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    on molekulaarkuvamismeetod, millega saab  visualiseerida ja 
kvantitatiivselt mõõta  metaboolseid protsesse inimorganismi 
kudedes ja haiguskolletes

    in vivo .
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     T1/2

11C    20,4 min
13N    10,0 min
15O      2,0 min
18F  109,8 min

• seostuvad kergesti bioloogiliste substraatidega (nt. glükoos, vesi, NH3, CO2, 

O2  jne.) ja mitmesuguste ravimitega, ilma et muudaksid nende ainete 

bioloogilist käitumist organismis. 



Näited, milliseid protsesse on
 võimalik PET uuringul kuvada

-  perfusioon (15O-H2O)
-   Angiogenees 
- hüpoksia (18F-MISO fluoromisonidazole)
-   retseptorid (68Ga-DOTATOC, 18F DOTATOC )
- osteoblastide aktiivsus (18F -Fluor)
-   rakumembraani fosfolipiidide a/v (11C-koliin)
- aminohapete tarbimine (18F-FET, 11C-MET)
- mitootiline aktiivsus (18F- FLT)
-   oksüdatiivne metabolism (11C-atsetaat)
-   DNA süntees (11C-tümidiin)

- glükoosi tarbimine (18F-FDG)
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Normaalne FDG kogunemine 18FDG PET



 Tavalisemaks näidustuseks on onkoloogiline kogu keha uuring, mis 
suudab teatud vähitüüpide korral täpsemini kui konventsionaalsed  
radioloogilised meetodid:

                  identiftseerida pahaloomulisuse
                  määrata kasvaja staadiumi
                  hinnata jääkkude v. retsidiivi
                  jälgida  ravivastust

 Tavaliselt kasutatakse juba histoloogiliselt tõestatud vähi staadiumi 
määramiseks

 Või kui kahtlustatakse teatud tüüpi vähke, kuid algkollet ei leita üles- 
tumor of unknown origin

 Biopsia suunamiseks  tuumori kõige maliigsemasse piirkonda 



 Vähirakkudes on rohkelt GLUT1 ja GLUT4 tüüpi transportereid

 Kõrge heksokinaasi tase

 Kasvajarakkude metaboolne aktiivsus on kõrgem, 
    ja nad kalduvad ebaefektiivse anaeroobse a/v suunas (suurendab 

glükoosivajadust)

 Piirkonna verevarustus on rohkenenud





 PET ja MRT tehnoloogia kokkusobitamine kogukeha uuringuks on 
tehnoloogiliselt keeruline.  PET aparatuuri fotoelektriliste võimendajate 
elektroonika ei sobi  kokku tugeva magnetväljaga

 Probleem on ka kogu keha 
     hõlmava MRT uuringu sidumine
     PET uuringuga.

 Väljatöötamisel on uue tehnoloogiaga PET detektorid, mis tavapärase 
võimendaja asemel kasutavat uut  APD tehnoloogiat, resolutsiooniga 3mm



PET/KT seade, mis võimaldab simultaanselt PET uuringuga 
teha ka KT s.o. märkaine kogunemise täpse anatoomilise 
lokaliseerimise (lokaliseerimine madala doosiga)

 Tänu KT aparatuurile saab teha ka isotoobi neeldumis- 
korrektsiooni ja seetõttu saame täpsema radioaktiivsuse 
jagunemise ja  semikvantitatiivselt mõõta SUV-i 
(standardised uptake value)

 Vajadusel on võimalik  sama aparatuuriga teha kohe ka 
diagnostiline  kontrast KT-uuring (KT on kuni 64 - 
realine)





 KT informatsiooni lisamine PET uuringule tõstab eelkõige spetsiiflisust 
aga vähemal määral ka sensitiivsust

 PET informatsiooni lisamine KT uuringule tõstab oluliusel määral nii 
sensitiivsust kui spetsiiflisust tuumorite diagnostikas

 SEEGA

PET/KT uuring on täpsem kui kumbki meetod eraldi
                       



 võrreldes konventsionaalsete radioloogiliste meetoditega muudab 
PET/ KT uuring patsientide ravitaktikat kuni 30 %-l juhtudest

                    -  kuna tal on parem kontrastsus

                    -  suudab paremini eristada ainevahetuslikult        
                       aktiivseid koldeid 

                    -  uuring on kogu kehast ja  lihtsalt hinnatav

Fanti, et al. .Radiol Med 2005 



Sensitiivsus spetsiifilisus
Nodaalne PET/KT 94% 100%

KT 86% 86%

Ekstranodaalne PET/KT 88% 100%

KT 50% 90%

Schaefer jt.  Radiology, 2004 



Sensitiivsus, per patsient Sensitiivsus per lesioon

Spiraalne KT 64,7% 63,8%

1,5 T MRT 75,8% 64,4%

FDG-PET 94,6% 75,5%

Bipat jt.  Radiology 2005



 FDG on mittespetsiifline ja koguneb kõikidesse metaboolselt aktiivsetesse 
piirkondadesse, nt. põletikulistesse lümfsõlmedesse

 Kasvaja  avastamise sensitiivsuse kõrge metaboolse akttivsusega 
piirondades nt. ajus on madal

 Osa kasvajaid ei kogu FDG-d üldse või koguvad vähe, nt. eesnäärme vähk, 
bronhoalveolaarne vähk, mutsinoosne adenokartsinoom jne. 

 Ei pruugi avastada väikseid lümfsõlmi (alla 5-8 mm)



Märkaine Toimeaine sihtkoht Kasvaja tüüp

18F-DOPA Dihüdroksü-
Fenüül-
alaniin

Dopamiini metabolism MTC, kartsinoid, neuroendokriintuumori, 
glioomid, Parkinsonism

18F-Fluor Floor Osteoblastide a/v Luustiku haigused  ja metastaasid

18F-Cholin Koliin Raku membraanid eesnäärme vähk, glioomid

18F-FLT Floor-
tümidiin

Proliferatsiooni marker Pankreas, sarkoom, HL, NHL, Aju, NSCLC, 
kõrivähk, 

18F-FET Floor-etüül-
türoksiin

Aminohappe marker Glioomid (low grade), astrotsütoomid. 

18F-MISO Floormiso-
nidasool

Hüpoksia marker HL, neeruvähk, eesnäärme vähk, kops, STS, 
glioomid



Jaotati FDG-PET kasutamise kliinilised näidustused onkoloogias  
gruppidesse vastavalt kirjanduses ilmunud tõenduspõhistele 
andmetele

 1a- kindel kliiniline näidustus, 
 1b- kliiniline kasutamine võimalik, 
 2- kasulik üksikutel juhtumitel, 
 3- kliiniline näidustus andmete vähesuse tõttu ebaselge, 
 4- kliiniline kasutamine väga harva. 



Kasvaja näidustus
Üksik kopsukolle  iseloomustus

Mitteväikserakuline  kopsuvähk Dgn,  St,  ReSt

Pea-ja kaelapiirkonna kasvajad Dgn,  St,  ReSt

Söögitoru vähk Dgn,  St,  ReSt

Kolorektaalne vähk Dgn,  St,  ReSt

Maliigne melanoom Dgn,  St,  ReSt  RN0

Maliigne lümfoom Dgn,  St,  ReSt

Rinnanäärme vähk ST DM, ReSt, RV

Kilpnäärme vähk ReSt#

Dgn- diagnoosimine, St-staadiumi määramine, ReSt –retsidiivi ja jääkkoe määramine
DM- kaugsiirded ainult, #- ainult Tg tõusu ja negatiivse joodiuuringu korral 



 Neuroloogias
            - Alzheimeri tõve diagnostika
            - Epilepsiakolde preoperatiivne lokaliseerimine

 Kardioloogias
            - Isheemia diagnostika, müokardi eluvõimelisuse      
              hindamine 

 Teadmata põhjusega palaviku diagnostika

              



 Metaboolse informatsiooni lisamine anatoomilisele annab 
olulist lisateavet haiguste kohta

 FDG-PET/KT uuring on onkoloogias kindlalt kanda 
kinnitanud ja jääb veel pikaks ajaks juhtivaks PET uuringu 
kliiniliseks näidustuseks

 Ka uued näidustused vajavad veel täpsemaid tõenduspõhiseid 
andmeid

 Tulevikus on loota rohkem ja spetsiiflisemaid 
kasvajamarkereid



 Leviku hindamiseks
                 - lümfsõlmedes
                      - ekstranodaalselt 

 Ravitulemuste hindamine   
                 - varajane (1-4 ravikuuri järgselt)
                 - hiline (radikaalse ravi järgselt )

 Lümfoomi retsidiivi diagnostika



Üle 90% kasvajatest  koguvad FDG-d: 

 Klassikaline Hodgkini lümfoom

 Difuusne suurerakuline B- non Hodgkini lümfoom (NHL)

 Follikulaarne NHL

 Mantlerakuline NHL

Friedberg ja Chengasi  The Oncologst 2003; 8 



 Ligikaudu  50-90% kasvajatest koguvad FDG-d:

 MALT  NHL
 Väiksed lümfotsütaarrakulised NHL-d

 Ebaselge FDG kogunemine:

 Agressiivne Burkitt rakuline NHL
 T-rakuline NHL
 Lümfotsütaar-plasmarakuline NHL
 Domineerivalt  lümfotsütaarne NHL

Friedberg ja Chengasi  The Oncologst 2003; 8 



 Infektsioonid (sinusiit, abstsessid, kopsupõletikud, sarkoidoos, tbc, 
aspergilloos)

 
 Lihaspinged ja pruuni rasvkoe aktiveerumine 

 Põletikulised soolehaigused ja muud põletikud

 Kasvuhormoonide  mõju

 Füsioloogiline kogunemine tüümuses

Markko Seppänen TYKS



 Madala agressiivsuega kasvaja

 Väikse diameetriga (<8 mm) kasvaja

 Lähedal asuv kõrge metaboolse aktivsusega kogum  “varjutab” 
patoloogilise kogunemise 

 Hüperglükeemia



 68 aastane mees

 Segatüüpi follikulaarne non Hodgkini lümfoom diagnoositud september 
2004

 Saanud keemiaravi kuure  8+ 12  kuuri Mabthera + CVP  CEOP . Viimane 
keemiaravi kuur  veebruar 2007

 KT uuringutel olnud positiivne dünaamika. 

 Kontrast KT uuringul püsivad mediastinumis ja kõhukoopas mõned kuni 2 
cm-sed mittekontrasteeruvad lümfsõlmed dünaamikata alates 2006a.  
juulist kuni 2007 aasta juulini.  

 KT põhjal haigus remissioonis

 Saadetud PET/KT uuringule remissiooni hindamiseks august 2007



PET uuringul on näha
aktiivsed märkaine kogumid
 paraaortaalselt rindkere ja 
ülakõhu kõrgusel









 Melanoom on üks kõige aktiivsemalt  FDG-d koguv kasvaja ja võib 
metastaseeruda üle kogu keha

 FDG-PET uuringu sensitiivsus diagnoosimisel sõltub kasvaja staadiumist .

 Kui kasvaja paksus Breslow järgi on  alla 1,5 mm on FDG PET kasutamine 
küsitav.  Sel juhul on lokaalse leviku hindamiseks kindlasti  parema 
sensitiivsusega   vahimees  lümfsõlme biopsia

 Sensitiivsus ja spetsiiflisus melanoomi  metastaaside avastamiseks kogu keha  
FDG PET uuringuga on  hea just  haiguse  III staadiumis



 Melanoomi retsidiivi hindamisel on FDG-PET sensitiivsus ja spetsiiflisus 
vahemikus 70-100% (Tarik,Z, et al.  JNM 2006, 6 )

 Enamik  metastaase, mis jäävad PET uuringul avastamata on alla 1cm-se 
diameetriga ja asuvad kopsu-, maksa- või ajukoes.

 Enamik kopsu mts-e on avastatavad KT uuringul
         NB! hübriidkaamera. 

 Aju metastaaside avastamiseks  on sensitiivsem  MRT

 Tulemulik on ka melanoomi ravivastuse hindamine. 



 53 aastane naine, kellel 2006 aasta maikuus opereeritud 
vasakul õlavöötme piirkonnast melanoom T4B.

 Vahimees lümfsõlme protseduuril lümfsõlmes  
histoloogiliselt mikrometastaasid, tehtud totaalne aksillaarne 
lümfadenektoomia. 

 Patsiendile 2006 aasta detsembris  teostatud kogu keha  MRT 
ja KT uuringul metastaase ei visualiseeru.
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