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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, «Παναγία η Βοήθεια», από τον 

Φεβρουάριο του 2006 έως τον Οκτώβριο του 2010. Ευχαριστώ την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Πατρών, της οποίας είμαι πτυχιούχος, για την ευκαιρία που μου έδωσε μέσω 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις «κλινικές-κλινικοεργαστηριακές ιατρικές 

ειδικότητες» να πραγματοποιήσω την επιθυμία μου. 

Για την ολοκλήρωση αυτής της Διατριβής έχουν συμβάλλει πολλοί αξιόλογοι  άνθρωποι, με 

τους οποίους είχα την τύχη και την χαρά να συνεργαστώ, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ο 

καθένας από την δική του θέση και με τον δικό του τρόπο. 

Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επιβλέποντά μου, Επίκουρο Καθηγητή της 

Πυρηνικής Ιατρικής  κ. Δημήτρη Αποστολόπουλο, για την καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη 

που έδειξε στο πρόσωπό μου σε όλη την διάρκεια παραμονής μου στο Εργαστήριο. Η συμβολή 

του στην υλοποίηση της Διατριβής ήταν καθοριστική, γιατί κατάφερε να με προσανατολίσει σε 

κρίσιμες περιόδους της έρευνας, να δώσει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις που φάνταζαν ως 

αδιέξοδο με τελικό αποτέλεσμα να πάρει η διατριβή «σάρκα και οστά». Η συνεργασία μαζί του 

μου προσέφερε μεγάλο εύρος γνώσεων, εμπειρίας και με έκανε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο 

την Πυρηνική Ιατρική. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που συνεργάστηκα μαζί του. 

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ οφείλω στον Διευθυντή του Εργαστηρίου της Πυρηνικής Ιατρικής 

του Π.Γ.Ν.Π. Καθηγητή κ. Παύλο Βασιλάκο, ο οποίος στάθηκε με ειλικρίνια και αγάπη στο 

πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια της προσπάθειάς μου, ως ειδικευόμενος και ως μεταπτυχιακός 

φοιτητής.. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί όταν του ζήτησα να ξεκινήσω τις μεταπτυχιακές 

σπουδές, χωρίς δεύτερη σκέψη, με προέτρεψε να υποβάλλω την αίτησή μου και μου προσέφερε 

απλόχερα πολύτιμες συμβουλές για την φοίτησή μου σε αυτές. Επίσης η ψυχολογική και 

έμπρακτη υποστήριξή του ήταν ζωτικής σημασίας για μένα, ειδικά την κρίσιμη περίοδο όπου το 

υπό εξέταση ραδιοφάρμακο «depreotide» παρουσίασε έλλειψη στην αγορά με άμεσο κίνδυνο 

ακύρωσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου. Τον ευχαριστώ επίσης για τις γνώσεις και την 

εμπειρία που μου μετέδωσε όλα αυτά τα χρόνια. 

Οφείλω πάρα πολλά στην αγαπημένη μου «Δασκάλα» στο Πανεπιστήμιο, μέλος της τριμελής 

μου επιτροπής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Παθολογίας-Αιματολογίας κ. Παναγιώτα 

Ματσουκά, η οποία πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, ήταν διαθέσιμη να μου δώσει κάθε δυνατή 

επιστημονική βοήθεια, για την συλλογή πληροφοριών και για την οργάνωση των ασθενών του 
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πρωτοκόλλου. Την εκτιμώ απεριόριστα ως άνθρωπο και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου 

για όσα μου έχει προσφέρει τόσα χρόνια, αρχικά ως φοιτητή, αργότερα ως ειδικευόμενο και 

τελικά ως υποψήφιο διδάκτορα. 

Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι στον Επίκουρο Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής και 

Διευθυντή του Εργαστηρίου στο Π.Γ.Ν.Λάρισας κ. Παναγιώτη Γεωργούλια για την ειλικρινή 

υποστήριξή του, τις χρήσιμες συμβουλές του,  την ευθύτητα των λόγων και πράξεών του  και για 

το πραγματικό ενδιαφέρον που επέδειξε σε ό,τι αφορά την πρόοδο της διατριβής μου, ιδιαίτερα 

τον τελευταίο κρίσιμο χρόνο, κατά τον οποίο εργάστηκα ως Επικουρικός ιατρός στο 

Π.Γ.Ν.Λάρισας. 

Ουσιαστική βοήθεια προσέφερε ο Επίκουρος Καθηγητής της Παθολογίας-Αιματολογίας,     

κ. Αργύρης Συμεωνίδης, ο οποίος παρείχε χρήσιμες πληροφορίες από το αρχείο του κατά την 

διάρκεια της μελέτης. Επίσης ενεργά συνέβαλε και ο Επίκουρος Καθηγητής της Παθολογίας-

Αιματολογίας κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, ο οποίος παρείχε  πληροφορίες για τους 

μεταμοσχευθέντες ασθενείς.. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους  δύο για την άψογη 

συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήταν παράληψη να μην εκφράσω τις ευχαριστίες 

μου στην συνάδελφο της Αιματολογίας κ.Δήμητρα Παυλοπούλου για τις πληροφορίες που μου 

έδωσε, παρά το φόρτο εργασίας, όπως επίσης στην κ. Αλεξοπούλου Γρηγορία και στην κ. 

Νταφογιάννη Ζωή , οι οποίες με αυταπάρνηση συνέβαλλαν ουσιαστικά στην ανεύρεση των 

ιατρικών φακέλων. 

Να ευχαριστήσω θερμότατα τους Ακτινολόγους μας, την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Χριστίνα 

Καλογεροπούλου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θοδωρή Πέτσα, αφ’ενός που δέχθηκαν να 

συμμετάσχουν στην Επταμελή μου Επιτροπή, αφετέρου που οι επιστημονικά άρτιες 

γνωματεύσεις τους συνέβαλαν κι αυτές όσο το δυνατό σε πιο έγκυρα αποτελέσματα της 

παρούσας διατριβής. 

Οφείλω επίσης ένα θερμό ευχαριστώ στους συναδέλφους μου στο Εργαστήριο για την ηθική 

συμπαράσταση και για την βοήθεια που μου προσέφεραν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Για 

αυτόν τον λόγο ευχαριστώ την κ.Σωτηρία Αλεξίου η οποία ήταν διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή για 

να προσφέρει την βοήθειά της, ενώ συνέβαλε ουσιαστικά στην συλλογή πληροφοριών από τους 

ιατρικούς φακέλους και στην ηλεκτρονική τους ταξινόμηση. Επίσης να ευχαριστήσω την κ.Άννα 

Πασχάλη και την κ. Παναγιώτα Μπάρλα για την υπομονή τους και την βοήθεια στην έκτιση 

SPECT/CT εικόνας, όταν δεν μπορούσα να είμαι παρών. Ευχαριστώ τον κ.Χρήστο Σαββόπουλο 

για την συμβολή του στην διόρθωση του αγγλικού κειμένου της δημοσίευσης. Ένα μεγάλο 

Ευχαριστώ στους επιμελητές του τμήματος  κ. Κώστα Γιαννάκενα, κ. Τρύφωνα Σπυριδωνίδη 
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και τον κ. Άρη Λακιώτη  για την υπομονή και την άψογη συνεργασία τους, δεδομένου ότι το 

πρωτόκολλο επιβάρυνε το ήδη «φορτωμένο» πρόγραμμα του Εργαστηρίου από τις 

ραδιοϊσοτοπικές μελέτες ρουτίνας. Ευχαριστώ τον υπεύθυνο Ακτινοφυσικό του τμήματος 

κ.Θοδωρή Σκούρα, που μεριμνούσε για την καλή λειτουργία της  γ-κάμερας μέσω των 

ποιοτικών ελέγχων. Να ευχαριστήσω επίσης την κ. Ελένη Μελίστα που φρόντιζε πάντα για την 

απρόσκοπτη και άμεση προμήθεια του ραδιοφαρμάκου της μελέτης και τους 

χειριστές/τεχνολόγους της γ-camera  για την βοήθεια τους, όποτε αυτή τους ζητήθηκε, στην 

τοποθέτηση του ασθενή και την έκτιση εικόνας. 

        Ευχαριστώ φίλους και συγγενείς οι οποίοι συνέβαλαν εμψυχωτικά αλλά και πρακτικά στην 

όλη προσπάθεια. Όμως, πάνω από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Ελπινίκη 

Παπαγεωργίου, για την αμέριστη συμπαράσταση και την αστείρευτη ψυχολογική στήριξη που 

μου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, δεν μπορεί να περιγραφεί με ένα απλό ευχαριστώ, ο 

Σεβασμός και η Αγάπη που νιώθω για τους γονείς μου, οι οποίοι  φρόντισαν να μου δώσουν ό,τι 

καλύτερο είχαν, πνευματικό και υλικό. Ελπίζω να φανώ, έστω στο ελάχιστο, αντάξιος όσων μου 

προσέφεραν... 

 

Νίκος  Ι. Παπανδριανός 

 

Νοέμβριος 2010 

 



 - 12 -



 - 13 -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το σπινθηρογράφημα απεικόνισης των υποδοχέων σωματοστατίνης (Somatostatin Receptor 

Scintigraphy-SRS), για την διάγνωση του λεμφώματος, έχει διερευνηθεί και αξιολογηθεί στο 

παρελθόν κυρίως με τη χρήση του αναλόγου της σωματοστατίνης ln-111-DTPA-D-Phe-1-

octreotide (pentetreotide). Εντούτοις, το Pentetreotide δεν εδραιώθηκε ως ραδιοφάρμακο στη 

διάγνωση του λεμφώματος, κυρίως λόγω της ανομοιογενούς πρόσληψής του από τις θέσεις 

νόσου, που είχε σαν συνέπεια την ευμετάβλητη ευαισθησία του. 
Το Depreotide είναι ένα νέο συνθετικό δεκαπεπτίδιο ανάλογο της σωματοστατίνης, που 

επισημαίνεται με 99m-Τεχνήτιο  (Tc-99m), το οποίο έχει την ικανότητα να συνδέεται με τους 

υποτύπους 2,3 και 5 των υποδοχέων της σωματοστατίνης, όπως και το οκτρεοτίδιο, παρουσιάζει 

όμως μερικές διαφορές και πλεονεκτήματα: υψηλότερη συγγένεια για τον υποδοχέα 3 της 

σωματοστατίνης, ανώτερη ποιότητα απεικόνισης, δεδομένου ότι πρόκειται για τεχνητιο-

παράγωγο, πρωτόκολλο μιας ημέρας, μικρότερη ακτινοβόληση του ασθενή και άμεση  διαθεσι-

μότητα του ρ/φ στο εργαστήριο σε καθημερινή βάση. 

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η διαγνωστική και προγνωστική αξία της απεικόνισης με 
99mTc-depreotide σε μια σειρά ασθενών με διάφορους υπότυπους λεμφώματος, πριν, κατά την 

διάρκεια και μετά την θεραπεία. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν ευθέως  με αυτά του Ga-67, ενώ για 

την σωστή εξαγωγή συμπερασμάτων, μελετήθηκαν και χρησιμποποιήθηκαν ως σημείο 

αναφοράς, τόσο οι συμβατικές μέθοδοι σταδιοποίησης, τα ιστολογικά ευρήματα, όσο και η 

παρακολούθηση της πορείας των ασθενών. 
Συνολικά μελετήθηκαν 106 ασθενείς, εκ των οποίων οι 47 έπασχαν από νόσο Hodgkin (HL) 

και οι 59 από διάφορους ιστολογικούς τύπους μη Hodgkin λεμφώματος (NHL).  Οι ασθενείς 

αυτοί παραπέμφθηκαν στο Εργαστήριο της Πυρηνικής Ιατρικής για να απεικονιστούν με Ga-67 

στα πλαίσια διερεύνησης λεμφώματος και υποβλήθηκαν επίσης σε απεικόνιση με  99mTc-

depreotide. Αρχικά έλαβε χώρα ολόσωμη στατική σπινθηρογραφική απεικόνιση (WB 

acquisition) και στην συνέχεια τομογραφική μελέτη σε συνδιασμό με αξονική τομογραφία 

χαμηλής διακριτικής ικανότητας (SPECT/low resolution CT imaging). Έγιναν συνολικά 142  

ραδιοϊσοτοπικές μελέτες σε διάφορες φάσεις της νόσου, ενώ η σύγκριση των ευρημάτων έγινε 

τόσο ποιοτικά (οπτικά) όσο και ημιποσοτικά (semi-quantitatively). 

Στα περισσότερα περιστατικά με νόσο Hodgkin, σε αυτά με μετρίου και χαμηλού βαθμού 

κακοήθειας Β-NHL όσο και στα Τ-NHL, το 99mTc-depreotide ανίχνευσε περισσότερες θέσεις 

νόσου ή/και εμφάνισε υψηλότερο βαθμό πρόσληψης (uptake) σε σχέση με το Ga-67. Δεν συνέβη 
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όμως το ίδιο στα επιθετικά Β-NHL, στα οποία το Ga-67 ήταν ανώτερο. Υπήρχαν βεβαίως  και 

περιπτώσεις στις οποίες παρατρήθηκαν διαφοροποίησεις σχετικά με τον παραπάνω κανόνα. 

Το 99mTc-depreotide κατά την αρχική σταδιοποίηση κατάφερε να ανιχνεύσει το 93.3% των 

προσβεβλημένων λεμφαδένων πάνω από το διάφραγμα, το 100% των βουβωνικών λεμφαδένων 

και όλες τις περιπτώσεις με σπληνική προσβολή από την νόσο. Βάσει των ευρημάτων του 99mTc-

depreotide, οι ασθενείς που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια της νόσου Hodgkin κατατάχθηκαν σε 

δυσμενέστερο στάδιο (upstaged) σε ποσοστό 32%. Όμως στην περίπτωση των ασθενών με 

προχωρημένο HL και NHL  παρατηρήθηκε μετάπτωσή τους σε ευμενέστερο στάδιο(downstaged)  

εξαιτίας της μικρής ευαισθησίας του ρ/φ στην ανίχνευση παθολογικών κοιλιακών  λεμφαδένων 

(22.7%), της προσβολής του ήπατος (45.5%) και της συμμετοχής του μυελού των οστών στην 

νόσο (36.4%). 

Στους ασθενείς που απεικονίστηκαν μετά την θεραπεία το 99mTc-depreotide εντόπισε το 

94.7% των περιπτώσεων με ανθεκτική ή υπολειπόμενη νόσο. Η συνολική ειδικότητα του ρ/φ 

κυμάνθηκε στο 57.1%. Τα συχνότερα ψευδώς θετικά ευρήματα αφορούσαν σε περιστατικά με 

αντιδραστική υπερπλασία του θύμου αδένα, διάφορες φλεγμονώδεις εξεργασίες και περιπτώσεις 

με μη ειδική πρόσληψη του ρ/φ. Ο συνδιασμός των δύο ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων, του 99mTc-

depreotide και του Ga-67, βελτίωσαν αισθητά την ειδικότητα (100%), ενώ βοήθησε να 

περιοριστεί ο αριθμός των ψευδώς θετικών περιστατικών. 

Συμπερασματικά, με εξαίρεση πιθανώς τις περιπτώσεις με νόσο Hodgkin σε πρώιμο στάδιο, 

to 99mTc-depreotide   έχει περιορισμένη αξία στην αρχική σταδιοποίηση του λεμφώματος. Όμως  

σε ό,τι αφορά τα περιστατικά μετά θεραπεία φαίνεται ότι σαφώς μπορεί να προσφέρει στην 

ανίχνευση νόσου σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές, ιδίως εάν πρόκειται για λεμφώματα 

μετρίου και χαμηλού βαθμού κακοήθειας. Ο συνδιασμός δε με Ga-67 δύναται να αυξήσει την 

ευαισθησία και την ειδικότητα της μελέτης. Τέλος, το 99mTc-depreotide θα μπορούσε να έχει 

ενεργό ρόλο  στις περιοχές όπου το FDG-PET δεν είναι διαθέσιμο και ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για περιστατικά ορισμένων τύπων ηπίου βαθμού (indolent) λεμφώματος.  
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SYNOPSIS 
 
Previous studies have demonstrated the feasibility of targeting lymphoma lesions with 

somatostatin receptor binding agents, mainly with In-111-pentetreotide. However, Pentreotide has 

not been established as a useful radiopharmaceutical for lymphoma diagnosis, mainly due to non-

uniform uptake in lymphoma lesions leading to variable sensitivity. In the present study, the 

potential value of the Tc-99m-depreotide scintigraphy in a series of patients with various 

lymphoma types, prior to and post-therapy is investigated. Depreotide was directly compared to 

Ga-67. We used contemporary hybrid imaging technology with both radioisotopic agents, namely 

single photon emission tomography coupled with low resolution computerized tomography 

(SPECT/CT). 

Methods: One-hundred and six patients, 47 with Hodgkin’s (HL) and 59 with various types of 

non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) were imaged with both Tc-99m-depreotide and Ga-67 citrate. 

Planar whole-body and SPECT/CT images were obtained. A total of 142 examinations were 

undertaken at different phases of the disease. Depreotide and gallium findings were compared 

visually and semi-quantitatively, with reference to the results of conventional work-up and the 

patients’ follow-up data. 

Results: In most HL, intermediate- and low-grade B-cell, as well as in T-cell NHL, depreotide 

depicted more lesions than Ga-67 and/or exhibited higher tumor uptake. The opposite was true in 

aggressive B-cell NHL. However, there were notable exceptions in all lymphoma subtypes. 

During initial staging, 93.3% of affected lymph nodes above the diaphragm, 100% of inguinal 

nodes and all cases with splenic infiltration were detected by depreotide. On the basis of 

depreotide findings 32% of patients with early stage HL were upstaged. However, advanced HL 

and NHL cases were frequently downstaged, due to low sensitivity for abdominal lymph node 

(22.7%), liver (45.5%) and bone marrow involvement (36.4%). Post-therapy, depreotide detected 

94.7% of cases with refractory disease or recurrence. Its overall specificity was moderate 

(57.1%). Rebound thymic hyperplasia, various inflammatory processes and sites of unspecific 

uptake were the commonest causes of false positive findings. Combination of depreotide and 

gallium enhanced sensitivity (100%), while various false positive results of either agent could be 

avoided. 

Conclusion: Except perhaps for early-stage HL, Tc-99m-depreotide as a stand-alone imaging 

modality has a limited value for the initial staging of lymphomas. Post-therapy, however, 

depreotide scintigraphy seems useful in the evaluation of certain anatomic areas, particularly in 
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non-aggressive lymphoma types. Combination with Ga-67 potentially enhances sensitivity and 

specificity. If flurodeoxyglucose positron emission tomography (PET) is not available or in case 

of certain indolent lymphoma types, Tc-99m depreotide may have a role as an adjunct to 

conventional imaging procedures. 
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Α1  ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ 

Α1.1  ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ 

Τα κακοήθη λεμφώματα αποτελούν μια ετερογενή ομάδα  νεοπλασματικής  μεταμόρφωσης  

των κυττάρων του λεμφικού ιστού. 

 Διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 

1. Το λέμφωμα ή νόσο του Hodgkin (Hodgkin’s Lymphoma- HL) 

2. Τα μη-Hodgkin λεμφώματα (Νon Hodgkin’s Lymphomas- NHL) 

 

Α1.2   ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN 

Α1.2.1 Επιδημιολογία – Ταξινόμηση - Παθοφυσιολογία  

   Το λέμφωμα Hodgkin πήρε την ονομασία του από τον Βρετανό Ιατρό Thomas Hodgkin, ο 

οποίος πρώτος περιέγραψε το 1832 τα κακοήθη λεμφώματα ως ξεχωριστή κλινική οντότητα σε 

ασθενείς που εμφάνιζαν ευμεγέθεις λεμφαδένες και σπληνομεγαλία. 

Αντίθετα με τα περισσότερα νεοπλασματικά νοσήματα, όπου η συχνότητα αυξάνεται 

προοδευτικά με την ηλικία, στο λέμφωμα Hodgkin η κατανομή της συχνότητας ακολουθεί μια 

δικόρυφη καμπυλη. Η επίπτωση αυξάνεται στις νεαρές ηλικίες, με κορύφωση την τρίτη δεκαετία 

της ζωής, εμφανίζεται πτώση μέχρι την ηλικία των 45 ετών και κατόπιν παρατηρείται νέα άνοδος 

με δεύτερο μέγιστο (peak) μετά την ηλικία των 60 ετών. Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα 

από τις γυναίκες (1,3: 1 περίπου) και η διάμεση ηλικία προσβολής των μη παιδιατρικών ασθενών 

είναι τα 31 έτη. Παρατηρούνται 2 με 3 νέα περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους σε Ευρώπη και 

Αμερική, ενώ η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης λεμφώματος Hodgkin σχετίζεται με το υψηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, την αυξημένη ευφυΐα, τις ολιγομελείς οικογένειες και με το υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο των ασθενών [1].  

Η ακριβής αιτιολογία και παθογένεια της νόσου παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη. Ο σχετικός 

κίνδυνος προσβολής από την νόσο αυξάνεται τουλάχιστον τρεις φορές σε άτομα με ιστορικό 

λοιμώδους μονοπυρήνωσης που είναι όμως θετικά για τον ιό Epstein-Barr (EBV), γεγονός που 

δεν ισχύει σε άτομα που νόσησαν από λοιμώδη μονοπυρήνωση, αλλά ήταν αρνητικά για EBV. 

Επίσης ας σημειωθεί ότι η νόσος αναπτύσσεται με αυξημένη συχνότητα σε έδαφος συνδρόμου 

της συγγενούς και επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (μεταμοσχεύσεις οργάνων και AIDS). 
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      Στην νόσο Hodgkin η ιστολογική διάγνωση βασίζεται στην αναγνώριση στο υλικό βιοψίας 

του κύτταρου Reed-Sternberg (RS), ενός  γιγαντιαίου κυττάρου με δίλοβο πυρήνα, διακριτά 

υπερχρωματικά πυρήνια και άφθονο κυτταρόπλασμα.  Το κύτταρο Hodgkin είναι μορφολογική 

παραλλαγή του κύτταρου Reed-Sternberg, με έναν μόνο πυρήνα και πιθανόν παριστάνει κύτταρο 

RS κομμένο επίπεδα στην τομή του παθολογοανατομικου υλικού, ώστε να φαίνεται μόνον ο ένας 

λοβός του πυρήνα [2,3]. Συνοπτικά τα νεοπλασματικά κύτταρα της νόσου ονομάζονται κύτταρα 

Hodgkin-Reed-Sternberg , «HRS»  και αποτελούν συνήθως <1%  του συνόλου των κυτταρικών 

στοιχείων του όγκου, γεγονός που προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση τους, ενώ 

διασπείρονται αραιά ανάμεσα σε αντιδραστικό μικτό πληθυσμό κύτταρων από λεμφοκύτταρα, 

ηωσινοφιλα, ιστιοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και ουδετερόφιλα. 

     Η προέλευση του κυττάρου HRS αποτελούσε αίνιγμα για 150 χρόνια. Σήμερα μετά από 

εκτεταμένες έρευνες με ανοσοϊστοχημεία, χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

(PCR) και σύγχρονες τεχνικές μοριακής γενετικής, αποδεικνύεται η Β-λεμφική προέλευση του. 

   Τα Β-λεμφοκύτταρα φέρουν φυσιολογικά ανοσοσφαιρίνη επιφανείας, η οποία αποτρέπει τον 

αποπτωτικό θάνατο και τα βοηθάει να επιβιώσουν  κατά τη διαδικασία επιλογής των Β-

λεμφοκυττάρων από το αντιγόνο μέσα στα βλαστικά κέντρα. Στα κύτταρα HRS όμως, παρ’ όλο 

ότι  δεν ανιχνεύεται η ανοσοσφαιρίνη επιφάνειας, αυτά δεν καταστρέφονται μέσω του 

αποπτωτικού μηχανισμού για λόγους που δεν έχουν προς το παρόν διευκρινισθεί. Αυτό το 

γεγονός θα μπορούσε να ερμηνευθεί από την  έκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης bcl-2 στο 

60% των περιπτώσεων του κλασσικού λεμφώματος Hodgkin, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει 

στη διαφυγή των κυττάρων HRS από τον αποπτωτικό θάνατο [4]. Προς την ίδια κατεύθυνση 

φαίνεται ότι δρα και η  ιντερλευκίνη-10 (ΙL-10 ), η οποία προκαλεί τοπική ανοσοκαταστολή και 

επιπλέον επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης  bcl-2. Στο 20-30% των περιπτώσεων κλασσικού 

λεμφώματος Hodgkin, που είναι θετικές για τον ιό Epstein-Barr (EBV), παρατηρείται έκφραση 

των πρωτεϊνών LMP-1 (Latent Membrane Protein) και LMP-2 του ιού, οι οποίες επίσης μπορεί 

να συμβάλλουν στην αναστολή της απόπτωσης και την επιβίωση των κυττάρων HRS. Πολύ 

πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι τα κύτταρα HRS του κλασικού λεμφώματος Hodgkin έ-

χουν απολέσει το πρότυπο της γονιδιακής έκφρασης της Β-κυτταρικής σειράς. Η απώλεια αυτή 

της Β-κυτταρικής τους ταυτότητας είναι πιθανό να επιτρέπει στα κύτταρα HRS να διαφεύγουν 

της απόπτωσης και να επιβιώνουν παρά την απουσία έκφρασης μορίων ανοσοσφαιρίνης [3,5]. 

    Επίσης, η βιολογική συμπεριφορά του λεμφώματος Hodgkin είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων HRS και του μικροπεριβάλλοντός τους. Η παρουσία 

άφθονων αντιδραστικών κυττάρων σχετίζεται με την παραγωγή συγκεκριμένων κυτταροκινών 
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και χημειοκινών, που επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων αλλά και 

διαμορφώνουν το κατάλληλο μικροπεριβάλλον, εντός του οποίου ο ξενιστής αδυνατεί να 

αναπτύξει αποτελεσματική ανοσολογική αντίδραση έναντι της νόσου. Συγκεκριμένες 

κυτταροκίνες μπορεί να δρουν ως αυξητικοί παράγοντες για τα κύτταρα HRS (ΙL-6, IL-7, IL-9, 

IL-13, IL-17), να διαμορφώνουν την κυτταρική σύνθεση του μικροπεριβάλλοντος (ΙL-5 ) ή να 

έχουν ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες σε τοπικό επίπεδο (ΙL-10, TGF-β). Η δράση διαφόρων 

κυτταροκινών συσχετίζεται επίσης με τα κλινικοεργαστηριακά και ιστολογικά ευρήματα της 

νόσου. Τέλος, διάφορες χημειοκίνες (TARC,  ΜDC, IP-10, RANTES κλπ) φαίνεται να δια-

δραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό του  κυτταρικού μικροπεριβάλλοντος των 

κυττάρων HRS [6].  

Α1.2.2 Ιστολογική Ταξινόμηση 

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες ταξινομήσεις από το 1966  μέχρι σήμερα για την κατάταξη 

των κακόηθων λεμφωμάτων.  Η ταξινόμηση κατά Rappaport βασιζόταν στην αρχιτεκτονική δομή 

ανάπτυξης του λεμφώματος (διάχυτη ή οζώδης) καθώς και στην μορφολογία-μέγεθος των 

νεοπλασματικών κυττάρων (αδιαφοροποίητα, ιστοκυτταρικά, πτωχώς διαφοροποιημένα, καλώς 

διαφοροποιημένα). Ακολούθησε η ταξινόμηση  του Πανεπιστημίου του Κιέλου της Γερμανίας με 

επικεφαλής τον καθηγητή Karl Lennert (1974) και κατόπιν η ταξινόμηση των Lukes και Collins 

(1976). Και οι δύο αυτές ταξινομήσεις αξιοποίησαν ως κριτήριο το είδος του νεοπλασματικού 

πληθυσμού σύμφωνα με την  μορφολογία και τον ανοσοφαινότυπο τους (Β ή Τ κύτταρο) [7]. 

Το 1982, η Διεθνής Ταξινόμηση Εργασίας (International Working Formulation, WF) 

συνδύασε την μορφολογία των νεοπλασματικών κυττάρων και το ιστολογικό πρότυπο ανάπτυξης 

της νόσου με την επιθετικότητα της και την πρόγνωση. Έτσι, τα λεμφώματα διακρίθηκαν με 

βάση την αρχιτεκτονική τους δομή σε οζώδη ή διάχυτα, και με βάση την μορφολογία των 

κυττάρων σε λεμφώματα από μικρά, από μικρά και μεγάλα ή από μεγάλα κύτταρα με ή χωρίς 

εντομή, ανοσοβλαστικά, λεμφοβλαστικά κ.λ.π. Επίσης ταξινομήθηκαν ως προς τον βαθμό 

κακοήθειας και την κλινική τους πορεία σε χαμηλής, ενδιάμεσης και υψηλής κακοήθειας. Η 

ταξινόμηση αυτή ήταν πρακτική και χρησιμοποιήθηκε ευρέως  στην κλινική πράξη, όμως δεν 

ελάμβανε υπόψιν την μοριακή ταυτότητα, τα ανοσοφαινοτυπικά και άλλα βιολογικά 

χαρακτηριστικά των νεοπλασματικών  κυττάρων. Αυτό το κενό κάλυψε το 1994 η ταξινόμηση 

REAL (Revised European and American classification of Lymphoid neoplasms), η οποία 

βασίστηκε στα κλινικά, μορφολογικά, ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά των 
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νεοπλασματικών κυττάρων και η οποία τροποποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(WHO) λίγα χρόνια αργότερα [7].   

Σύμφωνα λοιπόν με την  τροποποιημένη ιστολογική  ταξινόμηση REAL από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO  1999), το λέμφωμα Hodgkin διακρίνεται στο κλασσικό λέμφωμα 

Hodgkin, που αφορά περίπου το 95% των περιπτώσεων και στον οζώδη λεμφοεπικρατητικό τύπο 

(περίπου 5%, πίνακας Α1). Η διάκριση των δύο αυτών κατηγοριών βασίζεται κυρίως σε 

μορφολογικά κριτήρια, υπάρχουν όμως και σημαντικές ανοσοϊστοχημικές διαφορές. Τα 

ανοσοϊστοχημικά δεδομένα και κυρίως η έκφραση του κοινού λευκοκυτταρικού αντιγόνου (LCA 

ή CD45) και του παν-Β δείκτη CD20 τοποθετούν τον οζώδη λεμφοεπικρατητικό τύπο μεταξύ του 

κλασσικού λεμφώματος Hodgkin και των μη-Hodgkin λεμφωμάτων Β-κυτταρικής προέλευσης 

[4,7]. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί και η αυξημένη συχνότητα μετατροπής του οζώδους 

λεμφοεπικρατητικού τύπου σε διάχυτο μη-Hodgkin λέμφωμα από μεγάλα Β- κύτταρα. 

 
Πίνακας Α1: Τροποποιημένη ιστολογική  ταξινόμηση REAL από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (WHO  1999) 
 
Ιστολογικός Τύπος Συχνότητα (%) 

Α. Κλασσικό Λέμφωμα Hodgkin (Classic Hodgkin’s  

lymphoma)                       

95 

• Οζώδης Σκλήρυνση (Nodular sclerosis classic 

Hodgkin’s  lymphoma) 

70 

• Μεικτή Κυτταροβρίθεια (Mixed  cellularity classic 

Hodgkin’s  lymphoma) 

20 

• Πλούσιος σε λεμφοκύτταρα Υπότυπος (Lymphocyte-

rich Classic Hodgkin’s  lymphoma) 

5 

• Λεμφοκυτταρική Απογύμνωση (Lymphocyte-depleted 

classic Hodgkin’s  lymphoma) 

<1 

Β. Οζώδης Λεμφοεπικρατητικός Τύπος  (Nodular 

lymphlocyte predominant  Hodgkin’s  lymphoma)

5 

 
 

Στο κλασσικό λέμφωμα Hodgkin χαρακτηριστική είναι η έκφραση του δείκτη CD30 με ή 

χωρίς έκφραση του CD15. Ο παν-Β δείκτης CD20 εκφράζεται στο 20-30% των περιπτώσεων ενώ 

ο ιός Epstein-Barr ανευρίσκεται στο 20-30% (πίνακας Ι, παράρτημα) [6]. 
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Το κλασσικό λέμφωμα Hodgkin περιλαμβάνει τους υποτύπους της οζώδους σκλήρυνσης 

(70%), της μεικτής κυτταροβρίθειας (20%), τον πλούσιο σε λεμφοκύτταρα υπότυπο (5%), και 

τον πολύ σπάνιο υπότυπο της λεμφοκυτταρικής απογύμνωσης (<1%).  

Η ιστολογική εικόνα  του κλασσικού λεμφώματος Hodgkin χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία των  νεοπλασματικών κυττάρων HRS, τα οποία καταλύουν την αρχιτεκτονική του 

προσβεβλημένου λεμφαδένα. Έχουν τουλάχιστον δύο πυρήνες , ηωσινόφιλα πυρήνια και είναι 

κύτταρα μεγάλου μεγέθους. Αποτελούν μικρό ποσοστό στο σύνολο των κυττάρων που 

συμμετέχουν στη νοσο (0.1-10%). Παραλλαγή των διαγνωστικών κυττάρων RS είναι τα 

"μουμιοποιημένα" κύτταρα ("mummified"), τα οποία έχουν συρρικνωμένο κυτταρόπλασμα και 

πυκνωτικό πυρήνα. 

Στον τύπο της οζώδους σκλήρυνσης  χαρακτηριστικά είναι τα λαγηνοειδή κύτταρα (lacunar 

cells) που αποτελούν και αυτά μορφολογική παραλλαγή των κυττάρων  RS και ανευρίσκονται 

μόνο σε ιστολογικές τομές για τον λόγο ότι είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας μονιμοποίησης 

του ιστού. Ο τύπος της οζώδους σκλήρυνσης αποτελεί την συχνότερη μορφή της νόσου (70%), 

προσβάλλει συχνότερα τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικίες και έχει σχετικά καλή 

πρόγνωση. Παρουσιάζει οζώδες πρότυπο ανάπτυξης δηλαδή σχηματίζονται διαφραγμάτια από 

ινώδη συνδετικό ιστό τα οποία  χωρίζουν τον λεμφαδένα σε όζους, ενώ παρατηρείται πάχυνση 

της κάψας του λεμφαδένα. Ο αριθμός των νεοπλασματικών κυττάρων ποικίλλει. Το αντιδραστικό 

κυτταρικό διήθημα περιλαμβάνει ηωσινόφιλα, ουδετερόφιλα, μικρά λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα 

κλπ. 

Ο τύπος της μικτής κυτταροβρίθειας αντιπροσωπεύει το 20% των περιπτώσεων και 

εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και σε μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες καθώς και σε 

ανοσοκατασταλμένα άτομα. Ιστολογικά αναγνωρίζονται εύκολα τα κλασικά κύτταρα HRS 

ανάμεσα σε αντιδραστικό υπόστρωμα κυττάρων από ουδετερόφιλα, ηωσινοφιλα, 

πλασματοκύτταρα και ιστιοκυτταρα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στον σχηματισμό 

κοκκιωμάτων. Εμφανίζεται συχνά σε προχωρημένο στάδιο με γενικά συμπτώματα. Ιστορικά 

στην βιβλιογραφία συνδέεται με χειρότερη σχετικά πρόγνωση, αλλά αυτή έχει βελτιωθεί με τις 

μοντέρνες θεραπείες [8,9]. 

Ο πλούσιος σε λεμφοκύτταρα υπότυπος του κλασσικού λεμφώματος Hodgkin, προσβάλλει 

συχνότερα άνδρες κάτω των 35 ετών, εμφανίζεται συνήθως σε αρχικό στάδιο (Ι ή ΙΙ) και έχει 

πολύ καλή πρόγνωση. Χαρακτηρίζεται από οζώδες πρότυπο ανάπτυξης και σπανιότερα από 

διάχυτο. Όταν πρόκειται για οζώδες πρότυπο ανάπτυξης θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση 

από τον οζώδη λεμφοεπικρατητικό τύπο, η οποία θα βασιστεί κυρίως στον ανοσοφαινότυπο των 
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νεοπλασματικών κυττάρων (πίνακας Ι, παράρτημα). Τα ηωσινοφιλα και τα ουδετερόφιλα είναι 

λίγα ή απόντα, οι όζοι αποτελούνται κυρίως από μικρά Β-λεμφοκύτταρα, ενώ τα κύτταρα HRS 

είναι πολύ σπάνια.  

     Ο τύπος της λεμφοκυτταρικής απογύμνωσης είναι πολύ σπάνιος (<1%) δεδομένου ότι οι 

περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις των παλαιοτέρων ταξινομήσεων ήταν στην πραγματικότητα 

αναπλαστικά λεμφώματα από μεγάλα κύτταρα. Εμφανίζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, με 

γενικευμένη νόσο και συστηματικές εκδηλώσεις και έχει τη χειρότερη πρόγνωση. Συχνά 

εκδηλώνεται με πυρετό άγνωστης αιτιολογίας, ίκτερο, ηπατοσπληνομεγαλία και 

πανκυτταροπενία. 

Ο οζώδης λεμφοεπικρατητικός τύπος μορφολογικά χαρακτηρίζεται από ολική ή μερική 

κατάλυση της αρχιτεκτονικής δομής του λεμφαδένα από την ανάπτυξη οζώδους ή οζώδους και 

διάχυτου διηθήματος αποτελούμενου από μικρά λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και νεοπλασματικά 

κύτταρα. Τα νεοπλασματικά κύτταρα ανήκουν στη λεμφοκυτταρική ή/και ιστιοκυτταρική 

ποικιλία των κυττάρων RS και φέρονται ως L&H ή "popcorn" κύτταρα. Πρόκειται για μεγάλα 

κύτταρα με έναν συνήθως πυρήνα, πολυλοβωτό ή με αναδιπλώσεις, και πολλαπλά πυρήνια. 

Συνυπάρχουν επίσης ιστιοκύτταρα και πλασματοκύτταρα, όχι όμως ηωσινόφιλα και 

ουδετερόφιλα. Η διαφορική διάγνωση κυρίως περιλαμβάνει τον πλούσιο σε λεμφοκύτταρα 

υπότυπο του κλασσικού λεμφώματος Hodgkin και το πλούσιο σε Τ-κύτταρα λέμφωμα από 

μεγάλα Β-λεμφοκύτταρα. Τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν τους δείκτες CD20 και CD45, 

ενώ είναι αρνητικά για τους δείκτες CD30 και CD15 του κλασσικού λεμφώματος Hodgkin [3]. Ο 

ιός Epstein-Barr ανιχνεύεται σπανιότατα [6]. 

Α1.2.3 Κλινική Εικόνα 

Οι περισσότεροι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin προσέρχονται για διερεύνηση 

ασυμπτωματικής διόγκωσης ψηλαφητών λεμφαδένων, συνήθως τραχηλικών ή υπερκλειδίων, με 

ή χωρίς γενικά συμπτώματα (πυρετός >38°C χωρίς λοίμωξη ή/και νυκτερινές εφιδρώσεις ή/και 

απώλεια βάρους >10% εντός 6μήνου: Β-συμπτώματα). Β-συμπτωματολογία παρουσιάζει το 35% 

περίπου των ασθενών κατά τη διάγνωση. Κνησμός, συνήθως γενικευμένος, παρατηρείται στο 

25% των περιπτώσεων. Σπάνια εμφανίζεται χαρακτηριστικό άλγος στους προσβεβλημένους 

λεμφαδένες, συχνότερα στους ενδοθωρακικούς ή ενδοκοιλιακούς, μετά από κατανάλωση 

αλκοόλ. Επί ογκώδους νόσου μεσοθωρακίου μπορεί να παρατηρηθεί «σύνδρομο μεσοθωρακίου»  

με δύσπνοια/ορθόπνοια ενίοτε και φλεβική στάση στην κόπωση, βήχας ή θωρακικό άλγος, ενώ 

επί ενδοκοιλιακών εντοπίσεων οσφυαλγία. Η προσβολή εξωλεμφικών οργάνων είναι σπάνια στο 
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λέμφωμα Hodgkin. Συχνότερα προσβάλλεται ο  πνεύμονας, ο μυελός των οστών και το ήπαρ, 

ενώ πιο σπάνια ο γαστρεντερικός σωλήνας, το δέρμα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. 

Εκτός από τους  τραχηλικούς και υπερκλείδιους λεμφαδένες, προσβάλλονται με φθίνουσα 

συχνότητα οι λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, οι παραορτικοί  και οι μασχαλιαίοι. Ο σπλήνας 

είναι ψηλαφητός σε <10% των περιπτώσεων, είναι όμως διηθημένος στο 30% περίπου. Αμιγώς 

υποδιαφραγματική εντόπιση της νόσου είναι σπάνια, όπως και η προσβολή του δακτυλίου του 

Waldeyer και των μεσεντέριων λεμφαδένων [3].  

Α1.2.4 Σταδιοποίηση κατά Ann-Arbor/Cotswolds 

  Η σταδιοποίηση του λεμφώματος Hodgkin βασίστηκε επί σειρά ετών στην ερευνητική λαπα-

ροτομία και σπληνεκτομή  με λήψη βιοψιών από τους παραορτικούς και λαγόνιους λεμφαδένες, 

καθώς και από το ήπαρ. Η παθολογοανατομική αυτή σταδιοποίηση καθιερώθηκε πριν την ευρεία 

χρήση της αξονικής τομογραφίας, και ήταν πιο ακριβής από την τελευταία. Ο κύριος λόγος 

εφαρμογής της ήταν ο αποκλεισμός της ύπαρξης νόσου κάτω από  το διάφραγμα προκειμένου να 

χορηγηθεί ακτινοβόληση ως μονοθεραπεία. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση της χημειοθεραπείας 

ακόμη και στα αρχικά στάδια του λεμφώματος Hodgkin προοδευτικά οδήγησε στην κατάργηση 

της παθολογοανατομικής και την καθιέρωση της κλινικής σταδιοποίησης  η οποία βασίζεται στο 

σύστημα Ann Arbor και την τροποποίηση του κατά Cotswolds (Πίνακας  ΙΙ - παράρτημα). 

    Για λόγους επιλογής της καταλληλότερης θεραπευτικής στρατηγικής το λέμφωμα Hodgkin 

κατατάσσεται σε αρχικά και προχωρημένα στάδια. Ο ορισμός των αρχικών και προχωρημένων 

σταδίων ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών ομάδων. Ως αρχικά θεωρούνται τα στάδια 

I και IIΑ, ενώ ως προχωρημένα τα στάδια III/IV. Η κατάταξη του σταδίου ΙΙΒ ποικίλλει, έτσι 

ώστε να θεωρείται προχωρημένο τουλάχιστον όταν συνοδεύεται από εξωλεμφαδενική επέκταση 

της νόσου ή ογκώδεις μάζες (>7cm) [6]. 

Α1.2.5 Διάγνωση 

Η διάγνωση θα τεθεί αρχικά είτε με βιοψία διογκωμένου λεμφαδένα, που είναι η πιο συχνή 

αρχική εκδήλωση, είτε με βιοψία εξωλεμφικού οργάνου ή/και μυελού των οστών. Κατόπιν θα 

ακολουθήσει η κλινική σταδιοποίηση κατά Ann-Arbor (Πίνακας  ΙΙ - παράρτημα). Οι εξετάσεις 

που θα βοηθήσουν στην διάγνωση εκτός από την λήψη ιστορικού, την αντικειμενική εξέταση και 

την βιοψία, είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγχος, ΤΚΕ, 

HBsAg,anti-HCV,anti-HIV) και ο απεικονιστικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει την 

ακτινογραφία θώρακα, την αξονική τομογραφία τραχήλου, θώρακα, άνω και κάτω κοιλίας, την 
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τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (FDG-PETscan) [10], το σπινθηρογράφημα με Γάλλιο-67, 

τον υπέρηχο καρδιάς καθώς και άλλες εξετάσεις όταν υπάρχει ένδειξη, όπως μαγνητική 

τομογραφία θώρακα – κοιλίας, σπινθηρογράφημα οστών, απλή ακτινογραφία οστών κλπ. Ο 

ρόλος και η προτεραιότητα που έχει κάθε εξέταση στην διερεύνηση του λεμφώματος θα 

αναφερθούν στο ειδικό για αυτόν τον σκοπό, κεφάλαιο. 

Α1.2.6 Πρόγνωση- Θεραπεία λεμφώματος Hodgkin 

Το λέμφωμα Hodgkin αποτελεί σε υψηλό ποσοστό (85%)  δυνητικά μια θεραπεύσιμη μορφή 

καρκίνου των ενηλίκων. Περίπου το 80% των περιπτώσεων σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν 

βρίσκονται, με οποιοδήποτε ιστολογικό υπότυπο, μπορούν να ιαθούν με τις σύγχρονες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις [11]. H αντίστοιχη πρόοδος που έχει σημειωθεί στην κατανόηση της 

παθογένειας της νόσου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην αντίστοιχη παράγραφο, είναι σαφώς 

μικρότερης έκτασης. 

Η θεραπευτική πρακτική στους ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin υπαγορεύεται από  το στάδιο 

της νόσου και από τους παράγοντες κίνδυνου [12,5]. Ο ιστολογικός τύπος του λεμφώματος 

Hodgkin δεν επηρεάζει την θεραπευτική παρέμβαση, εκτός εάν πρόκειται για τον οζώδη 

λεμφοεπικρατητικό τύπο. Το στάδιο της νόσου καθορίζεται σύμφωνα με την κλινική 

σταδιοποίηση Ann Arbor, τροποποιημένη κατά Cotswolds (Πίνακας  ΙΙ - παράρτημα). Όμως 

μεταξύ των ασθενών, αρχικών ή προχωρημένων σταδίων παρατηρείται σημαντική ετερογένεια 

ως προς την έκβαση, η οποία δεν ερμηνεύεται επαρκώς από την σταδιοποίηση κατά Ann Arbor. 

Ο προσδιορισμός περαιτέρω προγνωστικών παραγόντων είναι επιβεβλημένος ώστε οι μεν α-

σθενείς υψηλού κινδύνου να αντιμετωπίζονται με επιθετικότερη θεραπεία, ενώ στους ασθενείς 

χαμηλού κινδύνου η θεραπεία να περιορίζεται όσο είναι  δυνατόν, με σκοπό την αποφυγή των 

μακροχρόνιων επιπλοκών. 

Γενικά, οι μείζονες προγνωστικοί παράγοντες που καθορίζουν την διαστρωμάτωση του 

κινδύνου και την πρόγνωση, είναι το στάδιο της νόσου, η παρουσία Β-συμπτωμάτων και η 

ύπαρξη ογκώδους νόσου (μέγιστη διάμετρος της νεοπλασματικής μάζας >5-10 εκ.) 

Για τα αρχικά στάδια υπάρχει μικρή διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των 

ομάδων ασθενών για την πρόγνωση έκβασης της νόσου [9,13]. Στην Αμερική τα περισσότερα 

κέντρα θεραπεύουν τους ασθενείς τους σύμφωνα με την κλασσική σταδιοποίηση όπου το 

λέμφωμα Hodgkin κατατάσσεται σε αρχικά (Ι-ΙΙΑ ή Β) και προχωρημένα στάδια (ΙΙΙ-ΙVA ή Β, Ι-

ΙΙΑ ή Β με ογκώδεις μάζες). Στην Ευρώπη υπάρχουν επιστημονικές ομάδες ( EORTC: European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer, GELA: Groupe d’Etudes des Lymphomes de 
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l’Adulte, GHSG: German Hodgkin Lymphoma Study Group) όπου κατηγοριοποιούν τους 

ασθενείς σε αρχικό «ήπιο» στάδιο (Ι-ΙΙ χωρίς παράγοντες κίνδυνου) ή σε αρχικό «δυσμενές»  

στάδιο (Ι-ΙΙ με παράγοντες κινδύνου) ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι συγκεκριμένων κλινικών 

κριτηρίων [3] (βλέπε πίνακα ΙΙΙ – παράρτημα). 

Επιπλέον, στην προσπάθεια να καθοριστεί ακριβέστερα η πιθανότητα των ασθενών σε 

προχωρημένο στάδιο να έχουν επιβαρημένη κλινική πορεία, ορίστικε προγνωστικό σύστημα, που 

ονομάζεται Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (International Prognostic Score, IPS). Αποτελείται 

από επτά παράγοντες οι οποίοι, εάν υπάρχουν κατά την αρχική διάγνωση, συνδέονται με 

δυσμενέστερη εξέλιξη της νόσου: 1. αλβουμίνη ορού<40γρ/λ,   2. αιμοσφαιρίνη<105γρ/λ,  3. 

άρρεν,  4. ηλικία>45ετών,  5. στάδιοIV,  6. λευκοκυττάρωση >15Χ109/λ,  7. λεμφοπενία <0,6Χ109 

/λ  και/ή <8%  των λευκοκυττάρων.  Κάθε ένας από αυτούς τους επτά παράγοντες, μειώνει την 

πενταετή επιβίωση των ασθενών κατά 8% περίπου [8]. 

Να σημειωθεί επίσης ότι διάφοροι βιολογικοί δείκτες συσχετίζονται με την πρόγνωση του 

λεμφώματος Hodgkin, όπως τα επίπεδα της ιντερλευκίνης 10 και του διαλυτού CD-30 στον ορό, 

η ανοσοϊστοχημική έκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης bcl-2 και της ενεργοποιημένης 

κασπάσης-3, χωρίς όμως να είναι ευκρινώς διευκρινισμένη η ακριβής βαρύτητα του κάθε δείκτη 

στην πρόγνωση του λεμφώματος Hodgkin [4]. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΟΣΟΥ 

Αρχικό «ήπιο» στάδιο (Early Stage Favorable Disease) 

      Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η θεραπευτική στρατηγική αυτών των ασθενών. Μέχρι 

σχετικά πρόσφατα η ακτινοβόληση "εκτεταμένου πεδίου" (extended field) σε πλήρη δόση (έως 

45 Gy), θεωρείτο η θεραπεία εκλογής, με προϋπόθεση την υποβολή αυτών των ασθενών σε  

ερευνητική λαπαροτομία σταδιοποίησης και σπληνεκτομή για τον αποκλεισμό 

υποδιαφραγματικής νόσου. Όμως τα υψηλά ποσοστά υποτροπής και οι πιθανές μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις της ακτινοβολίας (επίπτωση στην λειτουργικότητα της καρδιάς, των πνευμόνων και 

σε ορισμένους σκελετικούς μυς του τραχήλου) οδήγησαν στη χορήγηση συνδυασμού χημειοθε-

ραπείας και ακτινοθεραπείας προσβεβλημένου πεδίου και σε μικρότερες δόσεις. Έτσι, διάφορες 

ομάδες μελέτης ερευνούν τον περιορισμό της δόσης ακτινοβόλησης ή την πλήρη κατάργησή της, 

καθώς επίσης την ελάττωση του αριθμού των κύκλων χημειοθεραπείας. Βάσει του σκεπτικού 

αυτού, προτείνεται σε αυτούς τους ασθενείς να  χορηγούνται 2 κύκλοι ABVD (Αδριαμυκινη, 
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Μπλεομυκινη, Βινβλαστίνη, Ντακαρβαζίνη) και έπειτα  ακτινοθεραπεία προσβεβλημένου πεδίου 

30 Gy [3] (Διάγραμμα Ι - παράρτημα). 

 Αρχικό «δυσμενές» στάδιο (Early Stage Unfavorable-Intermediate HD) 

     Δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το τοπίο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο για περιορισμό της 

χορηγούμενης δόσης με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προτείνεται ο συνδυασμός 4 κύκλων 

χημειοθεραπείας (ABVD) που ακολουθείται από 30Gy ακτινοθεραπείας (Διάγραμμα Ι - 

παράρτημα). 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΟΣΟΥ 

Σε προχωρημένα στάδια (ΙΙΙ/ΙV) η θεραπεία σήμερα περιλαμβάνει την χημειοθεραπεία (6-8 

κύκλοι ABVD) και κατά περίπτωση και ακτινοθεραπεία. Συνήθως γίνεται επανασταδιοποίηση 

της νόσου μετά τον 4° κύκλο της ΧΜΘ και σε περίπτωση  πλήρους ύφεσης χορηγούνται έξι 

κύκλοι ενώ σε μερική ύφεση οκτώ κύκλοι ΧΜΘ.  Στην περίπτωση παραμονής σημαντικής 

υπολειμματικής νόσου μπορεί να εφαρμοστεί ακτινοβόληση της μάζας. Ένας κύκλος ABVD 

διαρκεί 28 ημέρες, χορηγούνται δύο δόσεις, την 1η και 15η ημέρα αντίστοιχα, ενώ η χορήγηση 

γίνεται ενδοφλέβια. 

Ένα νέο χημειοθεραπευτικό σχήμα έχει εισάγει η Γερμανική Ομάδα Μελέτης του 

Λεμφώματος (GHSG), το BEACOPP-escalated, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό επτά 

φαρμάκων (Κυκλοφωσφαμίδη,  Αδριαμυκίνη, Βινκριστίνη, Ετοποσιδη, Μπλεομυκίνη, Προκαρβαζίνη,  

Πρεδνιζόνη). Για τον λόγο όμως ότι παρουσιάζει σημαντικές παρενέργειες, όπως πρώιμη 

εμφάνιση οξείας μη λεμφοβλαστικής λευχαιμίας σε ποσοστό 1-2%, τοξικότητα στις γονάδες των 

ασθενών και στο αίμα, παραμένει μέχρι σήμερα το ABVD ως η θεραπεία εκλογής (gold 

standard) για τους ασθενείς με νόσο Hodgkin που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. 

Περαιτέρω μελέτες θα οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ποια θεραπεία τελικά 

είναι καταλληλότερη για αυτούς τους ασθενείς [4,5]. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

      Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ασθενείς (ανέρχονται περίπου στο 25%) που είτε 

εμφανίζουν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, είτε εκδηλώνουν υποτροπή σε διάφορα χρονικά 

διαστήματα  από την επίτευξη πλήρους ύφεσης.  

Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος 

Η κατηγορία αυτή είναι ετερογενής και περιλαμβάνει: (α) ασθενείς που εμφανίζουν επιδει-

νούμενη νόσο υπό χημειοθεραπεία χωρίς κανένα σημείο ύφεσης, (β) ασθενείς που εισέρχονται σε 
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παροδική ύφεση και κατόπιν εμφανίζουν υποτροπή ενώ λαμβάνουν θεραπεία και (γ) ασθενείς 

που εισέρχονται σε πλήρη ύφεση και εμφανίζουν υποτροπή εντός 1 -3 μηνών από το πέρας της 

αρχικής θεραπείας. Το όριο του 1 ή των 3 μηνών ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων ερευνητικών 

ομάδων. Η πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος μπορεί να είναι εντοπισμένη ή γενικευμένη. Στην 

πρώτη περίπτωση η χορήγηση ακτινοθεραπείας εκτεταμένου πεδίου σε πλήρη δόση (4000-4500 

cGy) μπορεί ενίοτε να αποδώσει πλήρη ύφεση μακράς διάρκειας. Σε γενικευμένη νόσο 

ενδείκνυται μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων, εφ’ 

όσον το επιτρέπει η κλινική κατάσταση του ασθενούς, η νόσος είναι χημειοευαίσθητη και 

επιπλέον είναι δυνατή η συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα μετά 

κινητοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση χορηγείται χημειοθεραπεία με φάρμακα που δεν 

παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντοχή με τα αρχικώς χορηγηθέντα.  

Η πρόγνωση της πρωτοπαθώς ανθεκτικής νόσου είναι δυσμενής, και καθορίζεται  από τους 

ακόλουθους παράγοντες: (α) αποτυχία επίτευξης έστω και παροδικής ύφεσης με την αρχική 

θεραπεία, (β) κακή φυσική κατάσταση (performance status) και (γ) ηλικία >50 ετών. Ασθενείς με 

0, 1 ή >2 από αυτούς τους παράγοντες έχουν 3-ετή συνολική επιβίωση 55%, 30%. και 5% αντί-

στοιχα [6]. 

Υποτροπές: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από 

πλήρη ύφεση διάρκειας τουλάχιστον ενός έως τριών μηνών και χαρακτηρίζεται ως πρώιμη εάν 

εμφανιστεί εντός έτους μετά το τέλος της αρχικής θεραπείας ή όψιμη εάν εμφανιστεί μετά ένα 

έτος. Ασθενείς με υποτροπή περιορισμένου σταδίου (I, II) σε λεμφαδενικές περιοχές που δεν 

έχουν προηγουμένως ακτινοβοληθεί μπορούν να λάβουν ακτινοθεραπεία εκτεταμένου πεδίου σε 

πλήρη δόση.   

    Ασθενείς με γενικευμένη υποτροπή ή υποτροπή σταδίου I ή II με εντόπιση και σε περιοχές οι 

οποίες έχουν ήδη ακτινοβοληθεί, αντιμετωπίζονται ανάλογα με την ηλικία τους ως ακολούθως: 

Ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών λαμβάνουν χημειοθεραπευτικά σχήματα τα οποία περιέχουν 

φάρμακα χωρίς διασταυρούμενη αντοχή προς τα αρχικώς χορηγηθέντα (δηλαδή συνδυασμούς 

που περιλαμβάνουν ετοποσίδη μετά από ABVD ή ΜΟΡΡ/ABVD ή ακόμη ΜΟΡΡ μετά από 

ABVD όπου ΜΟΡΡ= Μεχλωραιθαμίνη, Βινκριστίνη, Προκαρβαζίνη, Πρεδνιζόνη). Εάν η 

υποτροπή συμβεί πέραν του έτους από το πέρας της αρχικής θεραπείας, μπορεί να ε-

παναχορηγηθεί ο ίδιος συνδυασμός, εφ όσον δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την 

καρδιοτοξικότητα (συνολικός αριθμός κύκλων ABVD < ή = 9 και υπερηχογράφημα καρδίας 

φυσιολογικό). Σε ασθενείς κάτω των 60 ετών, ανεξάρτητα από το χρόνο υποτροπής έχει δειχθεί 

ότι η μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων υπερτερεί 
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της συμβατικής χημειοθεραπείας όσον αφορά το διάστημα ελεύθερο δεύτερης υποτροπής, χωρίς 

όμως προς το παρόν να έχει καταδειχθεί πλεονέκτημα επιβίωσης. Τρέχουσα τάση αποτελεί η 

χορήγηση μεγαθεραπείας σε όλους αυτούς τους ασθενείς ιδιαίτερα σε όσους εμφανίζουν 

υποτροπή εντός έτους από το τέλος της αρχικής θεραπείας [6]. 

Α1.2.7 Θεραπεία οζώδους λεμφοεπικρατητικού τύπου   

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς με οζώδη λεμφοεπικρατητικό τύπο (NLPHL)  

διαγιγνώσκονται σε αρχικό στάδιο της νόσου. Παρά την άριστη απόκριση στο συνδυασμένο 

πρωτόκολλο θεραπείας, οι ασθενείς με NLPHL παρουσιάζουν τάση υποτροπής. Η EORTC και η  

GHSG συστήνουν την ακτινοθεραπεία περιορισμένου πεδίου (30 Gy) στα στάδια ΙΑ/ΙΙΑ 

NLPHL. Ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο NLPHL (20-25% των ασθενών) δείχνουν σταδιακά 

χειρότερη εικόνα και επιβίωση από ότι οι ασθενείς σε πρόωρα στάδια NLPHL και θεραπεύονται 

με βάση τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για cHL. Πειραματικές μελέτες σε ασθενείς με 

NLPHL εστιάζουν στο αντι-CD20 antibody rituximab, το οποίο εμφάνισε θεαματικά 

αποτελέσματα σε υποτροπιάζουσα NLPHL. 

  

 Α1.3  ΛΕΜΦΩΜΑ ΝΟΝ-HODGKIN 

Α1.3.1 Γενικά Στοιχεία 

ΟΡΙΣΜΟΣ  – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

            Τα μη-Hodgkin λεμφώματα αποτελούν ετερογενή ομάδα κακόηθων νεοπλασιών του 

λεμφικού ιστού (βλέπε πίνακα 2). Στο 85% περίπου των περιπτώσεων είναι Β-κυτταρικής 

προέλευσης και στο 15% Τ προέλευσης. Κάθε τύπος λεμφώματος έχει ιδιαιτερότητες αναφορικά 

με την ιστολογική εικόνα, την μορφολογία και τον ανοσοφαινότυπο των νεοπλασματικών 

κυττάρων, την μοριακή τους ταυτότητα αλλά και την κλινική εικόνα του ασθενούς, την 

ανταπόκριση στην θεραπεία και την πρόγνωση. 

Η ταξινόμηση γίνεται με βάση τον  Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) όπως 

περιγράφηκε στην εισαγωγική παράγραφο για το λέμφωμα Hodgkin. 

Στον Πίνακα Α2 που ακολουθεί περιγράφεται η ταξινόμηση των μη Hodgkin λεμφωμάτων 

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Ο πίνακας αναφέρει μόνο τα  μη 

Hodgkin λεμφώματα. Δεν περιλαμβάνονται οι λεμφικές λευχαιμίες και οι πλασματοκυτταρικές 

νεοπλασίες (πίνακας τροποποιημένος από Ping Lu, MD  staging and Classification of 

Lymphoma, table 1 [7]. 
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ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ        
(B-Cell Neoplasms) 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ Τ-και ΝΚ-ΚΥΤΤΑΡΑ  
(T-Cell and NK-Cell Neoplasms) 
 

Νεοπλάσματα από Πρόδρομα Β-κύτταρα   
(Precursor B-cell neoplasms) 
- Β λεμφοβλαστικό λέμφωμα  (Β lymphoblastic 
lymphoma) 

Νεοπλάσματα από πρόδρομα Τ-κύτταρα  
(Precursor T-cell neoplasms) 
  -Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα  (Τ lymphoblastic 
Lymphoma) 
 

Νεοπλάοματα από ώριμα Β-κύτταρα  (Mature B-
cell neoplasms) 
     -Λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα (small  
lymphocytic lymphoma)  

- Λεμφοπλασματοκυπαρικό λέμφωμα 
(Lymphoplasmacytic lymphoma) 
- Οζώδες Λέμφωμα   (Follicular lymphoma) 
- Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα  (Mantle 
cell lymphoma) 
- Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
(MALT)  (Extranodal marginal zone B-cell 
lymphoma of   mucosa-associated lymphoid 
tissue)                      
- Λεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης  
(Nodal marginal zone B-cell lymphoma) 
- Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης  (Splenic 
marginal zone lymphoma) 
- Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύπαρα  
(Diffuse large B-cell lymphoma) 
- Λέμφωμα μεσοθωρακίου (θυμικό) από 
μεγάλα Β-κύτταρα (Mediastinal (thymic) large 
B-cell lymphoma) 
- Ενδαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα Β-
κύτταρα  (Intravascular large B-cell 
lymphoma) 
- Πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων  
(Primary effusion lymphoma) 
- Λέμφωμα Burkitt  (Burkitt Iymphoma) 

Νεοπλάσματα από ώριμα Τ και ΝΚ -κύτταρα 
(Mature T-cell and NK-cell neoplasms) 

 Λευχαιμικά 
 Τ λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη 

λεμφοκύτταρα T-cell large granular 
lymphocytic leukemia 

 Επιθετική λευχαιμία από ΝΚ-κύτταρα 
Aggressive NK cell leukemia 

 Τ- λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων  Adult 
T-cell leukemia/lymphoma 
 Δερματικά 

 Σπογγοειδής μυκητίαση  (Mycosis fungoides) 
 Σύνδρομο Sezary  (Sezary syndrome) 
 Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό 

λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (Primary 
cutaneous anaplastic large cell lymphoma) 

 Λεμφωματοειδής βλατίδωση 
(Lymphomatoid papulosis) 

 Λοιπά εξωλεμφαδενικά 
 Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ λέμφωμα   

ρινικού τύπου  Extranodal NK/T cell 
lymphoma, nasal type 

 Τ-λέμφωμα τύπου εντεροπάθειας  
Enteropathy-type T-cell lymphoma 

 Ηπατοσπληνικό Τ-λέμφωμα Hepatosplenic T-
γδ-cell lymphoma 

 Τ λέμφωμα τύπου υποδερματίτιδος  
Subcutaneous panniculitis-like T-cell 
lymphoma 

 Λεμφαδενικά 
 Αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα 

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 
 Περιφερικό Τ-λέμφωμα, χωρίς περαιτέρω 

τυποποίηση Peripheral T-cell lymphoma, 
unspecified 

 Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα 
κύτταρα (Anaplastic large cell lymphoma) 

 Νεοπλάσματα αβέβαιης προέλευσης και 
σταδίου διαφοροποίησης (T-cell 
proliferation of uncertain malignant 
potential) 

 Βλαστικό ΝΚ λέμφωμα 
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Στην κλινική πράξη τα μη Hodgkin λεμφώματα μπορούν να διακριθούν σε ήπια (indolent), 

επιθετικά (aggressive) και πολύ επιθετικά (highly aggressive), όπως φαίνεται στον πίνακα  ΙV – 

Παράρτημα .   

Η συχνότητα τους κυμαίνετα ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. Έτσι, στις ΗΠΑ, στην 

Ευρώπη και στην Αυστραλία είναι συχνότερα τα Β λεμφώματα, ενώ στην Ασία τα Τ λεμφώματα, 

ειδικά τα Τ/ΝΚ λεμφώματα ρινικού τύπου. Συχνά συναντάται το λέμφωμα Burkitt στην Αφρική, 

ενώ οι ασθενείς στην Β. Αμερική νοσούν πιο συχνά από οζώδες λέμφωμα σε αντίθεση με αυτούς  

στην Ευρωπη και την Ν.Αμερική (Πίνακας V - παράρτημα) 

Η συχνότερη μέση ηλικία εμφάνισης των μη-Hodgkin λεμφωμάτων είναι η ηλικία μεταξυ των 50 

και 70 ετών, με εξαίρεση  το λεμφοβλαστικό λέμφωμα που εμφανίζεται περίπου στα 20 έτη, το 

λέμφωμα Burkitt (περίπου στα 30 έτη) και το λέμφωμα μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα 

(στα 35 έτη).  Εμφανίζονται πιο συχνά στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες με συχνότητα 

Α/Θ=1,5/1,  η οποία  όμως γίνεται 3/1 στο λέμφωμα τύπου μανδύα και μπορεί να φτάσει έως 7/1 

στο αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα Τ/null κύτταρα. Αντίθετα, πιο συχνά προσβάλλονται οι 

γυναίκες από λέμφωμα μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα με συχνότητα 1 προς 2. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ως αιτιολογικοί παράγοντες για την ανάπτυξη μη- Hodgkin λεμφωμάτων έχουν ενοχοποιηθεί 

διάφοροι ιοί και βακτήρια (βλέπε Πινακα VI - παράρτημα). 

Τα μη Hodgkin λεμφώματα εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα σε καταστάσεις 

ανοσοανεπάρκειας, κυρίως από τον ιό HIV. Η αύξηση αυτή αφορά συχνότερα ορισμένους 

ιστολογικούς τύπους, όπως τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα και τα λεμφώματα 

τύπου Burkitt. Ο HIV δεν φαίνεται να παίζει αιτιολογικό ρόλο στην παθογένεσή τους. Αντίθετα 

πολλά από τα λεμφώματα αυτά σχετίζονται με τον ιό Epstein-Barr (EBV), ο οποίος ενέχεται στην 

ογκογένεση επί εδάφους βαρειάς ανοσοκαταστολής. Σημαντικά αυξημένη είναι επίσης η συ-

χνότητα των μη-Hodgkin λεμφωμάτων επί ιατρόγενούς ανοσοκαταστολής (μεταμοσχεύσεις ορ-

γάνων και μυελού ή προγονικών κυττάρων αίματος) και πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών. Ο κίν-

δυνος ανάπτυξης μη-Hodgkin λεμφώματος σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin σε μακρά πρώτη 

πλήρη ύφεση είναι 1.5-2%, 10 έτη μετά την αρχική θεραπεία Ο κίνδυνος αυτός δεν φαίνεται να 

σχετίζεται με τον τύπο της αρχικής θεραπείας. Τέλος, παρατηρείται αυξημένη συχνότητα 

εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων της οριακής ζώνης επί αυτοανόσων νοσημάτων, όπως 

συνδρόμου Sjogren και θυρεοειδίτιδος Hashimoto. 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Η κλινική εικόνα ασθενών με κακοήθη μη-Hodgkin λεμφώματα εξαρτάται από την πρωτοπα-

θή εντόπιση της νόσου. Η διόγκωση των λεμφαδένων είναι η συχνότερη μορφή εμφάνισης του 

κακόηθους μη-Hodgkin λεμφώματος (75% περίπου των ασθενών), με μέγεθος και έκταση που 

διαφέρει ανάλογα με τον εκάστοτε ιστολογικό τύπο. Στο υπόλοιπο 25% η νόσος εκδηλώνεται σε 

εξωλεμφαδενικές θέσεις, με συχνότερες το ΓΕΣ και το δέρμα. 

Συγκριτικά με το λέμφωμα Hodgkin οπου συχνότερα προσβάλλονται οι λεμφαδένες κατά 

μήκος του κεντρικού άξονα του σώματος (τραχηλικοί, μεσοθωρακίου, κοιλιακοί, παραορτικοί, 

βουβωνικοί), στο λέμφωμα μη-Hodgkin είναι πιθανή οποιαδήποτε θέση εντόπισης. Επίσης στο 

μη Hodgkin λέμφωμα συχνά προσβάλλονται ο σπλήνας, οι μεσεντέριοι λεμφαδένες (στα 

χαμηλης κακοηθειας), ο δακτύλιος του Waldeyer, οι πρόσθιοι ωτιαίοι, οι υπινιακοί και οι 

επιτροχίλιοι λεμφαδένες, κάτι που δεν είναι συχνό στο λέμφωμα Hodgkin σε ό,τι αφορά την 

λεμφαδενική προσβολή, ενω ο σπλήνας προσβάλλεται στο 30% περίπου. Να σημειωθεί οτι στο 

λέμφωμα Hodgkin το ήπαρ προσβάλλεται μόνον όταν υπαρχει προσβολή του σπλήνα, ενω στο 

μη-Hodgkin το ήπαρ προσβάλλεται ανεξαρτήτως της προσβολής ή όχι του σπλήνα και οτι η 

εξωλεμφαδενική εντόπιση στο μη Hodgkin λεμφωμα είναι σχεδόν σε όλους τους ιστούς: μυελός 

των οστών, πεπτικός σωλήνας, δέρμα, πνεύμων κλπ. Οι εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις στο 

λέμφωμα Hodgkin, εκτός απο τον μυελό, τον πνεύμονα και το ήπαρ είναι πολύ σπάνιες.  

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Εργαστηριακά ευρήματα 

Στη γενική αίματος είναι δυνατόν να παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαταραχή, όπως ήπια α-

ναιμία, λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία, με παθολογικούς κλώνους λεμφοκυττάρων στο 

περιφερικό αίμα και θρομβοκυττάρωση ή θρομβοπενία. Η ΤΚΕ είναι συχνά αυξημένη έως και 

τριψήφια. 

Απο τον βιοχημικό έλεγχο, η γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) που αποτελεί και προγνωστικό 

κριτήριο ενδέχεται να είναι αυξημένη έως και πέντε φορές πάνω από το φυσιολογικό και 

αυξάνεται συχνότερα στα επιθετικά σε σχέση με τα ήπια λεμφώματα. Πολύ υψηλές τιμές 

συνηθέστερα παρατηρούνται σε λέμφωμα Burkitt, σε λεμφοβλαστικό λέμφωμα, σε βλαστικές 

μορφές του λεμφώματος από κύτταρα του μανδύα και σε χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα σε 

μετατροπή. Αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, της γGT ή/και της χολερυθρίνης 

παρατηρούνται συνηθέστερα σε ηπατική προσβολή ή απόφραξη των εξωηπατικών χοληφόρων 

από λεμφαδενικές μάζες εντοπιζόμενες στην πύλη του ήπατος. Αύξηση της αλκαλικής 
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φωσφατάσης χωρίς αύξηση της γGT παρατηρείται επί οστικής εντόπισης της νόσου. Επίσης η 

β2-μικροσφαιρίνη είναι συχνά αυξημένη. 

Η ιστολογική εικόνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την διάγνωση, την ακριβή τυποποίηση 

και κατάταξη των μη Hodgkin λεμφωμάτων. Συνήθως η διάγνωση τίθεται με βιοψία λεμφαδένος. 

Επί πρωτοπαθών εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων απαιτείται η βιοψία του πάσχοντος οργάνου 

και η λήψη αντιπροσωπευτικού ιστού προς ιστολογική εξέταση. Η ιστολογική διάγνωση μη-

Hodgkin λεμφωμάτων μπορεί επίσης να τεθεί με εξέταση του σπληνός μετά σπληνεκτομή ή ακό-

μη και με ιστολογική εξέταση οστεομυελικής βιοψίας επί πρωτοπαθούς εντόπισης της νόσου στο 

μυελό των οστών. 

Προσοχή απαιτείται, ως προς την θεραπευτική κυρίως επιλογή, στους ασθενείς εκείνους οι 

οποίοι εμφανίζουν μεικτό ιστολογικό τύπο (χαμηλής και υψηλότερης κακοηθείας λέμφωμα) στον 

ίδιο λεμφαδένα κατά την διάγνωση. Οι ασθενείς αυτοί εάν δεν εμφανίζουν γενικά συμπτώματα ή 

έχουν σχετικά καλή πρόγνωση βάσει των υφιστάμενων προγνωστικών συστημάτων, θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως λεμφώματα χαμηλής και όχι υψηλής κακοηθείας. 

Τα επιχρίσματα μυελού των οστών μπορεί να δώσουν σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες. 

Η οστεομυελική βιοψία είναι επίσης απαραίτητη για την σταδιοποίηση της νόσου, ενώ μπορεί να 

είναι και η μόνη διαγνωστική εξέταση σε επίπεδο ιστού, όπως συνήθως συμβαίνει σε ασθενείς με 

σπληνικό λέμφωμα χωρίς λεμφαδένες ή με πρωτοπαθές λέμφωμα του μυελού των οστών. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι σε ορισμένους ασθενείς ενδέχεται να υπάρχει δυσαρμονία ιστολογικού τύπου 

μεταξύ των ευρημάτων της οστεομυελικής βιοψίας και εκείνων του λεμφαδένος (discordant 

histology). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες αποτελούν σε διάφορες μελέτες από 15% έως 

ακόμη και 70% των επιθετικών λεμφωμάτων, η θεραπεία καθορίζεται από το επιθετικό-τερο 

στοιχείο, το οποίο ανευρίσκεται στον λεμφαδένα. Ενδιαφέρον είναι ότι μετά το πέρας της 

χημειοθεραπείας, το "χαμηλής" κακοήθειας στοιχείο του μυελού μπορεί να παραμείνει, ενώ η 

λοιπή νόσος να έχει τεθεί σε ύφεση. Η κλινική και βιολογική σημασία του φαινομένου αυτού δεν 

είναι γνωστή. 

Ο ανοσοφαινότυπος των λεμφωματικών κυττάρων μπορεί να προσδιοριστεί είτε με κυττα-

ρομετρία ροής στο αίμα ή στο μυελό των οστών ή σπανιότερα σε εναιωρήματα κυττάρων από 

υγρά κοιλοτήτων ή σε κύτταρα μετά από παρακέντηση λεμφαδένος, είτε με ανοσοϊστοχημεία στο 

βιοπτικό υλικό (λεμφαδένας, οστεομυελική βιοψία κλπ). 

Ο συμβατικός κυτταρογενετικός έλεγχος γίνεται με την μέθοδο του φθορίζοντος υβριδισμού 

in situ (fluorescence in situ hybridization - FISH). Μεταθέσεις που οδηγούν σε αναδιατάξεις συ-
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γκεκριμένων ογκογονιδίων ανιχνεύονται με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase 

chain reaction, PCR). 

Σχετικώς πρόσφατα έχει αναπτυχθεί η τεχνική των μικροσυστοιχιών, με την οποία μελετάται 

το αποτύπωμα γονιδίων ή ομάδων γονιδίων των λεμφωματικών κυττάρων και αναδεικνύονται 

πρότυπα γονιδιακής έκφρασης. Με την τεχνική αυτή μπορεί να επιβεβαιωθεί η διάγνωση του 

λεμφώματος σε δύσκολες περιπτώσεις, να καταταγεί το νόσημα σε ομάδα ευνοϊκής ή δυσμενούς 

πρόγνωσης, να καταδειχθεί πιθανή αντοχή στα φάρμακα ή να διαφοροδιαγνωσθεί ιστολογική 

μετατροπή του λεμφώματος σε επιθετικότερο τύπο. 

Η οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) με μορφολογική, βιοχημική και ενδεχομένως 

ανοσοφαινοτυπική και μοριακή μελέτη του ΕΝΥ, ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις 

λεμφοβλαστικού λεμφώματος και λεμφώματος Burkitt. Στους λοιπούς υποτύπους ενδείκνυται επί 

κλινικής υποψίας νόσου στο ΚΝΣ. 

Απεικονιστικός έλεγχος 

Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να αποκαλύψει διεύρυνση του μεσοθωρακίου, πνευμονικά 

διηθήματα, πλευριτική συλλογή ή σπάνια περικαρδιακή συλλογή. Μεγάλες μάζες μεσοθωρακίου 

ή/και ορογονικές συλλογές χαρακτηρίζουν κυρίως το πρωτοπαθές (θυμικό) λέμφωμα 

μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα και το λεμφοβλαστικό λέμφωμα. Μεμονωμένες 

ορογονικές συλλογές απαντούν στα σπάνια πρωτοπαθή λεμφώματα κοιλοτήτων (PEL -Primary 

Effusion Lymphomas) κατά κύριο λόγο επί ασθενών με λοίμωξη HIV. Τα ευρήματα της 

ακτινογραφίας θώρακος επιβεβαιώνονται και αναδεικνύονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην α-

ξονική τομογραφία θώρακος.  

          Η αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας είναι απαραίτητη για την ανάδειξη της 

ενδοκοιλιακής λεμφαδενικής νόσου. Λεμφαδένες διαμέτρου >1 εκ. αξιολογούνται ως παθολογικοί. 

Παρουσία λεμφαδένων όπισθεν των σκελών του διαφράγματος (οπισθοσκελιαίων) στην αξονική 

τομογραφία υποδηλώνει εικόνα συμβατή με τη διάγνωση του κακοήθους λεμφώματος. Συχνά 

ανευρίσκεται σπληνομεγαλία είτε με ομοιογενή σύσταση του παρεγχύματος του οργάνου είτε με 

την παρουσία υπόπυκνων περιοχών. Η προσβολή του ήπατος είναι λιγότερο συχνή. 

       Η ενδοσκοπική μελέτη του πεπτικού σωλήνος ή/και η διάβαση του λεπτού εντέρου μπορεί 

να καταδείξει προσβολή του στομάχου ή του εντέρου από την νόσο. Αποτελεί την κύρια διαγνω-

στική μέθοδο για τα πρωτοπαθή εξωλεμφαδενικά λεμφώματα του πεπτικού, για την μελέτη του 

λεμφώματος από κύτταρα του μανδύα και των λεμφωμάτων της οριακής ζώνης, λόγω της συχνής 

εντόπισης της νόσου στον γαστρεντερικό σωλήνα σε αυτους τους υποτύπους. 
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        Οι ενδείξεις του σπινθηρογραφήματος με ραδιενεργό Γάλλιο (Ga-67), η τομογραφία 

εκπομπής ποζιτρονίων (PET – scan) και οι υπόλοιπες ραδιοϊσοτοπικές μελέτες θα αναφερθούν 

αναλυτικά σε  ειδικό κεφάλαιο. 

 

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΝ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ  

      Η σταδιοποίηση του μη Hodgkin λεμφώματος γίνεται με το σύστημα Ann Arbor, όπως έχει 

περιγραφεί για τα λεμφώματα Hodgkin, με την διαφορά ότι αυτή η σταδιοποίηση έχει μικρότερη 

προγνωστική αξία στα μη Hodgkin λεμφώματα. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί ειδικά 

συστήματα σταδιοποιήσης για ορισμένους τύπους μη Hodgkin λεμφώματος, όπως για τα 

λεμφώματα στομάχου, τα Τ-δερματικά λεμφώματα, τα πρωτοπαθή λεμφώματα του ΚΝΣ και για 

το λέμφωμα Burkitt τα οποία και θα περιγραφούν στις αντίστοιχες παραγράφους για τον κάθε 

υπότυπο ξεχωριστά. 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα μη-Hodgkin λεμφώματα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς την πορεία νόσου των 

ασθενών. Αυτός ο λόγος οδήγησε στην ανάπτυξη προγνωστικών συστημάτων για ορισμένους 

ιστολογικούς υποτύπους της νόσου. Έτσι για τα επιθετικά Β-και Τ-λεμφώματα εφαρμόζεται  

επιτυχώς ο διεθνής προγνωστικός δείκτης (ΙΡΙ: International Prognostic Index) περισσότερο από 

μια 15/ετία στα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα, στα οζώδη λεμφώματα grade III, 

στα λεμφαδενικά Τ-λεμφώματα καθώς και στο λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα. Αντιθέτως, ο 

ΙΡΙ δεν εφαρμόζεται επιτυχώς στο πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα. 

Πιο πρόσφατα περιγράφηκε ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης για τα Οζώδη Λεμφώματα 

(FLIPI: Follicular Lymphoma International Prognostic Index). Οι σπανιότεροι τύποι 

λεμφωμάτων δεν εντάσσονται στα ανωτέρω προγνωστικά συστήματα. 

Στην συνέχεια θα γίνει αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές υποκατηγορίες των μη-Hodgkin 

λεμφωμάτων, όπου θα αναφερθούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους, οι επιμέρους θεραπείες και τα 

ειδικά συστήματα σταδιοποίησης και προγνωστικά συστήματα σε όποιον υπότυπο βρίσκουν 

εφαρμογή. 
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Α1.3.2 Λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα  

             (και συναφείς οντότητες)  

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα το 

λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα  και το λεμφαδενικό λέμφωμα της οριακής ζώνης.  Οι 

οντότητες αυτές ανήκουν στην ίδια κατηγορία λόγω της παρόμοιας κλινικής τους συμπεριφοράς 

και θεραπευτικής αντιμετώπισης. 

 

ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

Είναι πλέον γνωστό ότι το λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα και η χρόνια λεμφογενής 

λευχαιμία (Β-ΧΛΛ),  αποτελούν διαφορετικά πρόσωπα της ίδιας νόσου και αυτό γιατί τα 

ιστολογικά ευρήματα του λεμφώματος είναι ακριβώς ίδια με αυτά της Β-ΧΛΛ, με την διαφορά 

της απουσίας αυξημένου αριθμού λεμφοκυττάρων στο αίμα, στην περίπτωση του λεμφώματος. 

Το κύριο ιστολογικό εύρημα από την βιοψία του λεμφαδένα είναι η διάχυτη διήθησή του από 

μικρά, ώριμα λεμφοκύτταρα με κέντρα πολλαπλασιασμού (ψευδοοζώδης διαμόρφωση).  

      Η νόσος εκδηλώνεται συνήθως με λεμφαδενοπάθεια, ενίοτε γενικευμένη.  Η λεμφαδενο-

πάθεια είναι ογκώδης (>10 εκ.) μόνο στο 20% των περιπτώσεων. Γενικά συμπτώματα είναι πα-

ρόντα στο 1/3 των ασθενών. Εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις πλην του μυελού των οστών, είναι 

σπάνιες και όταν υπάρχουν, συνήθως αφορούν τους πνεύμονες ή το ήπαρ. Σε μικρή αναλογία 

ασθενών μπορεί να παρατηρηθεί μετατροπή της νόσου σε λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, η 

οποία, όταν συνοδεύεται από συμπτώματα, έχει ανάλογη συμπεριφορά με το σύνδρομο Richter 

επί Β-ΧΛΛ.  

      Η διάγνωση τίθεται μετά από βιοψία λεμφαδένος, όπου παρατηρείται διάχυτη διήθηση από 

μικρά ώριμα λεμφοκύτταρα χωρίς εντομή. Ο μυελός των οστών είναι διηθημένος από μικρά 

ώριμα λεμφοκύτταρα στο 25% έως 75% των ασθενών. Ο ανοσοφαινότυπος των κυττάρων του 

λεμφαδένα είναι πανομοιότυπος με εκείνον της Β-ΧΛΛ και είναι θετικός για  CD20, CD79a, 

CD5, CD43 και CD23. Η χρώση για  bcl-2 έχει κυμαινόμενη θετικότητα. Η ικανότητα 

πολλαπλασιασμού των νεοπλασματικών κυττάρων είναι χαμηλή και όταν παρατηρείται 

εμφανίζεται συνήθως στα βλαστικά κέντρα του λεμφαδένα [3]. 
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ΛΕΜΦΟΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ 

Χαρακτηρίζεται από μεικτό πληθυσμό αποτελούμενο από μικρά, ώριμα Β-λεμφοκύτταρα, 

πλασματοκυτταροειδή λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα. Συνήθως τα νεοπλασματικά 

κύτταρα είναι CD5 και παράγουν κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη IgM, η οποία μπορεί να 

ανιχνεύεται στον ορό, εύρημα συμβατό με την οντότητα της μακρoσφαιριναιμίας του 

Waldenstrom. Η διάγνωση του λεμφοπλασματοκυτταρικού λεμφώματος προϋποθέτει τον 

αποκλεισμό των πλασματοκυτταροειδών παραλλαγών άλλων λεμφωμάτων, όπως της Β-ΧΛΛ και 

του λεμφώματος από μικρά λεμφοκύτταρα, των λεμφωμάτων της οριακής ζώνης και των οζωδών 

λεμφωμάτων και τίθεται με βιοψία λεμφαδένα ή οστεομυελική βιοψία ή με επίχρισμα μυελού 

των οστών. 

Η νόσος προσβάλλει συνήθως άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, είναι συνήθως γενικευμένη 

με λεμφαδενοπάθεια, η οποία είναι ογκώδης (>10εκ.) στο 25% των ασθενών. Κατά την διάγνωση 

το κλινικό στάδιο είναι Ι/ΙΙ στο 20%, III στο 10% και IV στο 70% των περιπτώσεων. Ο μυελός 

των οστών είναι διηθημένος στο 65% των ασθενών χωρίς παραπρωτεϊναιμία και στο 98% 

εκείνων με παραπρωτεϊναιμία (μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom).  

Η διάγνωση τίθεται με βιοψία λεμφαδένος. Xαρακτηρίζεται από κατάλυση της αρχιτεκτονι-

κής δομής του λεμφαδένα από την διάχυτη ανάπτυξη μεικτού κυτταρικού πληθυσμού μικρών 

λεμφοκυττάρων, πλασματοκυτταροειδών λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων. Μπορεί ε-

πίσης να ανευρεθούν μαστοκύτταρα, επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα και ανοσοβλάστες. Επί απουσίας 

διογκωμένων λεμφαδένων η διάγνωση τίθεται με οστεομυελική βιοψία, εφ' όσον ο μυελός είναι 

προσβεβλημένος από την νόσο. Το λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα δεν έχει ειδικά 

ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα. 

ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 

Το λεμφαδενικό λέμφωμα της οριακής ζώνης είναι νόσος της μεγάλης ηλικίας (διάμεση 

ηλικία περίπου 55 έτη) και χαρακτηρίζεται από ασυμπτωματική διόγκωση λεμφαδένων. Η νόσος 

είναι συνήθως γενικευμένη (στάδια ΙΙI/IV στο 75% των ασθενών), η λεμφαδενοπάθεια όμως δεν 

είναι ογκώδης. Γενικά συμπτώματα ανευρίσκονται στο 10% των ασθενών. Ο μυελός των οστών 

είναι διηθημένος στο 60% των περιπτώσεων. Η αιματολογική εικόνα είναι κατά κανόνα φυ-

σιολογική. 

Η διάγνωση της νόσου βασίζεται στην ιστολογική εικόνα μετά βιοψία λεμφαδένα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από διήθηση της οριακής ζώνης και του μεταξύ των βλαστικών κέντρων διαστή-

ματος από μονοκυτταροειδή λεμφοκύτταρα, κύτταρα της οριακής ζώνης τύπου κεντροκυττά-
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ρων, μικρά Β-λεμφοκύτταρα και σπάνια μεγάλα κύτταρα. Ο ανοσοφαινότυπος των Β-

μονοκυτταροειδών λεμφοκυττάρων δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά ευρήματα. Παθολογικός 

καρυότυπος παρατηρείται σε μεγάλη αναλογία ασθενών. Οι συχνότερες κυτταρογενετικές 

ανωμαλίες, σε λέμφωμα οριακής ζώνης, είναι η τρισωμία 3 και η τρισωμία 18. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

Στους ασθενείς με στάδιο νόσου I και ΙΙ χωρίς ογκώδη νόσο χορηγείται ακτινοβόληση 

προσβεβλημένου πεδίου ακολουθούμενη από παρακολούθηση. Σε ασθενείς με στάδιο νόσου II 

ογκώδες, III και IV ως θεραπεία πρώτης γραμμής χορηγείται χλωραμβουκίλη διαλειπόντως σε 

δόση 10mg p.o. ημερησίως επί 10 ημέρες κάθε μήνα. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας είναι 

συνήθως 12 μήνες. Η χορήγηση μονοθεραπείας με το αντί-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα 

rituximab, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, επιτυγχάνονται ποσοστά ανταπόκρισης περίπου στο 

70% των ασθενών με διάμεση επιβίωση περίπου τα 25 έτη. Μετά την μέγιστη ανταπόκριση στην 

χλωραμβουκίλη είναι πιθανόν η προσθήκη του rituximab σε ώσεις ανά δίμηνο να βελτιώσει πε-

ραιτέρω τα αποτελέσματα. Χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί με ριτουξιμάμπη, κυκλοφωσφαμίδη, 

βινκριστίνη και κορτικοειδή με ή χωρίς ανθρακυκλίνη (COP ή CHOP) ή ανάλογα των πουρινών 

(π.χ. φλουνταραμπίνη) χορηγούνται κυρίως σε ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή ή έχουν νόσο 

ανθεκτική στην θεραπεία πρώτης γραμμής. 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Η διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών με τους ανωτέρω ιστολογικούς υπότυπους λεμ-

φωμάτων είναι περίπου 7 έτη, ενώ η 5-ετής επιβίωση ελεύθερης εξέλιξης της νόσου είναι 20-

30% [6]. 

 

Α1.3.3 Σπληνικό Λέμφωμα Οριακής Ζώνης 

Το χαρακτηριστικό της νόσου είναι η σπληνομεγαλία, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20 

εκατοστά, χωρίς ψηλφητή λεμφαδενοπάθεια. Η διάμεση ηλικία των ασθενών είναι τα 65 έτη με ίση 

περίπου αναλογία αρρένων-θηλέων. Η β-συμπτωματολογία εμφανίζεται στο 25% περίπου των 

περιπτώσεων, ενώ λεμφοκυττάρωση παρατηρείται στο 60% των ασθενών . Όχι σπάνια μπορεί να 

συνυπάρχει παραπρωτεϊναιμία. Μια επιμέρους οντότητα του σπληνικού λεμφώματος αποτελεί 

και αυτό με μορφολογία λαχνωτών κυττάρων, όπου ανευρίσκεται στο 15-20% του συνόλου των 

περιστατικών και συνοδεύεται πάντοτε από λευχαιμική εικόνα. Οστεομυελική διήθηση 
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παρατηρείται συχνά (80-90%), ενώ η εξέταση τομών σπλήνα μετά σπληνεκτομή θα 

τεκμηριώσουν την ιστολογική διάγνωση. Κατά κανόνα (>95% των περιπτώσεων) τα κύτταρα του 

σπληνικού λεμφώματος της οριακής ζώνης είναι CD5- και CD38-. 

Από την γενική αίματος μπορεί να εμφανιστεί αναιμία στα πλαίσια του υπερσπληνισμού, 

θρομβοπενία, λευκοπενία ή λευκοκυττάρωση. Στο 60% ανευρίσκεται λεμφοκυττάρωση. Επί 

συμπτωματικής σπληνομεγαλίας, η σπληνεκτομή εξακολουθεί να έχει ένδειξη. Έτσι βελτιώνεται 

η αναιμία και η θρομβοπενία καθώς και η ποιότητα ζωής στην πλειονότητα των ασθενών. 

Ασυμπτωματικοί ασθενείς χωρίς σημαντικές κυτταροπενίες και με μέτρια σπληνομεγαλία δεν 

χρήζουν θεραπευτικής αγωγής. Η χημειοθεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν 

ανταποκρίθηκαν επαρκώς μετά από σπληνεκτομή ή σε ασθενείς με αντένδειξη σπληνεκτομής. 

Μπορεί να χορηγηθεί χλωραμβουκίλη ή κυκλοφωσφαμίδη p.ο., συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης 

I.V., βινκριστίνης I.V. και κορτικοειδών p.ο. (CVP) ή φλουνταραμπίνη. 

Πρόσφατα η χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CD20 (Rituximab) σε ασθε-

νείς με σπληνικό λεμφώματα οριακής ζώνης έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η διάμεση 

επιβίωση των ασθενών είναι τα 10 ετη. 

 

Α1.3.4 Εξωλεμφαδενικά Λεμφώματα Οριακής Ζώνης 

Τα λεμφώματα της οριακής ζώνης  αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία Β-λεμφωμάτων χαμηλής 

κακοηθείας και δακρίνονται σε 3 κατηγορίες: το σπληνικό, το λεμφαδενικό και το 

εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης. Το σπληνικό και το λεμφαδενικό λέμφωμα 

αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους. 

Τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα της οριακής ζώνης ονομάζονται και MALT (mucosa-

associated lymphoid tissue) λεμφώματα, διότι συνήθως αναπτύσσονται στους βλεννογόνους. 

Δημιουργούνται σε θέσεις όπου φυσιολογικά δεν υπάρχει οργανωμένος λεμφικός ιστός, αλλά 

αναπτύσσεται επίκτητα λόγω χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού ή φλεγμονής. Προέρχονται από Β-

κύτταρα της οριακής ζώνης των λεμφικών οργάνων, ανταποκρίνονται άριστα σε τοπική θεραπεία 

ή/και ήπια χημειοθεραπεία ή στοχευμένη για τα Β-κύτταρα θεραπεία και χαρακτηρίζονται από 

καλή πρόγνωση. 

Η χρόνια γαστρίτιδα από το Η. pylori αποτελεί την αιτία ανάπτυξης του 80% περίπου των 

γαστρικών MALT λεμφωμάτων και η εκρίζωση του  με τα κατάλληλα αντιβιοτικά οδηγεί ένα 

σημαντικό ποσοστό ασθενών σε υποχώρηση του λεμφώματος. Τα λεμφώματα MALT μπορεί να 

αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε εξωλεμφαδενική θέση. Η συχνότερη θέση εντόπισης είναι το 

γαστρεντερικό σύστημα (>50%) και ειδικότερα ο στόμαχος (85% των MALT λεμφωμάτων του 
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πεπτικού). Άλλες ανατομικές θέσεις εντόπισης είναι οι σιελογόνοι αδένες, το δέρμα, η 

οφθαλμική συσκευή, οι πνεύμονες, ο δακτύλιος του Waldeyer, ο θυρεοειδής αδένας, ο μαστός, το 

ήπαρ, η ουροδόχος κύστη κ.α. Η διάμεση ηλικία ανάπτυξης του λεμφώματος είναι τα 60 έτη, με 

μικρή υπεροχή των γυναικών έναντι των αντρών. 

Η πρόγνωση των ασθενών με MALT λέμφωμα είναι γενικά καλή. Η 5-ετής ολική επιβίωση 

κυμαίνεται μεταξύ 86-95% και για ορισμένες ανατομικές θέσεις, όπως το δέρμα, φθάνει το 

100%. Το διάστημα ελεύθερο νόσου είναι περίπου 5 έτη στα μη γαστρεντερικά MALT 

λεμφώματα, ενώ στα γαστρικά MALT λεμφώματα φθάνει τα 10 έτη. Δεδομένου ότι τα 

εξωλεμφαδενικά λεμφώματα της οριακής ζώνης χαρακτηρίζονται από συνεχή τάση υποτροπών 

ακόμη και μετά την δεκαετία, είναι σημαντική η παρακολούθηση των ασθενών αυτών σε όλη την 

διάρκεια της ζωής τους. Ωστόσο, οι υποτροπές αφορούν συνήθως παλιότερες θέσεις της νόσου 

στο ίδιο ή οε άλλα όργανα, που ανταποκρίνονται επιτυχώς σε ήπιες θεραπείες. 

 

Α1.3.5 Οζώδη λεμφώματα 

Τα οζώδη λεμφώματα αποτελούν τον δεύτερο συχνότερο ιστολογικό τύπο μη-Hodgkin λεμ-

φωμάτων  (Πίνακα V, παράρτημα), μετά από τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα 

(22% του συνόλου περίπου). Ιστολογικά, βάσει της κυτταρικής τους σύνθεσης, ταξινομούνται σε 

3 υποκατηγορίες. Οι δύο πρώτες (grade I και II) κατατάσσονται στα ήπια λεμφώματα (χαμηλής 

κακοηθείας) ενώ η τρίτη (grade III) στα επιθετικά. 

Τα οζώδη λεμφώματα grade I ή II αποτελούν τον συχνότερο τύπο - άνω του 50% -των ήπιων 

λεμφωμάτων και χαρακτηρίζονται από την παρουσία γενικευμένης νόσου σε αναλογία 

μεγαλύτερη του 80% των ασθενών κατά την διάγνωση, με συνήθη εντόπιση στους λεμφαδένες 

και τον μυελό των οστών. 

 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Η διάμεση ηλικία των ασθενών με οζώδη λεμφώματα είναι περίπου 55 έτη με ίση αναλογία 

προσβολής μεταξύ αρρένων και θηλέων. Τα οζώδη λεμφώματα χαρακτηρίζονται τουλάχιστον 

στο 80% των περιπτώσεων από την μετάθεση t(14;18) (q32;q21) στα πλαίσια της οποίας το 

γονίδιο που κωδικοποιεί την αντιαποπτωτική πρωτείνη bcl-2 (περιοχή 18q21) φέρεται στην 

περιοχή 14q32 όπου εδράζονται τα γονίδια των βαρειών αλύσων των ανοσοσφαιρινών, με 

συνέπεια την υπερέκφρασή του. Η αυξημένη έκφραση της πρωτεΐνης bcl-2 οδηγεί σε αναστολή 

της απόπτωσης και αύξηση της επιβίωσης των Β-λεμφοκυττάρων που φέρουν την μετάθεση. Η 

πρωτείνη bcl-2 αποτελεί αντιαποπτωτικό μόριο και ασκεί τη δράση της εμποδίζοντας την απε-
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λευθέρωση του κυτοχρώματος C από τα μιτοχόνδρια μέσω αναστολής της δράσης 

προαποπτωτικών μορίων (κυρίως των Bax ή/και Bad). Πρέπει να σημειωθεί ότι η απελευθέρωση 

του κυτοχρώματος C αποτελεί κρίσιμο σημείο για τον περαιτέρω σχηματισμό του 

αποπτωσώματος (σύμπλεγμα αποπτωτικών μορίων) και την επακόλουθη ενεργοποίηση των 

κασπασών που θα οδηγήσουν τελικά το κύτταρο σε απόπτωση [6]. 

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Η κλινική εικόνα των ασθενών με οζώδες λέμφωμα χαρακτηρίζεται συνήθως από 

γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, και ενίοτε σπληνομεγαλία (20%). Γενικά συμπτώματα 

παρατηρούνται στο 20% περίπου των ασθενών. Η πλειονότητα των ασθενών ( 80%), εμφανίζεται 

με στάδιο νόσου III ή IV,  ενώ η μειοψηφία (20%) με στάδιο I ή II. 

Ο μυελός των οστών είναι διηθημένος στο 50-60% των ασθενών. Εξωλεμφαδενικές εντοπί-

σεις εκτός του μυελού των οστών δεν είναι συχνές, όταν δε υπάρχουν, συνήθως συνοδεύονται 

από γενικευμένη λεμφαδενική νόσο.  

Συχνό φαινόμενο στα οζώδη λεμφώματα αποτελεί η ιστολογική τους μετατροπή σε διάχυτο 

λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, η οποία συμβαίνει στο 30% των ασθενών και έχει δυσμενή 

πρόγνωση. 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η διάγνωση συνήθως τίθεται με βιοψία λεμφαδένα. Ο όρος οζώδες λέμφωμα απορρέει από το 

οζώδες πρότυπο ανάπτυξης της νόσου σε ιστολογικό επίπεδο, εύρημα απαραίτητο - έστω και 

μερικώς- προκειμένου να τεθεί ιστολογικά η διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν να 

υπάρχουν και μεγάλες περιοχές με διάχυτη ανάπτυξη των νεοπλασματικών κυττάρων (Β κύτταρα 

προερχόμενα από τα βλαστικά κέντρα). 

Ο μυελός των οστών είναι διηθημένος στο 50-60% των ασθενών. Προκειμένου να τεθεί η 

διάγνωση της διήθησης του μυελού των οστών από την νόσο, είναι επιβεβλημένη η λήψη οστεο-

μυελικής βιοψίας και μάλιστα με οστικό κύλινδρο μήκους τουλάχιστον 4 εκ. Αυτό είναι 

απαραίτητο διότι η προσβολή του μυελού των οστών στα οζώδη λεμφώματα είναι εστιακή.   

Απεικονιστικά, συχνό εύρημα είναι η διόγκωση των μεσεντερίων λεμφαδένων που 

παρατηρείται στα χαμηλής κακοήθειας λεμφώματα και ιδιαίτερα στα οζώδη. Επίσης 

χαρακτηριστική είναι και η διόγκωση του σπλήνα, κυρίως όταν υπάρχει βαθμός κακοήθειας 3 

(grade 3). 
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Τα κύτταρα του οζώδους λεμφώματος εκφράζουν αντιγόνα Β-κυτταρικής προέλευσης 

(CD19+, CD20+, CD22+, CD79α+), είναι CD10+, εμφανίζουν έντονη έκφραση ανοσοσφαιρίνης 

επιφανείας (slg) και είναι CD5 και CD23 αρνητικά. Η αντιαποπτωτική πρωτεΐνη bcl-2 

εκφράζεται πρακτικά σε όλα τα οζώδη λεμφώματα grade 1, στην μεγίστη πλειοψηφία των grade 

2 και στα 3/4 των grade 3. Η χρωμοσωμική μετάθεση t(14;18Xq32;q21) με αναδιάταξη του 

ογκογονιδίου bcl-2, ανευρίσκεται στο 80% των περιπτώσεων περίπου και οδηγεί σε 

υπερέκφραση της αντιαποπτωτικης πρωτεΐνης bcl-2. Σε αντιδιαστολή, τα δερματικά οζώδη 

λεμφώματα είναι bcl-2- . Χαρακτηριστική για τα οζώδη λεμφώματα είναι και η έκφραση της 

πρωτεΐνης bcl-6, τυπική των κυττάρων του βλαστικού κέντρου. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Θεραπεία αρχικών σταδίων 

     Στα χαμηλής κακοηθείας οζώδη λεμφώματα (grade 1 και 2) σταδίων I και II κατά Ann Arbor, 

η χορήγηση ακτινοθεραπείας προσβεβλημένου πεδίου με επέκταση στις γειτονικές λεμφαδενικές 

περιοχές μπορεί να οδηγήσει σε ίαση περίπου στο 50% των ασθενών. Προϋπόθεση για αυτή την  

αντιμετώπιση είναι ο  αποκλεισμός της παρουσίας νόσου σε άλλες περιοχές. Σε παραμονή της 

νόσου μετά την ακτινοβόληση, η χορήγηση του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος 

rituximab είναι επαρκής και εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία. 

Θεραπεία προχωρημένων σταδίων 

     Για ασθενείς με οζώδη λεμφώματα grade 1 και 2 με προχωρημένο στάδιο νόσου (III ή IV), επί 

του παρόντος δεν υπάρχουν θεραπευτικές προσεγγίσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται ίαση. Σε 

ορισμένους ασθενείς με ήπια νόσο, χωρίς την εμφάνιση συμπτωμάτων ογκώδους νόσου μπορεί 

να προταθεί απλή παρακολούθηση μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως κυτταροπενία,  β 

συμπτωματολογία, προσβολή ζωτικών οργάνων, προσβολή οστών με κίνδυνο κατάγματος. Επί α-

ποφάσεως χορηγήσεως θεραπείας οι επιλογές ποικίλουν από μονοθεραπεία με αλκυλιούντες 

παράγοντες από του στόματος (π.χ. χλωραμβουκίλη) ή χημειοθεραπευτικούς συνδυασμούς χωρίς 

ανθρακυκλίνη (π.χ. κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη, πρεδνιζόνη, «CVP») έως τοξικότερη χη-

μειοθεραπεία με ανθρακυκλίνες ή/και ανάλογα πουρινών ή ακόμη και μεγαθεραπεία με αυτόλογη 

μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Άλλος συνδυασμός που έχει χρησιμοποιηθεί 

είναι η συγχορήγηση του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος rituximab με τους 

συνδυασμούς CVP (R-CVP) ή CHOP (R-CHOP). Το rituximab μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

μονοθεραπεία. 
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        Στις τρέχουσες πιθανές επιλογές θεραπείας δεύτερης η τρίτης γραμμής για τα οζώδη 

λεμφώματα θα πρέπει να αναφερθεί και η χορήγηση ακτινοανοσοθεραπείας με 131I-

Tositunnomab (Bexxar), ή 90Υ Ibritumomab tiuxetan (Zevalin), η οποία οδηγεί σε ποσοστό 

ανταπόκρισης 95% με πλήρεις υφέσεις σε ποσοστό 75%. Με την ακτινοανοσοθεραπεία η 5-ετής 

επιβίωση ελεύθερης εξέλιξης της νόσου είναι περίπου 60% και η 5-ετής συνολική επιβίωση 

περίπου 90%. Παρά τα ενθαρρυντικά της αποτελέσματα, η θεραπευτική αυτή προσέγγιση έχει 

ανάγκη περαιτέρω κλινικής μελέτης [6]. 

 

ΥΠΟΤΡΟΠΗ Ή ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

     Η στρατηγική που ακολουθείται μετά την αστοχία της θεραπείας πρώτης γραμμής ποικίλλει 

ανάλογα με το είδος της τελευταίας. Μονοθεραπεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα rituximab (375 

mg/m2 ί.ν. εβδομαδιαίως επί 6 εβδομάδες) αποδίδει ποσοστά ανταπόκρισης περίπου 50% με 10% 

πλήρεις υφέσεις, εφ’όσον το rituximab δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Η διάμεση 

διάρκεια των υφέσεων αυτών είναι περίπου 1 έτος. Ως χημειοθεραπεία δεύτερης ή μετέπειτα 

γραμμής χορηγούνται συνδυασμοί που δεν έχουν πάλι χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων 

και των κλασσικών συνδυασμών διάσωσης που δίδονται στα επιθετικά λεμφώματα, όπως 

ESHAP, DHAP, ICE κλπ. Η χορήγηση ακτινοανοσοθεραπείας με το ,35l-Tositumomab (Bexxar) 

ή του Ρ0Υ Ibritu-momab tiuxetan (Zevalin) αποτελεί μια επιπλέον επιλογή για τα 

υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά οζώδη λεμφώματα με ποσοστά ανταπόκρισης 70-80% και ποσοστά 

πλήρους ύφεσης περίπου 30%. 

 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Η πρόγνωση των οζωδών λεμφωμάτων χαμηλής κακοηθείας προσδιορίζεται με βάση την 

αξιολόγηση ορισμένων κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων κατά τον χρόνο της διάγνωσης της 

νόσου. Βάσει των παραμέτρων αυτών αναπτύχθηκε ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης για τα 

Οζώδη Λεμφώματα (Follicular Lymphoma International Prognostic Index ή FLIPI), όπως 

φαίνεται στον πίνακα VI -παράρτημα. Ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται η 

ηλικία >60 ετών, τα στάδια ΙΙI/IV κατά Ann Arbor, η αναιμία με αιμοσφαιρίνη <12g/dl, τα 

αυξημένα επίπεδα LDH και η προσβολή 5 ή περισσοτέρων λεμφαδενικών περιοχών. 

Αξίζει να τονιστεί ότι η παραμονή ανιχνεύσιμης μετάθεσης t(14;18) στο αίμα ή/και τον μυελό 

των οστών μετά από θεραπεία συνδέεται με σημαντικά βραχύτερη διάρκεια ύφεσης γεγονός το 

οποίο πιθανώς επηρεάζει την πρόγνωση των ασθενών.  
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Α1.3.6 Λέμφωμα από κύτταρα του Μανδύα 

     Η συνήθης μορφή της νόσου απαντάται συχνότερα στη μέση και μεγάλη ηλικία με συχνότητα 

Α/Θ= 3/1. Κλινικά χαρακτηρίζεται συνήθως από γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (90%) με 

συνοδό σπληνομεγαλία (55%) ή ηπατομεγαλία (35%). Ογκώδης νόσος (>10εκ.) απαντάται στο 

25% των ασθενών, β συμπτώματα στο 40% ενώ η συχνότητα λευχαιμικής προσβολής και 

προσβολής του μυελου των οστών ποικίλει από 25% - 60% και από 60% έως 80% αντίστοιχα. Οι 

περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν προχωρημένο στάδιο νόσου κατά την διάγνωση (ΙΙΙ, IV 

>80%), ενώ στο 10-30% ανευρίσκεται νόσος στον πεπτικό σωλήνα και στο 10-20% στον 

δακτύλιο του Waldeyer.  Σπάνια μορφή (<5-10%) αποτελεί η σπληνική μορφή της νόσου, στην 

οποία υπάρχει μόνο σπληνομεγαλία (10-20εκ) με συνοδό προσβολή των λεμφαδένων της πύλης 

του σπλήνα, χωρίς όμως λεμφαδενοπάθεια σε άλλο σημείο του σώματος, ενώ συγχρόνως 

ανευρίσκονται λεμφωματικά κύτταρα στο αίμα και προσβολή του μυελού των οστών. Άλλη 

μορφή της νόσου είναι η βλαστική μορφή, η οποία μπορεί να εμφανιστεί κατά την διάγνωση ή να 

εμφανιστεί ως εξέλιξη της μη βλαστικής μορφής της νόσου. Οι ασθενείς με βλαστική μορφή του 

λεμφώματος από κύτταρα μανδύα παρουσιάζουν μικρότερης διάρκειας συνολική επιβίωση και 

ύφεση της νόσου, ενώ απαιτείται επιθετικότερο είδος θεραπείας. 

        Το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα χαρακτηρίζεται κυτταρογενετικά από την μετάθεση 

t(11;14)(q13;q32). Η χρωμοσωμική αυτή μετάθεση έχει ως συνέπεια την ενεργοποίηση του 

ογκογονιδίου bcl-1 με επακόλουθη υπερέκφραση της κυκλίνης D1, η οποία συνδέεται με τις 

κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες 4 και 6 (Cyclin Dependent Kinase 4 and 6 ή CDK 4,6) με συνέπεια 

την φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώματος και την άρση της ανασταλτικής της 

δράσης στον κυτταρικό κύκλο. Ως εκ τούτου η υπερέκφραση της οδηγεί σε ευόδωση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Επισης σε πολλές περιπτώσεις λεμφώματος από κύτταρα του 

μανδύα παρατηρούνται μεταλλάξεις ή ελλείψεις σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι 

οποίες αναστέλλουν τον κυτταρικό κύκλο. Η απώλεια της λειτουργίας τέτοιων 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως το p16, ή το p18, οδηγεί σε περαιτέρω ευόδωση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Τέλος στο 40-75% των περιπτώσεων παρατηρούνται ανωμαλίες 

του γονιδίου ATM (Ataxia Teleangiectasia Mutated) στην περιοχή 11q22-23, η οποία αναστέλλει 

την ικανότητα των κυττάρων να επιδιορθώνουν τις βλάβες του DNA και συσχετίζεται με 

χρωμοσωμική αστάθεια, ενώ στο 30% των βλαστικών μορφών της νοσου παρατηρούνται βλάβες 

στην περιοχή 17ρ, οι οποίες αδρανοποιούν το γονιδιο ρ53. Τα ανωτέρω ευρήματα συσχετίζονται 

με την αδυναμία του κυττάρου να επιδιορθώνει τις βλάβες του DNA, με την δυσλειτουργία του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού και με την αναστολή της απόπτωσής του. 
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Η διάγνωση του λεμφώματος τίθεται από την κλινική εικόνα συνήθως και επιβεβαιώνεται από 

τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αναιμία εμφανίζει περίπου το 40% των ασθενών, η γαλακτική 

αφυδρογονάση είναι αυξημένη στο 30% , ενώ με το ίδιο ποσοστό εμφανίζεται λευκοκυττάρωση 

με λεμφοκυττάρωση. Στην ιστολογική εικόνα παρατηρείται  διήθηση του μανδύα των βλαστικών 

κέντρων από μικρού έως μεσαίου μεγέθους κύτταρα με εντομή. Το πρότυπο ανάπτυξης είναι 

συνήθως διάχυτο ή ασαφώς οζώδες ή σπανίως προσλαμβάνει μορφολογία "ζώνης μανδύα", όπου 

τα νεοπλασματικά κύτταρα αναπτύσσονται στον μανδύα των βλαστικών κέντρων, ο οποίος 

διατηρείται. Η οστεομυελική βιοψία, όσο και το μυελόγραμμα αναδεικνύουν διήθηση του 

μυελού των οστών  από νεοπλασματικά κύτταρα στο 60-80% των περιπτώσεων. Η αναδιάταξη 

του ογκογονιδίου bcl-1 ανιχνεύεται με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

(PCR) στο 50-65% των περιπτώσεων ενώ η μέθοδος του φθορίζοντος υβριδισμού in situ, μπορεί 

πρακτικά να την ανιχνεύσει σε όλους τους ασθενείς. Η έκφραση της κυκλίνης D1 καταδεικνύεται 

ανοσοϊστοχημικά. 

Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα από κύτταρα μανδύα παρουσιαζουν 10ετή επιβίωση 

μικρότερη απο 10 έτη, με ευμενέστερη πρόγνωση της σπληνικής μορφής της νόσου και των 

αρχικών σταδίων και μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (Ι ή ΙΙ χωρις ογκώδη 

νόσο). Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία που να οδηγεί σε ίαση. 

 

Α1.3.7 Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα   

             (και συναφείς οντότητες) 

 

ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ  ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ 

        Αποτελεί τον συχνότερο τύπο μη-Hodgkin λεμφώματος και ανήκει στα επιθετικά Β-

λεμφώματα . Στην ίδια κατηγορία ανήκει το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου με σκλήρυνση, 

το ενδαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, το πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων και το 

οζώδες λέμφωμα grade 3. 

       Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα εμφανίζεται συνήθως  στην ηλικία των 60 

ετών, με ίση συχνότητα προσβολής  μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρουσιάζει, εξωλεμφαδενική 

εντόπιση στο 40% περίπου των ασθενών, με συνηθέστερη θέση το στομάχι και γενικότερα τον 

γαστρεντερικό σωλήνα. Οι μισοί περίπου ασθενείς διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια, ενώ η 

προσβολή των λεμφαδένων είναι ποικίλης έκτασης. Ογκώδη νόσο εμφανίζει το 25% των 

ασθενών, αναιμία το 25%, ενώ η LDH είναι αυξημένη στις μισές περιπτώσεις. Διαταραχές της 

ηπατικής βιολογίας αποφρακτικού τύπου παρατηρείται κατά την διήθηση του ήπατος. 
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     Σύμφωνα με την μορφολογική διάκριση, το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα 

χαρακτηρίζεται από κατάλυση της αρχιτεκτονικής δομής του λεμφαδένα ή του προσβαλλόμενου 

εξωλεμφαδενικού ιστού, λόγω διάχυτης ανάπτυξης μεγάλων λεμφωματικών κυττάρων και με 

βάση την κυτταρική σύνθεση διακρίνονται τέσσερις μείζονες υπότυποι: (1) το κεντροβλαστικό, 

(2) το ανοσοβλαστικό,  (3) το Β-λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα πλούσιο σε Τ-λεμφοκύτταρα και 

ιστιοκύτταρα (Τ-cell rich B-cell lymphomas), όπου θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση τόσο 

από το κλασσικό λέμφωμα  Hodgkin όσο και από τον οζώδη λεμφοεπικρατητικό τύπο, (4) το 

αναπλαστικό (μεγάλα κύτταρα με πολυμορφία). 

       Σύμφωνα όμως με τα κυτταρογενετικά και μοριακά ευρήματα που προκύπτουν με την 

τεχνική των μικροσυστοιχιών, διακρίνονται 3 υπότυποι διάχυτων λεμφωμάτων από μεγάλα Β-

κύτταρα, οι οποίοι αντανακλούν την προέλευση των νεοπλασματικών κυττάρων και την 

πρόγνωση. Ετσι διακρινεται μια ομάδα λεμφωμάτων με προέλευση από τα κύτταρα των 

βλαστικών κέντρων και μια με χαρακτήρες ενεργοποιημένων Β-λεμφοκυττάρων. Μια τρίτη 

ομάδα ασθενών, που δεν κατατάσσονται σε μια από τις προηγούμενες, χαρακτηρίσθηκε ως 

"τύπος 3" διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα. Η ομάδα που προέρχεται από τα 

βλαστικά κέντρα έχει συχνότερα κεντροβλαστική μορφολογία και καλύτερη πρόγνωση, 

ανεξάρτητα από την τιμή του διεθνούς προγνωστικού δείκτη. Η ομάδα με χαρακτήρα 

ενεργοποιημένων Β-λεμφοκυττάρων έχει συχνότερα ανοσοβλαστική μορφολογία και 

δυσμενέστερη πρόγνωση. 

      Να σημειωθεί ότι στο 60% των περιπτώσεων ασθενών με διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-

κύτταρα εκφράζεται η αντιαποπτωτική πρωτείνη bcl-2, παρ’ότι η μετάθεση t(14:18)Cq32;q21) 

ανευρίσκεται μόνο στο 20% των περιπτώσεων. Η έκφραση της πρωτεΐνης bcl-2 αποτελεί 

δυσμενή προγνωστικό παράγοντα. Άλλο κυτταρογενετικό εύρημα αποτελεί η βλάβη στην 

περιοχή 3q27 στο 30% των περιπτώσεων, όπου εντοπίζεται το γονίδιο bcl-6. Οι ασθενείς αυτοί 

έχουν καλύτερη πρόγνωση. 

       Η πρόγνωση βασίζεται στον Διεθνή Προγνωστικό Δείκτη για τα επιθετικά λεμφώματα 

(International Prognostic Index -ΙΡΙ), ο οποίος περιλαμβάνει πέντε  κλινικοεργαστηριακές παρα-

μέτρους και λαμβάνει τιμές από 0-5 ανάλογα με τον αριθμό των δυσμενών παραμέτρων: Ηλικία 

>60 ετών, στάδιο III/IV, κατάσταση φυσικής ικανότητος >2, αυξημένη LDH και προσβολή >2 

εξωλεμφαδενικών περιοχών. Ασθενείς με 0-1, 2, 3 ή 4-5 δυσμενείς παράγοντες ταξινομούνται ως 

χαμηλού, χαμηλού-ενδιαμέσου, υψηλού-ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου (βλέπε πίνακα VII- 

παράρτημα) 
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      Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα αποτελεί δυνητικώς ιάσιμο νόσημα. Η θεραπεία 

που ακολουθείται στα αρχικά στάδια (Ι και ΙΙ μη ογκώδες), είναι 6 κύκλοι R-CHOP. Στα 

προχωρημένα στάδια οι ασθενείς κάτω των 60 ετών που βρίσκονται σε χαμηλό ή χαμηλο-

ενδιάμεσο κίνδυνο θα πρέπει να λάβουν επίσης 6 κύκλους R-CHOP. Σε ενδιάμεσου-υψηλού ή 

υψηλού κινδύνου ασθενείς χορηγούνται 8 κύκλοι R-CHOP. Οι ασθενείς άνω των 60-80 ετών, 

ανεξαρτήτως προγνωστικής ταξινόμησης, θα πρέπει να λάβουν R-CHOP εφόσον το επιτρέπει η 

κλινική τους κατάσταση. Στους ασθενείς άνω των 80 ετών, η θεραπεία θα πρέπει να 

εξατομικεύεται. 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ 

Παρουσιάζεται συνηθέστερα σε νέα άτομα με διάμεση ηλικία 35 έτη και με επικράτηση των 

θηλέων σε αναλογία 2:1. Το κλινικό στάδιο είναι Ι/ΙΙ στα 2/3 των ασθενών. Η σχετικά μεγάλη 

συχνότητα σταδίου IV, περίπου 30%, οφείλεται στην συχνή προσβολή των πνευμόνων, έτσι ώστε 

η νόσος να είναι κατά την διάγνωση στην μέγιστη πλειοψηφία των ασθενών ενδοθωρακική ή 

περιοριζόμενη άνωθεν του διαφράγματος. Συνήθως εκδηλώνεται με συμπτώματα λόγω της 

παρουσίας μεγάλης μάζας μεσοθωρακίου, όπως βήχας, δύσπνοια κατά την κόπωση ή σύνδρομο 

άνω κοίλης φλέβας. Πλευριτική ή και περικαρδιακή συλλογή είναι αρκετά συχνές. Γενικά 

συμπτώματα απαντούν στο 40% των ασθενών περίπου. Κατά την εξέλιξη της νόσου είναι πιθανή 

η εξωθωρακική επέκταση και η προσβολή ασύνηθων εξωλεμφαδενικών θέσεων, όπως π.χ. των 

νεφρών, των επινεφριδίων, του εντέρου κλπ. Διήθηση μυελού των οστών δεν είναι συχνή κατά 

την διάγνωση, μπορεί όμως να παρατηρηθεί κατά την εξέλιξη της νόσου. 

Ο ΙΡΙ δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά στους ασθενείς με πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρα-

κίου. Η αστοχία αυτή οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου. Οι ασθενείς είναι 

σχεδόν πάντοτε <60 ετών και κατά τη διάγνωση, σπανίως εμφανίζουν περισσότερες από μία 

εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. Η πλειονότητα τους έχει αυξημένη LDH, ενώ το στάδιο III/IV και η 

πιθανή κακή φυσική κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της τοπικής συμπεριφοράς της νόσου και 

όχι της παρουσίας γενικευμένης νόσου.  

Περίπου 80-90% των ασθενών ιώνται με τον συνδυασμό rituximab-CHOP (R-CHOP) με ή 

χωρίς ακτινοθεραπεία. 
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ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ 

Πολύ σπάνια οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία λεμφωματικών κυττάρων 

μόνο στον αυλό των μικρών αγγείων και ιδιαίτερα των τριχοειδών. Τυπικά αποτελεί 

εξωλεμφαδενικό λέμφωμα. 

Η κλινική εικόνα ποικίλλει ευρέως, αναλόγως με τα προσβεβλημένα όργανα, Συνήθως 

παρουσιάζεται με πολλαπλές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις, όπως π.χ. δέρμα, ΚΝΣ, πνεύμονες, 

νεφροί κλπ. Γενικά συμπτώματα εμφανίζουν μόνον το 10% των ασθενών. Τα κλινικά ευρήματα 

προκύπτουν από την απόφραξη των μικρών αγγείων από τα νεοπλασματικά κύτταρα ή από 

θρομβώσεις με επακόλουθη νέκρωση. Η αιματολογική εικόνα ποικίλλει και μπορεί να περι-

λαμβάνει κυτταροπενίες, αυτοάνοση αιμόλυση ή και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Τα 

νεοπλασματικά κύτταρα ανευρίσκονται εντός του αυλού των μικρών αγγείων. Η αξιόπιστη 

αναγνώριση τους διευκολύνεται από την ανοσοϊστοχημεία, όπου παρατηρείται έκφραση του 

CD45 και παν-Β δεικτών, όπως CD20, CD19, CD79a. 

Η σπανιότητα της νόσου δεν επιτρέπει την ιδιαίτερη προγνωστική της ταξινόμηση. Το 

ενδαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία (R-CHOP), 

όπως τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα.  Η πρόγνωση είναι πτωχή. 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ 

 Πρόκειται για σπάνια οντότητα. Χαρακτηρίζεται από την ανεύρεση μεμονωμένων 

ορογονικών συλλογών χωρίς παρουσία ογκόμορφης νόσου δηλαδή λεμφαδενοπάθειας, 

οργανομεγαλιας ή εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων. Συνήθως η νόσος περιορίζεται σε μία ορογόνο 

κοιλότητα με συχνότερη την υπεζωκοτική και εν συνεχεία την περικαρδιακή και την 

περιτοναϊκή. Σε όλες τις περιπτώσεις ανευρίσκεται το γένωμα του ερπητοϊού 8 (human 

herpesvirus-8 ή HHV-8). Στην πλειονότητα των ασθενών η νόσος αναπτύσσεται σε έδαφος 

λοίμωξης από τον ιό HIV, έχουν όμως περιγραφεί και περιπτώσεις εμφάνισης σε ανοσοεπαρκή 

άτομα. 

 Η διάγνωση τίθεται με την μικροσκοπική εξέταση μετά από παρακέντηση της ορογονικής 

συλλογής. Τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι μεγάλα με ποικίλοντα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

(ανοσοβλαστικά. πλασμαβλαστικά ή αναπλαστικά) στον ίδιο ασθενή. Σε βιοψία ορογόνου χιτώ-

να, συνήθως υπεζωκότος, τα νεοπλασματικά κύτταρα δεν σχηματίζουν ογκόμορφες βλάβες αλλά 

μάλλον προσκολλώνται ή διηθούν τον αντίστοιχο χιτώνα. 

Σε ανοσοφαινοτυπικό επίπεδο τα νεοπλασματικά κύτταρα, παρά την Β-προέλευσή τους, δεν 

εκφράζουν τους κλασσικούς Β-κυτταρικούς δείκτες. Η Β-προέλευση του νεοπλάσματος 
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τεκμηριώνεται σε μοριακό επίπεδο με κατάδειξη αναδιάταξης των γονιδίων της βαρειάς αλύσου 

των ανοσοσφαιρινών. Θεραπευτικά χορηγείται R-CHOP, όμως επειδή ο αριθμός των ασθενών με 

πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων δεν είναι μεγάλος, δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία για την 

έκβαση των ασθενών αυτών. 

 

Α1.3.8 Λέμφωμα Burkitt 

Αποτελεί κυρίως νόσο της παιδικής ηλικίας (4-7ετών) και των νέων ενηλίκων (διάμεση 

ηλικία στα 30 έτη περίπου). Διακρίνονται τρεις κλινικά μορφές: η ενδημική μορφή, που 

απαντάται στην περιοχή του Ισημερινού της Αφρικής, η σποραδική μορφή και μια τρίτη μορφή, 

που εμφανίζεται συχνά επί εδάφους λοίμωξης HIV ή  σπανιότερα σε άλλες  καταστάσεις 

ανοσοανεπάρκειας. Κοινό βιολογικό χαρακτηριστικό σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 

λεμφώματος Burkitt αποτελεί η υπερέκφραση του ογκογονιδίου c-Myc, το οποίο εντοπίζεται 

στην θέση 8q24. Η πρωτείνη c-Myc είναι μεταγραφικός παράγων, ο οποίος επηρεάζει την 

μεταγραφή πολλών πρωτεϊνών που συμμετέχουν στην όδωση του κυτταρικού κύκλου (αύξηση 

κυκλινών D1 και D2, ενεργοποίηση CDK2 και CDK4, και μείωση ρ21 και ρ27, που ασκούν 

ανασταλτική δράση στον κυτταρικό κύκλο), στους μηχανισμούς της απόπτωσης, στην 

προσκόλληση των κυττάρων και την κυτταρική διαφοροποίηση. Οι  πολλαπλές επιδράσεις του c-

Myc στον κυτταρικό κύκλο οδηγούν στην ικανότητα  διπλασιασμού του όγκου συνήθως σε ένα 

24ωρο. Επίσης εμπλέκονται μοριακές βλάβες στα  γονίδια των ανοσοσφαιρινών [t(8;14), t(2;8), 

t(8;22)]. 

Το λέμφωμα Burkitt συσχετίζεται με την ανεύρεση του γενώματος του ιού EBV στην πλει-

οψηφία των ενδημικών και στο 20-30% περίπου των σποραδικών περιπτώσεων, καθώς και στο 

25-40% των περιπτώσεων που αναπτύσσονται επί εδάφους ανοσοανεπάρκειας. Στο ενδημικό 

λέμφωμα Burkitt συχνότερη θέση προσβολής από την νόσο είναι η γνάθος, με συχνότητα 

προσβολής 70% σε ηλικίες <5 ετών έναντι 25% σε ηλικίες >14 ετών. Ενδοκοιλιακές εντοπίσεις 

ανευρίσκονται στο 50% των ασθενών και διήθηση μυελού των οστών σε λιγότερο από 10%. Στο 

σποραδικό λέμφωμα Burkitt συχνά η νόσος εκδηλώνεται με εξωλεμφαδενικές θέσεις προσβολής, 

ενώ η περιφερική λεμφαδενοπάθεια είναι ασυνήθης. Σε αντίθεση με την ενδημική, στην 

σποραδική μορφή η γνάθος προσβάλλεται σε αναλογία 15% έως 20%. Στο 90% των ασθενών η 

νόσος εμφανίζεται στην κοιλιά με συμπτωματολογία που εξαρτάται από την εντόπιση (πόνος, 

διόγκωση, ναυτία-έμετος. αιμορραγία, εικόνα σκωληκοειδίτιδος ή διάτρηση εντέρου, οξεία 

κοιλία, εγκολεασμός κλπ). Συνήθως προσβάλλεται το έντερο και οι ενδοκοιλιακοί λεμφαδένες. 
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Από τα βιοχημικά ευρήματα χαρακτηριστική είναι η αύξηση της γαλακτικής αφυδρογονάσης 

(LDH) του ορού στα 2/3 των ασθενών, η οποία συνήθως λαμβάνει τιμές άνω του τριπλασίου ή 

τετραπλασίου της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, καθώς και η υπερουριχαιμία. Tα νεο-

πλασματικά κύτταρα στο λέμφωμα Burkitt εκφράζουν μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη επιφανείας 

τύπου IgM. Επίσης εκφράζουν τους παν-Β δείκτες CD 19, CD20. CD79a και CD22 και τους 

δείκτες CD-10 και bcl-6.            

     Οι ασθενείς με λέμφωμα Burkitt εμφανίζονται συνήθως με επείγουσα κλινική εικόνα. Για να 

γίνει ιστολογική διάγνωση της σποραδικής μορφής της νόσου χρειάζεται λαπαροτομία. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει η παρακέντηση, βιοψία και ανοσοφαινοτυπική εξέταση του μυελού των οστών 

καθώς και η οσφυονωτιαία παρακέντηση. Από τον εργαστηριακό έλεγχο πρέπει να γίνει ο 

προσδιορισμός της LDH, που συχνά αυξάνεται, του ουρικού οξέος και των δεικτών νεφρικής και 

ηπατικής λειτουργίας. 

      Εξαιτίας του γεγονότος ότι συχνά οι ασθενείς εμφανίζουν εξωλεμφαδενική νόσο, εκτός από 

το σύστημα σταδιοποιήσης κατά Ann Arbor, χρησιμοποιείται εναλλακτικά και η σταδιοποίηση 

κατά  St. Jude όπως περιγράφεται στον Πίνακα VIII – Παράρτημα. 

      Το λέμφωμα Burkitt αντιμετωπίζεται με εντατικά χημειοθεραπευτικά σχήματα περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας (4-6 μηνών) σε συνδιασμό με ενδορραχιαίες εγχύσεις. Οι κύκλοι 

χημειοθεραπείας θα πρέπει να χορηγούνται με τα βραχύτερα δυνατά μεσοδιαστήματα, ενώ δεν 

απαιτείται χημειοθεραπεία συντήρησης. Πριν την έναρξη της ειδικής θεραπείας πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην υποστηρικτική αγωγή και την αντιμετώπιση των οξέων προβλημάτων 

και επιπλοκών που μπορεί να είναι απειλητικές για την ζωή του ασθενούς, όπως η αιμορραγία 

πεπτικού, η εντερική απόφραξη, η διάτρηση εντέρου, η αποφρακτική ουροπάθεια, η οξεία 

νεφρική ανεπάρκεια λόγω νεφροπάθειας από ουρικό οξύ, η παραπληγία, η συμπίεση της κάτω 

κοίλης φλέβας, το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, η απόφραξη των ανωτέρω αναπνευστικών 

οδών, ο καρδιακός επιπωματισμός και η αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση. 

Οι ασθενείς με περιορισμένη νόσο (στάδια I και II κατά St. Jude ή Ι-ΙΙΙ κατά Ann Arbor) ει-

σέρχονται σχεδόν πάντοτε σε πλήρη ύφεση και ιώνται σε ποσοστό >90%. Τα ποσοστά ίασης 

είναι 80%-90% σε ασθενείς σταδίου III κατά St. Jude. Περίπου 60% των ασθενών εισέρχονται σε 

πλήρη ύφεση με ποικίλα ποσοστά ίασης, συνήθως 30%-80% σε διάφορες μελέτες. Η 2-ετής 

επιβίωση χωρίς υποτροπή ισοδυναμεί, ειδικά για το λέμφωμα Burkitt, με ίαση στην μεγάλη 

πλειοψηφία των ασθενών [6]. 
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Α1.3.9 Λεμφοβλαστικό λέμφωμα 

 Το λεμφοβλαστικό λέμφωμα (ΛΒΛ) είναι σπάνιο, επιθετικό μη-Hodgkin λέμφωμα, στο 85-

90%  Τ- και στο 10% Β-κυτταρικής προέλευσης, με μορφολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με 

εκείνα της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ). Συνεπώς η διαφορική διάγνωση μεταξύ 

των δύο αυτών οντοτήτων συχνά είναι δυσχερής και ενίοτε πραγματοποιείται ανάλογα με το 

ποσοστό διήθησης του μυελού των οστών [6]. Στην ταξινόμηση κατά WHO τα δύο αυτά νοσή-

ματα περιγράφονται από κοινού με τον όρο Β- και Τ- λεμφοβλαστική λευχαιμία/λέμφωμα. 

 Προσβάλλει κυρίως παιδιά και νεαρά ενήλικα άτομα και είναι συχνότερο στο άρρεν φύλο. 

Κύρια και συνήθης κλινική του εκδήλωση αποτελεί η παρουσία ογκώδους λεμφαδενικής μάζας 

στο μεσοθωράκιο με συνοδά πιεστικά φαινόμενα, έτσι οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν βήχα, 

συριγμό και δύσπνοια, ενώ συχνή είναι η παρουσία πλευριτικής συλλογής και περικαρδίτιδας. 

Ενίοτε η νόσος παρουσιάζεται με σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, απόφραξη τραχείας, καρδιακό 

επιπωματισμό ή περικαρδιακή συλλογή. Υπάρχει επίσης αυξημένος κίνδυνος προσβολής του 

ΚΝΣ που εκδηλώνεται συνήθως  με πάρεση εγκεφαλικών συζυγιών ή μηνιγγική προσβολή και 

παρατηρείται στο 10% των ασθενών κατά την διάγνωση. Λιγότερο συχνά ενδέχεται να 

παρατηρηθούν εκδηλώσεις από άλλους ιστούς ή όργανα, όπως τα οστά, το δέρμα, τους όρχεις 

κ.α. Η πλειονότητα των ασθενών εμφανίζει κατά την διάγνωση προχωρημένο στάδιο νόσου (ΙΙΙ, 

IV) ενώ συχνή είναι και η παρουσία Β-συμπτωματολογίας. Η εμφάνιση ενδοκοιλιακής 

λεμφαδενοπάθειας είναι σπάνια. 

 Οι ασθενείς κατά την διάγνωση μπορεί να εμφανίζουν αναιμία ή/και θρομβοπενία σε συ-

χνότητα <20% ενώ ενδέχεται να ανευρεθούν βλαστικά κύτταρα στο αίμα, εύρημα το οποίο 

βοηθά και στην διάγνωση της νόσου, όταν η διάγνωση δεν έχει τεθεί ακόμη ιστολογικά. Λευ-

χαιμική εικόνα του αίματος εμφανίζεται συνήθως στην εξέλιξη της νόσου. Χαρακτηριστική είναι 

η ανεύρεση αυξημένης LDH που παρατηρείται έως και στο 85% των ασθενών. 

Κατά την ιστολογική εξέταση, μετά βιοψία λεμφαδένος ή της μάζας του μεσοθωρακίου, 

συνήθως παρατηρείται κατάργηση της αρχιτεκτονικής δομής του λεμφαδενικού ιστού, διήθηση 

του λεμφαδένος από λεμφοβλάστες συνήθως της παραφλοιώδους περιοχής και υψηλός μιτωτικός 

δείκτης, ενδεικτικός του ταχύτατου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της νόσου. Ενίοτε η 

ιστολογική εικόνα έχει μορφολογία και "έναστρου ουρανού" (starry sky) όπως συμβαίνει στο 

λέμφωμα Burkitt. 

Τα θεραπευτικό πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για τη θεραπεία του Λεμφοβλαστικού 

λεμφώματος είναι ταυτόσημα με αυτά της ΟΛΛ, λόγω των σημαντικών ομοιοτήτων που 

εμφανίζουν οι δυο νόσοι. Έχουν δοκιμασθεί διάφορα θεραπευτικά σχήματα αλλά η έκβαση της 
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νόσου, παρά την χημειοθεραπεία, είναι δυσμενής, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν και δυσμενείς 

προγνωστικοί παράγοντες όπως το υψηλό φορτίο νόσου, η προχωρημένη ηλικία, η υψηλή τιμή 

LDH κατά την διάγνωση και η παρουσία Β- συμπτωμάτων. 

 

Α1.3.10   Τ-περιφερικό λέμφωμα, χωρίς περαιτέρω τυποποίηση  

Αυτή η κατηγορία λεμφώματος αποτελεί περίπου το 50% του συνόλου των λεμφαδενικών Τ-

περιφερικών λεμφωμάτων και περιλαμβάνει τα Τ-περιφερικά λεμφώματα που δεν δύναται να 

ταξινομηθούν στους υπόλοιπους υπότυπους του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας [6]. 

Οι ασθενείς που προσβάλλονται συχνότερα έχουν διάμεση ηλικία περίπου τα 55 έτη, με 

ελαφρά υπεροχή των άρρενων. Κατά την διάγνωση συνήθως η νόσος είναι γενικευμένη, σε 

στάδια III/IV στο 70-80% των περιπτώσεων και εκδηλώνεται με  λεμφαδενοπάθεια, προσβολή 

του σπλήνα (25%),  γενικά συμπτώματα (40-50%), καθώς και με διήθηση του μυελού των οστών 

(20-30%) και άλλων εξωλεμφαδενικών θέσεων.  Η αρχιτεκτονική δομή του λεμφαδένα υφίσταται 

διάχυτη διήθηση από συνήθως μέσου και μεγάλου μεγέθους, με έντονη πολυμορφία, 

νεοπλασματκά κύτταρα. Η πρόγνωση των Τ-περιφερικών λεμφωμάτων χωρίς περαιτέρω 

τυποποίηση είναι χειρότερη από αυτή των επιθετικών Β-λεμφωμάτων και μάλιστα η διαφορά 

αυτή στην πρόγνωση έχει αυξηθεί λόγω της χρήσης του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος 

Rituximab στην αντιμετώπιση των επιθετικών Β-λεμφωμάτων. 

 

Α1.3.11   Αγγειοβλαστικό Τ-λέμφωμα  

Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 60 έτη, με γενικευμένη 

λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, ενώ συχνά παρατηρείται κνησμός. Η αρχιτεκτονική 

δομή του λεμφαδένα υφίσταται ορισμένου βαθμού κατάλυση λόγω της διήθησής του από πο-

λύμορφο πληθυσμό, μικρού έως μεσαίου μεγέθους νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων, Τ-

προέλευσης. Η νόσος είναι επιθετική, ενώ τελικώς ιάται το 30% των ασθενών. 

 

Α1.3.12    Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα  

Η κλινική αυτή οντότητα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες ανάλογα με την έκφραση ή μη της 

κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (Anaplastic large cell Lymphoma Kinase-ALK) [6]. Η 

πρωτεΐνη ALK ανιχνεύεται στο 60-85% των περιπτώσεων. Στις περιπτώσεις όπου δεν 

ανιχνεύεται η πρωτεΐνη ALK, η πρόγνωση είναι δυσμενέστερη. Η νόσος είναι συχνή στα παιδιά 

(10-30% των παιδιατρικών λεμφωμάτων), όπου οι ALK+ περιπτώσεις αφορούν περισσότερο από 

90% των ασθενών. Κλινικά παρατηρείται προσβολή των λεμφαδένων όπως και των 
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εξωλεμφαδενικών περιοχών (μυελός των οστών, δέρμα, οστά και  μαλακά μόρια). Οι ALK+ 

περιπτώσεις χωρίζονται σε 3 μορφολογικούς υποτύπους: τον κοινό (70%), τον 

λεμφοϊστιοκυτταρικό (10%) και τον υπότυπο εκ μικρών κυττάρων (5-10%). Στο 10% των περι-

πτώσεων συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός υπότυποι. Κοινό στοιχείο όλων των υποτύπων 

είναι η παρουσία ποικίλου αριθμού μεγάλων κυττάρων με έκκεντρο, πεταλοειδή ή νεφροειδή 

πυρήνα. Η έκφραση της πρωτείνης ALK αποτελεί τον σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα 

για το αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα. Η 5ετής επιβίωση για τις ALK+ και ALK- 

περιπτώσεις είναι 75% και 40% αντίστοιχα. 
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Α2  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 

Πυρηνική Ιατρική είναι ο κλάδος της Ιατρικής που χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες 

ραδιενεργού υλικού για την διάγνωση (in vivo & in vitro), την θεραπεία αλλά και την έρευνα 

ασθενειών σε κυτταρικό ή μοριακό επίπεδο (Μοριακή Πυρηνική Ιατρική).  

Σε αντίθεση με τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους, όπως η Αξονική Τομογραφία (CT) ή η 

Μαγνητική Τομογραφία (MRI), η Πυρηνική Ιατρική μελετά τις διαταραχές της  λειτουργίας και 

του μεταβολισμού των ιστών και των οργάνων του ανθρώπου με την χρήση των ραδιοφαρμάκων. 

Το ραδιοφάρμακο είναι σύνθετη ουσία που αποτελείται από τον ραδιοϊχνηθέτη σενδεδεμένο με 

ένα  βιομόριο (αμινοξύ, πεπτίδιο, πρωτεΐνη, σάκχαρο, λιπίδιο κλπ), δρα στοχευμένα, 

συμμετέχοντας στον φυσιολογικό μηχανισμό του κυττάρου. Στην Απεικονιστική Πυρηνική 

Ιατρική το ραδιοφάρμακο που αποτελεί την πηγή της ακτινοβολίας χορηγείται συνήθως 

ενδοφλέβια στον ασθενή και κατανέμεται στο όργανο το οποίο εξετάζεται . Αυτό αποτελεί και 

την θεμελειώδη διαφορά σε σχέση με τις βασικές αρχές λειτουργίας της Ακτινοδιαγνωστικής 

(Κλασσική, Αξονική Τομογραφία) , όπου η πηγή της ακτινοβολίας βρίσκεται έξω από το σώμα 

(λυχνία), και ονομάζονται  τεχνικές διέλευσης (transmission techniques), σε αντιδιαστολή με τις 

τεχνικές εκπομπής (emission techniques) της Πυρηνικής Ιατρικής. 

Η ιστορική διαδρομή της Πυρηνικής Ιατρικής χαρακτηρίζεται από μακρά πορεία εξελίξεων 

και μελετών. Σημαντική ημερομηνία αποτελεί η 2α Αυγούστου του 1946 όπου 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη θεραπευτική εφαρμογή με ραδιοϊσότοπο Ι131σε 

Νοσοκομείο των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ασθενούς με καρκίνο θυρεοειδή. Μέχρι το 1951 η 

ανίχνευση και κατανομή της ακτινοβολίας γινόταν με την χρήση μετρητή τύπου Geiger-Muller, ο 

οποίος τοποθετείτο πλησίον στο υπό εξέταση όργανο επάνω στο σώμα του εξεταζόμενου και οι 

μετρήσεις καταγράφονταν με το χέρι πάνω σε ένα λευκό χαρτί. Αργότερα αναπτύχθηκε η 

τεχνολογία των φωτοπολλαπλασιαστών (photomultiplier tubes) και των σπινθηριστών και 

έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα συστήματα γραμμικών σπινθηρογράφων που 

χρησιμοποιούνταν ευρέως μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Το βασικό  μειονέκτημα του 

γραμμικού σπινθηριστή ήταν ότι μπορεί να ανιχνεύσει την ακτινοβολία γ που πρέρχεται μόνο 

από μια πολύ μικρών διαστάσεων πηγή. Κατά συνέπεια για να εξετασθεί μια ανατομική περιοχή 

και να καλυφθεί ολόκληρη η έκταση μιας ραδιενεργούς κατανομής, έπρεπε αυτή η ανιχνευτική 

κεφαλή να κινείται, ώστε να ανιχνεύονται τα φωτόνια γ από όλα τα σημεία της εξεταζόμενης 

περιοχής. Αυτή όμως αποτελεί μια εξαιρετικά χρονοβόρο διαδικασία, όπως επίσης δεν επιτρέπει 

την λήψη δυναμικών μελετών. Το 1958 ο Hal Anger περιέγραψε σε δημοσίευσή του στο 
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περιοδικό Rewiew of Scintific Instruments ένα στατικό σύστημα ραδιοϊσοτοπικής απεικόνισης. 

Το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ένας ανιχνευτής μεγάλης επιφάνειας ο  οποίος είχε την 

δυνατότητα να καλύπτει ολόκληρη την υπό εξέταση περιοχή και να καταμετρά συγχρόνως τα 

φωτόνια γ που προέρχονταν από όλα τα σημεία της,  χωρίς να απαιτείται η «σαρωτική» κίνηση 

του γραμμικού σπινθηρογράφου. Άμεση συνέπεια ήταν η δραστική μείωση της χρονικής 

διάρκειας των εξετάσεων, η δυνατότητα λήψης πολλών εικόνων σε λίγα λεπτά της ώρας και η 

πραγματοποιήση δυναμικών μελετών. Τα συστήματα στατικής σπινθηρογραφίας της Κλασσικής 

Πυρηνικής Ιατρικής που βρίσκονται σε χρήση στα Νοσοκομεία σήμερα, βασίζονται στην 

πλειονότητά τους στην αρχή λειτουργίας της κάμερας του Hal Anger. Η μετέπειτα εξέλιξη της 

τεχνολογίας των υπολογιστών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα μεγάλα και ουσιαστικά βήματα που 

έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες για την βελτιστοποίησή τους. 

Παρακάτω θα περιγραφούν συντόμως τα μέρη από τα οποία αποτελείται η γ-κάμερα και οι 

βασικές αρχές λειτουργίας της. 

 

Α2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Α2.1.1 γ-camera   

H γ-κάμερα αποτελεί το βασικό διαγνωστικό σύστημα της Κλασσικής Πυρηνικής Ιατρικής. 

Σήμερα στα Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής χρησιμοποιείται η Τομογραφική γ-κάμερα, ενώ 

άλλες παλιότερες διατάξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν δεν χρησιμοποιούνται 

σήμερα στα σύγχρονα Εργαστήρια [14].  

α). Κατευθυντήρας (collimator) 

 Είναι μολύβδινη κατασκευή, που φέρει οπές, για τη διέλευση των γ-φωτονίων που 

εκπέμπονται απο την οργανική δομή που πρόκειται να απεικονισθεί. Ο συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενος τύπος κατευθυντήρα είναι αυτός των παραλλήλων οπών. Έτσι επιτρέπεται η 

διέλευση μόνο των φωτονίων που έχουν διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του 

κατευθυντήρα, ενώ τα φωτόνια με λοξή κατεύθυνση απορροφώνται από τα μολύβδινα 

διαφράγματα μεταξύ των οπών. Κατευθυντήρες με πολλές, μικρές οπές προσφέρουν μεγαλύτερη 

διακριτική ικανότητα (high resolution collimators), ενώ αυτοί με αραιότερες και φαρδύτερες οπές 

επιτρέπουν τη δίοδο περισσότερων φωτονίων και προσφέρουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο 

σύστημα (high sensitivity collimators), σε βάρος της διακριτικής ικανότητας. Ανάλογα με το 

είδος της εξέτασης χρησιμοποιείται ο ένας ή ο άλλος τύπος κατευθυντήρα. Για ραδιοϊσότοπα 

χαμηλής σχετικά ενέργειας (όπως το Tc-99m, το  Ι-1 23, το ΤΙ-201) χρησιμοποιούνται 
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κατευθυντήρες λεπτού πάχους μολύβδου (low energy collimators) ενώ για ισότοπα που 

εκπέμπουν φωτόνια υψηλής ενέργειας (όπως το 1-131, το Ga-67, το ln-111) οι κατευθυντήρες 

είναι μεγαλύτερου πάχους (high energy collimators). Υπάρχουν κατευθυντήρες με άλλη, πλην 

της παράλληλης, γεωμετρίας οπών, όπως συγκλίνοντες, αποκλίνοντες, λοξών οπών κλπ, που 

χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Για την απεικόνιση μικρών οργάνων, όπως του θυρεοειδούς ή 

σε παιδιατρικούς ασθενείς, προτιμάται ένας ειδικός τύπος κατευθυντήρα, αυτός της μονήρους  

οπής (pinhole collimator). 

β). Κρύσταλλος Nal(TI) 

Πρόκειται για κρύσταλλο ιωδιούχου νατρίου, κυκλικής ή παραλληλόγραμμης επιφάνειας και 

πάχους που κυμαίνεται από 1 /4 μέχρι 5/8 της ίντσας. Η επιφάνεια του κρυστάλλου κυμαίνεται. 

Οι κάμερες μικρού πεδίου έχουν κρυστάλλους μέγιστης διάστασης 20-25 cm, ενώ οι μεγάλου 

πεδίου 40-60 cm. Οι κρύσταλλοι είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές θερμοκρασίας και επίσης 

πρέπει να προφυλάσσονται επιμελώς από την υγρασία, διότι είναι υγροσκοπικοί. 

γ). Συστοιχία φωτοπολλαπλασιαστών 

Σε επαφή με τον κρύσταλλο διατάσσεται μια συστοιχία φωτοπολλαπλασιαστών (ΦΤΠ), που 

καλύπτει όλη την επιφάνεια του κρυστάλλου και που ο αριθμός τους διαφέρει σε κάθε μοντέλο γ-

κάμερα. Συνήθως κυμαίνεται από 37-91. Όταν προσπίπτει ένα γ-φωτόνιο σε μια συγκεκριμένη 

θέση του κρυστάλλου, όλοι οι ΦΤΠ δέχονται κάποια από τα παραγόμενα φωτόνια ορατού φωτός, 

σε ποσότητα που εξαρτάται από τη θέση του ΦΤΠ σε σχέση με το σημείο πρόσπτωσης του 

αρχικού γ-φωτονίου. Επομένως, κάθε ΦΤΠ δίνει ένα διαφορετικό σήμα (ηλεκτρικό παλμό). Στις 

σύγχρονες γ-κάμερες το σήμα αυτό από αναλογικό μετατρέπεται σε ψηφιακό (ψηφιακές γ-

κάμερες). 

δ). Ηλεκτρονικό κύκλωμα καθορισμού θέσης και έντασης παλμού. Επιλογή παλμών. 

Σχηματισμός εικόνας. 

Μετά από τον συνδυασμό και την ηλεκτρονική επεξεργασία των σημάτων που προέρχονται 

από τους ΦΤΠ, προκύπτουν τελικά τρία σήματα, Χ,Υ, και Ζ. Τα δύο πρώτα καθορίζουν τη θέση 

που συνέβη η πρόσπτωση του γ-φωτονίου στον κρύσταλλο, ενώ το τρίτο αντιστοιχεί στην ένταση 

του παλμού, που είναι ανάλογη της ενέργειας του γ-φωτονίου. Από τα γ-φωτόνια  που 

ανιχνεύονται, επιλέγονται αυτά που δίδουν σήμα Ζ που αντιστοιχεί στην ενέργεια του 

ραδιοϊσοτόπου που απεικονίζεται (κάνοντας αποδεκτές μικρές μόνο αποκλίσεις), ενώ τα 

υπόλοιπα που συνήθως προέρχονται από σκέδαση και έχουν μικρότερη ενέργεια, απορρίπτονται. 

Έτσι, επιλέγεται εκ των προτέρων ένα ενεργειακό παράθυρο, που αντιστοιχεί στην ενέργεια του 

ισοτόπου που έχει χορηγηθεί στον ασθενή (±)10-20%  (πχ 140 KeV ±10%για το Tc-99m, 
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364±20% για το 1-1 31, 160 KeV ± 1 5% για το 1-123, κ.ο.κ.) εντός του οποίου και μόνο 

γίνονται αποδεκτά τα γ-φωτόνια που ανιχνεύονται. 

ε). Ηλεκτρονικός Υπολογιστής συνδεδεμένος με τη γ-κάμερα 

       Τα σήματα Χ,Ψ,Ζ αποθηκεύονται στη μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

είναι σε κατάλληλη διασύνδεση (interface) με τη γ-κάμερα, ενώ παράλληλα στην οθόνη του 

υπολογιστή καταγράφεται μια φωτεινή κουκίδα, στις αντίστοιχες συντεταγμένες θέσης (Χ,Ψ). 

Καθώς συνεχίζεται η ανίχνευση διαδοχικών γ-φωτονίων που προσπίπτουν στον κρύσταλλο, 

χτίζεται προοδευτικά στην οθόνη η εικόνα, ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύεται στη μνήμη. Σήματα 

που καταγράφονται στην ίδια θέση με προηγούμενα, αθροίζονται. Μετά από την πάροδο χρόνου 

μερικών λεπτών, έχει συγκεντρωθεί αρκετός αριθμός παλμών-σημάτων ώστε αυτά να συνθέτουν 

μια ικανοποιητική σε ποσότητα πληροφορίας εικόνα. Η διαδικασία λήψης της σπινθηρογραφικής 

εικόνας λέγεται πρόσκτηση δεδομένων (acquisition). Tα δεδομένα αυτά είναι αποθηκευμένα στη 

μνήμη, είναι επομένως δυνατόν να ανακτηθούν οποιαδήποτε στιγμή και να υποβληθούν σε 

κατάλληλη επεξεργασία, με ειδικό λογισμικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εξέτασης. Η 

επεξεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες διορθώσεις, μετρήσεις, κατασκευή 

γραφημάτων, ανακατασκευή τομών (αν πρόκειται για τομογραφική μελέτη), ψηφιακή προσθεση 

ή αφαίρεση εικόνων κλπ. 

στ). Μονοκέφαλα και πολυκέφαλα συστήματα γ-κάμερα. 

 Ο κατευθυντήρας, ο κρύσταλλος, οι φωτοπολλαπλασιαστές και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, 

απαρτίζουν την κεφαλή της γ-κάμερα. Τα λοιπά μέρη του συστήματος είναι τα στηρικτικά μέρη 

(βραχίονες, δακτύλιος περιστροφής, σύστημα στήριξης στο έδαφος), τα μηχανικά μέρη, 

υπεύθυνα για τις κινήσεις που εκτελεί η κεφαλή, η ειδική εξεταστική κλίνη και ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής. Πολλές εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής είναι χρονοβόρες. Η λήψη κάθε 

σπινθηρογραφικής εικόνας διαρκεί λίγα λεπτά και συνήθως απαιτούνται 3-4 ή και περισσότερες 

εικόνες για να καλυφθεί σε διάφορες προβολές το εξεταζόμενο όργανο. Προκειμένου να μειωθεί 

ο συνολικός χρόνος της εξέτασης , οι σύγχρονες γ- κάμερες διαθέτουν δύο (ενίοτε και τρεις) 

κεφαλές. Η γεωμετρική διάταξη των δύο κεφαλών είναι είτε αντιπαράλληλη ή σε ορθή γωνία ή 

μεταβαλλόμενη μεταξύ των δύο διατάξεων.  

Α2.1.2 Κάμερα ΡΕΤ- Αρχές λειτουργίας 

Η PET είναι απεικονιστική σπινθηρογραφική μέθοδος που χρησιμοποιεί ραδιοϊσότοπα που 

εκπέμπουν ποζιτρόνια. Το ποζιτρόνιο είναι το αντισωμάτιο του ηλεκτρονίου επομένως 

παρουσιάζει τις ίδιες φυσικές ιδιότητες εκτός από το φορτίο του, το οποίο είναι θετικό. Η 
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εκπομπή ποζιτρονίων γίνεται από ασταθή στοιχεία, με περίσσευμα πρωτονίων ή έλλειμα 

νετρονίων στον πυρήνα τους, τα οποία μεταπιπτουν σε σταθερή κατάσταση με την μετατροπή 

ενός πρωτονίου (p) σε νετρόνιο (n) και την εκπομπή ενός ποζιτρονίου (β+) και ενός νετρίνου (ν), 

σύμφωνα με τη παρακάτω σχέση: 

p    η + β+ + ν 

Για παράδειγμα, το ισότοπο του άνθρακα 11C, είναι ασταθές και μεταπίπτει στο ισότοπο του 

βορίου 11Β με εκπομπή ενός ποζιτρονίου και ενός νετρίνου. Ενώ το νετρίνο διαφεύγει χωρίς 

αντιδράσεις με τους γύρω ιστούς, το ποζιτρόνιο χάνει σταδιακά την ενέργεια του με σκεδάσεις με 

τα περιβάλλοντα ηλεκτρόνια των ατόμων που απαρτίζουν τους ιστούς του ασθενή. Η εμβέλεια 

του ποζιτρονίου είναι μικρή (της τάξης του χιλιοστού σε ιστό) και όταν χάσει όλη την κινητική 

του ενέργεια και βρεθεί σε κατάσταση ηρεμίας αντιδρά με ένα ατομικό ηλεκτρόνιο του 

περιβάλλοντος  χώρου – ιστού. Κατά την αντίδραση τα δύο σωματίδια  εξαϋλώνονται και στην 

θέση τους γεννιούνται δύο φωτόνια γ-ακτινοβολίας. Για λόγους διατήρησης της ενέργειας και 

της ορμής του συστήματος, τα δύο φωτόνια μοιράζονται την ενέργεια που προήλθε από την 

εξαϋλωση (annihilation) η οποία είναι ίση με 1022 keV (E=mc2, όπου m το άθροισμα της μάζας 

του ηλεκτρονίου και του ποζοτρονίου, ίσο με 1.8216  10-27 g), έχουν επομένως έκαστο ενέργεια 

511 keV και οδεύουν  προς αντιδιαμετρική κατεύθυνση.  

Η ανίχνευση-καταγραφή των δύο αυτών φωτονίων ταυτοχρόνως (ουσιαστικά μέσα σε ένα 

στενό, προκαθορισμένο χρονικό παράθυρο περίπου 12ns) γίνεται από ανιχνευτές που βρίσκονται 

αντιδιαμετρικά και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κυκλώματος σύνδεσης (κύκλωμα 

σύμπτωσης). Μετά από ένα αποδεκτό σήμα, το σύστημα γνωρίζει ότι ένα φαινόμενο εξαΰλωσης 

έχει λάβει χώρα κάπου στην ευθεία που συνδέει τους δύο ανιχνευτές. Πολλαπλοί ανιχνευτές 

τοποθετούνται διαδοχικά σε κυκλική διάταξη, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένας δακτύλιος. Κάθε 

ανιχνευτής συνδέεται με κύκλωμα σύμπτωσης, όχι με έναν, αλλά με έναν αριθμό απέναντι 

ευρισκόμενων ανιχνευτών. Ένα επόμενο φαινόμενο εξαϋλωσης, προερχόμενο από το ίδιο σημείο 

του χώρου, θα ενεργοποιήσει ένα νέο ζεύγος ανιχνευτών, διαφορετικών από το πρώτο, διότι η 

κατεύθυνση των δύο φωτονίων με αντίθετη φορά είναι τυχαία. Η θέση προέλευσης του 

φαινομένου εντοπίζεται τώρα με μεγαλύτερη πιθανότητα, στο σημείο που οι δύο ευθείες 

τέμνονται. Κατ' αυτόν το τρόπο, μετά από ανίχνευση πολλαπλών ζευγών γ-φωτονίων, τόσο από 

ένα σημείο του χώρου όσο και από τα γειτονικά του, ανακατασκευάζεται υπολογιστικά η 

εγκάρσια τομή του οργάνου που απεικονίζεται, στο επίπεδο του δακτυλίου των ανιχνευτών. Οι 

σύγχρονες PET κάμερες φέρουν πολλαπλούς διαδοχικούς δακτυλίους ανιχνευτών, χωρισμένους 
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με φύλλα θωράκισης μεταξύ τους (διαφράγματα), έτσι ώστε να παράγονται ταυτόχρονα 

πολλαπλές εγκάρσιες τομές. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται κρύσταλλοι από BGO (Bismuth Germanium Oxide) ή κρύσταλ-

λοι LSO (Luthenium Orthosilikate) ή κρύσταλλοι NalTI. Ο κλασικός τύπος της PET είναι δακτυ-

λιοειδής και στην εμφάνιση δεν διαφέρει από τους αξονικούς τομογράφους. Οι κρύσταλλοι 

τοποθετούνται δακτυλιοειδώς και αποτελούν την κεφαλή της PET. 

Α2.1.3 Υβριδικά απεικονιστικά συστήματα (SPECT/CT, PET/CT)  

            Ι.  SPECT/CT 

Οι εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής είναι κατ' εξοχήν λειτουργικές μελέτες. Τα ανατομικά 

στοιχεία στην απεικόνιση είναι αδρά ή ενίοτε ελλείπουν, ιδιαίτερα όταν ιχνηθετείται μια 

παθολογική διεργασία, χωρίς ταυτόχρονα να απεικονίζονται οι φυσιολογικές ανατομικές δομές. 

 

Εικόνα Α1: Υβριδικό απεικονιστικό σύστημα SPECT/CT 

 
 

Πολλές φορές λοιπόν, λόγω έλλειψης οδηγών ανατομικών σημείων, είναι δύσκολο ένα 

παθολογικό σπινθηρογραφικό εύρημα να προσδιοριστεί στο χώρο. Η ενσωμάτωση της αξονικής 

τομογραφίας (CT) στα απεικονιστικά συστήματα γ-καμερα και ΡΕΤ-κάμερα, εξυπηρετεί 

πρώτιστα εντοπιστικούς σκοπούς και λαμβάνονται σε μία μόνο συνεδρία, δίχως την μετακίνηση 

του ασθενούς. Οι τομογραφικές εικόνες από SPECT ή PET μελέτες προβάλλονται πάνω στις 

εικόνες της αξονικής τομογραφίας, ώστε η ανατομική και η λειτουργική πληροφορία να 

συνυπάρχουν, συμπληρώνοντας η μία την άλλη. Έτσι λοιπόν, με το υβριδικό SPECT/CT, γίνεται 

ακριβής ανατομική εντόπιση των βλαβών που αναδεικνύονται με την SPECT, με αποτέλεσμα την 
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αύξηση της ειδικότητας (διάκριση παθολογικού – φυσιολογικού), την αύξηση της ευαισθησίας 

της μεθόδου στην αναγνώριση της βλάβης, που τελικά οδηγούν συχνά σε αλλαγή των 

θεραπευτικών αποφάσεων, προς όφελος του ασθενή. Στην περίπτωση αξιολόγησης ασθενή με 

λέμφωμα, για τον λόγο ότι το Ga-67 έχει φυσιολογική βιοκατανομή στο ήπαρ, σπλήνα, στα οστά, 

στον μυελό των οστών, στους νεφρούς, στο έντερο, όπως επίσης καθηλώνεται σε καλοήθεις 

εξεργασίες (ιστός πρόσφατα χειρουργημένος, φλεγμονή, λοίμωξη, ενεργοποιημένος θύμος μετά 

από ΧΜΘ, θηλάζων μαστός κλπ),  το SPECT/CT μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην 

διαφορική διάγνωση της καλοήθους από την κακοήθη πρόσληψη του ρ/φ. Η Palumbo et al 

σύγκριναν απευθείας τα σπινθηρογραφικά δεδομένα SPECT/CT με αυτά της SPECT σε ασθενείς 

με λέμφωμα. Στο 33.2% των ασθενών, άλλαξε η θεραπευτική προσέγγιση μετά από SPECT/CT 

απεικόνιση, ενώ στο 16.6% των ασθενών  απεφεύχθη περαιτέρω συνέχιση τοξικής θεραπείας, 

καθώς οι ασθενείς αυτοί μεταπήδησαν σε ευμενέστερο στάδιο νόσου. Στην ίδια μελέτη, 

ανιχνεύθηκαν εννέα εστίες περισσότερες κάτω από το διάφραγμα  με το SPECT/CT συγκριτικά  

με την μελέτη SPECT, εύρημα σημαντικό, δεδομένης της δυσκολίας στην εντόπιση της νόσου 

λόγω της φυσιολογικής βιοκατανομής του Ga-67 στην κοιλιά [15]. Επίσης μελέτες αναφέρουν 

ότι το SPECT/CT άλλαξε την θεραπευτική προσέγγιση σε 20-25% των ασθενών που ειχαν 

υποβληθεί μόνο σε SPECT ή CT [16]. 

Η δεύτερη σημαντική χρησιμότητα της ενσωμάτωσης της CT, είναι ότι προσφέρει, με 

σύντομο τρόπο, ένα χάρτη διέλευσης (transmission map) της χ-ακτινοβολίας μέσω των ιστών, ο 

οποίος στη συνέχεια εφαρμόζεται στα δεδομένα της σπινθηρογραφικής μελέτης (που είναι στην 

ουσία ένας χάρτης εκπομπής - emission map) προκειμένου να γίνει διόρθωση τnc απορρόφησης 

της γ-ακτινοβολίας από τους ιστούς. Η απόκτηση ενός χάρτη transmission με ραδιενεργείς πηγές 

(χωρίς τη βοήθεια της CT), είναι εφικτή και εφαρμόζεται στα μη υβριδικά συστήματα, είναι όμως 

χρονοβόρα. 

Η SPECT/CT χρησιμοποιείται επίσης για τον ακριβέστερο  υπολογισμό της έκτασης και 

εντόπισης του όγκου πριν το χειρουργείο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση νευροενδοκρινών 

όγκων καθώς επίσης στον εντοπισμό και διερεύνηση μονήρη πνευμονικού λεμφαδένα ή 

πνευμονικού καρκίνου, σε όγκους του εγκεφάλου, σε καρκίνο του προστάτη κ.ο.κ. Επιπλέον 

όμως, η SPECT/CT βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου έχει επιλεγεί η ελάχιστα 

επεμβατική προσπέλαση (minimally invasive) ως μέθοδος αντιμετώπισης την νόσου. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εντόπιση και βιοψία του φρουρού λεμφαδένα (sentinel 

lymph node biopsy-SLNB) που αποτελεί μέθοδο υψηλής προγνωστικής αξίας και 

συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα ΤΝΜ για την σταδιοποίηση διάφορων μορφών καρκίνου, όπως 
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ο καρκίνος του μαστού ή το κακόηθες μελάνωμα. Η ακριβής προεγχειρητική ανατομική εντόπιση 

και βιοψία του φρουρού λεμφαδένα είναι κριτικής σημασίας σε αυτή την περίπτωση. Η 

ραδιοϊσοτοπική λεμφαγγειογραφεία και η διεγχειρητική ανίχνευση με την χρήση φορητού 

ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας (probe) θα οδηγήσουν τον χειρουργό στην αφαίρεση του σωστού 

λεμφαδένα, ο συνδυασμός όμως και της SPECT/CT πριν το χειρουργείο, θα βοηθήσει στον 

ακριβή εντοπισμό του φρουρού λεμφαδένα και θα συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία του 

χειρουργού, δεδομένου ότι θα αποκαλύψει στοιχεία όπως το βάθος όπου βρίσκεται, το μέγεθός 

του και τις ανατομικές δομές με τις οποίες συνδέεται [17].  

Μια πιο εξεζητημένη αφενός, σχετική αφετέρου με το λέμφωμα, ένδειξη της SPECT/CT 

αποτελεί ο ακριβέστερος δοσιμετρικός υπολογισμός  κατά τις θεραπευτικές χορηγήσεις 

ραδιοϊσοτόπων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ραδιοανοσοθεραπεία που χρησιμοποιεί 

επισημασμένο αντίσωμα με I-131 έναντι του CD-20 αντιγόνου σε υποτροπιάζων ή ανθεκτικό 

οζώδες χαμηλού βαθμού κακοήθειας B-NHL. Δεδομένου ότι βασικές αντενδείξεις της παραπάνω 

θεραπείας αποτελεί ο υποπλαστικός μυελός και η μεγάλης έκτασης διήθησή του, η SPECT/CT  

σε αυτή την περίπτωση (μέσω της χορήγησης μικρής ποσότητας ρ/φ πριν την βασική 

θεραπευτική δόση), θα βοηθήσει στον υπολογισμό της συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου στον 

μυελό των οστών και κατ’επέκταση στην ποσοτικοποιήση και υπολογισμό της δόσης που μπορεί 

να χορηγηθεί με ασφάλεια στον ασθενή [17].  

 

ΙΙ. PET/CT 

Το πλεονέκτημα του ΡΕΤ έναντι των συμβατικών μεθόδων απεικόνισης έγκειται στο γεγονός 

ότι αποκαλύπτει όγκους με μικρό μέγεθος, όπως προσβεβλημένοι λεμφαδένες με διάμετρο 

μικρότερη του ενός εκατοστού, στo γεγονός ότι επιτυγχάνεται με την ίδια εξέταση ολόσωμη 

απεικόνιση του ασθενούς και στη δυνατότητα διαφορικής διάγνωσης του καλοήθους από τον 

κακοήθη ιστό. Η κλινική εφαρμογή του υβριδικού PET/CT ξεκίνησε το 2000 και έκτοτε οι 

δημοσιεύσεις που αφορούν σε αυτή την εφαρμογή έχουν ξεπεράσει τις δύο χιλιάδες. Το γεγονός 

αυτό αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη πορεία του συνδυασμού των δύο απεικονιστικών μεθόδων 

σε ένα, ενιαίο μηχανικό σύνολο. Υπάρχουν δύο δυνατές επιλογές  της ποιότητας της CT που θα 

επιλεγεί  για την δημιουργία του υβριδικού συνόλου PET/CT και αυτές είναι, είτε διαγνωστική 

CT, είτε χαμηλής ευκρίνειας CT . Κάθε επιλογή παρουσιάζει θετικά και αρνητικά [18]. 

Η γενική ευαισθησία του PET έχει υπολογιστει στο 84%, ενώ η ειδικότητά του αγγίζει το 

88%. Ο Czernin και η ομάδα του δημοσίευσαν μελέτη ανασκόπησης για την συνεισφορά της 
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PET/CT στην αρχική σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση ασθενών με κακοήθη νόσο και 

διεπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα για την ακρίβεια της υβριδικής μεθόδου έναντι της εφαρμογής 

ΡΕΤ ή της CT ξεχωριστά, παρουσιάζουν πολύ συχνά στατιστική σημαντικότητα και βελτιώνουν 

την ακρίβεια της μεθόδου περίπου κατά 10-15%. 

Οι κλινικές ενδείξεις του PET/CT είναι οι ίδιες με αυτές του ΡΕΤ και με στοιχεία σε 

παγκόσμιο επίπεδο του 2008, αφορούν στο 88% ογκολογικά περιστατικά, 6% καρδιολογικά 

(μελέτη μεταβολισμού του μυοκαρδίου και στεφανιαίας αιματικής ροής) και άλλα 6% 

νευρολογικούς ασθενείς (όγκοι και νευρολογικές διαταραχές εγκεφάλου όπως επιληψία, άννοιες, 

κινητικές και αγγειακές διαταραχές ΚΝΣ, διαταραχές ψυχισμού κλπ). Πιο συγκεκριμένα οι 

βασικότερες ενδείξεις εν συντομία είναι οι εξής: (1) αρχική σταδιοποίηση και 

επανασταδιοποίηση ασθενών με λέμφωμα (βλέπε αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο), (2) 

διερεύνηση μονήρους πνευμονικού όζου, (3) σταδιοποίηση μη μικροκυτταρικού καρκίνου 

πνεύμονα και λιγότερο επανασταδιοποίηση της υποτροπής αυτού, (4) ανίχνευση υποτροπής 

καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, όπως επίσης και σχεδιασμός πλάνων ακτινοθεραπείας αυτών 

των όγκων, (5) γενικότερα διάγνωση, σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση των διάφορων 

ογκολογικών ασθενών, επιλογή θέσης βιοψίας, διερεύνηση αγνώστου πρωτοπαθούς 

νεοπλάσματος, πρόγνωση του ογκολογικού αρρώστου, εκτίμηση του βαθμού κακοηθείας, 

εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπευτική αγωγή. 

 

Α2.2 ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ 

 
Α2.2.1  Ολόσωμες μονοεπίπεδες (Whole-Body planar) και τομογραφικές (SPECT)  
μελέτες   

  Οι στατικές σπινθηρογραφικές μελέτες παράγουν σπινθηρογραφικές εικόνες δισδιάστατες ή 

μονοεπίπεδες. Η τεχνική που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τρισδιάστατης απεικόνισης στη 

κλασσική Πυρηνική Ιατρική, που χρησιμοποιεί ραδιοϊσότοπα μονοφωτονιακής εκπομπής, 

αποκαλείται υπολογιστική τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου (Single Photon Emission 

Computerized Tomography - SPECT). Η διαδικασία πρόσκτησης δεδομένων (acquisition) της 

τομογραφικής τεχνικής συνίσταται στην λήψη εν σειρά (κατά βήματα) σπινθηρογραφικών 

εικόνων, κατά τη διάρκεια περιστροφής της ανιχνευτικής κεφαλής της γ-κάμερα γύρω από τον 

ασθενή (ή πιο συγκεκριμένα γύρω από το εξεταζόμενο όργανο - στόχο). Η σειρά αυτών των 

προβολικών δεδομένων (δηλαδή των εικόνων σε διαδοχικές γωνίες, μέχρι να καλυφθεί μια 

πλήρης περιστροφή 360°), υφίστανται κατάλληλη μαθηματική επεξεργασία στον ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή, της οποίας το αποτέλεσμα είναι η υπολογιστική παραγωγή διαδοχικών εγκάρσιων 

τομών. Η διαδικασία κατασκευής τομών, η οποία επιτελείται με επαναπροβολή (back projection) 

των διδιάστατων δεδομένων σε ένα νέο υπολογιστικό επίπεδο που θα αποτελέσει την εγκάρσια 

τομή και με την εφαρμογή κατάλληλων φίλτρων για την αποκοπή του θορύβου, είναι κοινή σε 

όλες τις μεθόδους τομογραφικής απεικόνισης (SPECT, CT, MRI) και αποκαλειται filtered back 

projection. Μετά τον υπολογισμό της εγκάρσιας (transaxial) τομής, σχηματίζονται επίσης τομές 

στο μετωπιαίο (coronal) και το οβελιαίο (sagjttal) επίπεδο. Τέλος, η περιοχή που εξετάζεται με 

την τομογραφική τεχνική μπορεί να παρουσιαστεί στην οθόνη του υπολογιστή σαν 

τρισδιάστατος (3D) σχηματισμός, περιστρεφόμενος στο χώρο έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

επισκόπηση όλων όψεων του. 

Η τομογραφική απεικόνιση χρησιμοποιείται στην πράξη πολλές φορές σαν συμπληρωματική 

της μονοεπίπεδης απεικόνισης (προκειμένου να προσδιοριστεί ακριβέστερα η θέση ενός 

ευρήματος). Ορισμένες όμως εξετάσεις εκτελούνται αποκλειστικά με την τομογραφική τεχνική, 

όπως η μελέτη αιματώσεως του εγκεφάλου και η μελέτη αιματώσεως του μυοκαρδίου. Στην 

παρούσα διατριβή η τομογραφική απεικόνιση απετέλεσε βασικό εργαλείο για την διεξαγωγή των 

συμπερασμάτων, γιαυτό συμπεριελήφθηκε ως αυστηρή προϋπόθεση, στην διεξαγωγή  του 

συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 

 

Α2.2.2 Σύγκριση  planar με SPECT 

     H είσοδος της SPECT στην καθημερινή πρακτική απεικόνισης συνέβαλλε ουσιαστικά 

στην αναβάθμιση των πληροφοριών που παρείχε έως τότε το ολόσωμο σπινθηρογράφημα, 

παρέχοντας περισσότερες ανατομικές λεπτομέρειες και εντοπίζοντας καλύτερα τις θέσεις νόσου 

εξαιτίας της δυνατότητας που παρείχε να ξεχωρίζει τις δομές που επιπροβάλλονταν στην 

ολόσωμη απεικόνιση (WB). Έτσι λοιπόν, μια παλαιότερη μελέτη [19] έδειξε ότι η ευαισθησία 

και η ειδικότητα της ολόσωμης απεικόνισης με Ga-67 σε ασθενείς με λέμφωμα, ήταν 66% για 

την περιοχή του θώρακα, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για την spect ήταν 96% και 100%. Στην ίδια 

μελέτη, για την περιοχή της κοιλίας, η ευαισθησία και η ειδικότητα για το WB ήταν 69% και 

87% αντίστοιχα, ενώ για το SPECT 85% και 100%. Σε άλλη μελέτη [20], ο Front και οι 

συνεργάτες του σύγκριναν τα απεικονιστικά ευρήματα 77 ασθενών στους οποίους εντοπίστηκαν 

240 θέσεις λεμφώματος.  Διαπίστωσε αύξηση των αληθώς θετικών και αληθώς αρνητικών 

περιπτώσεων, τόσο πάνω όσο και κάτω από το διάφραγμα, πριν και μετά την θεραπεία. Στην ίδια 

μελέτη, το SPECT βελτιστοποίησε την ανατομική εντόπιση της υπο ανίχνευση βλάβης.          

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν  και σε παιδιατρικούς ασθενείς [24].  
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Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι η αυξημένη ανιχνευσιμότητα της νόσου που προσδιδει η spect 

έναντι της ολόσωμης απεικόνισης (WB) γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο λέμφωμα, μπορεί 

να οδηγήσει σε διαγνωστικό δίλλημμα, όπως κατά την καλοήθη πρόσληψη του Ga-67 

παραπυλαία, εύρημα που το πιθανότερο να ερμηνευόταν ως «μη ειδικό» και συνεπώς μη 

παθολογικό με την ολόσωμη απεικόνιση [25]. 

 

A2.2.3  SPECT/CT 

Οι βασικές αρχές απεικόνισης με SPECT/CT έχουν αναφερθεί στην παράγραφο 2.2.3 

 

A2.3 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ TOY ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 

Α2.3.1 Κιτρικό γάλλιο-67  

Το Κιτρικό γάλλιο-67 (Ga-67)  παράγεται στο κυκλοτρόνιο, ανήκει στην κύρια ομάδα ΙΙΙΑ 

των στοιχείων του περιοδικού πίνακα και υφίσταται ραδιενεργό φθορά με  electron capture 

(πίνακας από κάτω, να γίνει αριθμιση)  Φερεται στο εμποριο υπο μορφή συμπλοκου με κιτρικο 

οξύ (67Ga-Citrate). 

Αρχικά το Ga-67 χρησιμοποιήθηκε στην πυρηνική ιατρική για την απεικόνιση του σκελετού 

(οστεόφιλο ραδιοφάρμακο).  Γρήγορα όμως αναγνωρίστηκε η χρησιμότητά του  ως παράγων 

ανίχνευσης  καρκινικών μεταστάσεων και αργότερα ως παράγων  ανίχνευσης της φλεγμονής. 

Στον πίνακα 3 εμφανίζονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του Ga-67.  

 

Πίνακας Α3: ορισμένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του Ga-67 

Ραδιονουκλίδιο Σύμπλοκο Χρόνος 

ημίσειας 

ζωής σε 

ώρες 

Τρόπος 

ραδιενεργού 

φθοράς 

(decay) 

keV % 

abund

ance 

Βιολογικός 

χρόνος 

ημίσειας ζωής 

σε ημέρες 

Ga-67 Κιτρικό 

οξύ 

78 Electron 

capture

93 41 25 

    185 23  

    300 18  

    394 4  
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Μηχανισμός δράσης του Ga-67 στη φλεγμονή  

Το Ga-67 ομοιάζει με τον  τρισθενή σίδηρο στο φορτίο και το μέγεθος (σιδηρομιμητικο) και 

σχηματίζει παρομοια συμπλοκα. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, το ραδιοφάρμακο συνδέεται  

με  την τρανσφερρινη του ορου.  Το σύμπλοκο τρανσφερίνη-Ga67, μεταφέρεται στον τόπο της 

φλεγμονής λόγω της αυξημένης αιματικής ροής και της αυξημένης διαπερατότητας των 

τριχοειδών αγγείων στην εν λόγω περιοχή [23]. 

Η περιοχή της φλεγμονής περιέχει σιδηροδεσμευτικές πρωτεΐνες (όπως λακτοφερίνη που 

εκλύεται από τα συσσωρευμένα λευκοκύτταρα) και σιδεροφόρα που παράγονται από τα 

βακτήρια, όταν αυτά είναι παρόντα. Το Ga-67 έχει μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης με την 

λακτοφερίνη, παρά με την τρανσφερίνη με την οποία είναι συνδεδεμένο στο πλάσμα κατά την 

κυκλοφορία. Ετσι αποσυνδέεται από την τρανσφερινη και συνδέεται υπό μορφή διαχηλιωσης 

(transchelation) με την λακτοφερινη των πολυμορφοπυρηνων, η οποια υπάρχει αφθονη στην 

περιοχή της φλεγμονής. Με αυτον τον τρόπο το Ga-67 εστιάζεται στην περιοχή ενδιαφέροντος . 

Σε περίσσεια βρίσκονται επίσης και τα σιδεροφόρα, μικρού δηλαδή μοριακου βαρους πεπτιδια, 

τα οποια εκκρίνονται από τους συσσωρευθέντες μικροοργανισμούς και απορροφούν τα μόρια 

σιδήρου με την δημιουργία συμπλόκων. Όπως ισχύει για την λακτοφερρίνη, σε μικρότερο όμως 

βαθμό,  έτσι και με τα σιδεροφόρα εμφανίζεται  υψηλότερη συγγένεια συνδεσης του σιδήρου σε 

σχέση με την τρανσφερρίνη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που συμμετέχουν στον μηχανισμό 

καθήλωσης του Ga-67 στην περιοχή της φλεγμονής (όπως ο αυξημένος αριθμός των 

λευκοκυττάρων ή των βακτηρίων, ο βαθμός διαπερατότητας των αγγείων και η πρόκληση 

οιδήματος, η αυξημένη αιμάτωση κλπ.) μπορεί να συνεισφέρουν σε διαφορετικό βαθμό ο 

καθένας κάθε φορά  στην ένταση και έκταση της καθήλωσης του Ga-67 στην περιοχή της 

βλάβης, ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητά της.  

Μηχανισμός δράσης του Ga-67 στο νεόπλασμα  

Ο ακριβής μηχανισμός όπου το Ga-67 ανιχνεύει τους όγκους, δεν έχει κατανοηθεί πλήρως 

έως σήμερα. Τα νεοπλάσματα χαρακτηρίζονται από αυξημένη αιμάτωση και διαπερατότητα των 

αγγείων τους στα μακρομόρια, καθώς επίσης και από καθυστέρηση της ανάπτυξης νέων 

λεμφικών αγγείων, με συνέπεια την  αύξηση της εισόδου και του χρόνου παραμονής των 

μακρομορίων στον διάμεσο χώρο του όγκου. Όπως και στον μηχανισμό της καθήλωσης του Ga-

67 στην περιοχή της φλεγμονής, η πλούσια αιματική παροχή του όγκου συμβάλλει ουσιαστικά 

στην συσσώρευση του ραδιοφαρμάκου στην εν λόγω περιοχή. Έτσι εξηγείται γιατί οι περιοχές 

του νεοπλάσματος που δεν έχουν επαρκή αιμάτωση, όπως το νεκρωτικό κέντρο ενός μεγάλου 

όγκου, δεν προσλαμβάνουν Ga-67. Και εδώ το Ga-67 μεταφέρεται στην περιοχή της βλάβης 
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μέσω της σύνδεσής του με τρανσφερίνη. Όταν το Ga-67 συγκεντρωθεί στον όγκο, είτε 

προσλαμβάνεται από τα καρκινικά κύτταρα, είτε από κύτταρα  φλεγμονής που βρίσκονται στην 

περιοχή. Ο ρόλος της λακτοφερρίνης και της φερριτίνης στην περίπτωση του μηχανισμού 

πρόσληψης του Ga-67 από νεόπλασμα πιθανά να είναι λιγότερο σημαντικός, πάντως δεν είναι 

πλήρως ξεκάθαρος. Το νεοπλασματικό κύτταρο εμφανίζει αυξημένες μεταβολικές ανάγκες 

κυρίως μέσω του ενζύμου «σιδηροεξαρτώμενη αναγωγάση των ριβονουκλεοτιδίων»,  για την 

παραγωγή αυξημένων ποσοτήτων πρωτεΐνης. Για τον λόγο αυτό το επίπεδο των υποδοχέων 

τρανσφερρίνης στην επιφάνειά τους είναι αυξημένο ώστε να εξυπηρετηθεί η μεταφορά του 

σιδήρου στο εσωτερικό του κυττάρου. Ως σιδηρομιμητικό μόριο, το Ga-67 μεταφέρεται μέσω 

του συγκεκριμένου υποδοχέα στο εσωτερικό του καρκινικού κυττάρου [24].  

Στην περίπτωση του λεμφώματος ισχύει ακριβώς ο παραπάνω μηχανισμός. Τα κύτταρα του 

λεφμώματος υπερεκφράζουν στην επιφάνειά τους έναν υποδοχέα τρανσφερρίνης, τον CD71. 

Μάλιστα ο Gallamini και οι συνεργάτες σύγκριναν την συσχέτιση που μπορεί να έχει η 

πυκνότητα αυτών των υποδοχέων στην επιφάνεια του λεμφικού κυττάρου με τον βαθμό 

κακοήθειας της νόσου. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υψηλής κακοήθειας λέμφωμα 

συνδέεται ταυτόχρονα με την αυξημένη έκφραση των CD71 υποδοχέων, όπως επίσης και με την 

υψηλή πρόσληψη Ga-67 [25].  Όμως άλλες μελέτες δεν κατάφεραν να συνδέσουν την απευθείας 

συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των υποδοχέων τρανσφερρίνης με τον βαθμό πρόσληψης του 

Ga-67 [26]. Φαίνεται ότι πιθανά σημαντικό ρόλο στον μηχανισμό πρόσληψης του Ga-67 στο 

λέμφωμα διαδραματίζουν και άλλοι μηχανισμοί που δεν συνδέονται με την τρανσφερρίνη και 

τους υποδοχείς αυτής [27]. 

Α2.3.2 Ραδιοφάρμακα Ποζιτρονιακής Εκπομπής - FDG 

Εισαγωγή 

Τα ραδιοφάρμακα ποζιτρονιακής εκπομπής είναι μόρια επισημασμένα με βραχύβια ρα-

διοϊσότοπα που εκπέμπουν ποζιτρόνια, που ως ισότοπα στοιχείων τα οποία αποτελούν συστατικά 

βιολογικών οργανικών και ανόργανων ενώσεων, βρίσκονται άφθονα στον οργανισμό. Τα 

ραδιοϊσότοπα που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι το οξυγόνο-15 (15 Ο), ο άνθρακας-11 (11 C), 

το άζωτο-13 (13 Ν) και το φθόριο-18 (18 F). Θεωρητικά το πλήθος των βιομορίων (αμινοξέα, 

νουκλεοτίδια, διάφορα πεπτίδια κλπ) που μπορούν να επισημανθούν με ποζιτρονιακούς ιχνηθέτες 

είναι πολύ μεγάλο. Όμως πλην των ραδιοχημικών περιορισμών επισήμανσης, σημαντικό 

περιορισμό αποτελεί και ο μικρός χρόνος ημιζωής των περισσοτέρων ραδιοϊχνηθετών 

ποζιτρονιακής εκπομπής (βλέπε πίνακα Α4).  
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Πίνακας Α4: Ραδιοϊσότοπα στην ΡΕΤ 

- Οξυγόνο-15 Χρόνος ημιζωής 2.1 λεπτά

- Αζωτο-13 Χρόνος ημιζωής 10.0 λεπτά

- Ανθρακας-11 Χρόνος ημιζωής 20.4 λεπτά

- Φθόριο-18 Χρόνος ημιζωής 109 λεπτά

 

Το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο για  ΡΕΤ στην κλινική πράξη, είναι η 18-

φθόριο δεοξυ-γλυκόζη (F-18 FDG). Είναι μόριο που αποτελείται από το ραδιοϊσότοπο φθόριο-

18, το οποίο ενώνεται με ένα μόριο ανάλογο της γλυκόζης (FDG). Το πλεονέκτημα της χρήσης 

F-18 FDG, είναι ο σχετικά μεγάλος χρόνος ημιζωής του φθορίου-18 (18 F). Αυτό επιτρέπει την 

διακίνηση από το σημείο παραγωγής (κυκλοτρόνιο) σε εύλογη απόσταση, στον χώρο που έχει 

εγκατασταθεί η  PET.  

 Μηχανισμός πρόσληψης της FDG 

Η γλυκόζη εισέρχεται στο φυσιολογικό κύτταρο μέσω των διαμεμβρανικών μεταφορέων  της 

(GLUT-1) ώστε να συμμετάσχει στην διαδικασία της γλυκόλυσης για την παραγωγή ενέργειας 

(ΑΤΡ). Για να καταστεί δυνατή η σταδιακή διάσπαση της γλυκόζης πρέπει το μόριό της να 

ενεργοποιηθεί. Αυτό γίνεται με τη φωσφορυλίωσή της με τη βοήθεια του ενζύμου Εξοκινάση ΙΙ . 

Συμβαίνει όμως και η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η αποφωσφορυλίωση της γλυκόζης-6-PO4 

με συνέπεια την απελευθέρωσή της και την διάχυση της στον μεσοκυττάριο χώρο πριν εισέλθει 

στον κύκλο της γλυκόλυσης, με το ένζυμο γλυκόζη-6-φωσφατάση (G-6-P) [28].   

Στα καρκινικά κύτταρα παρατηρούνται οι εξής διαφορές σε σχέση με τα φυσιολογικά: 

1.έχουν περισσότερες ενεργειακές ανάγκες από τα φυσιολογικά κύτταρα και για τον λόγο αυτό 

χρειάζονται περισσότερη γλυκόζη, γεγονός το οποίο με την σειρά του οδηγεί στην έκφραση 

περισσότερων υποδοχέων γλυκόζης στην επιφάνεια της κυτταρικής τους μεμβράνης, 2. Το 

ένζυμο εξοκινάση ΙΙ που συμμετέχει στην φωσφορυλίωση της γλυκόζης, είναι αυξημένο στα 

καρκινικά κύτταρα, 3. παρατηρείται μειωμένη δράση του ενζύμου γλυκόζη-6-φωσφατάση ( G-6-

P), το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποφωσφορυλίωση του μορίου της γλυκόζης  και την 

διάχυσή της στον εξωκυττάριο χώρο.   

Το F-18 FDG είναι ένα μόριο ανάλογο της γλυκόζης επισημασμένο με ραδιενεργό φθόριο, το 

οποίο ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι πρόσληψης και την ίδια διαδικασία φωσφορυλίωσης με την 

γλυκόζη. Όμως, σε αντίθεση με το μόριο της  γλυκόζης, δεν δύναται να προχωρήσει στον κύκλο 

της γλυκόλυσης, διότι ενώ η εξοκινάση ΙΙ δεν αναγνωρίζει την διαφορά του μορίου της γλυκόζης 

με αυτή της FDG, τα ένζυμα που βρίσκονται παρακάτω  στο δρόμο της γλυκολυτικής αλυσίδας 
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αναγνωρίζουν την FDG ως «τροποποιημένο» μόριο και σταματούν την περαιτέρω διάσπασή της. 

Έτσι λοιπόν, σε συνδιασμό του γεγονότος αυτού με τα παραπάνω τρια σημεία-διαφορές του 

καρκινικού με το φυσιολογικό κύτταρο, το  F-18 FDG παγιδεύεται μέσα στο καρκινικό κύτταρο 

και επισημαίνει με αυτό τον τρόπο την περιοχή της βλάβης. Κατά συνέπεια το FDG-PET είναι 

θετικό σε ιστούς με αυξημένη γλυκολυτική δραστηριότητα, όπως είναι οι νεοπλασματικοί ιστοί. 

Α2.3.3 Απεικόνιση υποδοχέων σωματοστατίνης 

Εισαγωγή  

Η σωματοστατίνη αποτελεί φυσικό μόριο του οργανισμού και  εμφανίζει δύο ισομορφές, την 

SRIF14(Somatotropin Release Inhibiting Factor) και την  SRIF28 (βλέπε σχετικό κεφάλαιο περί 

σωματοστατίνης). Στο Κ.Ν.Σ. και στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα  απαντάται συχνότερα η 

SRIF14, ενώ η SRIF28 βρίσκεται συνήθως στο κατώτερο γαστρεντερικό. Η βιολογική 

συνύπαρξη των δύο ισομορφών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, πιστεύεται όμως ότι η SRIF14 

λειτουργεί ως νευροπεπτίδιο, ενώ η SRIF28 ως ορμόνη της κυκλοφορίας. Η έκκριση της 

σωματοστατίνης μπορεί να επηρεαστεί από ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως ιόντα, νευροπεπτίδια, 

ορμόνες, τροφές στον γαστρεντερικό σωλήνα, αναπτυξιακούς παράγοντες και κυτοκίνες.  

Η σωματοστατίνη ασκεί την βιολογική της επίδραση μέσω της πρόσδεσής της στους 

αντίστοιχους υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων στόχων. Έχουν 

ταυτοποιηθεί πέντε διαφορετικοί υπότυποι του υποδοχέα σωματοστατίνης (sstr1-5) [29]. O sstr2 

έχει δύο ισομορφές, την sstr2Α και την sstr2Β.   Οι υποδοχείς σωματοστατίνης εμφανίζουν ευρεία 

ανατομική κατανομή, πράγμα που υποδεικνύει ότι αυτό το πεπτίδιο ασκεί δράση σε πολλαπλά 

επίπεδα (βλέπε σχετικό κεφάλαιο). 
Το σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης είναι χρήσιμο στην διάγνωση όγκων, τα 

καρκινικά κύτταρα των οποίων υπερεκφράζουν υποδοχείς σωματοστατινης, όπως στους 

πρωτοπαθείς και μεταστατικούς νευροενδοκρινείς όγκους. Παραδείγματα τέτοιων όγκων που 

προέρχονται από ιστούς που περιέχουν νευροενδοκρινικά κύτταρα και υπερεκφράζουν υποδοχείς 

σωματοστατίνης είναι το μικροκυτταρικό Ca πνεύμονος, το μυελοειδές Ca  θυρεοειδούς, τα 

καρκινοειδή, τα φαιοχρωμοκυττώματα, τα νευροβλαστώματα, τα γαγγλιοβλαστώματα, τα 

παραγαγγλιώματα, τις νεοπλασίες νησιδιακών κυττάρων παγκρέατος κ.ο.κ. Εκτός όμως από 

αυτές τις περιπτώσεις υποδοχείς σωματοστατίνης υπερεκφράζουν και τα ενεργοποιημένα 

λεμφοκύτταρα και κατ’επέκταση τα κακοήθη λεμφώματα. 
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Α2.3.3.1  Octreotide 

Λόγω του μικρού χρόνου ημιζωής της φυσικής ορμόνης (2-4 λεπτά) και της έλλειψης 

εκλεκτικότητάς της, δεν έχει ευρεία κλινική εφαρμογή. Την λύση σε αυτά τα προβλήματα θα 

δώσουν τα μεταβολικά σταθεροποιημένα ανάλογα της σωματοστατίνης. Μέχρι σήμερα έχουν 

αναπτυχθεί πειραματικά εκατοντάδες ανάλογα της σωματοστατίνης. Το πρώτο ανάλογο της 

σωματοστατίνης που χρησιμοποιήθηκε για την  θεραπεία  όγκων ήταν ένα οκταπεπτίδιο, γιαυτό 

ονομάστηκε οκτρεοτίδιο (Octreotide). Παρουσιάζει περίπου in vivo εβδομήντα φορές 

μεγαλύτερη ικανότητα αναστολής της έκκρισης της αυξητικής ορμόνης σε σχέση με το φυσικό 

μόριο της σωματοστατίνης, μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής (117min),  υψηλή συγγένεια για τον sstr2 

και μικρότερη για τους sstr3,5. Μικρή τροποποίηση του Octreotide οδηγεί στο ανάλογο [Tyr3] 

Octreotate με βελτιωμένη ικανότητα δέσμευσης στους sstr2. Άλλα πεπτιδικά ανάλογα της 

σωματοστατίνης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εμπορικά είναι το Lanreotide και το Vapreotide, 

τα οποία εμφανίζουν αμφότερα επίσης υψηλή συγγένεια για τους sstr2.  
Αρχικά το Octreotide επισημάνθηκε με  Ι-123. Μελέτες όμως με αυτή την ουσία απέδειξαν 

ταχεία απέκκριση του ρ/φ στη χολή, με συνέπεια την υψηλή συγκέντρωσή του στο έντερο που 

καθιστά δύσκολη την απεικόνιση όγκων στην κοιλιακή χώρα. Το πρόβλημα αυτό μειώθηκε σε 

μεγάλο βαθμό με την προσθήκη ενός μορίου 111In-DTPA στο πρώτο αμινοξύ του οκτρεοτιδίου. 

Το ρ/φ αυτό με το όνομα 111In-Πεντετριοτίδιο (Octreoscan) χρησιμοποιείται ευρέως, η δε ταχεία 

νεφρική κάθαρση και η σχετικώς μικρή ηπατοχολική απέκκριση διευκολύνουν την απεικόνιση 

της κοιλιακής χώρας. 

Το Octreoscan παρουσιάζει υψηλή συγγένεια για τους SSTR2 και για τους SSTR5, με 

μικρότερη συγγένεια για τους SSTR3, ενώ δεν συνδέεται καθόλου με τους SSTR1 και SSTR4. 

Δεδομένου ότι οι διάφοροι υπότυποι του υποδοχέα της σωματοστατίνης (SSTR) εκφράζονται σε 

διαφορετικό βαθμό στους διάφορους όγκους, έτσι εξηγείται η ποικιλία στον βαθμό πρόσληψης 

(uptake) του ρ/φ από τα καρκινικά κύτταρα αυτών των όγκων. Σε ό,τι αφορά τα λεμφώματα, 

ισχύει ακριβώς το ίδιο, διότι οι διάφοροι ιστολογικοί τύποι εμφανίζουν  μεγάλη ποικιλομορφία 

στον βαθμό έκφρασης των SSTR στην επιφάνεια των καρκινικών τους κυττάρων και ως εκ 

τούτου μεγάλη διακύμανση στον βαθμό  πρόσληψης του ρ/φ, ιδιαίτερα στο NHL (βλέπε πίνακα 

Α4)        

Α2.3.3.2  Depreotide 

Η εμπορική ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος είναι NeoSpect και περιέχει 47 

μικρογραμμάρια της δραστικής ουσίας depreotide trifluoroacetate. Βρίσκεται σε  τυποποιημένη 
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συσκευασία του ενός ή των πέντε φιαλιδίων (λευκή κόνις) και είναι έτοιμο για ανασύσταση με 

ενέσιμο διάλυμα υπερτεχνητικού (99mTc) νατρίου. Το 99mTc-depreotide χορηγείται εφάπαξ 

ενδοφλεβίως (ΙV).  Εικόνες SPECT λαμβάνονται μεταξύ 2 και 4 ωρών μετά IV χορήγηση. 

H επίσημη ένδειξη κυκλοφορίας του ρ/φ έγκειται στην σπινθηρογραφική απεικόνιση και 

αξιολόγηση μονήρων πνευμονικών όζων ύποπτων για κακοήθεια που ανιχνεύθηκαν με άλλες 

απεικονιστικές μεθόδους όπως απλή ακτινογραφία θώρακος ή αξονική τομογραφία. 

Η συνιστώμενη δοσολογία σε ενήλικες είναι περίπου 47 μικρογραμμάρια depreotide (ένα 

φιαλίδιο) επισημασμένα με 555-740 MBq  99mTc. Για άτομα ηλικίας κάτω από 18 ετών δεν 

υπάρχουν ασφαλή διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Πίνακας  Α5: Η έκφραση των διάφορων υποτύπων υποδοχέων σωματοστατίνης [30] στο    

                   λέμφωμα 

 Ιστος mRNA 

Νο. Ταξινόμηση sst1 sst2 sst3 sst4 sst5 

Orbital region     

1 ML-MALT - + + - - 

2 Follicular center lymphoma - + + - - 

3 Mantle cell lymphoma - + + - - 

4 Diffuse large B-cell lymphoma - + + - - 

5 Mantle cell lymphoma - + + - - 

6 Follicular center lymphoma - + + - - 

Neck region     

7 Hodgkin’s lymphoma, Stage I - + - - - 

8 Hodgkin’s lymphoma, Stage II - + - - - 

9 Low-grade non-Hodgkin’s lymphoma - + - - - 

10 Intermediate-grade non-Hodgkin’s 

lymphoma 

- + - - - 

     

ML-MALT=extranodal maginal zone B-cell lymphoma (where MALT=mucosa-associated 

lymphoma tissue) 

          
Οι περισσότερες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν παροδικές και ήπιας 

έντασης. ΄Ολες χαρακτηρίστικαν ως σπάνιες (0,1% - 1%). Οι πιο συχνά αναφερθείσες ήταν 
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κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος, ζάλη, ερυθρότητα και αίσθημα κόπωσης. 

Μεταβολές που δύναται να παρατηρηθούν στις εργαστηριακές παραμέτρους είναι: αυξημένες 

τιμές του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, βασεόφιλων, ηωσινόφιλων, μονοκυττάρων και 

ουδετερόφιλων, των βιοχημικών παραμέτρων AST, ALT,LDH και της ολικής χολερυθρίνης. 

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Το ενέσιμο διάλυμα 99mTc-depreotide είναι ένα διαγνωστικό 

ραδιοφάρμακο που βασίζεται σε ένα συνθετικό πεπτίδιο το οποίο συνδέεται με τους υποδοχείς 

σωματοστατίνης. In vitro στοιχεία και μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν ότι το 99mTc–

depreotide συνδέεται με μεγάλη συγγένεια με τους υποτύπους 2, 3 και 5 των υποδοχέων 

σωματοστατίνης (SSTR), όπως άλλωστε συμβαίνει και με το octreotide, με την διαφορά ότι η 

συγγένεια του  99mTc-Depreotide για τον υπότυπο 3 είναι πέντε φορές υψηλότερη [31].  

  Το 99mTc-Depreotide δεν φαίνεται να απορρυθμίζει τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. 

Σε μία κλινική μελέτη που εξέταζε τις φαρμακοδυναμικές επιδράσεις της συνιστώμενης δόσης 

του πεπτιδίου σε ανθρώπους εθελοντές κατά τη διάρκεια μίας από του στόματος Δοκιμασία 

Ανοχής στη Γλυκόζη (GΤT), δεν παρατηρήθηκαν επιπρόσθετες επιδράσεις πέραν από αυτές που 

οφείλονταν στα πλαίσια της  φυσιολογικής απόκκρισης των εθελοντών στην GΤT. 

Στις βασικές μελέτες, η αρνητική προγνωστική αξία (NPV) του NeoSpect σε σχέση με την 

αξονική τομογραφία για μονήρεις πνευμονικούς όζους (SPNs) ήταν 90-96 %, ενώ η θετική 

προγνωστική αξία (PPV) κυμαινόταν μεταξύ 52-72%. Οι αντίστοιχοι NPV και PPV για το 

NeoSpect σε σχέση με ακτινογραφία θώρακος ήταν 96-98 % και 61-78 % αντιστοίχως. 

Σε μία σχετικά πρόσφατη κλινική μελέτη, η PPV για το NeoSpect σε συνδυασμό με αξονική 

τομογραφία/ακτινογραφία θώρακος ήταν 84 %) για όλους τους SPNs και 81,8 % για βλάβες ίσες 

με ή μικρότερες από 3cm. Η  NPV  ήταν 87,5 % για όλες τις βλάβες και 87,5 % για βλάβες ίσες 

με ή μικρότερες από 3cm. Όμως, η ιστολογική επιβεβαίωση έγινε κυρίως με αναρρόφηση με 

λεπτή βελόνα (FNA) και μόνο 5 από τους 49 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ανοικτή βιοψία με 

θωρακοτομή. Λαμβάνοντας υπόψη το ψευδώς αρνητικό ποσοστό της FNA (αναφέρθηκε ψευδώς 

αρνητικό ποσοστό 5-8 %), η θωρακοτομή θεωρείται ότι είναι ο χρυσός κανόνας [32].  

To Neospect στο πλάσμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% παραμένει με την μορφή 99- Tc-

depreotide, ενώ συνδέεται σε ποσοστό περίπου 12% με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, σε ασθενείς 

και υγιείς εθελοντές. Ένα έως 18% της ενεθείσας δόσης αποβάλλεται στα ούρα στις 4 ώρες  μετά 

την χορήγηση, επίσης με την αρχική μορφή που χορηγήθηκε. Η ενεργός δόση που προκύπτει από 

την χορηγούμενη ραδιενέργεια 555- 740 MBq, είναι τυπικά 8,88 – 11,84 mSv για άτομο 70 kg. 

Τα νεφρά δέχονται την μεγαλύτερη ενεργό δόση (0.33 rad/mCi), ο σπλήνας δέχεται 0.16 rad/mCi 

και ο μυελός των οστών 0.078 rad/mCi (cGy/37MBq). 
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Α3  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ  
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

Α3.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ GΑ-67 

Α3.1.1 Εισαγωγή 

Μέχρι την εισαγωγή του FDG-PET στην κλινική πράξη το σπινθηρογράφημα με Ga-67 

αποτελούσε την καλύτερη λειτουργική απεικονιστική μέθοδο για την αξιολόγηση ασθενών με 

πιθανό Hodgkin και non Hodgkin λέμφωμα, όπου ο κύριος ρόλος του στόχευε στην 

παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Στην παρούσα ενότητα θα μελετηθούν τα θετικά στοιχεία 

που προσέδωσαν στο Ga-67  δεσπόζουσα θέση επί δεκαετίες στην διαγνωστική φαρέτρα του 

αιματολόγου για την αντιμετώπιση του λεμφώματος, όμως θα παρουσιαστούν και τα βασικά 

μειονεκτήματα του Ga-67, τα οποία είναι υπεύθυνα για την επιστημονική αναγνώριση και 

εγκαθίδρυση του FDG-PET στη διαχείρηση των ασθενών με λέμφωμα.    

Οι διάφοροι ιστολογικοί τύποι του NHL και HD διαφέρουν ως προς τον βαθμό πρόσληψης 

του  Ga-67. Οι επιθετικότερες μορφές εμφανίζουν πιο έντονη πρόσληψη του ρ/φ, σε αντίθεση με 

τα χαμηλού βαθμού κακοήθειας NHL, τα οποία εμφανίζουν μικρό βαθμό πρόσληψης, ωθώντας 

ορισμένους επιστήμονες να υποστηρίξουν την απεικόνιση αυτού του τύπου λεμφώματος με άλλα 

ογκόφιλα ρ/φ, όπως το 201-Θάλλιο (201Tl) [33]. Φαίνεται πάντως, πως υπάρχει διαφορά του 

βαθμού πρόσληψης του Ga-67 ακόμη και μεταξύ των διάφορων ιστολογικών τύπων του NHL 

χαμηλής κακοήθειας [34]. Ο Ben-Haim και οι συνεργάτες μελέτησαν την πρόσληψη του Ga-67 

σε 57 ασθενείς με NHL χαμηλής κακοήθειας. Βρήκαν ότι ενώ η ευαισθησία του Ga-67 στους 

συχνότερους τύπους αυτού του λεμφώματος ήταν παρεμφερής με την ευαισθησία στο HD και 

στα υψηλής κακοήθειας NHL, όμως στους λιγότερα συχνούς τύπους χαμηλής κακοήθειας NHL, 

όπως το λέμφωμα τύπου MALT και το λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα, η ευαισθησία του 

Ga-67 κυμάνθηκε σε μικρότερα ποσοστά, 50% και 67% αντίστοιχα.  

Οι εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις κυρίως του NHL, περιλαμβάνουν εντοπισμό της νόσου σε 

διάφορα όργανα, όπως στο δέρμα, στα οστά, στον μυελό των οστών, στο ήπαρ, στον σπλήνα, 

στον γαστρεντερικό σωλήνα και στους όρχεις. Ο Hussain και οι συνεργάτες [35] αναφέρουν στην 

μελέτη τους ότι ενώ η ευαισθησία του Ga-67 για το δέρμα, το ΓΕΣ και τους όρχεις  κυμαίνεται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα (της τάξης 0 έως 25%), αν αγνοήσουμε αυτές τις εντοπίσεις, η γενική 

ευαισθησία της μεθόδου για τις εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις ανέρχεται στο 88%, πολύ κοντά 

στην ευαισθησία του Ga-67 που αναφέρεται στην λεμφαδενική νόσο. Για αυτές τις θέσεις νόσου 
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στις οποίες η ευαισθησία του Ga-67 βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, όπως στο δέρμα, πρωταρχικό 

ρόλο έχει αναλάβει σήμερα η FDG-PET [36].  

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της νόσου παρατηρείται συμμετοχή των οστών έως και 10-

15% σε ασθενείς με NHL και HD. Το MDP μπορεί να διαγνώσει την προσβολή του οστού στο 

λέμφωμα, όμως δεν μπορεί να εκτιμήσει την ανταπόκρισή του στην θεραπεία, εφόσον και η 

ενεργός νόσος και η τυχόν αναδόμηση του προσβεβλημένου οστού εμφανίζονται με αυξημένη 

πρόσληψη 99mTc-MDP. Ο Bar-Shalom και οι συνεργάτες του [37], κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι το σπινθηρογράφημα με Ga-67 μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια την συμμετοχή του οστού 

στο λέμφωμα μετά την θεραπεία. Σε συμπληρωματική εργασία οι ίδιοι συγγραφείς [38] 

υποστηρίζουν ότι η ευαισθησία του Ga-67 ανέρχεται στο  93% και ειδικότητά του στο 91% .  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

- Η ακρίβεια της μεθόδου στην εντόπιση της βλάβης βελτιώνεται σημαντικά μέσω διάφορων 

παραγόντων, όπως είναι η αυξημένη χορηγούμενη δόση, η χρήση γ-camera σύγχρονης 

τεχνολογίας, η σωστή τεχνική χορήγησης και απεικόνισης, αλλά τον σημαντικότερο ρόλο έχει η 

αξιολόγηση των απεικονιστικών ευρημάτων από έμπειρο, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. 

Επίσης η ικανότητα του Ga-67 να  ανιχνεύσει κακοήθη καρκινικά κύτταρα εξαρτάται από τον 

ιστολογικό τύπο του λεμφώματος και τον βαθμό κακοήθειας, από το μέγεθος του όγκου και από 

την έκτιση planar ή/και SPECT (ευαισθησία 85-96% και 69% αντίστοιχα). Γενικά όγκος <2 cm 

δεν ανιχνεύεται με planar εικόνες, ενώ το SPECT μπορεί να ανιχνεύσει βλάβη έως και 1-1,5cm. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολύ μεγάλες μάζες (>5cm) είναι δυνατό να προσλαμβάνουν σε μικρό 

βαθμό Ga-67 λόγω κεντρικής νέκρωσης της μάζας. 

-Ο χρόνος που θα μεσολαβήσει από την τελευταία θεραπεία έως την απεικόνιση με  Ga-67  

αποτελεί  σημαντική παράμετρο, διότι η πρόσληψη του Ga-67 μπορεί να επηρεαστεί τόσο από 

την ακτινοθεραπεία, όσο και από την χημειοθεραπεία. Έτσι λοιπόν,  απαιτείται χρονικό διάστημα 

2 με 3 εβδομάδες από το τέλος της χημειοθεραπείας έως την απεικόνιση με Ga-67 για την 

αποφυγή ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (4,9,26,42) και 3-4 εβδομάδες μετα το τέλος της 

ακτινοθεραπείας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΑΝΜ [39].  

- Απαιτείται η χορήγηση δόσης 296-370 MBq (8-10 mCi) Ga-67 στους ενήλικες και 2,77 

MBq (75μCi) ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος στους παιδιατρικούς ασθενείς ώστε να 

βελτιστοποιηθεί η διαγνωστική απόδοση.  

- Η απεικόνιση λαμβάνει χώρα 48 με 72 ώρες μετά την ενδοφλέβια έγχυση του ρ/φ. Η 

καθυστερημένη απεικόνιση μπορεί να γίνει έως και 14 ημέρες μετά την χορήγηση δίνοντας έτσι 
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την δυνατότητα να αποσαφηνιστούν πιθανώς ψευδώς θετικές βλάβες στο σπινθηρογράφημα, οι  

οποίες οφείλονται στη φυσιολογική βιοκατανομή του ρ/φ στο έντερο. Επίσης κατά την 

καθυστερημένη λήψη αυξάνεται και η ικανότητα ανίχνευσης της μελέτης, για τον λόγο ότι 

αυξάνεται ο λόγος tumour/background με την πάροδο του χρόνου. 

- Η φυσιολογική βιοκατανομή του Ga-67 περιλαμβάνει τους νεφρούς, το έντερο, το ήπαρ, 

τον σπλήνα, τα οστά, τους σιελογόνους, τους δακρυϊκούς αδένες, τον ρινοφάρυγγα, τις 

πνευμονικές πύλες, τον πνεύμονα με διάχυτη πρόσληψη και τους μαστούς. Τα όργανα που 

προσλαμβάνουν την υψηλότερη δόση είναι το παχύ έντερο στους ενήλικες και οι αναπτυξιακοί 

δίσκοι στα παιδιά. Η φυσιολογική οδός αποβολής του Ga-67 είναι τα νεφρά και το έντερο.  

 

Α3.1.2 Ga-67 και λέμφωμα 

Α. Το Ga-67 στην αρχική διάγνωση και σταδιοποίηση, σύγκριση με την αξονική    

τομογραφία 

Το Ga-67 έχει περιορισμένο ρόλο στην  αρχική διάγνωση και σταδιοποίηση του 

λεμφώματος, η οποία επιτυγχάνεται με τις συμβατικές απεικονιστικές και εργαστηριακές 

μεθόδους (ακτινογραφία θώρακα, υπέρηχος κοιλίας, λεμφαγγειογραφία, βιοψία μυελού, 

μαγνητική τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών όπου είναι απαραίτητο) κυρίως όμως με την 

αξονική τομογραφία τραχήλου,θώρακα, κοιλίας, λεκάνης. Ειδικά για την περιοχή της κοιλίας και 

ειδικά για τις στατικές (planar) λήψεις, το σπινθηρογράφημα με Ga-67 εμφανίζει χαμηλά 

ποσοστά ευαισθησίας, ενώ τα απεικονιστικά του αποτελέσματα για όλες τις ανατομικές θέσεις, 

συμφωνούν μόνο στο 57% με τις συμβατικές μεθόδους. Έτσι λοιπόν, η ολική ευαισθησία του 

Ga-67 στην αρχική διάγνωση για τους ασθενείς με νόσο Hodgkin ανέρχεται μόλις στο 64%, ενώ 

η ολική ειδικότητα της μεθόδου αγγίζει το 98% [40]. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, μια μελέτη 

αναφοράς κατά την αρχική διαγνωση (baseline study), έχει την δυνατότητα να ανακαλύψει έως 

και 10% θέσεις νόσου σε λεμφαδένες με φυσιολογικό μέγεθος και να βοηθήσει στον αποκλεισμό 

ύποπτων ανατομικών περιοχών για νόσο [41]. Η αξιολόγηση του σπινθηρογραφήματος με Ga-67  

μετά από θεραπεία είναι προτιμότερο να γίνεται σε σύγκριση με εξέταση προ της θεραπείας, 

διότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα λεμφωματικά κύτταρα δεν προσλαμβάνουν το ραδιοφάρμακο 

και άρα ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην φάση αξιολόγησης του ασθενούς μετά θεραπεία δεν 

υποδηλώνει και την απουσία νόσου. Πάντως μερικές μελέτες ενθαρρύνουν την αρχική 

σταδιοποίηση με Ga-67 σε ορισμένους υποτύπους λεμφωμάτων, οι οποίοι προσλαμβάνουν 

ικανοποιητικά το ρ/φ, όπως το λέμφωμα Burkitt, με ευαισθησία έως 89% κατά την διάγνωση 

[42]. 
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Η προσβολή του μυελού των οστών σε ένα πρωτοδιαγνωσθέν λέμφωμα αποτελεί ένδειξη  

γενικευμένης νόσου με γενικά φτωχή πρόγνωση. Η διάγνωση της συμμετοχής ή όχι του μυελού 

γίνεται με την οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ), μια μέθοδος όμως που είναι επιρρεπής στην λάθος 

συλλογή του δείγματος και συνεπώς στα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Δυστυχώς το 

σπινθηρογράφημα με Ga-67 δεν μπορει να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή. Η FDG-PET και η 

μαγνητική τομογραφία έχουν σαφή ένδειξη για αυτόν τον σκοπό [43].  

 

Β. Το Ga-67 μετά τη θεραπεία 

Βασικό στόχο της θεραπείας των ασθενών με λέμφωμα αποτελεί η πλήρης ύφεση της νόσου 

(Complete Response, CR), η επίτευξη της οποίας είναι συνδεδεμένη με ευμενέστερη πρόγνωση 

και με μακροβιότερη πορεία των ασθενών. Η απάντηση στην θεραπεία θα εκτιμηθεί με την 

βοήθεια κλινικών κριτηρίων, εργαστηριακών και απεικονιστικών μεθόδων. Οι συμβατικές 

μέθοδοι σταδιοποίησης και διάγνωσης της νόσου, και δη η αξονική τομογραφία, παρουσιάζουν 

δυσκολία στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και κατ’επέκταση στον ορισμό 

των ασθενών που βρίσκονται σε ύφεση. Το βασικό κριτήριο στο οποίο στηρίζεται η αξονική 

τομογραφία είναι η εκτίμηση της μεταβολής του μεγέθους του όγκου. Όμως συχνά τίθεται το 

κλινικό ερώτημα, αν η υπολειπόμενη μάζα που ανίχνευσε η CT μετά την θεραπεία, περιέχει 

ενεργά καρκινικά κύτταρα ή οι αυξημένες διαστάσεις του όγκου αποτελούνται μόνο από ινώδη 

και νεκρωτικό ιστό ή εναλλακτικά υπάρχει μικτός ιστός δηλαδή συνδυασμός ενεργών κακοήθων 

κυττάρων με ινώδη ιστό. Αυτό το διαγνωστικό πρόβλημα είναι εμφανέστερο στους ασθενείς με 

επιθετικό NHL, στους οποίους το ποσοστό εμφάνισης υπολοιπόμενης μάζας μετά την θεραπεία 

κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς με νόσο Hodgkin 

ανέρχεται έως και 64%. Είναι σαφές λοιπόν, ότι ο χαρακτηρισμός της υπολοιπόμενης μάζας ως  

«ινώδης-νεκρωτικός ιστός» ή ως «μάζα με ενεργό νόσο»  είναι  καθοριστικής σημασίας, τόσο για 

την πρόγνωση  όσο και για την θεραπευτική στρατηγική αντιμετώπισης της νόσου. 

Το σπινθηρογράφημα με Ga-67 ως μη επεμβατική μέθοδος και ως παράγων ανίχνευσης 

ενεργών καρκινικών κυττάρων, έχει θεμελιώδη αξία στην εκτίμηση της παραπάνω κατάστασης, 

ειδικά όταν η μάζα παρουσιάζει κεντρική εντόπιση, όπου η βιοψία είναι δυσχερής. Έτσι λοιπόν η 

κύρια εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος με Ga-67 αποτελεί η αξιολόγηση των υπολειμματικών 

μαζών. Σε παλαιότερη μελέτη, η Israel και οι συνεργάτες σύγκριναν τα απεικονιστικά ευρήματα 

των στατικών λήψεων με Ga-67 και αυτά της αξονικής τομογραφίας σε 25 ασθενείς με λέμφωμα 

μετά την θεραπεία. Είκοσι ένας από αυτούς τους ασθενείς εμφάνισαν ύφεση. Το Ga-67 ήταν 

αρνητικό στο 95% των περιπτώσεων, ενώ η  CT μόνο στο 57% [44]. Αυτή την αρχική μελέτη 
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ακολούθησαν και άλλες, όπως αυτή του Front και των συνεργατών του [45], όπου 

χρησιμοποιήθηκε Ga-SPET και κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα με τις προηγούμενες 

παλιότερες μελέτες. Επιπρόσθετα  όμως σύγκριναν και τους προγνωστικούς δείκτες Ga-67 και  

CT: ο αρνητικός προγνωστικός δείκτης των δύο μεθόδων δεν εμφάνισε ουσιαστικές διαφορές. Η 

μη ανεύρεση των αρχικών παθολογικών ευρημάτων στην απεικόνιση μετά την θεραπεία και με 

τις δύο μεθόδους συνοδεύτηκε με καλή κλινική έκβαση αυτών των ασθενών. Διαφορά όμως 

παρατηρήθηκε στον θετικό προγνωστικό δείκτη, όπου για το Ga-67 ήταν 0.73 στους ασθενείς με 

νόσο Hodgkin και 0.80 σε αυτούς με NHL, ενώ για την CT ήταν 0.35 και 0.29 αντίστοιχα. Η 

μεγάλη αυτή διαφορά του θετικού προγνωστικού δείκτη μεταξύ των δύο μεθόδων έγκειται στα 

υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών μελετών που διέγνωσε η CT για περιστατικά μετά θεραπεία. 

Όμως αυτή η υπεροχή του Ga-67 έναντι της CT δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα της ανίχνευσης 

βλάβης μετά από την θεραπεία, και αυτό γιατί η αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου 

ποικίλλει μεταξύ 65% και 85%, που σημαίνει ότι 15%-35% των ασθενών με αρνητικό 

σπινθηρογράφημα θα εμφανίσουν υποτροπή. Αυτό πιθανώς οφείλεται στην αστοχία της μεθόδου 

να ανιχνεύσει υπολειμματικές εστίες μικρού μεγέθους. 

Η μετάπτωση μιας θετικής μελέτης με Ga-67 σε αρνητική μελέτη και η ταχύτητα που 

συμβαίνει αυτό, δίνει στην εξέταση υψηλή προγνωστική αξία για την έκβαση της νόσου. Έτσι 

μια μελέτη με Ga-67 που αρνητικοποιείται νωρίς κατά την διάρκεια της θεραπείας (πχ στον 

δεύτερο χημειοθεραπευτικό κύκλο) σηματοδοτεί καλύτερη πρόγνωση και κλινική εξέλιξη από 

μια μελέτη που θα αργήσει να αρνητικοποιηθεί [46] ή παραμένει θετική. Η εξήγηση αυτού του 

φαινομένου έγκειται στο γεγονός ότι τα καρκινικά κύτταρα που αντέχουν στη ΧΜΘ θα 

απεικονιστούν στο ενδιάμεσο της θεραπείας εάν βεβαίως είναι αρκετά σε αριθμό, κάτι που 

δύναται να μην συμβεί στο τέλος της ΧΜΘ, γιατί θα έχουν μειωθεί δραστικά, όμως αν υπάρχουν, 

αρκούν για να συμβάλλουν στην υποτροπή της νόσου [28]. 

Να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι πολλά στοιχεία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για 

το Ga-67 στηρίζονται σε παλαιότερες μελέτες όπου και η δόση χορήγησης ήταν μικρότερη (3-

5mCi όπου σήμερα χορηγείται για διάγνωση φλεγμονοδών εξεργασιών) και η χρήση SPECT 

ήταν περιορισμένη, με αποτέλεσμα την μειωμένη ευαισθησία της μεθόδου. Σήμερα, γενικότερα, 

βάσει και νεότερων δεδομένων η ευαισθησία του Ga-67 για την νόσο Hodgkin κυμαίνεται στο 

90-95%, ενώ η ειδικότητα αγγίζει το 100%. Για τα ΝΗL ευαισθησία κυμαίνεται στο 85-90%, με 

την ειδικότητα να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά της HD. Σε ό,τι αφορά τα χαμηλής 

κακοήθειας NHL, η ευαισθησία του Ga-67 βρίσκεται μόλις στο 50% [28]. 
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Α3.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ FDG/PET 
 
Α3.2.1 Εισαγωγή 

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (positron emission tomography-PET) με τη χρήση 

φθοριωμένης γλυκόζης (F18-FDG) αποτελεί την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη της μεταβολικής 

απεικόνισης. Η αυξημένη κατανάλωση γλυκόζης από τα καρκινικά κύτταρα όπως έχει 

περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο «μηχανισμοί δράσης», είναι η βάση για την αυξημένη 

πρόσληψη F18-FDG  στα λεμφώματα όπως και στους άλλους όγκους. Η τεχνολογική εξέλιξη 

των τελευταίων ετών οδήγησε στη κατασκευή του PET/CT, ενός ενιαίου μηχανήματος που 

συνδυάζει σε μία και μόνη εξέταση τα πλεονεκτήματα της λειτουργικής απεικόνισης της PET με 

τη λεπτομερή μορφολογική απεικόνιση της CT. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

      Αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου εκτός από τα καρκινικά κύτταρα παρατηρείται 

επίσης σε φυσιολογικούς ιστούς με αυξημένο μεταβολισμό γλυκόζης, όπως ο εγκέφαλος και το 

μυοκάρδιο, καθώς και στη μεταβολική  οδό αποβολής του, που είναι οι νεφροί και το 

ουροποιητικό σύστημα.. Επίσης αυξημένη φυσιολογική πρόσληψη μπορεί να εμφανίσουν ο 

σπλήνας, ο μυελός των οστών, ο θύμος αδένας, επιχώριοι λεμφαδένες της θέσης έγχυσης της 

FDG, οι μασχαλιαίες δερματικές πτυχές, οι περιοχές του τραχήλου και του θώρακα 

παρασπονδυλικά κ.ο.κ. Έντονη εκλεκτική συγκέντρωση της FDG στις θέσεις αυτές, ιδιαίτερα 

όταν είναι ετερόπλευρη, μπορεί να δυσχεραίνει την ανίχνευση παρακείμενων εντοπίσεων της 

νόσου. Η ενσωμάτωση της CT στην ΡΕΤ μελέτη (PET/CT) δίνει λύσεις στην διαλεύκανση των 

παραπάνω  περιπτώσεων. Η διακριτική ικανότητα της μεθόδου βρίσκεται μεταξύ 5mm και ενός 

εκατοστού. 

Τα ψευδώς θετικά ευρήματα της  FDG-PETscan είναι τα ακόλουθα: 1. υπερπλασία θύμου 

αδένα μετά από ΧΜΘ, 2.μεταθεραπευτκές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που συμβαίνουν μέχρι και 

6-8 εβδομάδες μετά την χημειοθεραπεία και 2-3 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία., 3.σε φλεγμονή 

στα πλαίσια νόσου, όπως π.χ. αποστήματα, πνευμονία, οστεομυελίτις, φυματίωση, σαρκοείδωση, 

μυκητιάσεις, κοκκιωμάτωση Wegener, παραρρινοκολπίτις κ.ά., όπως επίσης και τοξικές 

πνευμονικές βλάβες μετά χημειοθεραπεία, 4. φαιό λίπος, το οποίο μπορεί να  ενεργοποιηθεί όταν 

ο ασθενής εκτίθεται σε ψυχρό περιβάλλον και μάλιστα ακόμη και όταν η έκθεση στο ψύχος έχει 

προηγηθεί μερικές ημέρες πριν την εξέταση. Μελέτη του Isasi και των συνεργατών του 

συμπέρανε ότι τα αληθώς θετικά περιστατικά της ΡΕΤ απεικόνισης άγγιξαν το 91% στο σύνολο 
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των ασθενών, ενώ τα ψευδώς θετικά ανέρχονται στο 10.3%. Για τους  ασθενείς με νόσο Hodgkin 

το ποσοστό αληθών θετικών περιστατικών πλησίασε το 92.6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό  για 

τα NHL βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα, όμως σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται στο 89.4% [47].  

Για την αποφυγή ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών συμπερασμάτων , το ΡΕΤ θα 

πρέπει να λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο μίας εβδομάδας μετά από βιοψία, 6 εβδομάδες μετά 

από χειρουργική επέμβαση, 4-6 εβδομάδες μετά χημειοθεραπεία και 4-6 μήνες  μετά 

ακτινοθεραπεία. 

Η απεικόνιση γίνεται 2 ώρες (κατ' άλλους μία ώρα) μετά τη χορήγηση της FDG. Το 

χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να παραμένει σταθερό κατά την αρχική, τις ενδιάμεσες και τις 

μετά θεραπεία εξετάσεις, ώστε να είναι συγκρίσιμες. Υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί 

να δώσουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα λόγω ανταγωνιστικής πρόσληψης της FDG από την 

γλυκόζη. Η παρουσία μέτριας υπεργλυκαιμίας δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την αξιο-

πιστία της μεθόδου. Η χορήγηση ινσουλίνης για την ελάττωση των επιπέδων σακχάρου α-

ντενδείκνυται. 

Στην εκτίμηση της απεικόνισης PET, εκτός της ποιοτικής (οπτικής) ερμηνείας έχουν 

χρησιμοποιηθεί ημιποσοτικοί δείκτες, όπως το SUV (standardized uptake value). Στα λεμφώματα 

η πρόσληψη της F18-FDG  είναι αυξημένη και παρουσιάζει mean SUV>2,5 ανεξάρτητα του 

ιστολογικού τύπου. 

 

Α3.2.2 FDG-PETscan και λέμφωμα 

Κύρια εφαρμογή του FDG-PETscan αποτελεί σήμερα η αξιολόγηση υπολειμματικών μαζών 

μετά από θεραπεία, επίσης έχει πλέον ενσωματωθεί ως απεικονιστική μέθοδος στον καθορισμό 

της θεραπευτικής στρατηγικής αλλά και στην σταδιοποίηση των κακοήθων λεμφωμάτων. 

Ωστόσο ο ρόλος του ποικίλει ανάλογα με τον ιστολογικό υπότυπο της νόσου, γεγονός που 

οφείλεται στη διαφορετική πρόσληψη της 18-FDG από τα νεοπλασματικά κύτταρα του εκάστοτε 

τύπου λεμφώματος. Έτσι, κατά το χρόνο της διάγνωσης, το PET-Scan είναι πρακτικά θετικό σε 

όλες σχεδόν τις περιπτώσεις λεμφώματος Hodgkin (HL), διαχύτου λεμφώματος από μεγάλα Β-

κύτταρα (DLBCL), οζώδους λεμφώματος (FL) και λεμφώματος από κύτταρα του μανδύα 

(MCL). Στους λοιπούς υποτύπους το PET-Scan αποβαίνει θετικό σε άλλοτε άλλο ποσοστό 

περιπτώσεων όχι όμως στο σύνολο αυτών. Έτσι λοιπόν, όπως  και στην περίπτωση του Ga-67, 

παρατηρείται διαφορετικός βαθμός πρόσληψης της  FDG στους διάφορους υποτύπους NHL, ενώ 

η νόσος Hodgkin μπορεί να θεωρηθεί ως μία κλινική οντότητα. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη του 

τρέχοντος έτους, ο Wiler-Sagie [48] και η ομάδα του μελέτησαν πληθυσμό 766 ατόμων, εκ των 
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οποίων οι 233 είχαν νόσο Hodgkin, 293 ασθενείς επιθετικό NHL, 240 χαμηλού βαθμού 

κακοήθειας NHL, ενώ 48 ασθενείς δεν εμφάνισαν πρόσληψη της FDG. Διαπίστωσαν ότι η 

φθοριωμένη γλυκόζη προσλήφθηκε από την περιοχή της νόσου στο 97% των περιπτώσεων στους 

ασθενείς με επιθετικού τύπου NHL (285 θετικά, 8 αρνητικά). Ο αντίστοιχος πληθυσμός ασθενών  

με χαμηλού βαθμού κακοήθειας NHL που βρέθηκε θετικός ήταν 200 άτομα, ενώ 40 ήταν 

αρνητικά στο FDG-PET, δηλαδή το ποσοστό πρόσληψης έφτασε το 83%, αισθητά χαμηλότερο 

από το αντίστοιχο για τα επιθετικά λεμφώματα. Να σημειωθεί ότι στην ίδια μελέτη αναφέρεται 

ότι οι βλάβες με  MALT marginal zone lymphoma εμφάνισαν πρόσληψη  της 18F-FDG μόνο σε 

ποσοστό  54%, ακόμη χαμηλότερη πρόσληψη από τα ισχύοντα έως σήμερα βιβλιογραφικά 

δεδομένα όπου το αντίστοιχο ποσοστό κυμαινόταν από 55% έως 82% [49-51]. Είναι γνωστό ότι 

υπάρχει διαφορετική πρόσληψη της 18F-FDG μεταξύ του MALT marginal zone λεμφώματος του 

γαστρεντερικού σωλήνα (κυρίως του στομάχου) και του MALT marginal zone σε άλλα όργανα 

όπως το δέρμα ή οι πνεύμονες [48]. 

Σύμφωνα με το International Harmonization Project [52], το ΡΕΤ-Scan κατά την αρχική 

σταδιοποίηση δεν είναι αναγκαίο, αλλά συνιστάται στα HL, DLBCL, Follicular lymphoma, 

Mantle cell lymphoma ενώ θεωρείται απαραίτητο κατά την επανεκτίμηση μετά από θεραπεία..  

Να σημειωθεί όμως ότι παρά την υψηλή πρόσληψη της 18-FDG από τα οζώδη λεμφώματα  

(grade 1 και 2) και το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα ο ρόλος του PET-Scan κατά την αρχική 

σταδιοποίηση και την επανεκτίμηση μετά από θεραπεία δεν είναι σαφώς καθορισμένος, γεγονός 

που κυρίως οφείλεται στο ότι τα εν λόγω νοσήματα είναι ανίατα και πρακτικά όλοι οι ασθενείς 

υποτροπιάζουν σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα [53]. Στα λεμφώματα με χαμηλότερη 

συγγένεια προς την 18-FDG ο ρόλος του PET-Scan είναι ακόμη πιο ασαφής. Ανεξαρτήτως 

υποτύπου η διενέργεια PET-Scan δεν ενδείκνυται ως μέθοδος ρουτίνας για τη μακροχρόνια 

παρακολούθηση των ασθενών με λεμφώματα που ευρίσκονται σε ύφεση. 

Στο λέμφωμα Hodgkin, σε σύγκριση με τη συμβατική σταδιοποίηση, το PETScan μπορεί να 

οδηγήσει ένα ποσοστό ασθενών σε άνοδο του σταδίου, ενώ παρόμοιο ποσοστό, ίσως λίγο 

μικρότερο οδηγείται σε υποδεέστερο στάδιο. Παραμονή θετικού PET-Scan μετά το τέλος της 

θεραπείας σημαίνει χειρότερη κλινική έκβαση της νόσου.  

Η διενέργεια PET-Scan μετά από 2 μόνο κύκλους ABVD (PET-2), αν και δεν έχει ευρέως 

καθιερωθεί ως συνήθης πρακτική, φαίνεται ότι παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον κίνδυνο 

εξέλιξης της νόσου. Έτσι 95% περίπου των ασθενών με προχωρημένο στάδιο και αρνητικό PET-

2 παραμένουν ελεύθεροι νόσου στα 2 έτη έναντι μόνο 10-15% αυτών με θετικό PET-2. Για τους 

ασθενείς αρχικών σταδίων η χρησιμότητα του PET-2 είναι πιο περιορισμένη για τον λόγο ότι τα 
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ψευδώς θετικά ευρήματα είναι πολύ συχνά. Η συμβολή του PET-Scan στην σταδιοποίηση και 

επανεκτίμηση της νόσου μετά το πέρας της χημειοθεραπείας είναι παρόμοια για τα DLBCL όπως 

και για  το λέμφωμα Hogdkin [53]. 

Συμπερασματικά, το PET-Scan έχει σημαντική  θέση στην αξιολόγηση της ανταπόκρισης 

των λεμφωμάτων στην θεραπεία που ακολουθείται, ενώ η σημασία του για την πρώιμη 

τροποποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής βρίσκεται υπό εντατική διερεύνηση. Προς το παρόν 

η κύρια συμβολή του επικεντρώνεται στο λέμφωμα Hodgkin και τα DLBCL. Προβληματισμό  

προκαλούν τα ψευδώς θετικά ευρήματα και ο ακριβής ορισμός του «θετικού ευρήματος». Πολλά 

υπόσχεται το ενδιάμεσο PET-Scan, χρειάζονται όμως περαιτέρω μελέτες  που θα αξιολογούν την 

χρησιμότητα  του σχετικά την εκάστοτε εφαρμόζουσα θεραπευτική στρατηγική και τον ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει στην τροποποίησή της προς όφελος του ασθενούς [53]. 

 

Α3.3 ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ (SRS) 

A3.3.1 Γενικά στοιχεία για την σωματοστατίνη 

Το 1968 πειραματικά και κλινικά δεδομένα [54,55] οδήγησαν αρχικά στην  υπόθεση και 

αργότερα στην επιστημονική επιβεβαίωση [56] ότι ο υποθάλαμος ρυθμίζει την έκκριση της 

αυξητικής ορμόνης (Growth Hormone – GH, Somatotropin) μέσω ενός παράγοντα, ο οποίος 

ονομάστηκε «Παράγοντας παρεμπόδισης της έκκρισης της σωματοτροπίνης» ή αλλιώς 

«Σωματοστατίνη» (Somatotropin Release Inhibiting Factor ή SRIF). Η πρωτοταγής δομή του 

μορίου της σωματοστατίνης που απομονώθηκε αρχικά περιείχε 14 αμινοξέα (SRIF14) και 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 1. 

 
Σχήμα 1: Πρωτοταγής δομή του μορίου της σωματοστατίνης 

 

Αργότερα απομονώθηκε μια ισομορφή της  SRIF14, η οποία  είναι ένα πεπτίδιο που 

αποτελείται από 28 αμινοξέα (SRIF28) [57]. Αμφότερες οι δύο ισομορφές προέρχονται από το 

πολυπεπτίδιο (116 αμινοξέα) προ-προσωματοστατίνη (PreproS), το οποίο είναι βιολογικά 

ανενεργές. Από το PreproS θα αποκοπούν στην συνέχεια 24 αμινοξέα, θα προκύψει το 
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πολυπεπτίδιο προσωματοστατίνη (proS) και στην συνέχεια μετά από την δράση πολυπεπτιδασών, 

σχηματίζονται οι δύο ενεργείς ισομορφές SRIF14 και 18.  

Η βιολογική συνύπαρξη των δύο ισομορφών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, πιστεύεται όμως 

ότι η SRIF14 λειτουργεί ως νευροπεπτίδιο, ενώ η SRIF28 ως ορμόνη της κυκλοφορίας. 

Ραδιοανοσολογικές μελέτες έδειξαν την ύπαρξη υψηλού ποσοστού της ορμόνης στον υποθάλαμο 

και στα περισσότερα μέρη του μεταιχμιακού συστήματος, όπως είναι η αμυγδαλή αλλά και σε 

μικρότερες συγκεντρώσεις του μεσεγκεφάλου. Στο Κ.Ν.Σ. και στο ανώτερο γαστρεντερικό 

σύστημα  απαντάται συχνότερα η SRIF14, ενώ η SRIF28 βρίσκεται συχνότερα στο κατώτερο 

γαστρεντερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την έκκριση της 

σωματοστατίνης, δεν έχει υποστεί μεταλλάξεις στην πορεία της εξέλιξης [58], καθώς επίσης, 

σωματοστατίνη παράγεται εκτός από τα θηλαστικά, σε πολλά σπονδυλωτά, ασπόνδυλα, αλλά και 

σε πρωτόζωα. 

Η έκκριση της σωματοστατίνης μπορεί να επηρεαστεί από ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως 

ιόντα, νευροπεπτίδια, ορμόνες, τροφές στον γαστρεντερικό σωλήνα, αναπτυξιακούς παράγοντες 

και κυτοκίνες. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες ασκούν δράση άμεσα και ταυτόχρονα σε 

διαφορετικούς ιστούς, άλλοι δρουν ιστοεκλεκτικά σε ιστούς που περιέχουν σωματοστατίνη, ενώ 

δύναται να ασκήσουν και έμμεση δράση στην έκκριση της σωματοστατίνης μέσω της 

ρυθμιστικής κυκλοφορίας άλλων πεπτιδίων. Πιο συγκεκριμένα, γλυκόζη, αμινοξέα και λιπίδια 

που περιέχονται στην τροφή, διεγείρουν τα D-κύτταρα του παγκρέατος για την έκκριση της 

ορμόνης. Επίσης η γλυκαγόνη, η βομβεσίνη, η νευροτενσίνη, η CRH και η GHRH είναι ισχυροί 

επαγωγείς της έκκρισης της σωματοστατίνης, ενώ το GABA και τα οπιοειδή την αναστέλλουν 

[59]. Η γλυκόζη ασκεί ανασταλτική επίδραση στην έκκριση SRIF στο επίπεδο του υποθαλάμου, 

σε αντίθεση με την ινσουλίνη που δρα διεγερτικά στον υποθάλαμο, ενώ δρα ανασταλτικά στα 

νησίδια του παγκρέατος και στο έντερο. Τα γλυκοκορτικοειδή παρουσιάζουν δοσοεξαρτώμενη 

διφασική δράση, αφού σε χαμηλές δόσεις δρουν διεγερτικά ενώ σε υψηλές δόσεις   δρουν 

ανασταλτικά. Επιπλέον, η σωματοστατίνη επηρεάζει τη γαστρεντερική και χολική κίνηση, τον 

τόνο των λείων μυών των τοιχωμάτων των αγγείων, την  εντερική απορρόφηση τροφών και 

ιόντων. Εκτός του ρόλου της στην αναστολή της ανάπτυξης όγκων νευροενδοκρινικής 

προέλευσης, βρέθηκε ότι διαδραματίζει ρυθμιστκό ρόλο στο σακχαρώδη διαβήτη, στην επιληψία, 

στη νόσο του Alzheimer, στη νόσο του Hundigton και στο AIDS. 

Η σωματοστατίνη ασκεί την βιολογική της επίδραση μέσω της πρόσδεσής της στους 

αντίστοιχους υποδοχείς, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των συζευγμένων με G πρωτεΐνες 

υποδοχέων. Έχουν ταυτοποιηθεί πέντε διαφορετικοί υπότυποι του υποδοχέα σωματοστατίνης 
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(sstr1-5) [60]. O sstr2 έχει δύο ισομορφές, την sstr2Α και την sstr2Β. Το τμήμα του υποδοχέα 

που διαφέρει ανάμεσα σε αυτές τις δύο ισομορφές είναι το μήκος του ενδοκυττάριου C-τελικού 

άκρου. Οι υπότυποι (sstr1-5) ομοιάζουν μεταξύ τους ως προς την αλληλουχία των αμινοξέων που 

τους απαρτίζουν σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 39-57% . Όλοι οι υποδοχείς παρουσιάζουν 

υψηλή συγγένεια τόσο για την SRIF14, όσο και για την SRIF28, αλλά και για την κορτιστατίνη,  

με εξαίρεση τον sstr5, ο οποίος παρουσιάζει δέκα φορές υψηλότερη συγγένεια για την ισομορφή 

SRIF28. Με κριτήριο κυρίως την δομική συγγένεια, αλλά και τις φαρμακολογικές ιδιότητες του 

κάθε υπότυπου, μπορεί να γίνει ταξινόμηση σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει του 

υπότυπους sstr2,3,5, ενώ η δεύτερη ομάδα του υπότυπους sstr1,4 [61]. 

Η έκφραση των υποδοχέων σε ανθρώπινους όγκους έχει μελετηθεί με διάφορες μεθόδους 

όπως με αυτοραδιογραφία, ανοσοϊστοχημεία, με τεχνικές ανταγωνιστικής δέσμευσης, με RT-

PCR και Northern Blotting RPA. Οι υποδοχείς της σωματοστατίνης υπερεκφράζονται σε 

κύτταρα κυρίως γαστρεντεροπαγκρεατικής προέλευσης, σε όγκους υπόφυσης, καρκινοειδείς 

όγκους, μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του μαστού και 

του θυρεοειδούς. Σε αυτά τα καρκινικά κύτταρα, οι υποδοχείς που κυρίως υπερεκφράζονται είναι 

οι sstr2 υποδοχείς και ακολουθούν με φθίνουσα σειρά συχνότητας οι sstr1, sstr3,  sstr4, και sstr5. 

[62,63]. 

Χρήση της σωματοστατίνης στην κλινική πράξη 

Η σωματοστατίνη σήμερα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της μεγαλακρίας που 

προκαλείται από την υπερέκκριση της αυξητικής ορμόνης, ενώ στο γαστρεντερικό σύστημα έχει 

εφαρμογή στην αντιμετώπιση του γαστρικού έλκους, στη γαστρίτιδα, στην αιμορραγική 

παγκρεατίτιδα και κυρίως στην αντιμετώπιση του οξέος οισοφαγικού έλκους [64]. Τα ανάλογα 

της SRIF επίσης χρησιμοποιούνται στη θεραπεία διάρροιας που προκαλείται από υπερέκκριση 

VIP ή 5-HT σε ασθενείς με γαστροεντεροπαγκρεατικούς (GEP) όγκους κατά την 

χημειοθεραπεία. 

 

A3.3.2 Απεικόνιση με ανάλογα σωματοστατίνης στο λέμφωμα 

Α3.3.2.1  In-vitro και in-vivo SSR απεικόνιση 

Η in vitro παρουσια  υποδοχέων σωματοστατίνης τόσο στον  φυσιολογικό, όσο και στον 

προσβεβλημένο από κακοήθεια λεμφικό ιστό, έχει τεκμηριωθεί με διάφορες σύγχρονες 

μεθόδους, όπως η αυτοραδιογραφία, η ανοσοϊστοχημεία και η ποσοτική έκφραση του 

αγγελιοφόρου RNA [65,66,30]. Έχει λοιπόν βρεθεί ότι ο υποδοχέας τύπου 2 της σωματοστατίνης 

(SSR2) ανιχνεύεται και στο λέμφωμα Hodgkin και σε διαφορους τύπους NHL [30], όπως και 
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στην λευχαιμία και στο μυέλωμα σε κάποιες σειρές κυττάρων [67]. Όμως ο εν λόγω υπότυπος 

φαίνεται να απουσιάζει στα MALT λεμφώματα γαστρικής προέλευσης [68]. Σε αντίθεση με τον 

SSR2, η έκφραση του SSR3 φαίνεται να ποικίλει περισσότερο. Σύμφωνα με μελέτες [30], o 

SSR3  δεν ανιχνεύθηκε σε δύο περιπτώσεις με HL, σε μία χαμηλού και σε άλλη μία περίπτωση 

μέσου βαθμού κακοήθειας NHL. Αντίθετα, ταυτοποιήθηκε σε δείγματα οζώδους NHL 

(follicular), λεμφώματος από κύτταρα του μανδύα  (mantle cell lymphoma) σε διάχυτο λέμφωμα 

από μεγάλα Β-κύπαρα (diffuse large B-cell), σε εξωγαστρικό λέμφωμα οριακής ζώνης (extra-

gastric marginal zone lymphomas) [30] και σε λέμφωμα MALT του στομάχου (gastric MALT 

lymphoma) [68]. Τέλος, σε ορισμένες σειρές ανθρώπινων  Τ-λεμφοκυττάρων ήταν εμφανής μόνο 

η έκφραση SSR3 [69]. Από τα παραπάνω δεδομένα συμπεραίνουμε ότι παρατηρούνται σαφείς 

διακυμάνσεις στην ευαισθησία των in vitro τεχνικών σχετικά με την έκφραση των υποδοχέων 

σωματοστατίνης  στο λέμφωμα και έτσι είναι επίφοβη η εξαγωγή συμπερασμάτων σε in vivo 

επίπεδο, αν στηριχθούμε στην ύπαρξη ή όχι των αντίστοιχων υποδοχέων σωματοστατίνης στον 

εκάστοτε υπότυπο λεμφώματος. 

Σε ό,τι αφορά την in vivo απεικόνιση, έχουν δημοσιευθεί μελέτες οι οποίες εξετάζουν την 

χρησιμότητα της SSR scintigraphy στα λεμφώματα και έχουν αποδείξει ότι είναι εφικτή η 

απεικόνιση κακοήθους ιστού με αυτόν τον τύπο ρ/φ, in vivo. Για αυτό τον σκοπό στο παρελθόν 

έχει χρησιμοποιηθεί συχνότερα το In-111-pentetreotide, όπου έχει καταδείξει ποικίλο βαθμό 

πρόσληψης από τον κακοήθη ιστό στις διάφορες υποκατηγορίες του λεμφώματος, με συνήθως 

χαμηλή πρόσληψη και μεγάλη διακύμανση σχετικά με την ευαισθησία της μεθόδου [70]. 

Μάλιστα, ο Leners και οι συνεργάτες του, ανακοίνωσαν ότι οι τιμές της πρόσληψης του ρ/φ στο 

λέμφωμα σχετικά με τον βαθμό πρόσληψης στους νευροενδοκρινείς όγκους, είναι κατά μέσο 

όρο, δέκα φορές χαμηλότερος. Γενικά, οι μελέτες που έλαβαν χώρα στο παρελθόν και 

βασίστηκαν στο In-111-pentetreotide οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το SSR σπινθηρογράφημα 

έχει πεπερασμένες δυνατότητες στην σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση των ασθενών με 

λέμφωμα, ειδικά στο NHL, λόγω της σχετικά μικρής ικανότητας ανίχνευσης της βλάβης [71-73]. 

Άλλες μελέτες ωστόσο αναφέρουν ότι το In-111-pentetreotide είναι χρήσιμο στο HL που 

βρίσκεται σε αρχικό στάδιο [74], στο εξωγαστρικό λέμφωμα οριακής ζώνης (extra-intestinal 

marginal zone NHL) [75] και στο δερματικό λέμφωμα (cutaneous lymphomas) [76].  

 

Α3.3.2.2  Απεικόνιση υποδοχέων σωματοστατίνης με 99mTc-depreotide 

Έίναι γνωστό ότι το Tc-99m depreotide έχει την ικανότητα πρόσδεσης στους υποδοχείς της 

σωματοστατίνης 2, 3 και 5 και σε σχέση με το ραδιοφάρμακο Tyr3-octreotide εμφανίζει πέντε 
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φορές ισχυρότερη συγγένεια για τον υποδοχέα 3 [77]. Δεν έχει όμως αποσαφηνιστεί η επίπτωση 

που μπορεί να έχει αυτή η παρατήρηση στην in vivo ανίχνευση κακοήθειας, όπως είναι το 

λέμφωμα. 

Τα δεδομένα που υπάρχουν στην βιβλιογραφία σχετικά με το 99mTc-depreotide, είναι μέχρι 

τώρα πολύ περιορισμένα: Η ομάδα Cholewinsky ενέταξε σε μια μελέτη 15 παιδιατρικούς 

ασθενείς, στην οποία αναφέρει ότι το ρ/φ εμφάνισε μεγάλη ευαισθησία ως προς την ικανότητά 

του να ανιχνεύει νόσο σε όλες τις ανατομικές περιοχές [78], ενώ τρία παιδιά μεταπήδησαν σε 

δυσμενέστερο στάδιο και ένα σε ηπιότερο, βάσει των ευρημάτων από το 99mTc-depreotide. Σε 

άλλη μελέτη όπου επικεντρώθηκε στην ικανότητα πρόσληψης (uptake) του ρ/φ στην βλάβη για 

την πιθανή θεραπευτική εφαρμογή β ακτινοβολίας υπό την καθοδήγηση του 99mTc-depreotide, 

αναφέρεται ότι στους επτά από του εννέα ασθενείς απεικονίστηκαν επιτυχώς και μάλιστα στους 

τρεις από αυτούς απεικονίστηκαν όλες οι γνωστές ανατομικές περιοχές που περιείχαν βλάβη 

[79]. Η τρίτη και τελευταία δημοσίευση που έχει γίνει έως τώρα σχετικά με  το 99mTc-depreotide 

αποτελεί η παρουσίαση ενός περιστατικού της ομάδας Montilla-Soler σχετικά με ένα χαμηλής 

κακοήθειας follicular lymphoma, όπου η απεικόνιση με FDG-PET ήταν αρνητική, την στιγμή 

που το 99mTc-depreotide καταδείκνυε πολλαπλές παθολογικές συγκεντρώσεις σε διάφορες 

περιοχές με βλάβη [80]. 
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Β1  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Η απεικόνιση του λεμφώματος απαιτεί μια πολύτροπη προσέγγιση, δεδομένου ότι αυτή η  

μεγάλη νοσολογική οντότητα περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες με πληθώρα ιστολογικούς  

τύπους που ο καθένας παρουσιάζει την δική του  κλινική συμπεριφορά και πρόγνωση. Έτσι, οι 

διαθέσιμες διαγνωστικές τεχνικές καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαχείρηση 

του ασθενή. Οι συμβατικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και θεραπεία των 

λεμφωμάτων είναι η υπολογιστική τομογραφία (C/T), η μαγνητική τομογραφία (MRI) και ο 

υπέρηχος (U/S), οι οποίες προσφέρουν σημαντικές και αναλυτικές μορφολογικές πληροφορίες 

και κατέχουν κύριο ρόλο στην απεικόνιση των ασθενών με λέμφωμα [81]. Η πυρηνική ιατρική 

από την δική της πλευρά, συμβάλει ουσιαστικά στην διερεύνηση του λεμφώματος, προσδίδοντας 

χρήσιμες λειτουργικές πληροφορίες για την συμπεριφορά του προσβεβλημένου ιστού από την 

νόσο. Το Κιτρικό Γάλλιο (Gallium-67 citrate, Ga-67) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο παρελθόν 

και έχει καταγραφεί η αξία του στην αξιολόγηση του ασθενή με λέμφωμα μέσα από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία (βλέπε σχετικό κεφάλαιο). Τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι το 

χαμηλό κόστος και η εύκολη διαθεσιμότητά του. Όμως, σημαντικά μειονεκτήματα όπως τα 

υποβέλτιστα απεικονιστικά του  χαρακτηριστικά, η σχετικά σημαντική έκθεση ακτινοβολίας του 

ασθενούς, οι καθυστερημένοι χρόνοι απεικόνισης, η φυσιολογική βιοκατανομή του ρ/φ στο 

έντερο και η μέτρια ευαισθησία, κάνουν το Ga-67 λιγότερο ελκυστικό. Τα τελευταία χρόνια έχει 

προοδευτικά αντικατασταθεί από το FDG-PET που προσφέρει υψηλότερη ποιότητα απεικόνισης, 

υψηλή ευαισθησία και θεωρείται πλέον ως η βασική επιλογή απεικόνισης των λεμφωμάτων [82]. 

Δυστυχώς όμως, η εγκατάσταση του  FDG-PET είναι δαπανηρή και επίσης δεν είναι διαθέσιμο 

σε πολλά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα του FDG-PET στα χαμηλού βαθμού κακοήθειας 

λεμφώματα είναι αμφιλεγόμενη, καθώς ποικίλλει ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο του NHL 

χαμηλής κακοήθειας [83].  

Το σπινθηρογράφημα απεικόνισης των υποδοχέων σωματοστατίνης (Somatostatin Receptor 

Scintigraphy-SRS) για την διάγνωση του λεμφώματος, έχει ερευνηθεί και αξιολογηθεί στο 

παρελθόν κυρίως με τη χρήση του ανάλογου της σωματοστατίνης ln-111-DTPA-D-Phe-1-

octreotide (pentetreotide). Εντούτοις, δεν εδραιώθηκε ως ραδιοφάρμακο για την διάγνωση του 

λεμφώματος, κυρίως λόγω της ανομοιογενούς πρόσληψής του από τις θέσεις νόσου, που είχε σαν 

συνέπεια την ευμετάβλητη ευαισθησία [70-73,84-86] Επίσης τα δυσμενή φυσικά χαρακτηριστικά 
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του ισοτόπου, το υψηλό κόστος και η έλλειψη αυθημερόν διαθεσιμότητας, είναι μερικά από τα 

επιπλέον μειονεκτήματα του ραδιοφαρμάκου.  

Το Depreotide είναι ένα νέο συνθετικό δεκαπεπτίδιο ανάλογο της σωματοστατίνης, που 

επισημαίνεται με 99m-Τεχνήτιο  (Tc-99m) και το οποίο έχει την ικανότητα να συνδέεται με τους 

υποτύπους 2,3 και 5 των υποδοχέων της σωματοστατίνης, όπως και το οκτρεοτίδιο, με την 

διαφορά ότι η συγγένειά του για τον υποδοχέα 3 της σωματοστατίνης είναι υψηλότερη [77]. Έχει 

περιγραφεί απουσία του υποδοχέα 2 σε μερικά  λεμφώματα [75], όπως επίσης και η 

ποικιλότροπος έκφραση του υποδοχέα 3 στους διάφορους τύπους λεμφώματος [30]. Κατά 

συνέπεια, τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών για το ln-111-pentetreotide δεν ταιριάζουν 

απαραίτητα και για το 99mTc-depreotide. Επιπλέον η απεικόνιση με 99mTc-depreotide έχει 

ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως η ανώτερη ποιότητα απεικόνισης, δεδομένου ότι πρόκειται για 

τεχνητιοπαράγωγο, πρωτόκολλο μιας ημέρας, μικρότερη ακτινοβόληση του ασθενή και άμεση  

διαθεσιμότητα του ρ/φ στο εργαστήριο σε καθημερινή βάση. Το κόστος του 99mTc-depreotide 

είναι υψηλότερο του γαλλίου , αλλά χαμηλότερο του PΕΤ. Προς το παρόν το 99mTc-depreotide 

έχει πάρει έγκριση για την αξιολόγηση του μονήρη πνευμονικού όζου, ενώ ταυτόχρονα 

εξετάζονται άλλες πιθανές ενδείξεις του ρ/φ. Σχετικά με την εφαρμογή του στο λέμφωμα, τα 

επιστημονικά δεδομένα στη βιβλιογραφία είναι ελάχιστα: έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί μόνο 

δύο κλινικές μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών η κάθε μία και ένα ενδιαφέρον περιστατικό (case 

report) [78-80].  

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η διαγνωστική και προγνωστική αξία της απεικόνισης 

με 99mTc-Depreotide σε μια σειρά ασθενών με διάφορους υπότυπους λεμφώματος, πριν, κατά την 

διάρκεια και μετά την θεραπεία. Τα ευρήματα συγκρίθηκαν ευθέως  με αυτά του Ga-67, ενώ για 

την σωστή εξαγωγή συμπερασμάτων, μελετήθηκαν και χρησιμποποιήθηκαν ως σημείο 

αναφοράς, τόσο οι συμβατικές μεθόδοι σταδιοποίησης, τα ιστολογικά ευρήματα, όσο και η 

παρακολούθηση της πορείας των ασθενών. Χρησιμοποιήθηκε  σύγχρονη υβριδική τεχνολογία 

απεικόνισης, η οποία συνδυάζει την τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου με την αξονική 

υπολογιστική τομογραφία χαμηλής ευκρίνειας (SPECT/CT).  

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ασφαλούς διάγνωσης για την έγκαιρη έναρξη στοχευμένης 

θεραπείας έναντι των λεμφωμάτων Hodgkin (HD) and Non-Hodgkin (NHL), ως γενικός στόχος 

της παρούσας διατριβής τίθεται: η διερεύνηση της χρήσης του ραδιοσημασμένου ανάλογου 

της σωματοστατίνης 99mTc-Depreotide μέσω της απεικόνισης ασθενών με διάφορους τύπους 

λεμφωμάτων Hodgkin (HD)  και Non Hodgkin (NHL) πριν και μετά τη θεραπεία και η 

απευθείας σύγκρισή του με το Ga-67. 
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Β2  ΑΣΘΕΝΕΙΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το πρωτόκολλο μελέτης έγινε αποδεκτό από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του 

ιδρύματός μας, όλοι οι συμμετέχοντες ασθενείς ενημερώθηκαν σχετικά με την διαδικασία του 

πρωτοκόλλου και συμπλήρωσαν το σχετικό έντυπο συμμετοχής στην μελέτη. 

Για τη διερεύνηση της διαγνωστικής αξίας του 99mTc-Depreotide σε διάφορους τύπους 

λεμφωμάτων, συμμετείχαν συνολικά 106 ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί παραπέμπθηκαν στο 

Εργαστήριο της Πυρηνικής Ιατρικής για να απεικονιστούν με Ga-67 στα πλαίσια διερεύνησης 

λεμφώματος και υποβλήθηκαν επίσης στα πλαίσια του πρωτοκόλλου σε απεικόνιση με  99mTc-

Depreotide. Από το σύνολο των 106 ασθενών, 50 ήταν άντρες και 56 γυναίκες, με ηλικίες μεταξύ 

17 και 85 έτη (με μέσο όρο ηλικίας τα 49 έτη και τυπική απόκλιση τα 19.3 έτη).  Οι 47 

διαγνώσθηκαν ιστολογικά με νόσο HD και οι 59 με NHL λέμφωμα. Οι υποκατηγορίες που 

μελετήθηκαν στα πλαίσια της νόσου Hodgkin είναι οι εξής: Νodular sclerosis (NS), mixed 

cellularity (MC), lymphocyte rich (LR), lymphocyte depleted (LD), Nodular Lymphocyte 

predominant (NLP), ενώ συμπεριελήθησαν και ορισμένα αταξινόμητα (Classical unclassified). 

Οι υποκατηγορίες για το NHL λέμφωμα είναι οι εξής: Diffuse Large B-cell (DLBC), Follicular 

grade 1-2 και 3 (FL), Mantle cell, Marginal zone nodal (MZ), Marginal zone extranodal mucosa 

associated (MALT), Chronic lymphocytic leucemia (CLL), Burkit  (BURK), Precurcor B-cell 

lymphoblastic, Mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma, Peripheral T-cell (PTCL), Precurcor 

T-cell lymphoblastic (LTC), και το Angio-immunoblastic T-cell lymphoma (AITL).  

Στον πίνακα B1 απεικονίζονται οι τύποι των λεμφωμάτων HD και NHL όλων των ασθενών 

που συμμετείχαν στη μελέτη, όπως ταξινομούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,  

καθώς και ο αριθμός των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκε για κάθε ασθενή πριν τη θεραπεία 

(κατά το αρχικό στάδιο της νόσου), μετά τη θεραπεία και κατά την παρακολούθηση (Follow-up). 

Τριάντα τρεις (33) ασθενείς απεικονίσθηκαν κατά το αρχικό στάδιο της νόσου. Είκοσι δύο 

(22) από αυτούς επενεξετάστηκαν απεικονιστικά μετά το αποτέλεσμα της θεραπείας. Σαράντα 

από τους συνολικά εκατόν έξι (106) ασθενείς εξετάστηκαν μόνο μετά τη θεραπεία χωρίς να 

έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε αρχική μελέτη (baseline study). 

Οι σπινθηρογραφικές μελέτες μετά τη θεραπεία έλαβαν χώρα τουλάχιστον κατόπιν δύο 

εβδομάδες από το τέλος της θεραπείας και 8 εβδομάδες μετά την ακτινοθεραπεία. Έντεκα 

ασθενείς απεικονίσθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (follow-up) της νόσου για 

πιθανή υποτροπή, ενώ άλλοι δεκατρείς είχαν προηγουμένως μελετηθεί είτε πριν είτε μετά τη 

θεραπεία.



 - 92 -

Πίνακας Β1: Αριθμός ασθενών και εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη 

θεραπεία για κάθε έναν τύπο λεμφώματος HD και NHL. 

Αριθμός Εξετάσεων 

 
Αριθμός 

Ασθενών
Πριν τη 

Θεραπεία

Μετά τη 

Θεραπεία
Follow-up 

Hodgkin lymphoma  

Classical, nodular sclerosis 24 12 19 5 

Classical, mixed cellularity 12 8 7 3 

Classical, lymphocyte rich 4 2 2 0 

Classical, lymphocyte depleted 1 0 1 1 

Classical, unclassified 4 1 3 3 

Nodular lymphocyte predominant 2 2 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47 25 32 12 

  

Non-Hodgkin lymphoma  

Diffuse large B-cell 17 11 11 3 

Mediastinal (thymic) large B-cell 2 1 1 1 

Follicular grade 3 3 1 3 0 

Follicular grade 1-2 7 0 4 4 

Mantle cell 4 2 3 0 

Marginal zone nodal 7 4 3 1 

Marginal zone extranodal mucosa 

associated (MALT)
5 2 2 1 

Chronic lymphocytic leucemia 4 3 0 1 

Burkitt 2 1 1 0 

Precursor B-cell lymphoblasic 1 1 0 0 

 

Peripheral T-cell 3 2 0 2 

Precursor T-cell lymphoblasic 3 1 2 0 

Angio-immunoblastic T-cell 1 1 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 59 30 30 13 
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Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 152 εξετάσεις, εκ των οποίων οι 142 εξετάσεις συνδύαζαν 

απεικόνιση 99mTc-Depreotide και Ga-67, ενώ 10 εξετάσεις έγιναν στο ενδιάμεσο της θεραπείας - 

MID (μετά το τέλος των δυο πρώτων κύκλων χημειοθεραπείας). Βλέπε πίνακα Β2.  

 
Πίνακας Β2: Αριθμός  ασθενών στα διάφορα στάδια της νόσου 
 

Στάδια Νόσου Αρ. Ασθενών

Μονο κατά την αρχική σταδιοποίηση της 
νόσου 33

Πριν τη θεραπεία και ενδιάμεσα στη θεραπεία 10
Μόνο μετά τη θεραπεία 28

Πριν και μετά τη θεραπεία 21
Μετά τη θεραπεία και κατά την

παρακολούθηση (follow-up) 12

Πριν τη θεραπεία, μετά τη θεραπεία και στο
follow-up 1

Μόνο στο follow-up 11
 
Σύνολο ασθενών  106 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  152 
 
 

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε συμβατικές διαδικασίες σταδιοποίησης που 

περιελάμβαναν απεικόνιση με αξονική τομογραφία, υπέρηχο κοιλίας, MRI (σε επιλεγμένες 

περιπτώσεις) και βιοψία μυελού των οστών. Στους ασθενείς εκείνους, οι οποίοι εμφάνισαν 

μυελική διήθηση κατά την αρχική διάγνωση, επαναλήφθηκε η μυελική βιοψία μετά το πέρας της 

θεραπείας. Στις περιπτώσεις δε όπου παρατηρήθηκε υποτροπή σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη 

του έτους από την διάγνωση, έγινε επανάληψη βιοψίας στις ανατομικές περιοχές που ήταν 

ύποπτες για νόσο, όπως επίσης ελήφθησε και σε αυτούς τους ασθενείς εκ νέου βιοψία από τον 

μυελό των οστών, όπου κρίθηκε απαράιτητο.  

Επειδή το FDG-PET δεν είναι διαθέσιμο στο νοσοκομείο μας, μόνο 6 ασθενείς υποβλήθηκαν 

στην ανωτέρω εξέταση σε διαγνωστικά κέντρα της Ελληνικής Πρωτεύουσας (Αθήνα)  και 

μάλιστα ετεροχρονισμένα σε σχέση  με το 99mTc-depreotide και το Ga-67. Για τον λόγο αυτό δεν 

ήταν εφικτή η σύγκριση των εν λόγω ευρημάτων. Τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία για την 

σωστή απόφαση της περιοχής που επρόκειτο να απεικονιστεί καθώς και για την όλη διερεύνηση 

των ασθενών κατά τη διάρκεια του follow-up, αντλήθηκαν από τον ιατρικό τους φάκελο που 
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περιελάμβανε το ιστορικό του ασθενούς, δημογραφικά στοιχεία, ιστολογικά στοιχεία, κλινική 

πορεία του ασθενούς, τις εργαστηριακές εξετάσεις (απεικονιστικές και μη) που 

πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη θεραπεία, καθώς και τα πρακτικά της επιστημονικής 

συζήτησης και σκέψης των θεραπόντων ιατρών.  

Οι ασθενείς θεωρήθηκε ότι βρίσκονταν σε μερική ύφεση εφόσον παρουσίασαν υποτροπή 

εντός των έξι μηνών από την ολοκλήρωση της θεραπείας και σε πλήρη ύφεση μόνο αν είχαν 

συμπληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη θεραπεία χωρίς σημάδια υποτροπής. Στις 

διφορούμενες περιπτώσεις που ήταν ύποπτες για υποτροπή, χρειάστηκε αναδρομική αξιολόγηση 

του ασθενή για έναν χρόνο προκειμένου να θεωρηθεί ελεύθερος νόσου ή όχι. Τέλος, υπήρχε 

συνεχής ενημέρωση του αρχείου των ασθενών για την κλινική τους πορεία, ώστε σε περίπτωση 

ανθεκτικής, υποτροπίαζουσας ή επιδεινούμενης νόσου να υπάρχει άμεση ενημέρωση του 

φακέλου για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων. 

Η διαδικασία της χορήγησης του ραδιοφαρμάκου και τα βήματα του πρωτοκόλλου που 

εφαρμόστηκαν ήταν τα εξής: Αρχικά, σε κάθε ασθενή χορηγήθηκαν 20-25 mCi 99mTc-

Depreotide ενδοφλεβίως (740MBq). Η συσκευασία που χρησιμοποιήθηκε περιείχε ένα φιαλίδιο 

με 47 μg Depreotide (NeoSPECTTM) την οποία προμηθεύει η εταιρεία «Ενόρασις» από την CIS 

Βio International (με έδρα την Γαλλία). Η σήμανση του ραδιοφαρμάκου με Tc-99m έγινε 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μετά την παρέλευση 3-4 ωρών από την χορήγηση 

του ραδιοφαρμάκου πραγματοποιήθηκε απεικόνιση σε υβριδική γ-κάμερα, η οποία είχε 

ενσωματωμένο αξονικό τομογράφο χαμηλής διακριτικής ικανότητας (SPECT/low resolution CT) 

της εταιρείας General Electric (Millenium VG with «Hawkeye» system, GE Medical Systems). 

Tο πρωτόκολλο απεικόνισης περιελάμβανε:  

Α. Στατικό ολόσωμο σπινθηρογράφημα: τοποθέτηση του ασθενή σε ύπτια θέση στο κρεβάτι 

της γ-κάμερα για την λήψη προσθιοπίσθιας ολόσωμης απεικόνισης (WB acquisition), με φορά 

από το κεφάλι προς τα πόδια. Για την ακρίβεια η απεικόνιση περιελάμβανε πρόσκτηση 

(acquisition) των δεδομένων με την μέθοδο step-and-shoot έως και το ήμισυ των μηρών. Το κάθε 

βήμα πρόσκτησης διαρκούσε 180 δευτερόλεπτα, ενώ η μήτρα που χρησιμοποιήθηκε ήταν  

256x1024. Χρησιμοποιήθηκαν κατευθυντήρες (collimators) χαμηλής-ενέργειας, υψηλής-

ανάλυσης οι οποίοι είναι κατάλληλοι για το παράθυρο ενέργειας του Τεχνητίου (140 keV). 

Β. Τομογραφική μελέτη σε συνδιασμό με αξονική τομογραφία χαμηλής διακριτικής 

ικανότητας (SPECT/low resolution CT imaging): η SPECT επικεντρώθηκε στον τράχηλο και 

στον θώρακα ή στην κοιλιά ή και στις δύο ανατομικές περιοχές. Η επιλογή της περιοχής 

ενδιαφέροντος για SPECT/CT βασίστηκε στα ευρήματα από τον ολοσωματικό έλεγχο που είχε 
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προηγηθεί και από τις πληροφορίες που παρήχε το λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς.  Οι 

ρυθμίσεις για την SPECT ήταν οι εξής: μέγεθος μήτρας 128x128, 120 προβολές σε σύνολο 3600, 

ενώ κάθε προβολή λάμβανε χώρα ανά 3o  (angular step) και διαρκούσε 20 δευτερόλεπτα η κάθε 

μια (acquisition time 20 sec per angle). Αμέσως μετά την τομογραφική μελέτη ακολουθούσε 

αξονική τομογραφία (low resolution CT) στις ίδιες ακριβώς περιοχές με την SPECT, χωρίς την 

μετακίνηση του ασθενούς. Οι ρυθμίσεις για το CT ήταν: συνολική περιστροφή της λυχνίας 2160, 

με τομές πάχους 10 mm, διάρκειας 14 δευτερόλεπτα η κάθε τομή (slice time) ενώ η  διαφορά 

δυναμικού ήταν ρυθμισμένη στα 140 kV (voltage) και η ένταση του ρεύματος στα 2.5 mA. Το 

μέγεθος της μήτρας (matrix size) ήταν 256x256.  

Αμέσως μετά την απεικόνιση με 99mTc-depreotide, χορηγούνταν 6-7 mCi (300-370 MBq) 

Κιτρικού Γαλλίου (Ga-67 citrate) ενδοφλέβια στους ασθενείς και η απεικόνιση λάμβανε χώρα 

μετά από 48 ώρες. Το πρωτόκολλο απεικόνισης ήταν το ίδιο με αυτό που περιγράφηκε για το 
99mTc-depreotide και στις ίδιες ανατομικές περιοχές ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των 

δεδομένων, με την διαφορά ότι οι ρυθμίσεις της γ-κάμερας είχαν προσαρμοστεί στα φυσικά 

χαρακτηριστικά του Ga-67. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλοι κατευθυντήρες 

(medium-energy), δεδομένου ότι το Ga-67 έχει διαφορετική ενεργότητα από αυτήν του Tc-99m. 

Το παράθυρο ενέργειας (energy window) ορίστηκε 20% στα 93 keV, 15% στα 185 keV και 20% 

στα 300 keV ενώ οι ρυθμίσεις του χρόνου πρόσκτησης δεδομένων (acquisition time settings) 

ήταν: 240 δευτερόλεπτα για κάθε στατική λήψη κατά την ολόσωμη απεικόνιση, ενώ για την 

τομογραφία ο χρόνος ήταν 30 δεύτερα για κάθε προβολή. Το μέγεθος της μήτρας ήταν 64x64.   

Η επεξεργασία των δεδομένων  από την SPECT/CT που ελήφθησαν βασίστηκε σε ειδικό 

λογισμικό με την ονομασία «Volumetric for Hawkeye», σε τερματικό υπολογιστή με περιβάλλον 

«Xeleris», έκδοση 1.0. Για την ανακατασκευή των τομών  εφαρμόστηκε «αλγόριθμος iterative» 

(ordered-subset expectation maximization algorithm) με δύο επαναλήψεις και δέκα υποδιαιρέσεις 

(subsets), ενώ ακολούθησε η εφαρμογή φίλτρων (3-dimentional filtering, Butterworth, order 10, 

0.45 frequency cut-off για το Tc-99m και  0.35 για το Ga-67) . Η διόρθωση εξασθένησης της 

ακτινοβολίας (attenuation correction) πραγματοποιήθηκε αυτόματα βάση των χαρτών διέλευσης 

που ελήφθησαν από την CT, χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το  Tc-99m και το  

Ga-67 του γραμμικού συντελεστή εξασθένησης για το νερό (linear attenuation coefficient for 

water).  

Αρχικά έγινε ποιοτική (οπτική) σύγκριση των απεικονιστικών ευρημάτων του 99mTc-

depreotide με το 67Ga-citrate, σε συνάρτηση με τα ευρήματα από την CT, πριν και μετά την 

θεραπεία. 
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Η αξιολόγηση των ευρημάτων από τον ολοσωματικό έλεγχο και από το SPECT/CT, τόσο του 

Ga-67 όσο και του 99mTc-Depreotide, πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από δύο πυρηνικούς 

ιατρούς, αρχικά κάθε ένας ξεχωριστά και έπειτα σε συνδυασμό. Οι τυχόν διαφορετικές 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις που προέκυψαν λύθηκαν έπειτα από συζήτηση. Ο πυρηνικός ιατρός 

κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων δεν είχε γνώση της κλινικής πορείας του ασθενούς και των 

λοιπών διαγνωστικών πληροφοριών, οι οποίες  θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ερμηνεία των 

απεικονιστικών ευρημάτων. Τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας κάθε ασθενή, τα γνωμάτευε 

κάθε φορά ο ίδιος ειδικός Ακτινολόγος.  Τα ευρήματα και από τις δύο ραδιοϊσοτοπικές μεθόδους, 

εκτιμήθηκαν βάσει των συμπερασμάτων από τις μεθόδους της συμβατικής σταδιοποίησης και 

των στοιχείων που προέκυψαν από την παρακολούθηση της κλινικής πορείας των ασθενών 

(follow up). Τελικά, έγινε άμεσος συσχετισμός του βαθμού πρόσληψης των δύο ραδιοφαρμάκων 

στις αντίστοιχες προσβεβλημένες περιοχές (θέσεις νόσου) με τον ιστολογικό τύπο των 

λεμφωμάτων.  

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου στις θέσεις νόσου, 

υπολογίσθηκαν οι λόγοι πρόσληψης του ρ/φ στην βλάβη προς το υπόβαθρο (T/B) (target-to-

background). Για τον υπολογισμό των λόγων οριοθετήθηκαν οι  περιοχές ενδιαφέροντος (regions 

of interest, ROIs) σε διαδοχικές μετωπιαίες τομές διορθωμένες ως προς την εξασθένηση των 

ιστών (attenuation-corrected). Οι περιοχές ενδιαφέροντος (ROIs) περιελάμβαναν ολόκληρη την 

περιοχή της βλάβης και βρίσκονταν σε αντιστοιχία  και  στις δύο απεικονίσεις (Ga-67 και 99mTc-

depreotide). Η βασική μέτρηση περιέλαβε τον μέσο όρο των κρούσεων που προέκυψε από τις 

περιοχές της εκάστοτε βλάβης.  

Στην περίπτωση μονοεστιακής εντόπισης της βλάβης ανά περιοχή (πχ μασχαλιαία χώρα, 

τράχηλος, μεσοθωράκιο κλπ), η σύγκριση είναι δυνατό να γίνει απευθείας μεταξύ της 

απεικόνισης με 99mTc-Depreotide και Ga-67 αφού υπολογιστούν οι αντίστοιχοι λόγοι T/B.  Στην 

περίπτωση όμως που προκύψουν περισσότερες από μία εστίες, τότε θα πρέπει να ληφθεί ο μέσος 

όρος των εστιών πρόσληψης για κάθε ραδιοφάρμακο ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση. 

Ως background ορίστηκε είτε μια φυσιολογική περιοχή του μεσοθωρακίου, είτε μια 

περιοχή με φυσιολογική πρόσληψη στα μαλακά μόρια. Γενικά για τον υπολογισμό του 

background εφαρμόστηκε ο εξής κανόνας: τα background ROIs τοποθετήθηκαν στις 

ετερόπλευρες φυσιολογικές περιοχές ή στην περίπτωση που οι ετερόπλευρες περιοχές δεν είχαν 

φυσιολογική πρόσληψη, οριοθετήθηκαν σε περιοχές που γειτνίαζαν με την βλάβη, οι οποίες 

παρουσίαζαν μη παθολογική πρόσληψη του ρ/φ. 
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Τελικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίστηκε μια μέση τιμή του λόγου όγκος προς 

background (Τ/Β) για το σύνολο των παθολογικών ευρημάτων και για κάθε ραδιοφάρμακο 

χωριστά. Η σύγκριση των τιμών που προκύπτουν οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα ποιό 

ραδιοφάρμακο καθηλώνεται εντονότερα στις βλάβες. 

Η πρόσληψη στο μυελό των οστών ποσοτικοποιήθηκε με παρόμοιο τρόπο, συγκρίνοντας 

την πρόσληψή του με τη φυσιολογική πρόσληψη στο μεσοθωράκιο.  

Οι προσλήψεις στο ήπαρ και τον σπλήνα υπολογίστηκαν με διαφορετική διαδικασία σε 

σχέση με τις θέσεις νόσου στις υπόλοιπες ανατομικές περιοχές. Οι μετρήσεις έγιναν στις οπίσθιες 

ολόσωμες λήψεις (WB), από τις οποίες υπολογίστηκε ο  λόγος των μέσων κρούσεων ανά pixel 

στην περιοχή της βλάβης, προς την πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή του μηρού 

(background). Οι φυσιλογικές τιμές πρόσληψης του ρ/φ στον μυελό των οστών, στο ήπαρ και στο 

σπλήνα καθορίστηκαν από τους ασθενείς που δεν υπήρχε υποψία προσβολής αυτών των 

οργάνων.  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το “SPSS v.12” για τα Windows. Η 

στατιστική σύγκριση των ποιτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία χ2 κατά ζεύγη 

(McNemars test) ενώ για τη σύγκριση των αριθμητικών δεδομένων εφαρμόστηκε μη 

παραμετρική μέθοδος κατά ζεύγη (Wilcoxon test).   
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Β3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Β3.1 Γενική σύγκριση GΑ-67 και  99mTc-depreotide 

Στην κατηγορία των πρωτοδιαγνωσθέντων, η συχνότερα υποβληθείσα απεικονιστική 

μέθοδος που πραγματοποιήθηκε στους ασθενείς της μελέτης για την αρχική σταδιοποίηση, ήταν 

η αξονική τομογραφία, η οποία χρησίμευσε ως μέθοδος αναφοράς (gold standard) προκειμένου 

να γίνει σύγκριση  με τα απεικονιστικά ευρήματα που ελήφθησαν από τις ραδιοϊσοτοπικές 

εξετάσεις του Ga-67 και 99mTc-depreotide.  

Από την καταγραφή της διάρκειας παρακολούθησης της χρονικής περιόδου μετά τη θεραπεία 

προέκυψαν τα εξής στοιχεία: το μέσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης (follow-up) για τους 

εξεταζόμενους ασθενείς ήταν 14.6 μήνες, με 6 μήνες το ελάχιστο και 28 μήνες το μέγιστο 

(τυπική απόκλιση=8.1 μήνες). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 13 ασθενείς απεβίωσαν, 58 

θεωρήθηκαν ελεύθεροι νόσου (μετά από διάφορους τύπους θεραπείας), ενώ οι υπόλοιποι 20 

είχαν είτε υπολλειματική νόσο ή είχαν υποτροπιάσει και ήταν ακόμη σε θεραπεία ή είχαν 

αξιολογηθεί πρόσφατα για απόκριση σε εναλλακτική θεραπεία. Οι ασθενείς θεωρήθηκαν ως 

ελεύθεροι νόσου μόνο αν είχαν συμπληρώσει 6 μήνες μετά τη θεραπεία χωρίς σημάδια 

υποτροπής. Είκοσι από τους ασθενείς χάθηκαν στην παρακολούθηση.  

Συνολικά ακολουθήθηκαν 142 μελέτες ασθενών, 56 πριν την θεραπεία και 86 μετά, 

παρατηρήθηκε ότι συνολικά σε 113 περιπτώσεις (79.6%) το Ga-67 και το 99mTc-depreotide ήταν 

σύμφωνα (σε 84  και τα δύο ρ/φ ήταν σύμφωνα με θετικό αποτέλεσμα, ενώ  σε 29 περιπτώσεις 

και τα δύο ήταν σύμφωνα με αρνητικό αποτέλεσμα), σε 6 περιπτώσεις (4,2%) το Ga-67 ήταν 

θετικό και το 99mTc-depreotide αρνητικό, ενώ σε 23 περιπτώσεις (16.2%) το Ga-67 αρνητικό και 

το 99mTc-depreotide θετικό (Πίνακας Β3).  

 

Πίνακας Β3:  Συμφωνία/αναντιστοιχία  Ga-67/DEPREOTIDE πριν και μετά τη θεραπεία 

Πριν τη θεραπεία Μετά τη Θεραπεία Πριν+Μετά τη 
θεραπεία

Αριθμός περιστατικών  
48 36 84 GA+/DEPR+ 
2 27 29 GA-/DEPR- 
1 5 6 GA+/DEPR- 
5 18 23 GA-/DEPR+ 

56 86 142 ΣΥΝΟΛΟ
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Στον Πίνακα Β4 γίνεται περιγραφική σύγκριση των αποτελεσμάτων Ga-67 και 99mTc-depreotide 

στο σύνολο των περιστατικών. Η σύγκριση χωρίζει συνοπτικά τις περιπτώσεις στις εξής 

κατηγορίες: (α) το Ga-67 εμφάνισε καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με το 99mTc-depreotide, 

(β) και τα δύο ραδιοφάρμακα ήταν ισοδύναμα, γ) το 99mTc-depreotide εμφάνισε καλύτερα 

αποτελέσματα συγκριτικά με το Ga-67.  

 

Πίνακας Β4: Σύγκριση του Ga-67 με το  99mTc-depreotide στο σύνολο των περιστατικών (142). 

Δεν λαμβάνεται υπόψιν ο τύπος του λεμφώματος (περιγραφική παρουσίαση).  

 

* όπου GA=Ga-67 και DEPR= 99mTc-Depreotide 
 

Οι παραπάνω κατηγορίες επμεριέχουν  επιμέρους υποκατηγορίες. Αναλυτικότερα,  η 

κατηγορία που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου το Ga-67 ήταν ποιοτικά ανώτερο του 99mTc-

Depreotide (GA>DEPR), δύναται να ισχύουν τα εξής: 

 α). Αμφότερες μεν οι ραδιοϊσοτοπικές εξετάσεις να είναι θετικές (True Positive-TP), το Ga-67 

όμως να έχει εντονότερη πρόσληψη στα σημεία της βλάβης,  είτε να έχει εντοπίσει περισσότερες 

θέσεις νόσου σε σχέση με το 99mTc-depreotide.  

 β). Το Ga-67 να έχει αληθώς θετικό (TP) αποτέλεσμα, ενώ το 99mTc-depreotide ψευδώς αρνητικό 

(FN)  

γ).   Το Ga-67 να έχει αληθώς αρνητικό (TN) αποτέλεσμα, ενώ το 99mTc-depreotide ψευδώς 

θετικό (FP) 

δ). Το 99mTc-depreotide να εμφανίζει πρόσληψη στον θύμο αδένα (TH), το οποίο θεωρείται 

αντιδραστική υπερπλασία στη θεραπεία και κατ’επέκταση ψευδώς θετικό εύρημα. 

 Αντίστοιχα στην περίπτωση που τα δύο ραδιοφάρμακα είναι ισοδύναμα (GA=DEPR), οι 

συνδυασμοί που μπορεί να προκύψουν εκτός από τις αληθείς θετικές περιπτώσεις είναι και τα 

δύο ρ/φ να εμφανίζουν αληθώς αρνητικά αποτελέσματα ή ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ GA ΜΕ DEPREOTIDE (Ποσοστά Ποιοτικών Μετρήσεων) 

Πριν τη θεραπεία Μετά τη θεραπεία  

17 (30.9%) 24 (27.6%) 41%   GA>DEPR* 

14 (25.5%) 40 (46%) 54%   GA=DEPR 

24 (43.6%) 23 (26.4%) 47%   GA<DEPR 

55 87 142  (ΣΥΝΟΛΟ) 
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Στην περίπτωση όπου το 99mTc-depreotide είναι ποιοτικά ανώτερο του Ga-67 (GA<DEPR) 

ισχύουν οι αντίστοιχες παρατηρήσεις της πρώτης κατηγορίας προσαρμοσμένες υπέρ του 99mTc-

depreotide, με την διαφορά ότι σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει ψευδής πρόσληψη του Ga-67 

στον θύμο αδένα. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε τη διαγνωστική απόδοση, πριν και μετά τη θεραπεία, των τριών 

απεικονιστικών τεχνικών (Ga-67, 99mTc-depreotide, CT), καταγράφοντας τον αριθμό των αληθώς 

θετικών (TP), αληθώς αρνητικών (ΤΝ), ψευδώς θετικών (FP), και ψευδώς αρνητικών (FN) 

περιστατικών. Παρατηρήσαμε ότι 55 περιστατικά πριν τη θεραπεία και 38 μετά τη θεραπεία ήταν 

θετικά στη νόσο (πίνακας Β5), ενώ 49 περιστατικά μετά τη θεραπεία ήταν αρνητικά στη νόσο για 

το Ga-67 και το 99mTc-depreotide, καθώς και για το CT. Υπολογίσθηκε η ευαισθησία, η 

ειδικότητα και η ακρίβεια πριν και μετά τη θεραπεία για κάθε μία τεχνική καθώς και οι τιμές 

θετικής και αρνητικής πρόγνωσης (η ευαισθησία για την CT πριν τη θεραπεία είναι 100% εφόσον  

δεν υπάρχουν ψευδώς θετικά (FP)). Παρακάτω δίνονται οι μαθηματικές σχέσεις υπολογισμού της 

ευαισθησίας, ειδικότητας, ακρίβειας, θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας. 

 

Ευαισθησία (Sensitivity)=
TP

TP FN+
 

 

Ειδικότητα (Specificity)= 
TN

TN FP+
 

 

Ακρίβεια (Accuracy)= 
TP TN

TP TN FP FN
+

+ + +
 

 

Θετική Προγνωστική αξία (PPV)= 
TP

TP FP+
 

 

Αρνητική Προγνωστική αξία (NPV)= 
TN

TN FN+
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Πίνακας Β5: Διαγνωστική απόδοση, περιγράφεται ο αριθμός των περιπτώσεων που εμφάνισαν ή 

όχι νόσο (πριν και μετά τη θεραπεία). Υπολογισμός ευαισθησίας, ειδικότητας, ακρίβειας, PPV, 

NPV για κάθε μία τεχνική απεικόνισης 

Διαγνωστική Απόδοση-1  

(Πριν τη θεραπεία) 

Διαγνωστική Απόδοση-2  

(Μετά τη θεραπεία)
  

GA67 DEPR CT GA67 DEPR CT   

48 52 54 31 35 31 TP 

0 0 0 13 22 29 FP 

0 0 0 36 27 20 TN 

7 3 1 7 3 7 FN 

87.3% 94.5% 98.2% 81.6% 92.1% 81.6% Sensitivity 

- - - 73.5% 55.1% 40.8% Specificity 

87.3% 94.5% 98.2% 77.0% 71.3% 58.6% Accuracy 

100% 100% 98% 70.5% 61.4% 52%
PPV (Positive 

Predictive Value) 

0% 0% - 83.7% 90% 74%
NPV (Negative 

Predictive Value) 

 
Στον παραπάνω πίνακα απεικονίζεται η ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια για κάθε μία από τις 

τρεις τεχνικές πριν και μετά τη θεραπεία. Το 99mTc-depreotide εμφανίζεται να έχει μεγαλύτερη 

ευαισθησία από το Ga-67 και την CT μετά θεραπεία, ενώ χαμηλότερη ειδικότητα από το Ga-67.  

Στο σύνολο των εξετάσεων Ga-67 και 99mTc-depreotide, η ευαισθησία ήταν 84.9% και 93.5% 

αντίστοιχα, ενώ η ειδικότητα ήταν 73.5% and 55.1% αντίστοιχα. Η συνολική ακρίβεια ήταν 81% 

για το Ga-67 και 80.3% για το 99mTc-depreotide, όπως περιγράφετε στον Πίνακα Β6. 

Ο Πίνακας Β6 συγκεντρώνει τα συνολικά ποσοστά  ευαισθησίας, ειδικότητας και ακρίβειας και 

των τριών τεχνικών. 

 
Πίνακας Β6: Συνολικά ποσοστά Ευαισθησίας, Ειδικότητας και Ακρίβειας για Ga-67, 
99mTc-depreotide and CT. 

 Ga Depreotide CT

Overall Sensitivity 84.9% 93.5% 92.4%

Overall Specificity 73.5% 55.1% 40.0%

Overall Accuracy 80.9% 80.3% 73.9%
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Β3.2 Σύγκριση σε νόσο Hodgkin 

Από τους 47 ασθενείς που μελετήθηκαν με νόσο Hodgkin, οι 24 εμφάνισαν oζώδη σκλήρυνση 

(nodular sclerosis classic Hodgkin’s lymphoma), οι 12  τον υπότυπο της μεικτής κυτταροβρίθειας 

(mixed cellularity classic Hodgkin’s lymphoma), τέσσερις εμφάνισαν τον υπότυπο πλούσιο σε 

λεμφοκύτταρα (lymphocyte-rich classic Hodgkin’s lymphoma), ένας ασθενής με 

λεμφοκυτταρική απογύμνωση (lymphocyte depleted), 2 με  τον οζώδη λεμφοεπικρατητικό Τύπο  

(nodular lymphlocyte predominant Hodgkin’s lymphoma) και 4 ασθενείς με αταξινόμητο 

κλασσικό λέμφωμα Hodgkin. 

 Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 69 εξετάσεις, εκ των οποίων 25 στο αρχικό στάδιο της νόσου, 

32 μετά τη θεραπεία και 12 κατά την παρακολούθηση (follow-up). Για τις 69 περιπτώσεις με HD 

υπολογίσθηκε η ευαισθησία και ειδικότητα των δυο τεχνικών Ga-67 και 99mTc-depreotide πριν 

και μετά την θεραπεία, όπως επίσης πριν και μετά τη θεραπεία μαζί.  

 

Πίνακας Β7: Ευαισθησία και ειδικότητα Ga-67 και 99mTc-depreotide στη νόσο Hodgkin 

 
Πριν τη θεραπεία Μετά τη θεραπεία  Πριν και Μετά μαζί 

 
GA-1 DEPR-1 GA-2 DEPR-2 GA-1 & 2 DEPR-1 & 2

TP 23 25 10 15 33 40 

TN 0 0 23 15 23 15 
FP 0 0 4 12 4 12 
FN 2 0 7 2 9 2 

  
Sensitivity 92% 100% 58.8% 88.2% 78.6% 95.2% 
Specificity  85.2% 55.6% 85.2% 55.6% 
Accuracy  75% 68.2% 81.2% 79.7% 

 
 
 Παρατηρούμε ότι η ειδικότητα του Ga-67 και του 99mTc-depreotide εμφανίζεται η ίδια στις 

στήλες «μετά την θεραπεία» και στις στήλες «πριν και μετά τη θεραπεία μαζί». Αυτό συμβαίνει 

λόγω της απουσίας αληθώς αρνητικών περιπτώσεων εξ’ορισμού στα περιστατικά που 

απεικονίστηκαν πριν την θεραπεία, γιατί οι ασθενείς που προσέρχονταν στο Eργαστήριο της 

Πυρηνικής Ιατρικής για απεικόνιση, ήταν επισήμως διαγνωσμένοι για λέμφωμα. Άρα ο λόγος 

TN/TN+FP που διέπει τον ορισμό της ειδικότητας δεν υφίσταται γιατί ΤΝ=0.  
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Αν γίνει σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μελέτης στο σύνολο των ασθενών 

και στις 69 εξετάσεις με νόσο Hodgkin, ανεξαρτήτως ιστολογικού τύπου, προκύπτει ότι σε 18 

περιπτώσεις το Ga-67 ήταν ανώτερο του 99mTc-depreotide (ποσοστό 26,1%), ενώ το τελευταίο 

υπερείχε του  Ga-67 σε 28 εξετάσεις με αντίστοιχο ποσοστό 40,6%. Στο 33.3% των 

περιπτωσεων, το 99mTc-depreotide εμφανίζεται ισάξιο του Ga-67. 
Στον πίνακα Β8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σύγκρισης Ga-67 (GA) και 99mTc-

depreotide (DEPR) για τις αληθώς θετικές περιπτώσεις όλων των υποκατηγορίων νόσου Hodgkin 

του πληθυσμού των ασθενών της μελέτης. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής σύγκρισης 

απεικονίζονται στα δεξιά του πίνακα. Παρατηρούμε οτι το 99mTc-depreotide υπερέχει σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στο 62% των περιπτώσεων. Αντιπροσωπευτικά, παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα από τον ιστολογικό τύπο της οζώδους σκλήρυνσης (nodular sclerosis), όπου 

καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών (σύνολο 24), προκύπτει ότι σε 13 

περιστατικά, το 99mTc-Depreotide υπερέχει του Ga-67 (ποσοστό 68.4%), ενώ σε ένα μόνο 

περιστατικό συμβαίνει το αντίθετο (περίπου 5 %). Επίσης στον Πίνακα Β8 αντιπαραβάλλονται ο 

συνολικός αριθμός των θέσεων νόσου που ανιχνεύθηκαν και η μέση πρόσληψη του 

ραδιοφαρμάκου στους διάφορους τύπους λεμφώματος.  

Απο την σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι 

υπάρχει σαφής υπεροχή του 99mTc-depreotide έναντι του Ga-67, στην οζώδη σκλήρυνση και την 

Classical mixed cellularity όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.    

Στις υπόλοιπες υποκατηγορίες, για τον λόγο ότι ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, θα 

μιλήσουμε για τάση και όχι για σαφή συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, στο Classical lymphocyte rich 

φαίνεται ότι υπάρχει τάση υπεροχής του Ga-67, ενώ σε όλες τις υπολοιπες περιπτώσεις (Classical 

lymphocyte depleted, Classical unclassified, Nodular lymphocyte predominant), η τάση υπεροχής 

κλίνει υπέρ του 99mTc-depreotide. Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και από την σύγκριση 

των ποσοτικών μετρήσεων (λόγοι Τ/Β). Το 99mTc-depreotide εντόπισε σαφώς μεγαλύτερο 

αριθμό θέσεων νόσου σε όλες τις υποκατηγορίες πλην του Classical lymphocyte rich. Συνολικά 

σε όλες τις περιπτώσεις νόσου Hodgkin της μελέτης, το 99mTc-depreotide εντόπισε 190 θέσεις 

νόσου, έναντι 153 του Ga-67. 



Πίνακας Β8: Σύγκριση μεταξύ Ga-67 και DEPR σε διάφορους υπότυπους του Hodgkin λεμφώματος για αληθώς θετικές 

 
Αρ. Θέσεων 

Νόσου 

Μέσες τιμές πρόσληψης 

(T/B) 
Αριθμός περιπτώσεων 

 DEPR  GA  DEPR GA DEPR>GA DEPR=GA 
DEPR<

GA  

Classical, nodular sclerosis 83 64 3.63 3.14 13 5 1 

Classical, mixed cellularity 58 42 3.89 4.23 5 3 4 

Classical, lymphocyte rich 11 21 3.14* 5.51 0 0 2 

Classical, lymphocyte depleted 8 0 1.75* 1.00 2 0 0 

Classical, unclassified 22 8 2.51* 1.92 4 0 1 

Nodular lymphocyte 

predominant 
8 3 3.4* 2.04 2 0 0 

TOTAL 
190 

138 3.53±1.96* 3.18±2.38 26 (61.9%) 8 (19.0%) 
8 

(19.0%) 

 

* στατιστικά σημαντική διαφορα (p<0.01) σε σύγκριση με το GA



 ΕΙΚΟΝΑ Β1. Ασθενής με ανθεκτική νόσο οζώδους σκλήρυνσης, μετά από χημειοθεραπεία. 

Απεικονίζονται επιλεγμένες τομές  SPECT/CT fusion όπου  (A) το Ga-67  ήταν αρνητικό.  

Αντιθέτως το 99mTc depreotide (B) κατέδειξε αυξημένη συγκέντρωση του ρ/φ στους πυλαίους και 

υποτροπιδικούς λεμφαδένες, ενδεικτικό ενεργούς νόσου. 
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ΕΙΚΟΝΑ Β2. Ασθενής με νόσο Hodgkin, οζώδης σκλήρυνση. Τόσο το γαλλιο όσο και το 

Neospect απεικονίζουν με επιτυχία τις θέσεις νόσου. Στην αριστερή πλευρά της εικόνας 

απεικονίζεται ο ασθενής με Ga-67 (WB, coronals SPECT, SPECT/CT fusion). Οι αντίστοιχες 

εικόνες για το Neospect εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά της εικόνας 
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Εικόνα Β3.  Αντιδραστική υπερπλασία του θύμου αδένα σε ασθενή 23 ετών με νόσο Hodgkin 

(οζώδης σκλήρυνση), μετά από χημειοθεραπεία. Απεικονίζονται SPECT/CT εικόνες και 

στεφανιαίες τομές (coronal), (A)  του γαλλιου και (B) του νεοσπεκτ όπου παρατηρείται έντονη 

πρόσληψη του ρ/φ στην περιοχή του θύμου (βέλη). Στην αντίστοιχη ανατομική περιοχή το 

γάλλιο είναι αρνητικό. 
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Β3.3 Σύγκριση σε Non-Hodgkin Λέμφωμα  

Οι ασθενείς με νόσο NHL που συμμετείχαν στην μελέτη, ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες 

ανάλογα με τον βαθμό επιθετικότητας του λεμφώματος από τον οποίο είχαν προσβληθεί 

(Πίνακας Β9), προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους ασθενείς με επιθετικό (aggressive) NHL: Λέμφωμα από 

κύτταρα μανδύα, λέμφωμα Burkitt, Β λεμφοβλαστικό λέμφωμα, διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β 

κύτταρα, λέμφωμα μεσοθωρακίου (θυμικό) από μεγάλα Β κύτταρα, οζώδες λέμφωμα βαθμού 

κακοήθειας 3. 

Στη δεύτερη ομάδα συγκαταλέγονται οι ασθενείς με μέτριας επιθετικότητας (intermediate) μη 

Hodgkin λέμφωμα: Οζώδες με βαθμό κακοήθειας ένα και δύο (grade 1&2), λεμφαδενικό 

λέμφωμα οριακής ζώνης. 

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τα NHL ήπιου βαθμού επιθετικότητας (indolent): εξωλεμφαδενικό 

λέμφωμα οριακής ζώνης (ΜALT), λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα. 

Στην τέταρτη ομάδα συγκαταλέγονται τρεις μόνο υποκατηγορίες του Τ μη Hodgkin λεμφώματος 

στις οποίες ανήκει ο πληθυσμός των ασθενών που συμμετείχε στη μελέτη: Περιφερικό Τ 

λέμφωμα, Τ λεμφοβλαστικό και αγγειοανοσοβλαστικό Τ λέμφωμα. Και οι τρεις αυτές 

υποκατηγορίες ανήκουν στα επιθετικού τύπου Τ-NHL. 

Στον παρακάτω πίνακα Β9 απεικονίζονται συγκεντρωμένα τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά όλων των περιπτώσεων NHL, ο αριθμός των θέσεων νόσου με τις μέσες τιμές 

πρόσληψης για τα δύο ραδιοφάρμακα (λόγοι TUM/BKGR). Προκύπτει ότι το Ga-67 υπερτερεί 

του 99mTc-depreotide στις περισσότερες περιπτώσεις επιθετικού λεμφώματος και από τις 

ποιοτικές και από τις ποσοτικές συγκρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε 18 εξετάσεις Aggressive B- 

NHL το Ga-67 είναι καλύτερο του 99mTc-depreotide, και μόνο σε 5 συμβαίνει το αντίθετο. Στις 

αληθώς θετικές περιπτώσεις (στα δεξιά του Πίνακα Β9) το ποσοστό υπεροχής του Ga-67 

ανέρχεται στο 66.7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 99mTc-depreotide αγγίζει μόλις το 18,5%.         

Στις υπόλοιπες όμως ομάδες NHL η εικόνα είναι διαφορετική και συγκεκριμένα, στην όμαδα 

ενδιάμεσου βαθμού κακοήθειας φαίνεται ότι υπάρχει η τάση υπεροχής του 99mTc-depreotide 

έναντι του Ga-67 και από τις ποιοτικές και από τις ποσοτικές συγκρίσεις: το 99mTc-depreotide  

είναι ανώτερο του Ga-67 σε 3 περιπτώσεις, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει σε 2 μόνο περιπτώσεις. 
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Πίνακας Β9. Συγκριτικά αποτελέσματα Ga-67 και 99mTc-depreotide για το Non-Hodgkin’s 
Λέμφωμα (* στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05)) 

 Αρ. Θέσεων 
Νόσου 

Μέσες τιμές 
πρόσληψης (t/bk) Αριθμός Περιπτώσεων 

 DEPR GA DEPR GA DEPR>GA DEPR=GA DEPR<GA

Mantle cell 2 15 1.35* 4.04 0 0 3 

Burkitt 1 1 5.20 10.50 0 0 1 

Precursor B-cell 

lymphoblastic 
1 1 5.10 4.25 1 0 0 

Diffuse large B-cell 41 43 2.98* 3.94 3 3 11 

Mediastinal 

(thymic) large B-

cell 

3 3 3.19 3.04 1 1 1 

Follicular grade 3 4 7 1.97 2.92 0 0 2 

AGGRESSIVE B-

NHL  
52 70 2.82±1.50* 4.02±2.52 5 (18.5%) 4 (14.8%) 18 (66.7%) 

     

Follicular grade 1-2 22 15 3.18* 2.70 3 1 1 

Marginal zone nodal 10 10 4.35 5.29 0 2 1 

INDERMEDIATE 

B-NHL  
32 25 3.42±2.28 3.85±2.81 3 (37.5%) 3 (37.5%) 2 (25.0%) 

     

MALT 11 5 2.20* 1.18 3 0 1 

Small lymphocytic 20 8 6.30* 4.13 3 1 0 

INDOLENT B-

CELL NHL  
31 13 4.25±3.06* 3.66±4.01 6 (75.0%) 1 (12.5%) 1 (12.5%) 

     

Peripheral T-cell 27 14 5.02* 4.71 3 1 0 

Precursor T-cell 

lymphoblastic 
1 0 4.20 1.00 1 0 0 

Angio-

immunoblastic T-

cell 

6 6 1.25 1.83 0 0 1 

T-CELL NHL  34 20 4.26±3.50* 3.61±4.59 4 (66.7%) 1 (16.7%) 1 (16.7%) 
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Στους ασθενείς που άνηκαν στα ηπίου βαθμού επιθετικότητας (indolent) NHL, φαίνεται ότι 

το  99mTc-depreotide έχει την τάση κι εδώ να υπερτερεί σημαντικά του Ga-67 στις ποιοτικές και 

στις ποσοτικές συγκρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε 6 περιπτώσεις Low Grade NHL το 99mTc-

Depreotide είναι καλύτερο του Ga-67 (σε ποσοστό 75%), και μόνο σε μία περίπτωση το Ga-67 

είναι καλύτερο του  99mTc-depreotide. 

Στον πίνακα Β10 απεικονίζεται η ευαισθησία και ειδικότητα για όλες τις κατηγορίες NHL.  

 

Πίνακας Β10 Ευαισθησία και Ειδικότητα για το NHL Λέμφωμα 

NHL Aggressive Intermediate Low Grade T-CELL ALL

 GA DEPR GA DEPR GA DEPR GA DEPR

TP 25 24 9 10 6 6 5 6

TN 5 6 3 3 3 2 2 1

FP 8 7 1 1 0 1 0 1

FN 1 2 3 2 0 0 1 0

ALL 39 39 16 16 9 9 8 8 

          

SENS 96.2% 92.3% 75% 83.3% 100% 100% 83.3% 100%

SPEC 38.5% 46.2% 75% 75% 100% 66.7% 100% 50%

 

Στην κατηγορία των επιθετικών NHL, οι πιο εντυπωσιακές και άξιες λόγου διαφορές 

παρατηρήθηκαν στα λεμφώματα τύπου mantle-cell (στην Εικόνα Β4 απεικονίζεται μια τέτοια 

περίπτωση). Στην περίπτωση των λεμφωμάτων diffuse large B-cell (DLBC), το depreotide 

εντόπισε τον ίδιο αριθμό θέσεων νόσου που απεικονίστηκαν με το Ga-67, όμως ο βαθμός της 

πρόσληψης ήταν φανερά χαμηλότερος. Μια τέτοια περίπτωση απεικονίζεται στην Εικόνα Β9. 

Υπήρξαν όμως μερικές ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις. Το depreotide ήταν καλύτερο και στους τρεις 

ασθενείς με τύπο λεμφώματος T-cell/histiocyte-rich subtype of DLBC (βλέπε εικόνα Β7). Σε 

αντίθεση με το επιθετικό B-cell NHL, το depreotide αποδείχθηκε καλύτερο ή ισοδύναμο του Ga-

67 στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χαμηλού βαθμού κακοήθειας NHL, όπως στο γαστρικό 

MALT (εικόνα Β6) ή στο low grade follicular NHL.  Το ίδιο παρατηρήθηκε σε ορισμένους  

ασθενείς με T-cell NHL που συμμετείχαν  στην παρούσα μελέτη: στην εικόνα Β10 απεικονίζεται 

ασθενής με  αναπλαστικό Τ λέμφωμα, όπου το depreotide είναι έντονα θετικό, ενώ το Ga-67 

ψευδώς αρνητικό. 
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Εικόνα Β4. Ασθενής με λέμφωμα τύπου μανδύα. Απεικονίζονται στο (A) Ga-67 WB  και στο 

(B) Ga-67 SPECT/CT όπου διακρίνεται έντονη πρόσληψη του ρ/φ στην τραχηλική και 

μασχαλιαία περιοχή (ΔΕ). Στις αντίστοιχες εικόνες με Tc-99m-depreotide (C, D) διακρίνεται η 

σαφώς μικρότερου βαθμού καθήλωση του ρ/φ στις αντίστοιχες ανατομικές περιοχές. 

Επιπροσθέτως, κατά την απεικόνιση με Tc-99m-depreotide στις SPECT/CT εικόνες (D) 

εμφανίζονται πρόσθετες βλάβες στην αριστερή μασχαλιαία χώρα. Επίσης παρατηρείται διάχυτα 

μειωμένη πρόσληψη στον σπλήνα στην ολόσωμη λήψη (C), γεγονός ενδεικτικό σπληνικής 

διήθησης από την νόσο. 
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Εικόνα Β5. Ασθενής με nodal marginal zone B-cell NHL:  A) Ga-67 WB scan και επιλεγμένες 

μετωπιαές τομογραφικές τομές στις οποίες απεικονίζεται η βλάβη (συνέχεια στην επόμενη 

σελίδα) 
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...συνέχεια  εικόνας Β5 

B) Οι αντίστοιχες εικόνες του Tc-99m-depreotide. Είναι εμφανές ότι το Depreotide ήταν ανώτερο 

του Ga-67 σε αυτή την περίπτωση, καθώς απεικόνησε με μεγαλύτερη ευκρίνεια τις θέσεις νόσου 

στον τράχηλο, μεσοθωράκιο, στις μασχαλιαίες και βουβωνικές χώρες. Επιπλεόν, ισχνή 

πρόσληψη του Tc-99m-depreotide από τον μυελό των οστών, όπως απεικονίζεται στις οπίσθιες 

μετωπιαίες λήψεις στο κάτω τμήμα της εικόνας Β, συμβαδίζει με μυελική διήθηση. 
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Εικόνα Β6.  Πρόσθιες στατικές λήψεις (A, B) και επιλεγμένες εγκάρσιες τομές στο επίπεδο του 

στομάχου (C,D) σε έναν ασθενή με γαστρικό MALT λέμφωμα. Η πρόσληψη  του  Depreotide 

στο τοίχωμα του στομάχου (B,D; ευθεία βέλη) είναι σημαντικά υψηλότερη  σχετικά με αυτή του 

Ga-67 (A,C αγκυλωτά βέλη). 
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Εικόνα Β7. Ασθενής με T-cell/histiocyte-rich subtype of Diffuse Large B-cell NHL. 

Παρατηρείται αυξημένη πρόσληψη του depreotide από τον λεμφικό ιστό, ο οποίος περιβάλλει το 

αορτικό τόξο (γαμψά κόκκονα βέλη), ενώ στην απεικόνιση με Ga67 η αντίστοιχη ανατομική 

περιοχή που υποδεικνύεται με τα ευθεία μαύρα βέλη, εμφανίζεται φυσιολογική (ψευδώς 

αρνητική). 
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Εικόνα Β8. Ασθενής με low-grade Follicular NHL. Το Depreotide αναδεικνύει σαφώς καλύτερα 

τις θέσεις νόσου που παρατηρούνται στους λεμφαδένες του μεοσοθωρακίου. 
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Εικόνα Β9. Ασθενής με Diffuse Large B-cell NHL. Το Ga-67 απεικονίζει με ευκρίνεια την θέση 

νόσου στο μεσοθωράκιο, σε αντίθεση με το Depreotide όπου η πρόσληψή του από την βλάβη 

είναι σημαντικά μικρότερη.  
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Εικόνα Β10. Απεικονίζεται περιστατικό αναπλαστικού T μη Hodgkin λεμφώματος, όπου το Ga-

67 ήταν αρνητικό σε αντίθεση με το depreotide που ήταν έντονα θετικό. 
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Β3.4 Σύγκριση σε διήθηση ήπατος – σπληνός – μυελού των οστών   

Διαφορετικά αποτελέσματα και ανόμοια πρότυπα πρόσληψης παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο 

ραδιοφαρμάκων κατά την απεικόνιση του ήπατος, του σπλήνα και κατά την  διήθηση του μυελού 

των οστών. 

Σε ό,τι αφορά τον σπλήνα, στα πλαίσια της κλινικής διερεύνησης έγιναν εργαστηριακές 

εξετάσεις όπου διαγνώστηκαν 17 περιπτώσεις με συμμετοχή του στη νόσο. Τις 11 από αυτές 

ανίχνευσε το 99mTc-depreotide, όπου  παρατηρήθηκε διάχυτη μείωση της πρόσληψης του από 

τον σπλήνα (με φυσιολογικό T/B cut-off ίσο με 0.52), σε δύο περιπτώσεις αναγνωρίστηκαν 

εστιακά ελλείμματα και σε άλλες τρεις εξεσημασμένη σπληνομεγαλία με φυσιολογική πρόσληψη 

και χωρίς ελλείμματα πρόσληψης. Η συνολική ευαισθησία του 99mTc-depreotide  για όλες αυτές 

τις περιπτώσεις φτάνει το 94,1%. Στην εικόνα Β4 απεικονίζεται μια περίπτωση ασθενούς με 

σπληνική διήθηση, όπου είναι εμφανής η μειωμένη πρόσληψη του 99mTc-depreotide από τον 

σπλήνα. Ψευδώς θετικά ευρήματα παρατηρήθηκαν σε δύο ασθενείς, στον ένα με φυσιολογικό σε 

μέγεθος σπλήνα και στον άλλο με ήπια σπληνομεγαλία. Σημειώθηκαν συνολικά 5 περιπτώσεις με 

μειωμένη πρόσληψη  κατά την αρχική διάγνωση, στις οποίες  μετά την θεραπεία η πρόσληψη του 

ρ/φ στον σπλήνα ήταν φυσιολογική. Το Ga-67 αντίθετα, στα αληθώς θετικά ευρήματα, 

παρουσίασε διαφορετικό πρότυπο ανάδειξης της βλάβης, με εστιακά ή διάχυτα αυξημένη 

καθήλωση του ρ/φ ή ακόμη και σπληνομεγαλία σε 8 από τις 17 θετικές για νόσο περιπτώσεις  

(47.1%).  

Στην ανίχνευση διήθησης από νόσο στο ήπαρ, η ευαισθησία του 99mTc-depreotide ηταν χαμηλή 

(45.5%  ή 5/11 περιπτώσεις). Τα αληθώς θετικά ευρήματα εκδηλώθηκαν με διάχυτα μειωμένη 

πρόσληψη του ρ/φ από το ήπαρ (με cut-off του λόγου  T/B στο  0.60), ενώ δεν μπόρεσε να 

ανιχνεύσει τις εστιακές βλάβες που είχαν εντοπιστεί από τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους. 

Σημειώθηκαν 9 ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα οποία όλα, εκτός από ένα, προέκυψαν από 

ασθενείς που απεικονίσθηκαν μετά τη χημειοθεραπεία. Σε πέντε από αυτούς τους ασθενείς 

αναφερόταν στον ιατρικό τους φάκελο ότι υπέστησαν ηπατική κίρρωση και ηπατοτοξικότητα 

λόγω της χημειοθεραπείας. Το Ga-67 από την πλευρά του ανίχνευσε μόνο 2 ασθενείς με ηπατική 

συμμετοχή στην νόσο, που εκδηλώθηκε ως αυξημένη εστιακή αύξηση της πρόσληψής του από 

την βλάβη. 
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Πίνακας  Β11: Διαγνωστικά αποτελέσματα 

99mTc-depreotide - Ga-67 στην περίπτωση 

του σπληνός  

 

DEPR 

ΣΠΛΗΝΟΣ 

GA-67 

ΣΠΛΗΝΟΣ 
  

11 8 TP 

122 124 TN 

2 0 FP 

6 9 FN 

141 141  
   

94.1% 47.1% SENS 

98.4% 100% SPEC 

97.8% 94.9% ACCUR 

85.7% 100% PPV 

99.2% 94.7% NPV 

2  focal defects

0.14286  FPR 

 

Πίνακας Β12: Διαγνωστικά αποτελέσματα 

απεικόνισης 99mTc-depreotide - Ga-67 

στην περίπτωση του ήπατος. 

 

DEPR 

ΗΠΑΤΟΣ 

GA-67 

ΗΠΑΤΟΣ 
 

5 2 TP 

119 - TN 

9 0 FP 

6 9 FN 

 

45.5% 16.7% SENS 

93.0% - SPEC 

88.6% - ACCUR 

35.7% - PPV 

94.4% - NPV 
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Στην περίπτωση της διήθησης του μυελού των οστών, το 99mTc-depreotide εμφάνισε 

παθολογικά μειωμένη και ανομοιογενή καθήλωση (T/B<2.0) στον μυελό στους 4 από τους  11 

ασθενείς με θετική βιοψία (36.4%). Στην εικόνα 5 απεικονίζεται ένας τέτοιος ασθενής. Σε μια 

περίπτωση, το depreotide έδειξε σαφή ομοιογενή μείωση πρόσληψης στο μυελό των οστών αλλά 

η βιοψία δεν έδωσε κανένα ίχνος διήθησης. Σε άλλους 6 ασθενείς με διήθηση, οι οποίοι 

απεικονίστηκαν πριν την θεραπεία, παρουσιάστηκε διάχυτα αυξημένη πρόσληψη του 99mTc-

depreotide (T/B>5.2) και/ή επέκταση του μυελού πέραν του ανώτερου τριτημορίου  του μηρού, 

δυστυχώς όμως αυτό το πρότυπο καθήλωσης του ρ/φ εμφανίστηκε και σε άλλους 7 ασθενείς 

χωρίς διήθηση του μυελού. Έγινε επίσης σύγκριση των αντίστοιχων εικόνων πριν και μετά την 

θεραπεία σε ασθενείς με αρνητική βιοψία μυελού και φάνηκε ότι η πρόσληψη του ρ/φ από τον 

μυελό των οστών ήταν σημαντικά μικρότερη μετά την χημειοθεραπεία (p=0.003), ενώ οι 

ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία εξαιρέθηκαν από τις μετρήσεις. Το Ga-67 από 

την δική του οπτική γωνία, δεν μπόρεσε να ανιχνεύσει καμία από τις 11 θετικές περιπτώσεις στην 

βιοψία. Επίσης, και οι δύο ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι απέτυχαν να εντοπίσουν μία περίπτωση με 

διήθηση των οστών, ενω σε δύο άλλες περιπτώσεις περιέγραψαν παρόμοια εύρηματα: αυξημένη 

καθήλωση των ρ/φ σε προσβεβλημένο με νόσο οστό ή μεγάλο έλλειμμα πρόσληψης σε άλλο 

οστό επίσης διηθημένο από την νόσο. 

Πίνακας Β13: Αποτελέσματα πρόσληψης του Depreotide στην περίπτωση διήθησης του μυελού 

των οστών 

Depreotide 

TP 4 

FN 7 

FP- Πριν 1 

FP- Μετά 2 

Ευαισθησία 36.4 

 

Β3.5 Ψευδώς θετικά ευρήματα 

Συνολικά υπήρξαν 13 ψευδώς θετικά αποτελέσματα για το Ga-67 και 22 για το 99mTc-

depreotide. Τα ψευδώς θετικά ευρήματα του 99mTc-depreotide περιελάμβαναν επτά περιπτώσεις 

υπερπλασίας του θύμου αδένα μετά από χημειοθεραπεία, μία περίπτωση εγγεφαλικού 

μηνιγγιώματος, δύο περιπτώσεις με φυματίωση, μια με πνευμονία μετά από χημειοθεραπεία, δύο 

περιπτώσεις πνευμονίτιδας μετά από ακτινοθεραπεία και μία με σύνδρομο Sjogren. Το Ga-67 

ήταν αληθώς αρνητικό στις 6 από τις 7 περιπτώσεις υπερπλασίας του θύμου. Στην εικόνα Β3 

απεικονίζεται μια τέτοια περίπτωση. Το Ga-67 ήταν επίσης αρνητικό στην περίπτωση του 
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μηνιγγιώματος, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ήταν κι αυτό ψευδώς θετικό όπως το 
99mTc-depreotide. Ο ασθενής με σύνδρομο Sjogren ήταν μια περίπτωση λεμφώματος τύπου 

marginal zone της αριστερής παρωτίδας κατά την αρχική εμφάνιση της νόσου στην οποία και τα 

δυο ραδιοφάρμακα έδειξαν αυξημένη πρόσληψη στην ετερόπλευρη παρωτίδα. Τα υπόλοιπα 

ψευδώς θετικά ευρήματα και των δύο ρ/φ αποδόθηκαν  στην ανομοιογενή συγκέντρωση κυρίως 

στους πυλαίους και μεσοθωρακικούς λεμφαδένες. Με το 99mTc-depreotide, παρατηρήθηκαν σε 

μερικά περιστατικά ψευδείς εστιακές συμμετρικές προσλήψεις στις μασχαλιαίες χώρες 

αμφοτερόπλευρα. Αυτό αποδόθηκε στη φυσιολογική απεικόνιση των ιδρωτοποιών αδένων, χωρίς 

συνοδό παθολογία σε αυτή την περιοχή. Επίσης, έντονη πρόσληψη του 99mTc-depreotide 

παρατηρήθηκε στους μασχαλιαίους λεμφαδένες ομόπλευρα από την πλευρά της χορήγησης και 

πάντα μετά από εξαγγείωση του ρ/φ. Αναγνωρίζοντας αυτό το ανεπιθύμητο γεγονός κατά τις 

πρώτες χορηγήσεις, δόθηκε μεγάλη προσοχή, ώστε ολόκληρη η ποσότητα του ραδιοφαρμάκου να 

εγχύεται ενδοφλέβια και να μην εξαγγειώνεται.  

Β3.6 Ga-67 και 99mTc-depreotide στην αρχική σταδιοποίηση της νόσου 

Κατά την διάρκεια της αρχικής σταδιοποίησης του λεμφώματος, το Ga-67 ήταν θετικό σε 48 

περιπτώσεις ενώ το 99mTc-depreotide σε 52 από τους 55 ασθενείς. Στον πίνακα Β14 γίνεται η 

σύγκριση μεταξύ των δύο ρ/φ. Αποτελέσματα των εξετάσεων μετά τη θεραπεια απεικονιζονται 

και σε αυτόν τον πίνακα άλλα αναφέρονται και παρακάτω. Οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες σε 

συνδιασμό (Ga-67 και 99mTc-depreotide μαζί) είχαν θετικό αποτέλεσμα σε 53 ασθενείς, ενώ η CT 

σε 54 ασθενείς. Η μόνη περίπτωση όπου η CT παρουσίασε ψευδώς αρνητικό εύρημα, ήταν σε 

έναν ασθενή με γαστρικό MALT λέμφωμα στομάχου, όπου η διάγνωση ούτως ή άλλως 

προκύπτει με την γαστρική βιοψία.  

 

Πίνακας Β14: Σύγκριση μεταξύ Ga-67 και Depreotide στα διαφορετικά στάδια αξιολόγησης του  
                        λεμφώματος. 

Αριθμος Ασθενών Στάδιο της 
θεραπείας Both 

TP* 
Both 
TN* 

Both 
FP* 

Both 
FN*

DEPR 
TP 

GA67 
FN

DEPR TN 
GA67 FP

DEPR FP 
GA67 TN 

DEPR 
FN 

GA67 TP

Πριν την 
θεραπεία 

47 
(85.5) 

0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.6) 5 (9.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8)

Μετά την 
θεραπεία 

17 
(27.4) 

21 
(33.9) 

8 
(12.9) 

0 (0.0) 4 (6.5) 3 (4.8) 8 (12.9) 1 (1.6)

Κατά την 
παρακολο
ύθηση 

12 
(48.0) 

4 (16.0) 2 (8.0) 0 (0.0) 3 (12.0) 0 (0.0) 3 (12.0) 1 (4.0)

 
*TP=True Positive, TN=True Negative, FP=False Positive, FN=False Negative 
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Για τις βλάβες πάνω από το διάφραγμα και οι δύο ραδιοϊσοτοπικές μέθοδοι εμφάνισαν 

υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση νόσου του λεμφικού ιστού (Ga-67 89.6%, depreotide 93.3%). 

Το 99mTc-depreotide αποκάλυψε περισσότερες βλάβες από το CT και το Ga-67 σε 20-30% των 

ασθενών, οι περισσότεροι από αυτούς με νόσο Hodgkin, ενώ υποεκτίμησε την έκταση της νόσου 

στο 13-28% των ασθενών. Πάντως, οι εξωλεμφαδενικές βλάβες απεικονίστηκαν λιγότερο 

αποτελεσματικά (πίνακας Β15) και σε ότι αφορά τους ενδοκοιλιακούς και πυελικούς λεμφαδένες, 

η ευαισθησία και των δύο ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων ήταν φτωχή: Το Ga-67 ήταν θετικό σε 11 

από τις 22 περιπτώσεις και το 99mTc-depreotide σε 5 απ’αυτές (50.0% και 22.7% αντίστοιχα). Στο 

ίδιο συμπέρασμα οδηγούμαστε εάν συγκρίνουμε και την ειδικότητα ανά βλάβη. Τα ευρήματα 

κατά την προσβολή του ήπατος και του σπλήνα από την νόσο έχουν αναφερθεί παραπάνω. Οι 

παθολογικοί βουβωνικοί λεμφαδένες απεικονίστηκαν συχνότερα με το 99mTc-depreotide από ότι 

με το Ga-67 και την CT. 

 
Πίνακας Β15: Θέσεις Νόσου που ανιχνεύθηκαν από Ga-67, Tc-99m depreotide και CT 
κατά το αρχικό στάδιο της νόσου 
 
Θέσεις Νόσου Hodgkin’s Λέμφωμα Non-Hodgkin’s Λέμφωμα 
  GA DEPR CT GA DEPR CT 

Lymphatic 117 121 119 60 71 74Πάνω από 
το 
διάφραγμα 

Extra-
Lymphatic 

2 2 4 5 5 8

Abdominal 
and pelvic 
LN* 

7 3 13 7 3 39

Liver 0 1 1 0 4 6
Spleen 2 5 5 4 8 8

Κάτω από 
το 
διάφραγμα 

Inguinal 
LN 

0 16 4 4 10 9

Other  0 0 5 7 6 5
 

Στους ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin η απεικόνιση με Ga-67 και 99mTc-depreotide οδήγησε 

σε δυσμενέστερο στάδιο νόσου σε 2 (8%) και 8 (32%) ασθενείς αντίστοιχα. Οι ασθενείς με ήπιο 

κλινικό στάδιο νόσου Ι ή ΙΙ έφταναν στο 64% (πίνακας Β16) και σε 4 περιπτώσεις η ανεύρεση 

παθολογικών βουβωνικών αδένων από το 99mTc-depreotide ανέβασε το στάδιο από το ΙΙ στο ΙΙΙ. 

Σε 3 ασθενείς το στάδιο Ι εξελίχθηκε σε ΙΙ λόγω της ανεύρεσης επίσης από το 99mTc-depreotide 

περισσότερες από μία λεμφαδενικές θέσεις νόσου ή παραμονή νόσου σε προσβεβλημένο 

πνεύμονα. Λόγω του αναδρομικού χαρακτήρα της μελέτης, καμία από τις προαναφερθήσες 

θέσεις νόσου δεν επιβεβαιώθηκε με βιοψία ή με πρόσθετες απεικονιστικές μεθόδους.  
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Πίνακας Β16   Κλινική ταξινόμηση των πρωτοδιαγνωσθέντων κατά Ann Arbor  

 

Αντιστρόφως, οι ραδιοϊσοτοπικές εξετάσεις υποβάθμησαν το στάδιο της νόσου σε ποσοστό 

28-32% των ασθενών, κυρίως λόγω της φτωχής ευαισθησίας της μεθόδου στην ανίχνευση των 

παθολογικών κοιλιακών λεμφαδένων και κατ’επέκταση στην υποεκτίμηση της έκτασης της 

νόσου. Στο NHL τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν ακόμη μικρότερα με αναβάθμηση σταδίου σε 2 

από τους 30 ασθενείς (6,6%), ενώ υποβάθμηση σταδίου συνέβη στο 30-43% περιστατικών 

Β3.7 Ga-67 και 99mTc-depreotide στην επανασταδιοποίηση μετά θεραπεία  

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έλαβαν χώρα μετά την θεραπεία εκτιμήθηκαν βάση 

της κλινικής αξιολόγησης της νόσου και των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από την 

παρακολούθηση των ασθενών. Ο μέσος όρος του χρόνου παρακολούθησης των ασθενών που 

συμμετείχαν στην μελέτη ήταν 14,6 μήνες (με τυπική απόκλιση τους 8,1 μήνες) με μικρότερο 

χρόνο τους 6 και μεγαλύτερο τους 28 μήνες.  Ασυμφωνία των αποτελεσμάτων της διάγνωσης 

μεταξύ Ga-67 και 99mTc-depreotide σημειώθηκε σε 25 από τις 87 μελέτες του πρωτοκόλλου 

(πίνακας Β14). Η ευαισθησία, ειδικότητα, ακρίβεια, ο θετικός και αρνητικός προγνωστικός 

παράγων για το Ga-67 ήταν 81.6%, 73.5%, 77.0%, 70.5% και 83.7%, ενώ για το 99mTc-depreotide 

αντίστοιχα ήταν 94.7%, 57.1%, 73.6%, 63.2% και 93.3%. Δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές αναφορικά με τις παραπάνω τιμές. Όπως εξηγείται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο, ο 

συνδιασμός των ραδιοϊσοτοπικών μελετών οδήγησαν σε αύξηση της ευαισθησίας και της 

αρνητικής προγνωστικής αξίας στο 100%. Πάντως, εάν συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς 

όλα τα θετικά ευρήματα και από τους δύο ραδιοιχνηθέτες, η ειδικότητα θα μειωθεί στο 51%. Το 
99mTc-depreotide έδειξε ότι έχει ουσιαστική συμβολή και αξία σε 23 από τις 87 μελέτες (26.4%). 

Στις 12 από αυτές, οι οποίες αφορούσαν υπολοιπόμενο όγκο περιγραφέντα από την CT, το 99mTc-

Τύπος 
Λεμφώματος 

Κλινικό Στάδιο*. Αριθμός Ασθενών (%) 

 Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ Στάδιο ΙΙΙ Στάδιο IV 
Hodgkin’s 
Λέμφωμα 

4 (16.0) 12 (48.0) 7 (28.0) 2 (8.0) 

Aggressive B-
cell NHL 

7 (41.2) 3 (17.6) 2 (11.8) 5 (29.4) 

Intermediate 
grade B-cell 
NHL 

0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 

Indolent B-cell 
NHL 

2 (28.6) 0 (0.0) 1 (14.3) 4 (57.1) 

T-cell 
Λέμφωμα 

0 (0.0) 1 (25.0) 1 (25.0) 2 (50.0) 
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depreotide δεν παρουσίασε καμμία πρόσληψη (uptake), ενώ το Ga-67 ήταν ψευδώς θετικό σε μία 

περίπτωση. Σε επτά περιπτώσεις, 2 επιθετικών NHL και 5 νόσου Hodgkin, το θετικό 99mTc-

depreotide προέβλεψε μεταγενέστερη υποτροπή της νόσου, ενώ η CT περιέγραφε μη ειδικά 

ευρήματα. Αντίστοιχα το Ga-67 ήταν αρνητικό σε τέσσερες από τις προηγούμενες περιπτώσεις.  

Τέλος, σε 3 περιπτώσεις, το 99mTc-depreotide περιέγραψε νόσο μεγαλύτερης έκτασης από αυτή 

που περιέφραφε η CT. Αντίστροφα, η CT ήταν ανώτερη σε 24 παριστατικά (27.6%), είτε με την 

αποκάλυψη περισσότερων θέσεων νόσου (n=18) είτε με την διάψευση ψευδώς θετικών 

σπινθηρογραφικών αποτελεσμάτων (n=6).  

Β3.8 Συνδυασμένη ερμηνεία αποτελεσμάτων  Ga-67 και 99mTc-depreotide 

Στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση των ραδιοϊσοτοπικών μελετών (τo Ga-67 και 99mTc-depreotide 

μαζί αναγράφονται ως NUCL στον πίνακα Β17) έναντι της αξονικής τομογραφίας (CT). 

Προτιμήθηκε να γίνει η σύγκριση με αυτόν τον τρόπο και όχι ξεχωριστά η κάθε ραδιοϊσοτοπική 

εξέταση,  γιατί λόγω των πολλών συγκριτικών παραμέτρων στους πίνακες θα ήταν δυσνόητη και 

δαιδαλώδης η εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων.  

Συγκρίνοντας λοιπόν τις συνδυασμένες ραδιοϊσοτοπικές μελέτες με τις απεικονίσεις από τις 

CT, παρατηρήθηκε ότι οι πρώτες ήταν θετικές σε 53 ασθενείς, ενώ η CT ήταν θετική σε 54. Η 

μια μοναδική περίπτωση που αξιολογήθηκε ως ψευδώς αρνητική στην ΑΤ αφορούσε έναν 

ασθενή με λέμφωμα MALT στον στόμαχο.  

 
Πίνακας Β 17: Σύγκριση CT  με Ραδιοϊσοτοπικές μελέτες (NUCL, Ga-67 και 99mTc-depreotide) 

ανεξαρτήτου τύπου λεμφώματος 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ (Ποιοτική Σύγκριση %) 

 Πριν τη θεραπεία Μετά τη θεραπεία
CT>NUCL 20 (36.4%) 19 (21.8%)
CT=NUCL 29 (52.7%) 47 (54%)
CT<NUCL 6 (10.9%) 21 (24.1%)
Συνολο 142 55 87 

 
Οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες ανίχνευσαν περισσότερες θέσεις νόσου από εκείνες που 

πραγματοποιήθηκαν με CT σε 6 περιπτώσεις, οδηγώντας έτσι σε αύξηση του σταδίου νόσου 

τριών ασθενών (5.5%). Σε ποσοστό 36.4% των περιπτώσεων η CT φάνηκε ανώτερη των 

ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων, κυρίως στην εύρεση περισσότερων θέσεων νόσου στην περιοχή της 

κοιλίας. Το 99mTc-depreotide συγκεκριμένα απέτυχε να ανιχνεύσει βλάβη στους κοιλιακούς 

λεμφαδένες σε όλες τις περιπτώσεις, εξαιτίας της υψηλής εντερικής ενεργότητας. Όμως, 

εξετάσεις SPECT/CT στην περιοχή της κοιλίας πραγματοποιήθηκαν μόνο σε 12 περιπτώσεις. 
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Στον πίνακα Β18 αναγράφονται επίσης και τα συγκριτικά ποσοστά της ποιοτικής εκτίμησης 

μεταξύ των ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων και της CT. 

Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

Ga-67 και 99mTc-depreotide, ούτε σε ό,τι αφορά την ευαισθησία, ούτε την ειδικότητα. Οι μόνες 

στατιστικά σημαντικές διαφορές υπήρξαν μεταξύ των ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων (Nuclear 

studies) έναντι της CT σχετικά με την ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

(Β18) όπου παρουσιάζονται οι στατιστικές συγκρίσεις της ευαισθησίας και της ειδικότητας 

μεταξύ ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών (Nuclear Studies-NUCL) και CT. Εφαρμόσθηκε το chi-square 

test κατά ζεύγη (McNemar test) για τον υπολογισμό της στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των 

τεχνικών που συγκρίνονται στον πίνακα.  Παρατηρούμε, ότι στατιστικά σημαντική διαφορά 

υπήρξε μόνο όσον αφορά την ειδικότητα μεταξύ του ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων με την CΤ με 

P=0.03 (<0.05), λόγω των υπολειμματικών μαζών που ανιχνεύει η CT μετά την θεραπεία . 

 

Πίνακας Β18: Στατιστική σύγκριση μεταξύ NUCL/CT και DEPR/CT 

 Συγκριση Μετά τη 
Θεραπεία 

  SENS SPEC 
NUCL TP /CT FN 8 14
NUCL TN /CT TP 4 4

P 0.39 0.03 
 

Πάντως, το τελικό και ουσιαστικό συμπέρασμα που προκύπτει εάν γίνει η σύγκριση της 

ειδικότητας και ευαισθησίας μεμονωμένα για κάθε ρ/φ και σε συνδυασμο (nuclear studies) πριν 

και μετά την θεραπεία, ειναι ότι ο συνδυασμός Ga-67 και 99mTc-depreotide αυξάνει και την 

ευαισθησία και την ειδικότητα. 
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Β4  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Β4.1 Σύγκριση Ga-67 με  99mTc-depreotide 

Η παρούσα μελέτη κατέδειξε αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ Ga-67 και 99mTc-depreotide 

στην απεικόνιση του λεμφώματος. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στους διαφορετικούς μηχανισμούς 

καθήλωσης στο σημείο της βλάβης, στην διαφορετική βιοκατανομή των δύο ραδιοφαρμάκων 

στον οργανισμό και βεβαίως στην μεγάλη ετερογένεια και στο πλήθος των υποκατηγοριών του 

λεμφώματος, με την διαφορετική ιστολογική προέλευση, κλινική πορεία και πρόγνωση της κάθε 

υποκατηγορίας. Επίσης στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε την διαφορετικότητα των δύο ρ/φ, 

δεν πρέπει να αγνοηθεί ο παράγοντας της ατομικής ιδιοσυγκρασίας του κάθε ασθενή που έχει 

παίξει σε μερικές περιπτώσεις αρκετά σημαντικό ρόλο στον βαθμό της πρόσληψης των ρ/φ. 

Σε γενικές γραμμές, το Ga-67 φάνηκε να είναι καλύτερο από το 99mTc-depreotide στα 

επιθετικά NHL, ενώ το αντίθετο συνέβαινε στα χαμηλής κακοήθειας Β και Τ λεμφώματα 

(Πίνακες B8 και B9). Tα ευρήματα της παρούσας μελέτης, συμβαδίζουν με αυτά της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. Επίσης φάνηκε ότι το Ga-67 προσλαμβάνεται έντονα στη νόσο Hodgkin και στα 

υψηλής κακοήθειας NHL ενώ το αντίθετο συμβαίνει για το follicular NHL. Η ευασθησία του Ga-

67 για το MALT και το  small lymphocytic lymphoma είναι χαμηλή [46]. Εχει βρεθεί επίσης ότι 

στα υψηλής κακοήθειας NHL, εκφράζονται λιγότερο συχνά οι υποδοχείς σωματοστατίνης (70%) 

σε σύγκριση με τα ενδιάμεσης και χαμηλής κακοήθειας Β λεμφώματα (91-100%) [65]. Στο 

παρελθόν κάποιες μελέτες in vivo έχουν τεκμηριώσει υψηλή ευαισθησία του SSR 

σπινθηρογραφηματος στη νόσο Hodgkin [77], αντιθέτως η παρούσα μελέτη φαίνεται να 

παρεκλίνει από αυτή την τάση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του lymphocyte rich 

subtype of classical HL ή του  T-cell/histiocyte rich of diffuse large B-cell NHL. Να σημειωθεί 

όμως ότι δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού  περιστατικών με αυτούς τους 

υποτύπους λεμφώματος, γενονός που δυσκολεύει την εξαγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων 

συμπερασμάτων στις συγκεκριμένες υποκατηγορίες. 

Β4.2 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της απεικόνισης με 99mTc-depreotide 

Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκαν ορισμένα πλεονεκτήματα, όμως και σημαντικά 

μειονεκτήματα κατά την απεικόνιση με 99mTc-depreotide σε ασθενείς με λέμφωμα. 

Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα αποτελούν τα χαρακτηριστικά των τεχνητιοπαράγωγων 

ραδιοφαρμάκων, όπως το 99mTc-depreotide, τα οποία προσδίδουν δυνατότητα απεικόνισης 

υψηλής ποιότητας. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ραδιενεργού τεχνητίου βρίσκονται σε πλήρη 

συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές της γ-camera (140keV κλπ) και πέραν από την 

ολόσωμη απεικόνιση, δίνουν και υψηλής ποιότητας εικόνα SPECT, με πολύ ικανοποιητική 
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στατιστική κρούσεων σε αντίστοιχο εύλογο χρονικό διάστημα έκτησης δεδομένων. Ο περαιτέρω 

συνδυασμός και CT χαμηλής ευκρίνειας όπως εφαρμόστηκε στο πρωτόκολλο της διατριβής, δίνει 

πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες για τον ενδελεχέστερο εντοπισμό της βλάβης και την 

ορθότερη διάγνωση. Επίσης, η χρήση τεχνητιοπαραγώγων επιτρέπει την εφαρμογή πρωτοκόλλου 

μίας ημέρας, με σχετικά σύντομο μεσολαβούν διάστημα από την ώρα της χορήγησης του ρ/φ έως 

την απεικόνιση του ασθενούς, γεγονός που δεν συμβαίνει με  ραδιοφάρμακο που δεν βασίζεται 

στο τεχνήτιο, όπως το Ga-67. Άλλο θετικό στοιχείο προκύπτει από τον μικρό χρόνο ημίσειας 

ζωής του τεχνητίου (6 ώρες), που επιτρέπει την χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων ρ/φ για την 

στατιστικά καλύτερη και κατ’επέκταση ποιοτικότερη απόκτηση σπινθηρογραφικής εικόνας. 

Θεωρητικά όμως προκύπτει ένα μειονέκτημα κατά την απεικόνιση την ίδια ημέρα, όπως έλαβε 

χώρα στο παρόν πρωτόκολλο: μπορεί να παρατηρηθεί στην σπινθηρογραφική εικόνα αυξημένη 

ενεργότητα στο background για τον λόγο ότι δεν έχει προλάβει ακόμη το ρ/φ να αποβληθεί από 

αυτόν τον χώρο, γεγονός που δεν συναντάται στην καθυστερημένη απεικόνιση με In-111 ή Ga-

67, εφόσον η ενεργότητα του background έχει μειωθεί σημαντικά στο 48ωρο ή παραπάνω όπου 

γίνεται η απεικόνιση. Ειδικά στην απεικόνιση SSR, η καθυστερημένη απεικόνιση θα μπορούσε 

να δώσει ποιοτικότερη σπινθηρογραφική εικόνα εξαιτίας της αυξησης του λόγου 

στόχος/background με δύο βασικούς μηχανισμούς: πρώτον λόγω της κάθαρσης του ελεύθερου 

ιχνηθέτη από την κυκλοφορία και δεύτερον λόγω της ενσωμάτωσης του συμπλόκου ιχνηθέτης-

ραδιενεργός ουσία (ligand-receptor complexes) στους υποδοχείς των κυττάρων του όγκου. 

Πάντως στην πράξη έχει βρεθεί ότι στα λεμφώματα, παρατηρείται 50% υψηλότερη πρόσληψη 

In-111-pentetreotide στον όγκο κατά την πρώιμη απεικόνιση στις τέσσερις ώρες, σε σχέση με την 

καθυστερημένη στις 24 ώρες, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στους νευροενδοκρινείς όγκους [84]. 

Η βιολογική τεκμηρίωση αυτής της παρατήρησης δεν έχει διευκρυνιστεί.  

Το 99mTc-depreotide παρουσίασε υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση νόσου πάνω από το 

διάφραγμα, όπως και στην ανίχνευση των παθολογικών βουβωνικών λεμφαδένων, ειδικά στο 

HL, στο χαμηλής κακοήθειας B-cell NHL και στο λέμφωμα από  T κύτταρα και μάλιστα σε 

ορισμένες περιπτώσεις εντόπισε περισσότερες θέσεις νόσου από το Ga-67 ή/και τον αξονικό 

τομογράφο. Απεκάλυψε με επιτυχία νόσο σε 7 από τις 9 περιπτώσεις με συμμετοχή του 

δακτυλίου του Waldayer και των αμυγδαλών, κατόπιν χρήσεως SPECT/CT. Δεν σημείωσε όμως 

την ίδια επιτυχία το 99mTc-depreotide και στην εντόπιση της εξωλεμφαδενικής βλάβης (βλέπε 

πίνακα Β 14), όπως και λόγω της φυσιολογικής καθήλωσης του ρ/φ στον ρινικό βλενογόννο, στη 

στοματική κοιλότητα και στους σιελογόνους αδένες προφανώς συγκαλύπτεται πιθανή βλάβη σε 

αυτές τις ανατομικές περιοχές.  

Αυτές οι παρατηρήσεις έρχονται σε πλήρη συμφωνία με αυτές προηγούμενων μελετών [70]. 

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του ρ/φ σε προσβολή του ήπατος και του σπλήνα από την 
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νόσο, φαίνεται ότι τα δεδομένα της παρούσας μελέτης είναι τελείως διαφορετκά με αυτά που 

έχουν έως τώρα δημοσιευθεί. Συγκεκριμένα, ενώ κατά την απεικόνιση με In-111-pentetreotide η 

διασπορά της νόσου σε αυτά τα όργανα απεικονίζεται με ανομοιογενή ή εστιακή πρόσληψη του 

ρ/φ, στην παρούσα μελέτη η συμμετοχή των οργάνων στη νόσο απεικονίστηκε με μειωμένη 

πρόσληψη του depreotide σε ολόκληρη την έκταση του οργάνου ή παρουσία εστιακών 

ελλειμμάτων πρόσληψης. Σχετικά με τον σπλήνα μάλιστα, αυτά τα ευρήματα προσδίδουν 

περισσότερο υψηλή ευαισθησία και λιγότερο υψηλή ειδικότητα. Δύο περιπτώσεις ασθενών με 

ευρήματα διήθησης του σπλήνα κατά την απεικόνιση με depreotide, θεωρήθηκαν ως ψευδώς 

θετικά, γεγονός που μάλλον οφείλεται στην χαμηλή ευαισθησία των άλλων απεικονιστικών 

μεθόδων σε ότι αφορά την διήθηση του σπλήνα [81]. Στην συμμετοχή του ήπατος στη νόσο 

όμως, το 99mTc-depreotide έδωσε λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα: ασθενείς με κίρρωση 

ήπατος ή ηπατοτοξικότητα εμφάνισαν μειωμένη πρόσληψη του ρ/φ στο ήπαρ, πράγμα που 

μειώνει την ευαισθησία του σε σχέση με την συγκεκριμένη ανατομική περιοχή, στην οποία ας 

σημειωθεί δεν παρατηρήθηκαν εστιακές αλλοιώσεις όπως στην περίπτωση του σπλήνα. Πάντως, 

να σημειωθεί ότι η χρήση SPECT/CT στην περιοχή του ήπατος δεν επεκτάθηκε σε όλους τους 

ασθενείς, για τον λόγο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η προσοχή μας επικεντρώθηκε στην 

περιοχή του αυχένα και του θώρακα και δεν περιελάμβανε την λήψη τομογραφικών εικόνων της 

κοιλίας. 

Σχετικά με την πρόσληψη του 99mTc-depreotide από τον μυελό των οστών, η διάχυτα 

μειωμένη πρόσληψη του μπορεί να ερμηνευθεί ως εύρημα με χαμηλή ευαισθησία αλλά υψηλή 

ειδικότητα, ενώ αντίθετα, η αυξημένη πρόσληψη στην περιοχή του μυελού και πολλές φορές 

πέραν αυτής, ερμηνεύεται ως εύρημα αυξημένης ευαισθησίας με χαμηλή όμως ειδικότητα. Αυτά 

τα πρότυπα απεικόνισης ισχύουν πριν την χημειοθεραπεία, διότι κατόπιν αυτής παρουσιάζουν 

περιορισμένη διαγνωστική αξία, πιθανώς λόγω της τοξικότητας της θεραπείας στον μυελό και 

της συνεπαγόμενης μυελικής υποπλασίας, που έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη ικανότητα του 

ραδιοφαρμάκου να καθηλώνεται σε αυτήν την περιοχή. 

Η διάχυτα αυξημένη συγκέντρωση του 99mTc-depreotide στην περιοχή του στομάχου σε δύο 

περιπτώσεις ασθενών με primary gastric MALT lymphoma πριν την έναρξη της θεραπείας, ήταν 

σαφής ένδειξη νόσου σε αυτή την περιοχή. Στις αντίστοιχες περιπτώσεις, το Ga-67 ήταν επίσης 

θετικό, αλλά τα ευρήματα ήταν σαφώς μειωμένης έντασης (εικόνα 6). Αντίστροφα, το 99mTc-

depreotide ήταν αρνητικό σε μία περίπτωση mantle cell NHL με συμμετοχή του στομάχου, όπου 

το Ga-67 ήταν θετικό. Μια προηγούμενη μελέτη αναφέρει απουσία συγκέντρωσης του In-111-

pentetreotide στον στόμαχο σε MALT λέμφωμα στομάχου, ενώ αντίθετα σε ασθενείς με MALT 

λέμφωμα μη γαστρικής προέλευσης, ο στόμαχος απεικονίστηκε επιτυχώς [75]. Αυτή η 

αναντιστοιχία στα απεικονιστικά δεδομένα μεταξύ των δύο ραδιοφαρμάκων σήμανσης 
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υποδοχέων σωματοστατίνης, μπορεί να οφείλεται στην παρουσία των SSR3 αλλά όχι των SSR2 

στα γαστρικά MALT λεμφώματα. Συμπερασματικά, δεδομένου ότι και η ευαισθησία του FDG-

PET αναφέρεται ως χαμηλή σε αυτή την κατηγορία λεμφώματος [83], η απεικόνισή τους 99mTc-

depreotide θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στην εκτίμηση τους. 

 Κατά την απεικόνιση στην κοιλιά, η απεικόνιση με depreotide ανέδειξε ένα μεγάλο 

μειονέκτημα στην προσπάθεια σταδιοποιήσης των ασθενών: η φυσιολογική οδός απέκκρισης του 

ραδιοφαρμάκου από το έντερο, παρεμπόδισε σημαντικά την ανίχνευση νόσου στην κοιλιά, με 

αποτέλεσμα τη σημαντικά χαμηλή ευαισθησία του 99mTc-depreotide στην ανίχνευση νόσου στους 

κοιλιακούς και πυελικούς λεμφαδένες. SPECT/CT στην ευρύτερη ανατομική περιοχή της κοιλιάς 

διενεργήθηκε μόνο στις μισές περιπτώσεις των ασθενών με νόσο στην εν λόγω περιοχή. Εν 

τούτοις, ακόμη και στους ασθενείς στους οποίους έλαβε χώρα η τομογραφική απεικόνιση, δεν 

κατέστη δυνατό να αυξηθεί η ευαισθησία. Η ευαισθησία του Ga-67 ήταν επίσης χαμηλή κατά την 

απεικόνιση της κοιλίας, σημαντικά όμως αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του 99mTc-

depreotide και επιπεροσθέτως βελτιώθηκε με την προσθήκη του SPECT/CT (63.6%) σε σχέση με 

την ολόσωμη απεικόνιση (45.4%). Επισης, σε αντίθεση με άλλες ανατομικές περιοχές, το 99mTc-

depreotide δεν μπόρεσε να φανεί καλύτερο σε καμμία περίπτωση στην ανίχνευση κοιλιακών 

λεμφαδένων από το Ga-67. Θεωρούμε ότι εκτός από την ενεργότητα του background, πιθανά  

στην χαμηλού βαθμού ικανότητα ανίχνευσης κοιλιακών λεμφαδένων από το 99mTc-depreotide  να 

διαδραματίζουν και  βιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με την ποικίλλου βαθμού έκφραση 

των SSR στους προσβεβλημένους από λέμφωμα κοιλιακού λεμφαδένες. Πάντως, χαμηλή 

ευαισθησία στην κοιλιά έχει αναφερθεί σε διάφορες μελέτες και για το pentreotide [72-74,85].  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα αποτελέσματα μελέτης της Cholewinski και των 

συνεργατών σε παιδιατρικούς ασθενείς, εμφανίζουν  το 99mTc-depreotide να απεικονίζει επιτυχώς 

και τις 5 κοιλιακές θέσεις νόσου σε αυτόν τον παιδιατρικό πληθυσμό [78]. Παρά τον μικρό 

αριθμό ασθενών της μελέτης, η ασυμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων αποτελεί σαφή ένδειξη 

της τάσης που παρατηρείται. Πιθανώς τα διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

των μελετών και/ή πιθανή η ανόμοια βιολογική συμπεριφορά του παιδιατρικού λεμφώματος να 

οδηγούν στα διαφορετικά συμπεράσματα μεταξύ της παρούσας μελέτης και αυτής της 

Cholewinski και των συνεργατών. 

Β4.3 Το 99mTc-depreotide στην αρχική σταδιοποίηση του λεμφώματος 

Λόγω της χαμηλής ευαισθησίας του depreotide στην ανίχνευση των παθολογικών κοιλιακών 

λεμφαδένων καθώς και της φυσιολογικής κατανομής του ρ/φ στο ήπαρ και στον μυελό των 

οστών, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από μόνο του στην αρχική σταδιοποιήση του Non 

Hodgkin λεμφώματος, ενώ δίνει καλύτερα αποτελέσματα στο HL.  Σύμφωνα με προηγούμενες 
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δημοσιεύσεις [73,78], οι οποίες σύγκριναν το In-111-pentetreotide με το Tc-99m depreotide, 

εμφανίστηκε  σημαντικό ποσοστό των ασθενών (32%) με HL να μεταπίπτει από το στάδιο Ι στο 

στάδιο ΙΙ. Παρά ταύτα, αυτή η μετάπτωση από το ένα στάδιο στο άλλο δεν θεωρείται σημαντική 

ώστε να τροποποιήσει το θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθεί ο ασθενής. Έτσι τελικά, μόνο 

ένας ασθενής άλλαξε κατηγορία από το αρχικό «ήπιο» στάδιο (Early Stage Favorable Disease) 

στο αρχικό «δυσμενές» στάδιο (Early Stage Unfavorable-Intermediate HD) λόγω της 

παθολογικής πρόσληψης του ρ/φ από τους πνεύμονες.  

Επίσης, άλλοι τέσσερις ασθενείς μεταπήδησαν από το στάδιο ΙΙ στο στάδιο ΙΙΙ λόγω της 

παθολογικής πρόσληψης του 99mTc-depreotide από τους βουβωνικούς λεμφαδένες, δυστυχώς 

χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση αυτού του ευρήματος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι είναι υπό συζήτηση η ειδικότητα του υπό εξέταση ραδιοφαρμάκου στην περιοχή των 

βουβωνικών λεμφαδένων. Κι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ είναι δεδομένη η αυξημένη 

ευαισθησία του 99mTc-depreotide στη ανίχνευση βλάβης στη βουβωνική περιοχή  από την 

παρούσα και από προηγούμενες μελέτες [73,74], δεν είναι όμως συχνή η διασπορά του HL σε 

αυτήν την περιοχή καθώς και στην περιοχή των πυελικών λεμφαδένων. Επίσης, στην παρούσα 

μελέτη σημειώθηκαν δύο περιστατικά με ψευδώς θετικά ευρήματα στους βουβωνικούς 

λεμφαδένες σε ασθενείς οι οποίοι απεικονίστηκαν μετά από έναν χρόνο από το τέλος της 

χημειοθεραπείας και ήταν ελεύθεροι νόσου. 

Σε ό,τι αφορά το NHL, μόνο δύο ασθενείς κατά την αρχική σταδιοποίηση μεταπήδησαν σε 

χειρότερο προγνωστικά στάδιο, ενώ σημαντικό ποσοστό ασθενών μεταπήδησε σε καλύτερο 

στάδιο. 

Β4.4 Το 99mTc-depreotide στην επανασταδιοποίηση του λεμφώματος 

Στην παρούσα μελέτη, το υπό εξέταση ραδιοφάρμακο συνδυάστηκε  με SPECT/CT, 

προκειμένου να αποδείξει την χρησιμότητά του στην εκτίμηση της ύπαρξης ή όχι ενεργού νόσου 

σε ύποπτες παθολογικές περιοχές πάνω από το διάφραγμα, στον σπλήνα, στον στόμαχο και στην 

περιοχή των βουβωνικών λεμφαδένων. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκε ομάδα ασθενών οι 

οποίοι υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία (μερικοί σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία) και κατόπιν 

απεικονίστηκαν για έλεγχο πιθανής υπολοιπόμενης ή υποτροπιάζουσας νόσου. Το αποτέλεσμα 

που προέκυψε ήταν ενθαρρυντικό, αφού καταγράφηκαν μόνο δύο ψευδώς αρνητικές μελέτες σε 

σύνολο 38 ασθενών με υπολοιπόμενη ή υποτροπιάζουσα νόσο. Το Ga-67 ήταν θετικό και στις 

δύο εν λόγω περιπτώσεις, όμως έδωσε ψευδώς αρνητικές απαντήσεις σε άλλες επτά περιπτώσεις 

ασθενών με ενεργό νόσο. Επίσης σε δώδεκα περιπτώσεις, το 99mTc-depreotide διέγνωσε ορθώς 

την απουσία ενεργού νόσου, την στιγμή που η αξονική τομογραφία περιέγραφε την ύπαρξη 

υπολοιπόμενης μάζας σε αυτούς τους ασθενείς. 
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Βεβαίως, η απεικόνιση με 99mTc-depreotide εμφάνισε και ψευδώς θετικά ευρήματα. Ίσως το 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έντονη πρόσληψη του ρ/φ στο ανώτερο πρόσθιο 

μεσοθωράκιο και στις επτά περιπτώσεις με αντιδραστική υπερπλασία του θύμου που σημειώθηκε 

στο σύνολο των ασθενών της μελέτης, μετά από  θεραπεία, συνηθέστερα με την χαρακτηριστική 

δίλοβη κατανομή. Το Ga-67 σε έξι από τις επτά αντίστοιχες περιπτώσεις παρουσίασε πολύ πτωχή 

ή ελάχιστη πρόσληψη. Επαναδραστηριοποίηση του θύμου αδένα μετά την χημειοθεραπεία 

μπορεί εύκολα να συγχυστεί με πιθανή ενεργό νόσο σε αυτό το όργανο. Μάλιστα αποτελεί συχνό 

τέχνημα, τόσο για τις λειτουργικές, όσο και για τις ανατομικές απεικονιστικές μεθόδους [83,46]. 

Πάντως εκτός από την παρούσα μελέτη που αναφέρεται στην πρόσληψη από τον θύμο αδένα 

στους ενήλικες, το ίδιο χαρακτηριστικό έχει αναφερθεί και σε παιδιατρικό πληθυσμό από την 

μελέτη της ομάδας Cholewinsky. Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να οφείλεται στην αυξημένη 

έκφραση των SSR3 υποδοχέων στους ασθενείς με υπερπλασία του θύμου, καθώς και στον 

αυξημένο πληθυσμό Τ λεμφοκυττάρων σε αυτούς τους ασθενείς. Σε αυτό το σημείο να 

αναφέρουμε ότι τα επιθηλιακά κύτταρα του φυσιολογικού θύμου αδένα στον άνθρωπο 

εκφράζουν τους υποτύπους της σωματοστατίνης 1, 2 και 3 [87].  Άλλα ψευδώς θετικά ευρήματα 

της παρούσας μελέτης καταγράφηκαν σε περιοχές με πιθανή φλεγμονώδη διεργασία, καθώς και 

σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, της μασχαλιαίας και βουβωνικής χώρας όπου εμφανίστηκε μη 

ειδική πρόσληψη του 99mTc-depreotide. Επίσης, ήπια συμμετρική πρόσληψη των ιδρωτοποιών 

αδένων της μασχαλιαίας χώρας διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη, αλλά και σε προγενέστερη 

[88]. Συνοψίζοντας, σε ό,τι αφορά τα ψευδώς θετικά ευρήματα, θα ήταν επιθυμητό το 99mTc-

depreotide να είχε υψηλότερο θετικό προγνωστικό δείκτη και ειδικότητα, όμως ενθαρρυντικό 

είναι το συμπέρασμα ότι αυτοί οι δείκτες εμφανίστηκαν λίγο μόνο υποδιέστεροι από αυτούς του 

Ga-67. 

Β4.5 Συνδυασμός  Ga-67 / Depreotide 

Ο συνδυασμός στην απεικόνιση του ίδιου ασθενή και με τα δύο ραδιοφάρμακα της μελέτης 

οδήγησε στο συμπέρασμα ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη σωστή παρακολούθηση των 

ασθενών, για τους εξής λόγους: Πρώτον, δεν διέφυγε κανένα παθολογικό περιστατικό με 

υπολοιπόμενη ή υποτροπιάζουσα νόσο. Δεύτερον, ανιχνεύθηκαν περισσότερες θέσεις νόσου σε 

ολόκληρο το σώμα, ειδικά στην περίπτωση της νόσου Hodgkin, στα χαμηλής και μέσης 

κακοήθειας Β-NHL και στα Τ-NHL λεμφώματα καθώς επίσης και σε μερικές περιπτώσεις 

επιθετικού τύπου NHL. Τρίτον, θα μπορούσαν να αποφευχθούν μερικά ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα με τον συνδυασμό των δύο ρ/φ. Για παράδειγμα, αυξημένη πρόσληψη του 99mTc-

depreotide στον θύμο αδένα σε συνδυασμο με φυσιολογική πρόσληψη του Ga-67, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι μάλλον πρόκειται για υπερπλασία του θύμου αδένα. Επίσης, στην περίπτωση 
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που ένας ασθενής εμφανίσει θετικά ευρήματα στο 99mTc-depreotide, του οποίου η αρχική 

ιστολογική διάγνωση ήταν επιθετικός τύπος λεμφώματος και στην τελευταία εξέταση μετά την 

θεραπεία το  Ga-67 είναι αρνητικό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το 99mTc-depreotide εμφανίζει 

ψευδώς θετικά ευρήματα. Αντίστοιχα, σε έναν ασθενή με μη επιθετικό λέμφωμα και αρνητικό 
99mTc-depreotide, μπορείς να αγνοήσεις την πρόσληψη του Ga-67 στον στόμαχο. 

     Τελικά, με αυτόν τον συνδυασμένο τρόπο ερμηνείας των αποτελεσμάτων, η ειδικότητα της 

εξέτασης για τους ασθενείς που απεικονίστηκαν μετά από θεραπεία, αυξήθηκε από το 51% στο 

73,5%.  

 

Περιορισμοί της παρούσας μελέτης 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς: Πρώτον, παρατηρείται σημαντική 

ετερογένεια του πληθυσμού των ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη. Οι υποκατηγορίες του 

λεμφώματος, ειδικά στο NHL, είναι πολυάριθμες, για αυτό το λόγο, μερικές υποκατηγορίες 

συγκέντρωσαν πολύ μικρό αριθμό περιστατικών προς μελέτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι 

επίφοβη η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε αυτές τις υποκατηγορίες και το μόνο που είναι 

εφικτό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η καταγραφή της τάσης-ένδειξης (ενδεικτικά 

συμπεράσματα). Δεύτερον, οι διάφοροι ασθενείς μελετήθηκαν σε διαφορετικές φάσεις της νόσου 

με μελέτες προ και μετά θεραπείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τρίτον, εξαιτίας του αναδρομικού χαρακτήρα 

της μελέτης, δεν ήταν εφικτό να γίνει ιστολογική επιβεβαίωση θέσεων νόσου που ανακάλυπτε το 
99mTc-depreotide εκ των υστέρων. Ως εκ τούτου, η ειδικότητα του 99mTc-depreotide παραμένει 

αβέβαιη για τα πρωτοδιαγνωσθέντα περιστατικά. Σε ό,τι αφορά όμως τις μελέτες μετά θεραπεία, 

οι πληροφορίες που λήφθηκαν από την παρακολούθηση (follow up) των ασθενών ήταν αξιόπιστο 

σημείο αναφοράς. Τέταρτον, δεν κατέστη δυνατή η SPECT/CT απεικόνιση σε όλες τις 

ανατομικές περιοχές, κυρίως λόγω του χρονικού περιορισμού. Τέλος, τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης δεν συγκρίθηκαν με αυτά της FDG-PET, ο ρόλος της οποίας είναι σημαντικός 

στην διαχείρηση των ασθενών με λέμφωμα. 
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Β5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η χρήση του 99mTc-depreotide στην απεικονιστική 

διερεύνηση των λεμφωμάτων έχει αξία κυρίως στον έλεγχο υπολειμματικής νόσου και στην 

ανίχνευση υποτροπής μετά τη θεραπεία σε ύποπτες για νόσο ανατομικές περιοχές, πάνω από το 

διάφραγμα, στον σπλήνα, στον στόμαχο και στις βουβωνικές χώρες. Αυτό έχει ισχύ για όλους 

τους ιστολογικούς τύπους λεμφώματος, πλην των επιθετικών Β-NHL. 

 Η ποιότητα της απεικόνισης με το 99mTc-depreotide είναι ανώτερη από αυτήν του Ga-67. Το 
99mTc-depreotide είναι καθημερινά διαθέσιμο, η εξέταση ολοκληρώνεται με πρωτόκολλο μίας 

ημέρας και η απορροφούμενη δόση  ακτινοβολίας από τον ασθενή είναι σημαντικά χαμηλότερη 

από αυτή του Ga-67.  

Τα μειονεκτήματα της απεικόνισης με 99mTc-depreotide πηγάζουν από τη φυσιολογική του 

βιοκατανομή (πρόσληψη στο ήπαρ, τον σπλήνα, τον μυελό των οστών και το έντερο), η οποία 

δυσχεραίνει την αξιολόγηση των ιστών με φυσιολογική πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, κυρίως 

στην περιοχή της κοιλίας. Για τον λόγο αυτό τo 99mTc-depreotide δεν αποδεικνύει την αξία του  

στην αρχική σταδιοποίηση των ασθενών με λέμφωμα. Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin, όμως χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για την επαλήθευση αυτής της 

διαπίστωσης.  

Ο συνδιασμός των δύο ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων, 99mTc-depreotide και του Ga-67, είναι 

εύκολα πραγματοποιήσιμος στην καθημερινή πρακτική και συνεισφέρει ουσιαστικά στον 

εντοπισμό περισσότερων θέσεων νόσου καθώς και στον περιορισμό των ψευδώς θετικών 

ευρημάτων, εξαιτίας του διαφορετικού προτύπου πρόσληψης (uptake) των δύο ρ/φ στους 

διάφορους ιστολογικούς τύπους λεμφώματος. 

Η αξία της FDG-PET στην σταδιοποίηση και κυρίως στην επανασταδιοποίηση των ασθενών με 

λέμφωμα έχει αδιαμφισβήτητα αποδειχθεί, όμως πιθανά το 99mTc-depreotide να έχει ουσιαστικό 

ρόλο στην διερεύνηση των μικρού βαθμού κακοήθειας (indolent) λεμφωμάτων ως 

συμπληρωματική εξέταση των συμβατικών μεθόδων σταδιοποίησης και του FDG-PET. Η 

τελευταία διαπίστωση θα ήταν χρήσιμο να επαληθευθεί στο μέλλον με μελέτες οι οποίες θα 

συμπεριελάμβαναν ικανό πληθυσμό ασθενών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Πίνακας Ι: Ανοσοϊστοχημικά χαρακτηριστικά του κλασσικού λεμφώματος Hodgkin και του 
οζώδους λεμφοεπικρατητικού τύπου [ 6 ]. 

 
Δείκτης Κλασικό Λέμφωμα Hodgkin 

(%) 

Οζώδης Λεμφοεπικρατητικός 

Τύπος 

CD30 + - 

CD15 +/- - 

LCA(CD45) Leukocyte Common 

Antigen (κοινό λευκοκυτταρικό 

αντιγόνο) 

- + 

CD20 20-30 + 

EBV Ιός Epstein-Barr   (Latent 

Membrane Protein-1 «LMP-1»  ή  

Epstein-Barr - coded RNA 

particles '/2  «EBER'/2 ») 

20-30 - 

Bob.1 - + 

Oct-2 (έντονη έκφραση) <5 + 
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Πίνακας ΙI  Κλινική σταδιοποίηση κατά Ann Arbor και τροποποίηση κατά Cotswolds [6]. 
 
Στάδιο Περιγραφή 

Ι Προσβολή μιας λεμφαδενικής περιοχής ή λεμφικού οργάνου (σπλήνας, θύμος, δακτύλιος  
Waldeyer) ή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής (IΕ) 

II Προσβολή δύο ή περισσότερων λεμφαδενικών περιοχών στην ίδια πλευρά του 
διαφράγματος ή εντοπισμένη προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής και λεμφαδένων 
οτην ίδια πλευρά του διαφράγματος (IΙΕ). Ο αριθμός των προσβεβλημένων ανατομικών 
περιοχών ή λεμφικών οργάνων υποδηλώνεται με δείκτη (πχ. ΙI2). Όλες οι λεμφαδενικές 
ομάδες του μεσοθωρακίου λογίζονται ως μία μόνο ανατομική περιοχή, με εξαίρεση τις 
πνευμονικές πύλες που προσμετρώνται ξεχωριστά. Αμφοτερόπλευρη διόγκωση πυλαίων 
λεμφαδένων του πνεύμονος συν προσβολή μεσοθωρακίου συνιστά στάδιο ll3. 

III Προσβολή λεμφαδενικών περιοχών ή λεμφικών οργάνων σε αμφότερες τις πλευρές του 
διαφράγματος, που μπορεί να συνοδεύεται από προσβολή του σπληνός (ΙΙΙS ), εντοπισμένη 
περιοχική προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής (IΙE ) ή και των δύο (IIISE ) 
ΙΙΙ1 Με προσβολή κοιλιακών λεμφαδένων ή/και λεμφαδένων πύλης ήπατος ή    πύλης 
σπληνός ή/και του σπληνός καθεαυτού 

ΙΙΙ2   Με προσβολή παραορτικών, λαγονίων ή μεσεντερίων λεμφαδένων 
IV Διάχυτη ή εκτεταμένη προσβολή ενός ή περισσότερων εξωλεμφαδενικών ιστών ή οργάνων, 

με ή χωρίς συνοδό λεμφαδενική προσβολή 
Συμβολισμοί εφαρμόσιμοι σε όλα τα στάδια 

 

Α Χωρίς συμπτώματα 
Β Πυρετός (>38°C) σταθερός ή υποτροπιάζων κατά τον τελευταίο μήνα ή/και έντονες νυχτερινές    

εφιδρώσεις κατά τον τελευταίο μήνα ή/και απώλεια βάρους >10% το προηγούμενο εξάμηνο 
Χ Ογκώδης νόσος (μάζα μεσοθωρακίου >1/3 της εγκάρσιας διαμέτρου του θωρακικού κλωβού στο 

επίπεδο Θ5-6 ή/και λεμφαδενική μάζα >7εκ). 
Ε Προσβολή μιας εξωλεμφαδενικής περιοχής είτε εγγύς είτε κατά συνέχεια ιστού γνωστής 

προσβεβλημένης λεμφαδενικής περιοχής. 
S Προσβολή του σπληνός 
- Η προσβολή του ήπατος και του μυελού των οστών λογίζεται πάντοτε ως στάδιο IV. 
- Η τεκμηρίωση της διήθησης του ήπατος απαιτεί την ανάδειξη πολλαπλών εστιακών βλαβών 

(αποκλεισμένης της κυστικής ή αγγειακής τους φύσεως) με δυο τουλάχιστον απεικονιστικές μεθόδους. 
Ηπατομεγαλία βάσει της κλινικής εξέτασης με ή χωρίς διαταραχή της ηπατικής βιολογίας δεν επαρκεί. 

- Η τεκμηρίωση της προσβολής του σπλήνα απαιτεί είτε την αδιαμφισβήτητη ανεύρεση ψηλαφητού σπλήνα 
με την κλινική εξέταση ή αμφιβόλως ψηλαφητού σπλήνα με ακτινολογική κατάδειξη σπληνομεγαλίας ή 
πολλαπλών εστιακών βλαβών (αποκλειόμενης της κυστικής ή αγγειακής τους φύσης). Κατάδειξη μόνο 
σπληνομεγαλίας με ακτινολογικές μεθόδους δεν επαρκεί. 
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Πίνακας ΙΙI: Κατηγοριοποίηση των ασθενών σε ομάδες πρόγνωσης έκβασης της νόσου κατά 
GHSG, EORTC και GELA [3]. 
  
 
Treatment groups EORTC/GELA GHSG 
Early-stage favorable 
Early-stage unfavorable
(intermediate) 
Advanced stage Risk 
factors (RF) 

CS I—II without risk factors 
(supradiaphragmatic) 
CS I—II with > 1 risk factors 
(supradiaphragmatic) 
CSIII-IV 
(A) large mediastinal mass 
(B) age > 50 years 
(C) elevated ESR" 
(D) >4 involved regions 

CS I-II without risk factors 
CS I, CSIIA with > 1 risk factors; CS 
IIB with C/D but without A/B CS IIB 
with A/B; CS III-IV 
(A) large mediastinal mass 
(B) extranodal disease 
(C) elevated ESR" 
(D) >3 involved areas 

GHSG, German Hodgkin Study Group; EORTC, European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer; GELA, Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte 
"Erythrocyte sedimentation rate (> 50 mm/h without or > 30 mm/h with Β symptoms) 
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Διάγραμμα Ι: Αλγόριθμος Θεραπείας λεμφώματος Hodgkin [3] 
 
 
 
 

 
 

 
ABVDx2 
+IFRT 
 
 

Παρακολουθηση 

Θεραπεία υψηλής 
δόσης+ ASCT  

ABVDx4 
+IFRT 
 
 

Πρόωρο 
Στάδιο 

Κλινική 
Σταδιοποίηση 

Προχωρημένο 
Στάδιο 

favorable 

unfavorable 

CR/PR 

υποτροπή CR/PR 

Polychemotherapy x6-
8 
e.g. BEACOPP esc. or 
ABVD + RT για 
υπολειπόμενη νόσο 

NR/PD   

CS-IIA 
w/o bulk 

NR/PD   

NR/PD   

CR/PR Παρακολούθηση
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Πίνακας ΙV: Ταξινόμηση NHL λεμφωμάτων με γνώμονα τον βαθμό κακοήθειάς τους [6] 
 

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ T/NK-KYTTAPA
ΗΠΙΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ (INDOLENT) 

- Λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα 
- Λεμφοπλασματοκυπαρικό λέμφωμα 
- Οζώδη λεμφώματα. βαθμού κακοηθείας (grade) 1,2 
- Εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
(MALT)* 
- Λεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 
- Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης 

- Τ-λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη 
λεμφοκύτταρα 
- Σπογγοειδής μυκητίαση 
- Σύνδρομο Sezary 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ (AGGRESSIVE) 
- Οζώδες λέμφωμα βαθμού κακοηθείας (grade) 3 
- Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα 
- Λέμφωμα μεσοθωρακίου (θυμικό) από μεγάλα Β-κύπαρα
- Ενδαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύπαρα 
- Πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων 

- Επιθετική λευχαιμία από ΝΚ-κύτταρα 
- Τ-λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων 
- Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ λέμφωμα 
ρινικού τύπου 
- Τ-λέμφωμα τύπου εντεροπάθειας 
- Ηπατοσπληνικό Τ-γδ-λέμφωμα 
- Τ- λέμφωμα τύπου υποδερματ'ιτιδος 
- Αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα 
- Περιφερικό Τ-λέμφωμα, χωρίς 
περαιτέρω τυποποίηση 
- Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα 
κύτταρα 
- Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό 
λέμφωμα από     μεγάλα κύτταρο 
- Βλαστικό ΝΚ-λέμφωμα 

ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ (HIGHLY AGGRESSIVE) 
■Β-λεμφοβλαστικό λέμφωμα  
- Λέμφωμα Burkitt 

- Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα 
 

- Τ-λεμφοβλαοτικό λέμφωμα 

♦ MALT = mucosa-associated lymphoid tissue 
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Πίνακα V: Συχνότητα εμφάνισης των συνηθέστερων υποτύπων των μη-Hodgkin λεμφωμάτων 
κατα WHO [6] 
 
 

 Συχνότητα (% του συνόλου των μη 

Hodgkin λεμφωμάτων) [8] 

Υπότυπος  

Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα 31,0 

Οζώδη λεμφώματα 22,0 

Εξωλεμφαδενικό λεμφώματα οριακής ζώνης (MALT) 7,6 

Λέμφωμα από μικρά λεμφοκύτταρα 6,7 

Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα 6,0 

Περιφερικά Τ-λεμφώματα (χωρίς περαιτέρω τυποποίηση) 3,7 

Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα  2,4 

Λέμφωμα μεσοθωρακίου (θυμικό) από μεγάλα Β-κύτταρα 2,5 

Λέμφωμα Burkitt και τύπου Burkitt 2,4 

Λεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης 1,8 

Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα 1,7 

Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ λέμφωμα, ρινικού τύπου 1,4 

Αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα 1,2 

Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα 1,2 

Λοιπά 8,7 
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Πίνακας VI: Ιοί και μικρόβια που έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη λεμφοϋπερπλαστικών 
νοσημάτων [6]  
Αίτιο Τύπος Λεμφώματος Πιθανολογούμενος Μηχανισμός Ανάπτυξης 

Λεμφώματατος 
EBV Λέμφωμα Burkitt, T-NK λέμφωμα 

ρινός , Λεμφώματα σε 
μεταμοσχεύσεις 
συμπαγών οργάνων , Λέμφωμα 
Hodgkin 

Χρονιά έρπουσα λοίμωξη με 
δραστηριοποίηση δύο πρωτεϊνών του ιού που 
αναστέλλουν την απόπτωση (BHFR 1 και 
LMP-1) 

HΙV Λέμφωμα Burkitt, 
Πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων , 
Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-
κύτταρα Λέμφωμα Hodgkin

Καταστολή ανοσολογικών λειτουργιών με 
ενεργοποίηση του c-MYC. Αδρανοποίηση 
του ρ53 και λοίμωξη με τον EBV 

HTLV-1 Τ-Λευχαιμία/Λέμφωμα των 
ενηλίκων, Σπογγοειδής μυκητίαση 
(πιθανή συσχέτιση) 

Αδρανοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων 
μεταβιβαζόμενων με το Tax 

HHV-8 Πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων 
Σάρκωμα Kaposi 
Νόσος Castleman 
πλασματοκυτταρικού τύπου

Συνλοιμωξη με EBV, έκφραση ιικών 
πρωτεϊνών 

SV40 Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-
κύτταρα Οζώδες λέμφωμα

Αδρανοποίηση των γονιδίων 
ρετινοβλαστώματος και ρ53 

HCV Σπληνικό λέμφωμα οριακής ζώνης .  
Άλλα  Β-λεμφώματα 

Ανεπαρκή δεδομένα 

Ελικοβα-
κτηρίδιο 
πυλωρού 

MALT λέμφωμα στομάχου Χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός 
συνοδευόμενος από δευτεροπαθή 
ενεργοποίηση της οδού του πρωτο-
ογκογονιδίου ΝFκΒ 

Borrelia 
burgdorfer
i 

MALT λέμφωμα 
δέρματος  (πιθανή 
συσχέτιση) 

Ανεπαρκή δεδομένα 

EBV= Epstein-Barr Virus. HIV= Human Immunodeficiency Virus. HTLV-1= Human T-
Lymphotropic Virus, ΗHV-8= Human Herpes Virus-8,  SV40= Simian Virus 40, HCV= 
Hepatitis C Virus 
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Πίνακας VII : Διεθνης Προγνωστικός Δείκτης για τα οζώδη λεμφώματα [FLIPI (Follicular 
Lymphoma International Prognostic Index)] 

 
Δυσμενείς   

Ομάδα Κινδύνου          προγνωστικοί παράγοντες Ασθενείς (%) 10-ειής επιβίωση (%) 

Χαμηλού                                   0-1 36 71 

Ενδιάμεσου                                2 37 51 

Υψηλού                                     >3 27 36 

       Δυσμενείς Προγνωστικοί Παράγοντες    

- Ηλικία >60 ετών   

- Στάδιο Ann Arbor ΙΙΙ/IV   

- Αυξημένη LDH   

- Αιμοσφαιρίνη <12 g/dl   

- > ή = 5 προσβεβλημένες λεμφαδενικές 

θέσεις 
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Πίνακας VIII: Σταδιοποίηση κατά  St. Jude (Λέμφωμα Burkitt) 
 
Στάδιο Ορισμός 

I              - Μονήρης εξωλεμφαδενική εντόπιση 

- Μονήρης λεμφαδενική εντόπιση με εξαίρεση τις εντοπίσεις στο μεσοθωράκιο ή την κοιλιά 

II - Μονήρης εξωλεμφαδενική εντόπιση με επιχώρια λεμφαδενική προσβολή 

- Προσβολή >2 λεμφαδενικών περιοχών στην ίδια πλευρά του διαφράγματος 

- Παρουσία 2 εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων με ή χωρίς επιχώρια λεμφαδενική προσβολή στην 

ίδια πλευρά του διαφράγματος 

- Πρωτοπαθής προσβολή του γαστρεντερικού (συνήθως στην ειλεοτυφλική περιοχή) με ή χωρίς 

προσβολή των συνοδών μεσεντέριων λεμφαδένων 

MR - Πλήρως εξαιρεθείσα ενδοκοιλιακή νόσος 

III - Προσβολή 2 εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων σε αμφότερες τις πλευρές του διαφράγματος 

- Προσβολή >2 λεμφαδενικών περιοχών σε αμφότερες πλευρές του διαφράγματος 

- Πρωτοπαθείς ενδοθωρακικές εντοπίσεις (μεσοθωράκιο, υπεζωκότας, θυμός) 

- Παρασπονδυλική ή επισκληρίδιος εντόπιση (ανεξαρτήτως λοιπών εντοπίσεων) 

- Εκτεταμένη πρωτοπαθής ενδοκοιλιακή νόσος 

ΜΑ Εντοπισμένη αλλά μη εξαιρέσιμη ενδοκοιλιακή εντόπιση 

MB                Εκτεταμένη ενδοκοιλιακή εντόπιση με προσβολή πολλαπλών οργάνων 

IV Διήθηση ΚΝΣ ή διήθηση μυελού (<25%). Διήθηση >25% αντιστοιχεί σε L3 οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία 
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