Υβριδική απεικόνιζη: Χαρακηηριζηικές περιπηώζεις-ενδιαθέρονηα περιζηαηικά
1ο περιζηαηικό: Αζζελήο 75 εηώλ πξνζήιζε ζην ηκήκα PET/CT κε ζθνπό ηελ
δηεξεύλεζε θπζηηθώλ κνξθσκάησλ παγθξέαηνο. Οη πξνεγεζείζεο CT θαη MRI άλσ
θνηιίαο αλέδεημαλ κόξθσκα 2,9 εθ ζηελ θεθαιή ηνπ παγθξέαηνο κε θπζηηθνύο
ραξαθηήξεο θαη κηθξόηεξα θπζηηθά κνξθώκαηα ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ παγθξεαηηθνύ
παξεγρύκαηνο ηα νπνία έζεηαλ ηελ ππόλνηα ελδνπνξηθνύ ζειώδνπο βιελλώδνπο
λενπιάζκαηνο (IPMN). Αθνινύζεζε ελδνζθνπηθή, ππεξερνγξαθηθά θαηεπζπλόκελε
παξαθέληεζε κε ιεπηή βειόλε (EUS FNA) ε νπνία αλέδεημε IPMN in situ ζηελ νπξά
θαη πςειόβαζκν IPMN από ην κόξθσκα ζηελ θεθαιή ηνπ παγθξέαηνο. Η
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PET/CT παξνπζίαζε εζηηαθά απμεκέλε πξόζιεςε ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ ζηελ νπξά
ηνπ παγθξέαηνο (SUVmax=6,1), εύξεκα ζπκβαηό κε θαθνήζε εμαιιαγή θαη ήπηα
αλνκνηνγελή πξόζιεςε ζηελ θεθαιή θαη ηελ αγθηζηξνεηδή απόθπζε ηνπ παγθξέαηνο
(SUVmax=2,1), ζηα πιαίζηα θιεγκνλσδώλ αιινηώζεσλ. Έγηλε ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε
ηεο νπξάο ηνπ παγθξέαηνο κε ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε ηεο θαθνήζνπο εμαιιαγήο ελώ
ειήθζεζαλ βηνςίεο θαη από ηηο ππόινηπεο αιινηώζεηο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ζώκαηνο
νη νπνίεο ήηαλ αξλεηηθέο γηα θαθνήζεηα. Τα IPMN’s εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζε
άλδξεο άλσ ησλ 65 εηώλ θαη ζύκθσλα κε ηνλ WHO θαηαηάζζνληαη ζε θαινήζε
(αδελώκαηα θαη νξηαθήο δώλεο) θαη θαθνήζε (in situ θαη δηεζεηηθά). Έρνπλ
αλαθεξζεί κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη νπνίεο επηβεβαηώλνπλ ηελ ππεξνρή
ηεο 18F-FDG PET/CT έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ απεηθνληζηηθνύ ειέγρνπ ζηελ δηάθξηζε
θαινήζεηαο θαη θαθνήζνπο εμαιιαγήο ζηα IPMN’s.
2ο περιζηαηικό: Αζζελήο 56 εηώλ κε δηαγλσζκέλε ζαξθνείδσζε από 20εηίαο θαη
δηαθνπή αγσγήο κε θνξηηδόλε πξηλ 6 ρξόληα. Έγηλε παξαπνκπή γηα εμέηαζε 18F-FDG
PET/CT κε ζθνπό ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ηεο ελεξγόηεηαο θαη ηεο έθηαζεο ηεο λόζνπ
θαη αθνινύζσο ηελ ζσζηή ζεξαπεπηηθή δηαρείξηζε ηνπ αζζελνύο. Η PET/CT αλέδεημε

εθηεηακέλε ελεξγό λόζν ζε πνιιαπινύο ιεκθαδέλεο άλσ θαη θάησ από ην δηάθξαγκα
θαζώο θαη ζην δέξκα, επξήκαηα πνπ ήηαλ γλσζηά θαη από ηνλ ππόινηπν
θιηληθνεξγαζηεξηαθό έιεγρν. Επίζεο, αλέδεημε κε γλσζηή κεηαβνιηθά ελεξγό λόζν
ζε καιαθά κόξηα θαη νζηά. Επηπιένλ, παξαηεξήζεθε εζηηαθά απμεκέλε πξόζιεςε
ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ ζην βαζηθό ηκήκα ηνπ θαησηεξνπιαγίνπ ηνηρώκαηνο ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο ηεο θαξδηάο. Η θαξδηαθή πξνζβνιή αλαδείρηεθε θαηόπηλ θαη ζε
MRI θαξδηάο. Η 18F-FDG PET/CT ζε αζζελείο κε ζαξθνείδσζε έρεη έλδεημε γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ θαη ηεο αληαπόθξηζεο ζηε ζεξαπεία κε ζηεξνεηδή,
ελώ αλαδεηθλύεη εμσζσξαθηθή πξνζβνιή ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 30%
θαηεπζύλνληαο ηελ πεξηνρή ιήςεο βηνςίαο πξνο ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε. Επίζεο,
πξόζθαηεο κειέηεο ηελ παξνπζηάδνπλ σο κηα πνιιά ππνζρόκελε απεηθνληζηηθή
κέζνδν ζηελ αλάδεημε θαη αμηνιόγεζε ηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο ζηελ ζαξθνείδσζε
κε ζθνπό ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ άκεζε έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο.
3ο περιζηαηικό: Αζζελήο 27 εηώλ πάζρσλ από ιέκθσκα Hodgkin’s έιαβε 6 θύθινπο
ABVD θαη ε εμέηαζε
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αξλεηηθή γηα κεηαβνιηθά ελεξγό λόζν. Σηα πιαίζηα επαλειέγρνπ νη CT ζώξαθνο, άλσ
θάησ θνηιίαο αλέδεημαλ δηόγθσζε ιεκθαδέλσλ κεζνζσξαθίνπ θαη ειάζζνλνο ππέινπ
ζέηνληαο ηελ ππνςία ππνηξνπήο ηεο λόζνπ. Ο αζζελήο ειέγρζεθε θαηόπηλ μαλά κε
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ζε ιεκθαδέλεο δεμηάο ηξαρειηθήο ρώξαο, κεζνζσξαθίνπ, πλεπκνληθώλ ππιώλ, δεμηάο
καζραιηαίαο

ρώξαο,

θνηιίαο,

ειάζζνλνο

ππέινπ

θαη

βνπβσληθώλ

ρσξώλ.

Αθνινύζεζε ιήςε βηνςίαο από ηελ αξηζηεξή βνπβσληθή ρώξα ε νπνία αλέδεημε
ιεκθαδέλα αληηδξαζηηθήο αηηηνινγίαο. Ο αζζελήο δελ έιαβε θακία ζεξαπεία θαη ζε
CT έιεγρν 4 κήλεο κεηά δελ παξνπζηάδεη κεηαβνιή ησλ επξεκάησλ. Η πεξίπησζε

αληηδξαζηηθήο ιεκθαδελνπάζεηαο είλαη αηηία ςεπδώο ζεηηθώλ επξεκάησλ ηεο
PET/CT ζε έιεγρν ππνηξνπήο ιεκθώκαηνο.

