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PET/KT 

SPINDULIAI 

Radiologiniai ir radionuklidiniai tyrimai 



PET funkcinis tyrimas 

 Vertinami molekuliniai-biocheminiai (metaboliniai) 

procesai organizme 

 Metaboliniai pokyčiai atsiranda anksčiau ir kinta 

greičiau nei anatominiai pokyčiai 

 Ligos metabolinio aktyvumo nustatymui naudojama 

medžiaga (radiofarmacinis preparatas), kurios 

poreikis patofiziologinio proceso metu yra padidėjęs 

 Radiofarmacinis preparatas neturi įtakoti organizmo 

fiziologijos 

 



 

18FDG 

Gliukozės analogas   

 
        18F-FDG kaupiasi piktybiniuose navikuose dėl padidėjusio 

gliukozės sunaudojimo, aktyvesnio anaerobinio metabolizmo 



PET su 18F-FGD 
Kokybinis ir kiekybinis gliukozės metabolizmas 

 Standartizuota kaupimo vertė 

(standartized uptake value -SUV) 

 Audinio radioaktyvumo 

koncentracija  (C) skenavimo laiku 

(T) apskaičiuojama pagal suleistos 

radioaktyvios  medžiagos dozę  

kilogramui  kūno svorio. 



 T (pirminis navikas)  

 N ( navikiniai 
limfmazgiai)  

 M (metastazės) 

 ST planavimas 

 Gydymo monitoravimas 

 Atkrytis 

 

 Navikų diferencijacija 

 Tikslinė biopsija 

 Naviko išplitimas 
limfmazgiuose ir atokiosios 
mts  

 Gydymo planavimas 

 Metabolinio atsako į gydymą 
vertinimas 

 Ligos atkryčio diagnostika*       



18FDG PET/KT 

Burnaryklės navikas 



Galvos kaklo limfomos  

 Limfomos yra antras dažniausiai pasitaikančių galvos 
kaklo srities navikų. 

 Agresyvesnės eigos ne Hodžkino limfomos dažniau 
pasitaiko jauno ir vidutinio amžiaus pacientams. 

  8% viršraktikaulinių limfmazgių aspiratuose nustatoma 
limfoma.  

  Limfoma gali būti bet kurios kūno dalies limfmazgiuose ir 
limfoidiniame audinyje, 4% atvejų  sudaro ekstranodalinės 
limfomos, 25% ekstranodalinių limfomų lokalizuojasi 
galvos kaklo srityje. 

 Limfomos įtarimui labai svarbi ne tik galvos kaklo srities, 
bet ir bendoji apžiūta ir dėmesys klinikiniams simptomams.   

 



Limfomos 

Indikacijos 18FDG PET/KT  

 Išplitimui įvertinti prieš taikant radikalų gydymą 

 Likutinei masei įvertinti po chemoterapijos, 

sprendžiant dėl tolesnio radikalaus gydymo būtinybės 

 Biopsijos vietai tikslinti prieš nustatant gydymo 

taktiką, kai radiologiniai tyrimai (KT ir/ar MRT) 

nepakankamai informatyvūs 

 Limfomos ankstyvam atsakui į gydymą vertinti, jei tai 

keičia tolimesnę gydymo taktiką 

 

 



18FDG PET/KT  

Hodžkino limfoma 



18FDG PET/KT  patologinių pokyčių 

vertinimas 

 Limfomos histologinis tipas  

 Gretutinės ligos/Uždegimai  

 Intervencijos  

 Gydymas 

 

Reikalinga klinikinė informacija apie paciento būklę 



Hodžkino limfoma 

II tipo diabetas 



18FDG PET/KT  

Difuzinė didelių B ląstelių limfoma 



     Biopsija, invazinės procedūros – 2 savaitėms 

    Infekcinės-uždegiminės ligos – 2 savaitėms 

    Operacija – 6 savaitėms 

    Chemoterapija – 4-6 savaitėms  

    Radioterapija – ne mažiau 8 savaitėms 

    Gydymas steroidais, kaulų čiulpų stimuliacija 1-4 

savaitėms 

 

18FDG PET/KT rekomenduojama atidėti  



18FDG PET/KT 

Limfoma 



Limfomos 

18FDG kaupimas 



18FDG PET/KT 

Limfoma 

2014 HL 2017 DDBL 



 

18FDG PET/KT 

Folikulinė limfoma 



Limfomos stadijavimas 



Difuzinė didelių B ląstelių limfoma 



18FDG PET/KT gydymo efekto vertinimas 

 Po dviejų chemoterapijos kursų  

 

 Baigus chemoterapiją 

 

 Po spindulinės terapijos 

 

Reikalingas bazinis PET/KT tyrimas 



 

DDBL;  II tipo CD 

Atsakas į gydymą 



 

Atsakas į gydymą 

Hodžkino limfoma 



Atsako į gydymą vertinimas 



Limfomos 

Atsako į gydymą vertinimas 



Limfoma  

 Atsakas į gydymą 



Apibendrinimas 

 PET/KT įgalina koreguoti ligos vadybą, bet nepakeičia kitų 

endoskopinių, laboratorinių, morfologinių, radiologinių 

tyrimo metodų 

 PET/KT atlikimui ir duomenų interpretavimui svarbus 

paciento paruošimas, klinikinės būklės, atliktų tyrimų, 

taikyto ir numatomo gydymo įvertinimas 

 PET/KT atliekama pagal LR SAM ministro įsakymu 

patvirtintą indikacijų sąrašą   

 Siunčiantis atlikti PET/KT tyrimą gydytojas specialistas 

privalo teisingai užpildyti medicinės dokumentacijos formas 



Ačiū už dėmesį 


