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Από την …Βαβέλ της ιστολογικής ταξινόμησης
στη… Βαβέλ των κριτηρίων εκτίμησης της
υπολειπόμενης νόσου!!



• Υψηλή NPV (90-100%)  μετά  το πέρας της θεραπείας για HL-aNHL

• PPV ??? 50-100% 
χαμηλή ειδικότητα
ψευδώς (+)



Αναγνώριση (… κατά το δυνατόν)  ψευδώς (+)

• Σαφείς κλινικές πληροφορίες

• Βασική μελέτη

• Σωστή εκτέλεση PET/CT τεχνικά-χρονικά
 6-8 εβδομάδες μετά το πέρας της χημειοθεραπείας

όχι νωρίτερα από 3 εβδ.
 2 εβδομάδες μετά τη χορήγηση GCSF
 3 μήνες μετά από το πέρας της ακτινοθεραπείας

• Κριτήρια αξιολόγησης 
• Εμπειρία



FNHL  μεταθεραπευτική PET/CT
Αξιολόγηση υπολειπόμενης νόσου μετά από κλινική πληροφορία για 
την αρχική εντόπιση



Μεταθεραπευτική PET/CT : Dss 3??? κρυψορχία



-IIBX 
-(2c BEACOPP)

Post ABVD

HL (αρχική σταδιοποίηση με CT)
interim PET/CT
Dss : 5????



Τυπική 
σαρκοειδικού 
τύπου αντίδραση

βασική μελέτη;



Το φαινόμενο «stunning» : Εκτέλεση εξέτασης  
24ωρες  μετά από την έναρξη της χημειοθεραπείας



Interim DSS 1  (-)

μεταθεραπευτική PET/CT 
DSS 4



μεταθεραπευτική PET/CT 
DSS 3

Interim DSS 1  (-)



Brown fat : εντυπωσιακό αλλά εύκολο στην αξιολόγηση



Brown fat : αξιολογείται ο λεμφαδένας; 



Γαστρίτις μετά από χημειοθεραπεία



33 ετ -IVA PMLBCL 
έλεγχος μετά από το πέρας της θεραπείας
( 8c R-CHOP-21)

SUVmax:5



3 μήνες μετά από την ακτινοθεραπεία-
μετακτινική γαστρίτις;



Κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία

…..1999
NHL: IWC
Κριτήρια ανταπόκρισης βασισμένα στη μείωση του 
μεγέθους της βλάβης (CT based)

HL: Cotswald criteria

Μειονεκτήματα

Σφάλματα μέτρησης
Αδυναμία  διάκρισης ίνωσης από νόσο σε υπολειπόμενες 
μάζες



Revised International Workshop Criteria
(ΙWC) και FDG PET

FDG uptake

CRu

FDG(-) : CR

Ανεξαρτήτως 
ευρημάτων CT

FDG(+) : Αναλόγως ευρημάτων  CT

PR: >50% μείωση SPD

SD:<50% μείωση SPD

PD ή υποτροπή:>50% αύξηση 
γνωστής βλάβης

Νέες βλάβες

PFS : >32 μήνες Cheson BD et al. J Clin Oncol 2007; 25:579-86



IHP criteria 
Ποιοτικά

PET(-)
• Bλάβες ≥2 cm: πρόσληψη ≤ αγγειακών δομών ΜΣΘ
• Βλάβες < 2 cm :πρόσληψη ≤ bkg

Ποιοτικά
PET(-)

• Bλάβες ≥2 cm: πρόσληψη ≤ αγγειακών δομών ΜΣΘ
• Βλάβες < 2 cm :πρόσληψη ≤ bkg

Cheson BD et al. J Clin Oncol 2007; 25:579-86



IHP criteria- προβλήματα

• ∆ύο διαφορετικοί ιστοί αναφοράς (BKG-ΜΣΘΡ)

• Σφάλματα μέτρησης κυρίως στις μικρές βλάβες

• Προβλήματα στην αξιολόγηση βλαβών 
γειτνιαζόντων με ιστούς με υψηλό bkg

• Όχι ευέλικτη και συνεχής κλίμακα αξιολόγησης της 
πρόσληψης(interim?)

• Υψηλή ευαισθησία  νέων PET/CT :
πρόσληψη >bkg - καλή πρόγνωση



NHL έλεγχος μετά R-CHOP 

Βλάβη>2 cm-πρόσληψη <ΜΣΘΡ PET/CT(-)



Βλάβη < 2 cm

FDG> BKG

PET(+)

Βλάβη > 2 cm

FDG< ΜΣΘ

PET(-)





LN < 2cm : +  ?



FDG (+) ?: υπάρχει νόσος;



…..Η ομάδα του Minimal Residual Uptake

• 8-10% ασθενών 

• Παραμονή πρόσληψης 18FDG σε interim PET
- ελαφρώς >bkg εντός της βλάβης ( Hutchings et al 2005)

- >πρόσληψης ΜΣΘΡ (Gallamini et al –Juweid et al 2007)

- ≤πρόσληψης ήπατος (Barrington FS et al 2009)

• Ευνοϊκή πρόγνωση σε ΗL, ΝΗL Ι-ΙΙ
• Λιγότερο ευνοϊκή σε NHL ΙΙΙ-IV



Κριτήρια αξιολόγησης interim PET scan
Deauville Workshop on Interim-Pet in Lymphoma- April 3-4 2009  

France

HL-interim
Η οπτική εκτίμηση είναι επαρκής
Ποιοτικά κριτήρια
1. απουσία πρόσληψης
2. πρόσληψη ≤ μεσοθωρακίου
3. πρόσληψη > μεσοθωρακίου αλλά ≤ ήπατος
4. πρόσληψη >ήπατος
5. πρόσληψη >>>ήπατος ή/και νέες εστίες
Κλίμακα συνεχής 
Σύγκριση με ήπαρ πιο απλό/αγγειακές δομές μεσοθωρακίου κυρίως σε 
μεγάλες υπολειπόμενες μάζες μεσοθωρακίου
Ανεξάρτητα μεγέθους υπολειμματικής νόσου: λιγότερα σφάλματα



Dss:1                   2                               3                       4                           5

Εφαρμογή της 5βαθμης κατά Deauville κλίμακας στην πράξη

Αρχική σταδιοποίηση

Μετά από θεραπεία



3y FFS interim ανάλογα με 5βαθμη κλίμακα Deauville 

PET +

PET +

Biggi et al J Nucl Med 2013; 54:683–690

Συχνό πρόβλημα: διάκριση μεταξύ DDS3 και DDS4



MENTON 2014-Lugano 2014
λεπτομερής ανάλυση κριτηρίων

• Εφαρμογή σε όλα τα 18FDG –avid Λεμφώματα

• Interim και μεταθεραπευτικά
• Ποιοτική (οπτική) εκτίμηση
• SUV max για 4-5

Cheson B :J Clin Oncol 2014



Κριτήρια Deauville(DC): σημεία προσοχής

• Αξιολόγηση στο επίπεδο της βλάβης -(εικόνα PET όχι 
fused / coronal slices-τομές σε στεφανιαίο άξονα)

• Ημιποσοτική εκτίμηση για τις βαθμίδες 4 και 5
Βαθμίδα 4: 1,4 φ> ήπατος
Βαθμίδα 5: 2-3 > ήπατος- ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ     
ΝΕΕΣ  ΒΛΑΒΕΣ

ορθολογισμός!!! (SUVmax 2,3 ≠SUV max 2,5 ;;;;)



DC σημεία προσοχής

• Για ιστούς με υψηλή φυσιολογική πρόσληψη της 18FDG 
πρόσληψη> ήπατος δεν θεωρείται παθολογική
(Waldayer, έντερο, σπλήνας,μυελός οστών)

Κριτήριο:
• Γνωστή νόσος στην περιοχή
• η πρόσληψη να μην υπερβαίνει αυτή των πέριξ ιστών



Μυελός οστών

• Οι μυελικές βλάβες υποχωρούν αργότερα

• ∆εν αξιολογείται η ομοιογενής διάχυτη πρόσληψη ( κυρίως 
μετά από χορήγηση GCSF-παράλληλης πρόσληψης από 
σπλήνα, υποχώρησης λεμφαδενικής νόσου)

• Εστιακή νόσος:
- επί υποχώρησης της λεμφαδενικής νόσου πρέπει να 
επιβεβαιώνεται με ΜR, βιοψία ή καινούργιο PET/CT



Dss 1: πλήρης υποχώρηση μυελικής νόσου



IHP C (-)
DSS 2 (-) 
Εντούτοις η βλάβη δεν είναι 
φωτοπενική ούτε οστεοσκληρυντική 
στην CT
Ασθενής σε ύφεση 

48 ετών DLBCL   IVA

Μεταθεραπευτική PET/CT (6c R-CHOP)



• Λόγω χαμηλής ειδικότητας:
Βιοψία «ύποπτων» βλαβών ή επανάληψη PET/CT

Πότε;
Επί χαμηλής κλινικής υποψίας υπολειπομένης νόσου
Πριν από τη  λήψη απόφασης περαιτέρω 
θεραπευτικής αντιμετώπισης



2 μήνες μετά από ABVD : DSS 4 υπολειπόμενη νόσος;;



6 μήνες αργότερα έπαναληπτική PET/CT: DSS 1
σαρκοειδικού τύπου αντίδραση



αρχικό Μετaθεραπευτικό D:4

Μετά από ακτινοθεραπεία
Βιοψία(-)

12 μήνες αργότερα

Η αξία

1) Βιοψίας
2) Του επαναληπτικού 

PET/CT



Αρχική                          μεταθεραπευτική D4                          4 μήνες 



76ετ DLBCL ΙΙΙΑ(επί εδάφους marginal zone )-αρχική σταδιοποίηση με CT

Μεταθεραπευτική (R-CHOPx6) PET/CT : DSS 4(SUVmax:4,5)

2 έτη ελεύθερη νόσου
Ψευδώς(+)???- ΣΗΜΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



μεταθεραπευτική (R-CHOPx8) PET/CT: DSS 3( SUVmax :3,7)

33 ετών DBLCL(IISA)-αρχική σταδιοποίηση με CT



F.U ( 3 μήνες) SUVmax 6,7 



Η περίπτωση του PMLBC-NHL

• DSS 4 : καλή πρόγνωση
-Έντονη φλεγμονή εντός των –συνήθως- μεγάλων υπολειπομένων 

μαζών
-∆υσκολία στη διάκριση από θύμο

• DSS 5: υψηλή πιθανότητα υποτροπής;;-Rt

VassilakopoulosTP et al: Leukemia 2016
Ceriani L et al: Int J Radiat Oncol Biol Phys.2017 





Μεταθεραπευτική (R-CHOP)  PET/CT

21 ετών PMLBCL

Μετά από ακτινοθεραπεία



Score 1, 2,3 (ABVD)-1,2 BEACOPP: πλήρης μεταβολική 
ανταπόκριση(CMR) σε interim και end-treatment μελέτη ανεξάρτητα 
από ύπαρξη υπολειπόμενης μάζας 

Score 4, 5 με μείωση συγκριτικά( με αρχική μελέτη) της πρόσληψης:
μερική μεταβολική ανταπόκριση(PMR)
Interim : ενδεχομένως ανταποκρινόμενη νόσος
End-treatment : μεταβολικά ενεργός υπολειπόμενη νόσος

Score 4 ,5 χωρίς αλλαγή της πρόσληψης: απουσία μεταβολικής 
ανταπόκρισης σε interim και end-treatment μελέτη

Score 4 ,5 με αύξηση πρόσληψης ή/ +νέες εστίες: αποτυχία θεραπείας-
πρόοδος νόσου σε interim και end-treatment μελέτη

Από τα κριτήρια DS στην κατηγοριοποίηση της 
μεταβολικής ανταπόκρισης



• Η χρήση του SUV: απλή, αναπαραγώγιμη, τεκμηριωμένη στην κλινική 
πράξη

Προβλήματα :
• Στατιστική της εικόνας (σωστή δόση, σωστός χρόνος συλλογής δεδομένων)
1. Είδος μηχανήματος( scanner) λόγω σκέδασης( scatter),διόρθωσης  της 

απορρόφησης(attenuation correction), αλγορίθμων ανακατασκευής της 
εικόνας ( reconstruction algorithms) ΛΥΣΗ : η χρήση λόγου (ratio) προς 
συγκεκριμένο όργανο αντί για καθαρή τιμή όταν πρόκειται για διαφορετικά 
κέντρα

2. Partial Volume Effect : υποεκτίμηση της πρόσληψης σε μικρές βλάβες      
Σημασία αλγορίθμων ανασύστασης της εικόνας (Point Spread Function και 
Time of flight) κατευθυντήριες οδηγίες ΕΑΝΜ. 

3. Χρόνος εκτέλεσης της μελέτης: ενώ η πρόσληψη στις βλάβες αυξάνεται 
συνεχώς για 90 min μετά από τη χορήγηση ,η φυσιολογική πρόσληψη στις 
δομές αναφοράς παραμένει σταθερή  



Υπολειπόμενη νόσος ή θύμος; 1-1-3-3-3

Kluge E et al 2016



Deauville  2 ή 3;     2-3-3-1-3 

Kluge E et al 2016



Deauville 3 ή 4                              3-3-4-4-4

Kluge E et al 2016



Deauville 3 ή 4 3-4-3-3-4



…..υπό μελέτη

• Αξιολόγηση:

-μεταβολών SUV
-άλλων μεταβολικών παραμέτρων(MTV-TG-

texture features)

• Κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
ανοσοθεραπείας

(Lympoma Response Immunomodulatory therapy Criteria)

Cheson B et al :Blood 2016



• Σωστός χρόνος εκτέλεσης της μελέτης

• Τήρηση πρωτοκόλλων με βάση τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες(εκτέλεσης, 
επεξεργασίας, αξιολόγησης της εικόνας)

• Κλινικές πληροφορίες –συνεργασία ομάδων-
σαφές κλινικό ερώτημα

• Βασική μελέτη: απαραίτητη




