν μόνο ένα 
μικρό ποσοστό του νεοπλασματικού όγκου, και τα κύτ-
ταρα του αντιδραστικού μικροπεριβάλλοντος επικρατούν 
στο HL. Είναι άλλωστε γνωστό ότι το 70% των ασθενών 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας εμφανίζουν υπο-
λειμματικές εστίες παθολογικών διαστάσεων, αλλά μό-
νον το 20% των ασθενών αυτών θα εμφανίσει υποτροπή 
της νόσου.32 ςτον αντίποδα, ένα 10-15% των ασθενών 
με εμφανή πλήρη ύφεση (ΠΥ) σε CT επίσης εμφανίζουν 
υποτροπή της νόσου. 

η PET/CT ως λειτουργική απεικονιστική τεχνική στη-
ρίζεται στη μεταβολική δραστηριότητα της νόσου και όχι 
στις μεταβολές της μορφολογίας και των διαστάσεων της 
μετρητής νόσου, και εν δυνάμει αποτελεί προγνωστικό 
παράγοντα για την πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης 
στην θεραπεία, με επιπτώσεις στην θεραπευτική στρατη-
γική. μελέτες που εκτίμησαν την ανταπόκριση με PET/
CT μετά από 2-3 κύκλους θεραπείας έδειξαν ότι οι πρώ-
ιμες αλλαγές στη μεταβολική δραστηριότητα της νόσου 
έχουν προγνωστική αξία για την τελική ανταπόκριση 
στην θεραπεία και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου 
(PFS).33,34 ςε ασθενείς με πρώιμου σταδίου νόσο η αρνη-
τική PET/CT μετά από 2-3 κύκλους ΑΒVD έχει ιδιαίτε-
ρα υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία για την έκβαση. 
ςτο 80% των ασθενών επετεύχθη PET/CT (-) ανταπό-
κριση με 95% πιθανότητα επιβίωσης ελεύθερης εξέλιξης 
της νόσου (Progression Free Survival; PFS) είτε έλαβαν 
χημειοθεραπεία είτε ακτινοβολία επακολούθως για την 
ολοκλήρωση της θεραπείας.35-38 Επομένως, τίθεται το 
ερώτημα αν μπορούμε να προσαρμόσουμε τη θεραπεία 
ανάλογα με το αποτέλεσμα της πρώιμης PET, με στόχο 

τη μείωση της θεραπείας στους ασθενείς με αρνητική 
PET και την εντατικοποίησή της σε ασθενείς με θετική 
PET, και απώτερο στόχο τη βελτίωση της επιβίωσης. το 
γεγονός ότι περισσότεροι ασθενείς με πρώιμου σταδίου 
νόσο πεθαίνουν από απώτερες επιπλοκές της θεραπεί-
ας παρά από τη νόσο αυτή καθ’ εαυτή υποδηλώνει ότι 
ένας σημαντικός αριθμός ασθενών υπερθεραπεύονται,39 
και γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να δοθούν απαντή-
σεις στα ερωτήματα αυτά. ορισμένες μεγάλες προοπτι-
κές τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με πρώιμου 
σταδίου νόσο εξετάζουν το ρόλο της θεραπείας που εί-
ναι προσαρμοσμένη στο αποτέλεσμα της πρώιμης PET/
CT (Πίνακας 2), και ορισμένες από αυτές στοχεύουν την 
απάλειψη της ακτινοβολίας σε ασθενείς που είναι PET/
CT (-). Ήδη, ενδιάμεσα αποτελέσματα της UK NCRI 
RAPID μελέτης δείχνουν 90.7% 3ετή PFS για ασθενείς 
με PET/CT (-) μετά 3 κύκλους ABVD χωρίς άλλη περε-
ταίρω θεραπεία έναντι 93.8% σε ασθενείς PET/CT (-) 
μετά 3 κύκλους ABVD και συμπληρωματική ακτινοβο-
λία προσβεβλημένου πεδίου.40 τα εξαιρετικά αυτά απο-
τελέσματα, αν και πρώιμα, αν επιβεβαιωθούν από άλλες 
μελέτες, απαλλάσσουν την πλειοψηφία των ασθενών με 
πρώιμου σταδίου νόσο από τις πρώιμες και απώτερες επι-
πλοκές της ακτινοβολίας.

ςε ασθενείς με προχωρημένου σταδίου HL προοπτι-
κές μελέτες επιβεβαιώνουν την προγνωστική αξία της 
πρώιμης PET/CT, με 95% PFS σε ασθενείς με PET/CT(-) 
μετά 2-3 κύκλους ABVD,33,34 υπερτερώντας του ιPS ως 
προς την προγνωστική της αξία.41 Εντούτοις, παρά τον 
αρχικό ενθουσιασμό, η παρατηρούμενη ασυμφωνία στην 
ερμηνεία της πρώιμης PET/CT έχει μειώσει τη θετική 
του προβλεπτική αξία.42,43 Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι 
η θετική προβλεπτική αξία της πρώιμης PET/CT είναι 
χαμηλότερη σε ασθενείς που έχουν αντιμετωπιστεί με 
τον επιθετικότερο συνδυασμό BEACOPPesc σε σύγκρι-
ση με τον συνδυασμό ABVD.44 Είναι σαφές ότι ασθενείς 
με σταθερά θετική PET/CT μετά από 2-3 κύκλους θερα-
πείας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αστοχίας της θερα-
πείας από ασθενείς με αρνητική PET, αλλά είναι επίσης 
σαφές ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών μπορούν να 
ιαθούν με συνέχιση της αρχικής θεραπείας παρά τη θε-
τική PET, υποδηλώνοντας ότι τρεχόντως δεν είναι ενδε-
δειγμένη η αλλαγή σε πιο επιθετική θεραπεία. μέχρι να 
ολοκληρωθούν προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές που 
εξετάζουν τα ερωτήματα αυτά (Πίνακας 3), δε συνιστά-
ται η μεταβολή της θεραπείας, καθώς οι ασθενείς μπορεί 
να εκτεθούν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο αυξημένης πρώι-
μης και όψιμης τοξικότητας χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα 
βελτιωθεί η έκβασή τους.

 Εκτίμηση ανταπόκρισης μετά  
την ολοκλήρωση της θεραπείας 

 Ένας μεγάλος αριθμός μελετών υποδεικνύουν ότι το 
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Πίνακας 2. Τρέχουσες μελέτες με θεραπεία προσαρμοσμένη στην πρώιμη PET-ανταπόκριση σε ασθενείς με πρώ-
ιμου σταδίου λέμφωμα Hodgkin.

Μελέτη Προέλευση 
Παράγοντες 
κινδύνου 

Χρόνος 
εκτέλεσης PET Θεραπεία 

RAPID UK NCRI Μη-ογκώδης μετά 3xABVD PET αρν → τυχαιοποίηση σε ΙFRT vs όχι άλλη θεραπεία 
PET θετ → ολοκλήρωση συνολικά 4x ABVD+IFRT

HD16 GHSG
Μόνον  

ευνοϊκού 
κινδύνου 

μετά 3xABVD

Συμβατικό σκέλος: 30 Gy IΝRT ανεξαρτήτως  
 αποτελέσματος PET 

Πειραματικό σκέλος: PET αρν → όχι άλλη θεραπεία 
 PET θετ → 30Gy IΝRT

H10 EORTC,  
GELA, IIL

Ανεξαρτήτως 
κινδύνου  
(ακόμη και 
ογκώδης)

μετά 2xABVD

Συμβατικό σκέλος: 30 Gy IΝRT ανεξαρτήτως  
 αποτελέσματος PET 

Πειραματικό σκέλος: PET αρν → συμπλήρωση 2 ή 4 ABVD  
 αλλά όχι RT,  
 PET θετ → 2 BEACOPPesc+30 Gy IFRT 

50604 CALGB Μη ογκώδης μετά 2xABVD PET αρν → συνολικά 4x ABVD;  
PET θετ → 6xBEACOPPesc

50801 CALGB Ογκώδης μετά 2xABVD PET αρν → συμπλήρωση 4 ABVD;  
PET θετ → 4xBEACOPPesc + RT

Πίνακας 3. Τρέχουσες μελέτες με θεραπεία προσαρμοσμένη στην πρώιμη PET-ανταπόκριση σε ασθενείς με προ-
χωρημένου σταδίου λέμφωμα Hodgkin.

Μελέτη Προέλευση 
Προβλεπόμενος 

αρ. ασθενών 

Χρόνος 
εκτέλεσης 

PET Θεραπεία 
HD18 GHSG 1500 μετά 

2xBEACOPPesc
PET αρν → τυχαιοποίηση σε 2 vs 6 επιπλέον κύκλους 
(όχι IFRT) 
PET θετ → τυχαιοποίηση σε 6 BEACOPPesc με vs χωρίς 
Rituximab: Με το πέρας της θεραπείας σε PET θετ υπο-
λειμματικές εστίες >2.5cm → IFRT

HD0607 GITL 450 μετά 2xABVD PET αρν → ολοκλήρωση ABVD; Αν PET αρν → τυχαιο-
ποίηση σε IFRT vs όχι RT  
PET θετ → τυχαιοποίηση σε BEACOPPesc ± Rituximab 

RATHL UK NCRI 1200 μετά 2xABVD PET αρν → τυχαιοποίηση σε 4× ABVD vs 4x AVD (όχι 
IFRT) 
 PET θετ→ 6× BEACOPP14 ή BEACOPPesc 

HD0801 IIL 300 μετά 2xABVD PET αρν → ολοκλήρωση ABVD. Αν PET αρν → τυχαιο-
ποίηση σε ΙFRT vs όχι IFRT  
PET θετ → μεγαθεραπεία και αυτόλογη ΜΑΚ 

S0816 SWOG 230 μετά 2xABVD PET αρν → συνολικά 4× ABVD  
PET θετ → 6 BEACOPPesc 

αποτέλεσμα της PET/CT μετά το πέρας της θεραπείας 
έχει ισχυρή προβλεπτική αξία για την PFS και τη συνο-
λική επιβίωση ασθενών με HL με ή χωρίς υπολειμματική 

νόσο σε CT.45,46 Βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών 
αυτών, το International Harmonization Project (IHP) ανέ-
πτυξε κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια ανταπόκρι-
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σης για τα επιθετικά λεμφώματα, συμπεριλαμβανομένου 
και του HL, που ενσωματώνουν και την PET/CT στους 
ορισμούς της ανταπόκρισης στο πέρας της θεραπείας σε 
λεμφώματα με FDG δραστηριότητα.9,31 οι αναδρομικές 
μελέτες που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν την υπεροχή 
των νέων κριτηρίων ανταπόκρισης στο HL σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα κριτήρια που βασίζονταν μόνο στη 
μορφολογική απεικόνιση.47 Απαιτείται βέβαια μακρότε-
ρης διάρκειας παρακολούθηση των ασθενών και μεγα-
λύτερος αριθμός μελετών για να επιβεβαιωθούν και στην 
κλινική πράξη τα νέα αυτά κριτήρια ανταπόκρισης. Θα 
πρέπει βέβαια να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι μια αρνητική 
PET/CT δεν αποκλείει την παρουσία μικροσκοπικής νό-
σου, καθώς είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες του σπιν-
θηρογράφου, που αδυνατεί να ανιχνεύσει βλάβες <5-10 
mm. Επίσης μια θετική PET/CT μετά το πέρας της θερα-
πείας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως αστοχία της θεραπεί-
ας παρά μόνον αν είναι και βιοπτικά τεκμηριωμένη. To 
25% των ασθενών θα βρεθούν στην προβληματική αυ-
τή κατάσταση, με PET/CT (+) υπολειμματική εστία με-
τά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Παρακολούθηση μετά το πέρας  
της θεραπείας

Από τους ασθενείς με HL που επιτυγχάνουν ΠΥ μετά 
το πέρας της θεραπείας, μόνον 20% θα εμφανίσει υπο-
τροπή της νόσου και ο κίνδυνος αυτός κατανέμεται σε 
μια περίοδο παρακολούθησης 5-10 ετών, με τον κίνδυ-
νο στα πρώτα έτη να μην ξεπερνά το 5% κατ’ έτος. για 
ασθενείς που παρακολουθούνται συστηματικά με CT με-
τά το πέρας της θεραπείας, το 75% των υποτροπών της 
νόσου ανιχνεύονται από τους ίδιους τους ασθενείς στα 
μεσοδιαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων ελέγ-
χων της νόσου.48 Επίσης δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
συνηγορούν ότι η έκβαση των ασθενών με ανίχνευση της 
υποτροπής σε προγραμματισμένο απεικονιστικό έλεγχο 
διαφέρει από αυτήν ασθενών που ανιχνεύουν την υπο-
τροπή μόνοι τους. Ακόμη και στην εποχή της PET/CT, 
πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν υψηλό ποσοστό ψευ-
δώς θετικών αποτελεσμάτων, υψηλό κόστος και περιορι-
σμένη προστιθέμενη αξία όταν χρησιμοποιηθεί PET/CT 
για την παρακολούθηση αυτής της ομάδας ασθενών.49,50 
Επομένως, είναι άσκοπη η διενέργεια PET/CT για τη συ-
στηματική παρακολούθηση ασθενών με HL που επιτυγ-
χάνουν ΠΥ μετά από 1ης γραμμής θεραπεία.

PET/CT και υπολειμματικές εστίες μετά  
το πέρας της θεραπείας λεμφώματος 
Hodgkin 

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με HL μετά το πέ-

ρας της θεραπείας εμφανίζουν υπολειμματικές μάζες, 
και με βάση τα νέα IHP κριτήρια για ασθενείς με αρ-
νητική PET/CT, ανεξαρτήτως αν έχει επιτευχθεί μερική 
ύφεση ή ανεπιβεβαίωτη ΠΥ (CRu) βάσει CT κριτηρίων, 
θεωρείται πλέον ότι έχει επιτευχθεί ΠΥ της νόσου.31 τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τη γερμανική 
HD15 μελέτη, στην οποία η 5ετής PFS ήταν ~92% για 
548 ασθενείς με PET(-) υπολειμματικές εστίες και που 
αντιμετωπίστηκαν με χημειοθεραπεία χωρίς συμπληρω-
ματική ακτινοβολία.51 Επομένως, η ιδιαίτερα υψηλή αρ-
νητική προβλεπτική αξία της PET/CT στη μελέτη αυτή 
(94% στους 12 μήνες) υποδηλώνει ότι σε αυτήν την ομά-
δα ασθενών με το πέρας της χημειοθεραπείας δεν απαιτεί-
ται συμπληρωματική ακτινοβολία. Ακόμη και σε ασθενείς 
με ογκώδη (> 10cm) νόσο στην διάγνωση, υπάρχουν ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη μη χρήση 
συμπληρωματικής ακτινοβολίας σε ασθενείς με HL και 
αρνητικό PET/CT μετά το πέρας της χημειοθεραπείας.52 

PET/CT πριν από μεγαθεραπεία και αυτόλογη 
μεταμόσχευση στο λέμφωμα Hodgkin 

Παρά τα υψηλά ποσοστά ίασης με 1ης γραμμής θερα-
πεία στο HL, περίπου το 25% των ασθενών εμφανίζουν 
νόσο που είναι ανθεκτική στην αρχική θεραπεία ή υπο-
τροπή αυτής. οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται με δεύ-
τερης γραμμής θεραπεία διάσωσης και για τους ασθενείς 
με χημειοευαίσθητη νόσο η εδραίωση με μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. μελέτες έχουν υποδεί-
ξει ότι το αποτέλεσμα της PET/CT πριν τη μεταμόσχευ-
ση έχει προβλεπτική αξία για την έκβαση των ασθενών.

για το HL οι μελέτες υποδεικνύουν ότι ασθενείς με 
θετική PET πριν τη μεταμόσχευση έχουν PFS 30-40% 
ενώ ασθενείς με αρνητική PET 70%-80% PFS στα 2-5 
έτη.53-55 Εντούτοις, ένα σημαντικό ποσοστό των PET (+) 
ασθενών παραμένει ελεύθερο νόσου μετά τη μεγαθερα-
πεία και επομένως η θετική PET δεν αποτελεί αιτία για 
να μην προσφερθεί η μεγαθεραπεία στους ασθενείς αυ-
τούς. Ένα σημαντικό ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί εί-
ναι αν η στρατηγική της αλλαγής της θεραπείας με στόχο 
την επίτευξη αρνητικής PET πριν τη μεταμόσχευση θα 
βελτιώσει την έκβαση των ασθενών αυτών.56

Συμπεράσματα 
η PET/CT έχει αναδειχθεί ως μια σημαντική απει-

κονιστική τεχνική στην αντιμετώπιση ασθενών με HL. 
Αναμφίβολα έχει βελτιώσει την ποιότητα και την ακρί-
βεια της σταδιοποίησης, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό 
μεταφράζεται και σε βελτιωμένη έκβαση των ασθενών. 
η κλινική υπεροχή της PET/CT έναντι της CT έγκειται 
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The role of 18FDG PET/CT in the evaluation of Hodgkin lymphoma
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ABSTRACT: 18FDG PET/CT is a noninvasive imaging modality widely used in patients with diverse 
malignancies, especially those with lymphoma. PET/CT has been evaluated in primary staging, restag-
ing after the end of therapy, early estimation of the therapeutic result as well as in post therapy surveil-
lance. The method has been demonstrated to be more sensitive and specific than either 67Ga scintigraphy 
or computerized tomography in the distinction between scar or fibrosis and active tumor. Data to sup-
port these different roles still need validation by even more prospective studies. Moreover caution must 
be exercised in the interpretation of PET images to avoid false positive and false negative results. Re-
cent attempts to standardize PET interpretation criteria as well as to incorporate it in uniformly adopt-
ed response criteria are hopeful for the improvement of lymphoma patients’ outcome. Results of the 
use of PET during and after completion of therapy for staging of Hodgkin’s lymphoma demonstrate a 
highly predictive value for outcome but there are problems with the interpretation of results. PET re-
sponse-adapted therapy is experimental and is the subject of ongoing appropriately designed clinical 
trials. Clearly, well designed clinical trials are warranted to determine the subsets of patients that will 
benefit from this modality.

στην καλύτερη αρνητική προβλεπτική της αξία για την 
έκβαση των ασθενών μετά από θεραπεία. ο ακριβής ρό-
λος της κατευθυνόμενης θεραπείας βάσει του αποτελέ-
σματος της PET/CT με σκοπό τη βελτίωση της έκβασης 
των ασθενών παραμένει αντικείμενο προοπτικών κλινι-
κών μελετών σε εξέλιξη. Αν και ένα εξαιρετικό εργαλείο, 

μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε τις εφαρμογές της 
PET/CT, τα ερωτήματα παραμένουν πολλά, και μόνον 
απαντήσεις από καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες θα 
προσδιορίσουν τον ακριβή της ρόλο στην αντιμετώπιση 
των λεμφωμάτων.
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