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Nowoczesne tomografy hybrydowe pozwalają osiągnąć wysoki poziom
diagnostyczny obrazów zarówno TK, jak i PET.

Aktualnie można zidentyfikować trzy linie postępu w klinicznym stosowaniu
obrazowania całego ciała za pomocą tomografii PET-TK:

1. coraz szybsze i dokładniejsze tomografy PET

2. coraz  bardziej specyficzne  radioznaczniki

3. Wykorzystanie PET jako markera biologicznego
(ocena skuteczności leczenia)



W ostatnich 2 latach pojawiły się na rynku tomografy o szczególnych właściwościach:

1. Całkowita cyfryzacja aparatu, zastąpienie fotopowielaczy  detektorami 
półprzewodnikowymi

2. Akwizycja danych z ciągłym ruchem pacjenta, z możliwością zastosowania różnych 
parametrów (matryca, szybkość skanu, bramkowanie oddechowe) w odpowiednych
rejonach ciała w ciągu pojedynczej akwizycji 

3. Aparaty hybrydowe PET-MRI

Punkt pierwszy: Rozwój tomografów PET



Detektor cyfrowy (po lewej)

Fotopowielacz (po prawej)
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Obraz PET (maximum 
intensity projection)

Tomograf z 
fotopowielaczami 

vs

Tomografem 
digitalizowanym
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Zastosowanie szybkości ruchu łóżka akwizycyjnego w różnych rejonach ciała
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Nowotwór przedodźwiernikowej części żołądka
PET całego ciała vs. PET bramkowany oddechowo



Nowotwór przedodźwiernikowej części żołądka
PET całego ciała vs. PET bramkowany oddechowo 
SUVmax 2,97 vs. 4.02
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PET-MRI: Redukcja dawek (dzieci)
Diagnostyka nowotworów OUN, głowy i szyi, jamy brzusznej, miednicy



Drugi punkt: Radioznaczniki specyficzne

FDG Cykl Krebsa

Cholina Metabolizm 
fosfolipidów

FLT Synteza DNA

Analogi SS Ekspresja receptorów 
SS1-5

PSMA Ekpresja PSA błony 
komórkowej



Rozsiew raka prostaty

A,C PET-TK z fluorocholiną
B,D PET-TK z 68Ga-PSMA
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Trzeci punkt: PET jako marker

Marker = znacznik

Znacznik CZEGO?

Można zidentyfikować dosyć ściśle określone sytuacje (clinical scenarios), gdzie
stosowanie PET pozwoli odpowiedzieć na konkretne pytania.



Konieczna jest nowa definicja patologicznych zmian, w świetle informacji diagnostycznych, 
scharakteryzowanych przez biologiczne wielkości "zmienionych obszarów", które mogą 
mieć większe lub mniejsze znaczenie kliniczne.

Jeśli w naszych opisach nie pójdziemy dalej, niż narracyjny opis obszarów gromadzenia 
FDG, o mniej lub bardziej niejednoznacznym charakterze, trudno będzie bronić zasadności
inwestycji w taką diagnostykę.

Zleceniodawca (onkolog czy chirurg) potrzebuję jednoznacznej informacji.





W onkologii stosuje się metodę PET:

a. W przypadku zmian radiologicznie podejrzanych na obecność nowotworu
b. Po potwierdzeniu HP nowotworu, przed rozpoczęciem leczenia
c. Po 1-2 kursach chemioterapii, w celu oceny skuteczności leczenia
d. Po zakończeniu leczenia, celem wykluczenia aktywnej choroby nowotworowej e. 
W przypadku podejrzenia wznowy (klinicznej, biochemicznej, radiologicznej)
f.  Do planowania radioterapii

Poza onkologią:
- ocena żywotności mięśnia sercowego
- poszukiwanie ogniska epileptogennego
- choroby degeneracyjne OUN



a. Pytania: czy zmiana X jest nowotworem? 
Odpowiedź: TAK/NIE z oceną prawdopodobieństwa (Radiologia: BI-RADS)

b. Pytania: Jaki jest stan zaawansowania nowotworu?
Odpowiedź: mTNM

c. Pytania: Czy pacjent jest oporny na leczenia?
Odpowiedź: TAK/NIE (Radiologia: RECIST)

d. Pytania: Czy choroba resztkowa po leczeniu jest aktywna?
Odpowiedź: TAK/NIE

e. Pytania: Czy jest wznowa raka?
Odpowiedź: TAK/NIE

f. Pytania: Gdzie są granice metabolicznie aktywnego guza?
Odpowiedź: ROI



W ocenie odpowiedzi na leczenie, przewaga komponentu funkcjonalnego 
w obrazie fuzyjnym jest znaczna.

Nasuwają się jednak dwa problemy:

1. Zidentyfikowanie zmian, u których spadek/wzrost aktywności związany jest  
z efektem biologicznym zastosowanego leczenia

2.  Definicja wartości progowej dla diagnozowania progresji, stagnacji lub regresji



W obrazie PET, obszar patologicznego wychwytu FDG zostaje uznany jako 
ekspresja obecności guza biologicznie aktywnego, niezależnie od jego lokalizacji.

Nie stosuje się porównania „tej samej zmiany” przed i po leczeniu. Traktujemy 
obszar gromadzenia w całości, a porównuje się najbardziej aktywny punkt guza 
przed i po leczeniu niezależnie od lokalizacji.



Ocena ilościowa jest  niezbędna:

a. z powodu trudności wizualnego porównania poziomu gromadzenia 
w skali szarości, szczególnie gdy tło jest niejednorodnie nasycone

b. dla powtarzalności oceny

Natomiast wymaga:

c. standaryzacji procedur i kalibracji sprzętu (EARL)









Ocena skuteczności w trakcie leczenia: 

- System pięciopunktowy (Deauville)
dla oceny niektórych chłoniaków

- PERCIST
dla oceny nowotworów litych – klinicznie nie walidowany

- Hopkins Criteria
dla oceny nowotworów głowy i szyi - klinicznie nie walidowany



Jedynie klinicznie sprawdzony system do oceny odpowiedzi na leczenie to
system pięciopunktowy (tzn. kryteria Deauville’a).

Stosuje się je w czterech jednostkach chorobowych:

1. Chłoniak ziarnisty (Hodgkina)
2. Chłoniak z dużych komórek B
3. Pierwotny chłoniak śródpiersia z komórkami B
4. Chłoniak grudkowy



W kryteriach Deauville’a, każda zmiana jest oceniona w stosunku do poziomu 
gromadzenia w śródpiersiu i wątrobie.

Następnie, badanie PET po leczeniu zostaje porównane z poprzednim obrazem, 
a odpowiedź zdefiniowana jest w czterech możliwych stopniach według klasyfikacji 
Lugano: regresja całkowita, regresja częściowa, stagnacja lub progresja. 

Dwa etapy: Najpierw DS (od 1 do 5), a następnie definicja odpowiedzi wg. Lugano 





(Left) Coronal CT, PET, and PET/CT images of 29-y-old patient with stage II HL, referred for PET/CT for 
evaluation of response after 2 cycles of standard therapy. Lale Kostakoglu, and Andrea Gallamini J Nucl Med 

2013;54:1082-1093
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Kryteria Lugano





PET-FDG

a. Identyfikuje wczesne zmiany nowotworowe, a tym samym stanowi ważny wkład
w ocenie zaawansowania i diagnostyki choroby wtórnej;

b. definiuje kategorie prognostyczne;
c. określa cel biologiczny w radioterapii;
d. umożliwia szybszą identyfikację chemiowrażliwości w grupach pacjentów      poddawanych 
leczeniu cytostatykami (brak możliwości oceny w CT)

ograniczenia:

i. Jest pewna ilość gromadzeń fałszywie dodatnich;
ii. Nie jest to  jeszcze metoda całkowicie standaryzowana, zwłaszcza definicje metod 
ilościowych;
iii. Nadal jest stosunkowo mało dostępna, a więc z trudnością osiąga poziom „evidence based“ 
w wielu onkologicznych schorzeniach.

Mocne i słabe strony



TK:

a. Poprawia dokładność diagnostyczną i lepiej definiuje obszary akumulacji FDG oraz 
zmniejsza ilość wyników fałszywie ujemnych lub dodatnich;
b. Identyfikuje i charakteryzuje zmiany niegromadzące FDG ;
c. Stosowane jest z kryteriami dobrze ustalonymi i zweryfikowanymi, które zapewniają większą 
powtarzalność (takie jak RECIST)

ograniczenia:

i. Mniej czułe niż PET-FDG z ograniczeniami w ocenie zaawansowania choroby  i diagnostyki 
wtórnej;
ii. Słabiej definiuje kategorie prognostyczne;
iii. Późno określa odpowiedź terapeutyczną.

Mocne i słabe strony
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