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PET/KT ja LÜMFOOMID
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Miks mitte ainult KT ja UH?

Struktuuri muutused      Rö, KT, MRT, UH

Füsioloogilised muutused             UH, MRT/MRS, PET

Metaboolsed muutused         PET, MRS
      Ravimite jaotumine organismis               PET

Molekulaarsed muutused              PET, SPECT

Jones T, Eur J Nucl Med 1996, 23.

PET/KT = anatoomilised + funktsionaalsed muutused



Milline radiofarmatseutikum?

18F-FDG – fuorodeoksüglükoos (18F)
Glükoosi molekul, kus OH- rühm asendatud 

radioaktiivse foor-18 isotoobiga
Ravimi distributsioon organismis sama glükoosiga
Sisuliselt kuvatakse glükoosi tarbimist organismis
Onkoloogias PET preparaadina > 90% uuringutest 18F-

FDG-ga
Lümfoomi uurimiseks 18F-FDG ainuke preparaat
Galliumiga uuringuid enam ei teostata
Vale-positiivsed tulemused põletikukolletest; 

eristamiseks biopsia, KT uuring - kolde lokalisatsioon 
jne.



Lümfoomid

Non-Hodgkini lümfoomid:
T-rakulised 
B-rakulised 

Hodgkini lümfoomid

Non-Hodgkini lümfoomide jaotus 
agressiivsuse järgi:
Agressiivsed ehk “high grade” ehk 

kiirekasvulised
Indolentsed ehk  “low grade” ehk 

aeglasekasvulised



Nuclear Medicine in Diagnoses and treatment of 
lymphoma. Setoain X. 2007.



Milliseid lümfoome tasub uurida 18F-
FDG PET abil?

FDG kogunemine > 90%
Hodgkini lümfoom – sagedaseim 

halvaloomuline kasvaja noores eas, 
agressiivse vormiga kohesel ravi alustamisel 
tervenemine 40%)

Difuusne B-suurerakuline – agressiivne, allub 
hästi keemiaravile, tervenemine 50%

Follikulaarne – lääneühiskonna sagedaseim 
täiskasvanu lümfoom, indolentne, elulemus 
10a, 30-50% B-suurerakuline lümfoom, 
elulemus 1a)

Mantelrakuline lümfoom – harvemini esinev



... Milliseid lümfoome tasub uurida FDG 
PET abil?

FDG kogunemine 50-90% 
MALT lümfoom
Väikesed lümfotsüütrakulised lümfoomid

FDG kogunemine on ebaselge
Burkitti NHL (agressiivne)
Lümfotsütaar-plasmarakuline NHL
T-rakuline NHL (nahavormil Mycosis fungoides 

ja luuüdi haaratusel vähene sensitiivsus)
Domineerivalt lümfotsütaarne NHL
Marginaaltsooni ekstranodaalne NHL



SUV – Standardised Uptake 
Value
Sõltub paljudest faktoritest:

Vere glükoosi tasemest
Süstimise ja uuringu vahelisest ajast
Kaamera tüübst
ROI määramisest

c(t) – radioaktiivse aine kontsentratsioon mingil ajahetkel

doos(t0) – süstitud doos süstimise ajal

Agressiivse lümfoomi korral: SUV = 15 ± 10
Indolentse lümfoomi korral: SUV = 6 ± 3

Wong et al Journal of Nuclear Medicine, 2005

SUV > 10 välistab 81% tõenäosusega indolentse 
lümfoomi

Schoder J Clinical Oncology, 2005
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18F-FDG-PET uuringu kliinilised 
näidustused lümfoomi diagnostikas

Leviku hindamiseks 
Lümfsõlmed
Ekstranodaalsed kolded

Ravitulemuse hindamiseks
Varajane hindamine 1-4 ravikuuri järgselt
Hiline hindamine radikaalse ravi lõppedes

Retsidiivi kahtluse korral



Leviku / staadiumi hindamine
PET on algse staadiumi hindamisel väga täpne

Võrreldi PET ja KT uuringuid. 45 pt.
11 tõestatud staadium kirurgiliselt. PET abil saadi 

täpne staadium 100%, KT uuringuga 20%. 
59% muutis PET staadiumi, mis osutus biopsia 

põhjal korrektseks.
Young C S, Smith S M 1998. Staging Hodgkin desease with FDG-

PET.

2001 a Saksamaal teostatud uuringus saadi 
sarnased tulemused (lisaks leiti, et FDG-PET on 
luuüdi haaratuse hindamisel võrdne luuüdi 
biopsiaga)

Buchmann I, Reinhardt M et al . FDG in the detection of 
lymphoma. 2001.



Leviku/staadiumi hindamine:



Ravitulemuste hindamine
Uuringuid on väga palju, enamasti kõikidel 

PET kasuks rääkiv tulemus
Varajane hindamine 

mitmed uuringud on näidanud, et juba 1-4 
kemoteraapia tsükli järel saab PET abil hinnata 
ravi tulemust ja ravi vajadusel selle järgi 
muuta

Agressiivsete lümfoomide korral on varajases 
kemoteraapia faasis PET ainuke meetod, 
millega saab kiiresti hinnata, kas ravile vastus 
üldse on olemas, vajadusel muudetakse ravi

Kas ravi jätkata - uued bioloogilised ravimid 
kallid ja kõrvaltoimetega



Ravitulemuste hindamine
Hiline hindamine – täielik remissioon?
Hea ravitulemuse eesmärk = täielik kollete 

aktiivsuse kadumine
Põhiprobleemiks ravi-järgse fbroosse kolde 

eristamine aktiivsest residuaaltuumorist, nt ca 2/3 
Hodgkini tõvega ja 1/2 Non-Hodgkini tõvega jääb 
varasema tuumori kohale mass

2003 a Saksamaal Ulmi Ülikoolis tehti kokkuvõte 
15 uuringust kokku 723 patsiendiga:
FDG-PET sensitiivsus 71-100%, spetsiiflisus 69-100% 

ja väga kõrge negatiivne eeldav väärtus, 80-100%
PET + residuaalmassiga progressioon 60-100%.

Reske S N, PET and restagind of malignant lymphoma. Ulm,Germany, 2003.



Retsidiivi kahtluse korral
Tavaliselt eelneb KT uuring, täpsustavaks 

uuringuks PET /KT.

“Follow up” uuringutena soovitatakse 
radioloogilisi meetodeid vaid olulise kliinilise 
kahtluse korral peale vere ja seerumi analüüse

Tuumori marker bcl2 (apoptoosi antagonist, geeni 
translokatsioonist) seotud tuumoritega, mis algselt 
reageerivad ravile hästi, kuid hiljem retsidiveeruvad 
või transformeeruvad agressiivset tüüpi 
lümfoomiks; PET järelkontrolliks?

 Drake M, Kettle B, The role of PET/KT in lymhoma. 2005



Hodgkini ja non-Hodgkini lümfoomi 
staadiumi määramine ja retsidiivi hindamine  

Sensitiivsus spetsiifilisus
Nodaalne PET/KT 94% 100%

KT 86% 86%

Ekstranodaalne PET/KT 88% 100%

KT 50% 90%

Schaefer jt.  Radiology, 2004 



Luuüdi ja põrna haaratuse hindamine
50 pt uuring luuüdi haaratuse kohta 1998 aastast
5% juhtudest PET - / luuüdi biopsia +
13% tuvastas PET + / luuüdi biopsia -

Carr R, Barrington S, Detection in lymphoma in bone marrow by PET

Kirjanduses andmed sensitiivsuse kohta erinevad
Hodgkini lümfoomi ja agressiivse Non-Hodgkini korral 

sensitiivsus kõrgem

Põrna haaratuse korral FDG PET tundlikkus 97%
Põrna difuusne haaratus kui FDG kogunemine põrnas > 

maksas
Fokaalsed FDG-d koguvad kolded



Nuclear Medicine in Diagnoses and treatment of 
lymphoma. Setoain X. 2007.



Algselt olid tulemused keskustes väga erinevad
Hindamise tulemust mõjutavad väga mitmed 

faktorid: nt mis on normaalse lümfsõlme 
suurus? Kui sagedasti on vaja hinnata? Millal? 
Millise meetodiga?

1999 a esimene juhis Non-Hodkini lümfoomi 
jaoks
Soovitati galliumiga uuringuid
Ei puudutanud ekstranodaalset haigust
PET järjest rohkem kasutuses

2007 American Society of Clinical Oncology:
STAGING RESTAGING RESPONSE

J Clin Oncol 25:579-586

Maliigsete lümfoomide ravivastuse 
hindamise kriteeriumid 



Ravivastuse uued kriteeriumid
2007 American Society of Clinical Oncology

CR – Complete Remission e täielik remissioon
PR – Partial Remission e osaline remissioon
SD – Stable Desease e stabiilne seisund
RD/PD – Relapsed/Progressiv Desease – 

regressioon/progresseeruv haigus



Täielik remissioon
= Kõikide haigusele viitavate tunnuste 

kadumine

PET + leid enne ravi  lisamass lubatud, 
kui on PET –

PET – enne ravi  lisamassi ja 
lümfsõlmede regressioon KT-l

Maks, põrn  palpatsioonil norm leid

Luuüdi  biopsia –



Osaline remissioon
= mõõdetav haiguse vähenemine ja uute kollete 

puudumine

≥ 50% mõõtmete vähenemine kuni 6 suuremal 
lisamassil (kokku mõõdetuna)

 ülejäänud kollete mõõtmed ei tohi olla suurenenud

Maks, põrn  ≥ 50% 1 kolde diam vähenemine, 
maks ja põrn ei tohi olla suurenenud

Luuüdi  kui enne ravi PET +, siis ebaoluline



Stabiilne seisund
= ei suuda tõestada remissiooni ega 

progressiooni

Algsed PET + kolded endiselt aktiivsed
KT-l ei tohi olla kolded suurenenud



Retsidiiv/progresseeruv haigus
= uus kolle või eelnevalt PET + kolde ≥ 50% 

suurenemine

Uus kolle > 1,5 cm ükskõik, millisel teljel mõõdetuna
≥ 50% pikitelje suurenemine sõlmel, mille lühima 

telje D oli varem > 1 cm
Rohkem kui 1 sõlmelt mõõdetud diameetri tõus ≥ 

50%

Maks, põrn  varasema kolde suurenemine ≥ 50%

Luuüdi  uus kolle või vana kolde reaktiviseerumine



Lisaks PET kasulik:

Annab infot kiiritusravi täpsemaks 
planeerimiseks
Kas üldse kiiritusravi?
Lokaalne või laiema ulatusega?

Näitab kõige õigema koha biopsiaks
Saab võtta kindlalt FDG-d koguvast koldest 

(näide hiljem)

Ravitulemuse hindamise põhjal võimalik 
ravi varasem lõpetamine, ravi 
kõrvaltoimete vähendamine



Nõuded FDG PET uuringu läbiviimiseks:
Nõuded patsiendile:

Paastumine 6h
1l vett enne uuringut
Vähene füüsiline aktiivsus enne uuringut 
Veresuhkur normis, diabeetikutele eri-ettevalmistus
Neerupuudulikkusega kiirgus suurem
Rasedatele ei
Rinnaga toitavatele emadel katkestada 12h-ks toitmine

Hindamist segavad faktorid:
Kemoteraapia – vale-pos ja vale-neg tulemused, < 3 nädalat
Radioteraapia – ravi-järgsed põletikulised muutused, < 6-8 

nädalat
Operatsioon – 6 nädalat
Biopsia – 1 nädal
Granulotsüüte stimuleeriv ravi – luuüdi vale-pos tulemus, <1 

nädal
Infektsioonikolded



Kiirguskoormus

70 kg kaaluvale inimesele manustada
• 370 mBq  efektiivdoos 7 mSv
• 250 mBq  efektiivdoos 4,7 mSv

Lisaks madala doosiga KT uuring, kus 
keskmiselt 1-2 mSv.

Kokku efektiivdoos ca 6-9 mSv 

-----------------------------------------------------------------
Kui palju 1 uuring maksab?  Järgmisest aastast 

uus hind!



Näide retsidiivist
M 44. Nodulaarne skleroos (Kl.Hodgkini 

variant) dgn 2006a
8 kemoteraapia kuuri – KT tüümuse prk-s 

jääkmass, PET–
1a hiljem – KT- l/s , tüümuse jääkmass 

dünaamikata, PET+



...
Skeleti lüütilisest koldest veidi 

kraniaalsemal paremal niudeluus FDG-d 
koguv kolle

Retsidiiv? Kiiritusravi järgne leid?



...



Näide täielikust remissioonist
N 58
Difuusne B-suurrakklümfoom
Mass ülemises eesmises mediastiinumis



...
Jääkmass mediastiinumis 3 a hiljem – retsidiiv?
PET –, KT-l uusi koldeid ei ole
Haigus remissioonis



Näide 3

M65 
Splenektoomia põrna abstsessi kahtlusel  B-

väikerakklümfoom
Maksas väiksed kolded
Madalmaliigne lümfoom –

 patsient jälgimisel
2 kuu pärast KT –

maksa kolded dünaamikata



...
6 kuu pärast KT – maksa kolded  + 

sooleseinas paksenemine põrna nurgas



...
Koloskoopia ja biopsia soolest  Difuusne 

B-suurrakklümfoom
Võimalik transformatsioon marginaaltsooni 

lümfoomist
Maksabiopsia  Eelkõige hamartoom, 

healoomuline muutus
Edaspidi keemiaravi
Sooleseina paksenemine 

kaob
Maksakolded püsivad!



...
1 a hiljem   



...
Difuussed FDG-d koguvad kolded maksas, 

ilmselt tsentraalse nekroosi ja 
sidekoestumise aladega

FDG-d koguv kolle paremal niudeluus



...
Maksabiopsia: histoloogilisel uuringul 

normaalne maksakude
Uus maksabiopsia tulenevalt PET KT leiust

 Intrahepaatiline kolangiokartsinoom

B-väikerakklümfoom põrnas
B-suurrakklümfoom sooles, võimalik 

transformatsioon
Kolangiokartsinoom maksas



Näide 3

N 70
DLBCL

Kopsus
Mediastiinumis
Mesenteeriumis

Kemoteraapia
9 kuud hiljem:

jala turse, tundlikkus  
FDG-d koguv tuumori

mass lihaskoes,
levik piki lümf teid

Silvia A, E J Nucl Med, May 2011



Kokkuvõtteks
18F-FDG sensitiivsed on:

Kõik Hodgkini lümfoomid
Kõik agressiivsed Non-Hodgkini lümfoomid
Mõned indolentsed Non-Hodgkini lümfoomid, nt 

Follikulaarne lümfoom
FDG-PET kliiniliselt kasutuses:

1. Leviku/staadiumi määramiseks
2. Ravitulemuse hindamiseks
3. Retsidiivi kahtluse korral
4. Ideaalis ka enne ravi algust, et oleks võrdlusmaterjal

Lümfoomi käsitlusjuhendites ja rahvusvahelistes 
konsensustes standardmeetod lisaks KT-le

Annab anatoomiale lisaks info metabolismist
Tõenduspõhine alus, mitte lihtsalt ilus värvipilt 
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Tänan tähelepanu 
eest!
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