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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι εξετάσεις ΡΕΤ είναι σπινθηρογραφήματα που γίνονται με τη χρήση ραδιοφαρμάκων 

επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα, που εκπέμπουν ποζιτρόνια και μορφοποιούνται με κατάλληλες ανιχνευτικές 
τομογραφικές διατάξεις τις λεγόμενες ΡΕΤ-cameras. Με τις εξετάσεις ΡΕΤ ανιχνεύονται με μεγάλη ευαισθησία 
παθοφυσιολογικές διαταραχές που συμβαίνουν σε μια μεγάλη σειρά από νοσήματα, όπως διάφοροι τύποι 
καρκίνου, η στεφανιαία νόσος, νοσήματα του εγκεφάλου κι φλεγμονές. Σήμερα το κύριο ραδιοφάρμακο της 
ΡΕΤ είναι η 18FDG, χάρις στα φυσικά χαρακτηριστικά του. Η προσλαμβανόμενη ακτινοβολία σε μια εξέταση 
PET είναι μικρή, της τάξης του 1/3 της ακτινοβολίας που εκπέμπεται με μία κλασσική αξονική τομογραφία.  

H FDG-PET φαίνεται ότι εδραιώνει το ρόλο της ως ένα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για τους 
κλινικούς ιατρούς στην μελέτη και διερεύνηση διαφόρων λοιμώξεων όπως σε ασθενείς με AIDS, 
οστεομυελίτιδα, πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, μικροβιακές λοιμώξεις, ενδοκαρδίτιδα κλπ. 
 
Λέξεις κλειδιά: FDG-PET, στεφανιαία νόσος, πυρετός αγνώστου αιτιολογίας, καρκίνος. 
 
Με τις εξετάσεις ΡΕΤ ανιχνεύονται με μεγάλη 
ευαισθησία παθοφυσιολογικές διαταραχές που 
συμβαίνουν σε μια μεγάλη σειρά από νοσήματα, 
όπως:  
1. Διάφοροι τύποι καρκίνου (NSCLC, 

λεμφώματα,  Ca παχέος εντέρου, Ca κεφαλής & 
τραχήλου, μαστού, ωοθηκών, θυρεοειδούς, 
μελάνωμα. 

2. Στεφανιαία νόσος.  
3. Νοσήματα του εγκεφάλου (άνοια, επιληψία, Ν. 

Alzheimer, N. Parkinson, Εγκεφαλίτιδες, AEE). 
4. Λοιμώξεις & φλεγμονές (AIDS, FUO, 

οστεομυελίτιδα, εχινοκοκκίαση, διαβητικό πόδι, 
ενδοκαρδίτιδα, επιμολυνθέντα μοσχεύματα, 
σαρκοείδωση, Ν. Crohn  κ.λ.π.). [1] 

 
Εξετάσεις ΡΕΤ είναι σπινθηρογραφήματα που 
γίνονται με τη χρήση ραδιοφαρμάκων 
επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα, που εκπέμπουν 
ποζιτρόνια και μορφοποιούνται με κατάλληλες 
ανιχνευτικές τομογραφικές διατάξεις τις λεγόμενες 
ΡΕΤ-cameras. 
Τα ποζιτρόνια είναι μικρά σωματίδια ανάλογα των 
ηλεκτρονίων αλλά με θετικό φορτίο (η αντιύλη των 
ηλεκτρονίων). Δεν εξέρχονται από το ανθρώπινο 
σώμα και επομένως αυτή καθ’ αυτή η εκπομπή τους 
μόνο έμμεσα ανιχνεύεται. Τα ποζιτρόνια μετά την 

εκπομπή τους, συναντούν σε μικρή απόσταση 
εντός των ιστών, ηλεκτρόνια και μετά από 
φαινόμενο εξαΰλωσης εκπέμπονται δυο 
φωτόνια (512 kev) κατά αντίθετο φορά, που 
ανιχνεύονται από τους ανιχνευτές της 
ΡΕΤ-camera. [2]  
 
Χρησιμοποιούνται διάφορα ραδιο-φάρμακα, 
ανάλογα με το προς μελέτη κλινικό πρόβλημα 
όπως τα ακολουθα: 
• 18FDG (δεσοξυγλυκόζη σημασμένη με 18F): 

διαταραχές μεταβολισμού γλυκόζης. 
• 11C-acetate: για την κατανάλωση οξυγόνου. 
• 11C-μεθειονίνη: για έλεγχο διαταραχών 

μεταβολισμού πρωτεϊνών 
• 11C-Θυμιδίνη ή 18F-θυμιδίνη: για τη μελέτη 

του ρυθμού πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων 

• 13ΝΗ3:  για διαταραχές ροής αίματος σε 
μυοκάρδιο, εγκέφαλο 

• 11C-dopa: για τον έλεγχο ντοπαμινεργικών 
υποδοχέων & νευροενδοκρινείς όγκους. 

• 15Ο2: για διαταραχές στην κατανάλωση 
οξυγόνου. 

• 15Ο-Η2Ο: για τοπικές ιστικές μεταβολές του 
όγκου του αίματος. [3] 
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Τα κυρίως χρησιμοποιούμενα ραδιοϊσότοπα 
είναι τα ακόλουθα που παράγονται σε κυκλοτρόνια 
και είναι βραχύβια: 18F, 11C, 15O, 13N, 82Rb. Σήμερα 
το κύριο ραδιοφάρμακο της ΡΕΤ είναι η 18FDG, 
χάρις στα φυσικά χαρακτηριστικά του 18-F που 
έχει ικανό χρόνο ημιζωής 112 λεπτά, ώστε να είναι 
δυνατή η μεταφορά του και μακράν του τόπου 
παραγωγής του (κυκλοτρόνια & γεννήτριες) και 
στις ιδιαίτερες βιοχημικές ιδιότητες της Γλυκόζης.  

H 18FDG (18Fluoro-Deoxy-Glucose), ως άμεσα 
διαθέσιμη, επιτρέπει γρήγορη, ευαίσθητη και 
υψηλής ευκρίνειας τομογραφική εικόνα. Η FDG 
μεταφέρεται μέσα στα κύτταρα από συμμεταφορείς 
της γλυκόζης και ακολούθως φωσφορυλιώνεται 
από μία εξοκινάση στην 18F-2΄-FDG-6P, αλλά δε 
μεταβολίζεται. Ο βαθμός της κυτταρικής 
πρόσληψης της FDG σχετίζεται με το ρυθμό 
κυτταρικού μεταβολισμού και τον αριθμό των 
συμμεταφορέων. 
Στη φλεγμονή, ενεργοποιημένα φλεγμονώδη 
κύτταρα επιδεικνύουν αυξημένη έκφραση των 
συμμεταφορέων γλυκόζης. Επιπροσθέτως, σε 
φλεγμονώδεις καταστάσεις η συγγένεια των 
Glu-συμμεταφορέων για τη DG είναι προφανώς 
αυξημένη από διάφορες κυτταροκίνες και 
αυξητικούς παράγοντες, ένα φαινόμενο που δεν 
έχει παρατηρηθεί σε όγκους. 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 18-FDG 
Φυσιολογικά αυξημένη καθήλωση παρατηρείται 

στον εγκέφαλο δεδομένου ότι η γλυκόζη αποτελεί 
την κύρια ενεργειακή πηγή της λειτουργίας του 
εγκεφάλου.  
Αυξημένη καθήλωση παρατηρείται επίσης στο 

μυοκάρδιο και τους γραμμωτούς μυς πράγμα 
που ελαττώνεται για μεν την καρδιά με την νηστεία, 
οπότε το μυοκάρδιο αρκείται στην βασική του 
ενεργειακή πηγή που είναι τα λιπαρά οξέα, για δε 
τους λοιπούς γραμμωτούς μυς με την 
ελαχιστοποίηση της άσκησης.  
Επίσης αυξημένη καθήλωση παρατηρείται στον 

στόμαχο και το παχύ έντερο. Λιγότερο έντονη 
συγκέντρωση της FDG παρατηρείται στην 
στοματική κοιλότητα, τον φάρυγγα, τους 
σιελογόνους αδένες, το ήπαρ, τον σπλήνα, ενίοτε 
το δωδεκαδάκτυλο  και τον μυελό των οστών στον 
οποίο αυξάνεται σημαντικά η καθήλωση μετά την 
χορήγηση αυξητικών παραγόντων.  
Αυξημένη καθήλωση παρατηρείται επίσης στις 

ουροφόρους οδούς δεδομένου ότι η FDG σε 
αντίθεση με την γλυκόζη δεν επαναρροφάται στα 
ουροφόρα σωληνάρια.  

Τέλος είναι αξιοσημείωτη η καθήλωση της FDG 
στο φαιό λίπος πράγμα που επιτείνεται από την 
έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία. Ωστόσο σε 
λοίμωξη, η πρόσληψη από τον σπλήνα μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα έντονη. Η αυξημένη σπληνική 
δραστηριότητα αντανακλά αυξημένη χρήση της 
Glu στα πλαίσια της φλεγμονής [2]. 

 
ΠΟΣΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ  

ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΕΤ 
Η προσλαμβανόμενη ακτινοβολία είναι μικρή, της 

τάξης του 1/3 της ακτινοβολίας που εκπέμπεται με 
μία κλασσική αξονική τομογραφία, δεδομένου ότι η 
ποσότητες των ρ/φ είναι μικρές σε επίπεδο ιχνών. 
Η χαμηλή ακτινοβόληση του ασθενούς επιτρέπει 
την ακίνδυνη επανάληψη της εξέτασης όταν το 
κλινικό πρόβλημα το απαιτεί, προκειμένου να 
ελεγχθεί η απάντηση στη θεραπεία, η 
σταδιοποίηση, η επανασταδιοποίηση και η τελική 
διαπίστωση ίασης [4]. 
  
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ FDG PET  ΣΤΗΝ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ 
Για πολλά χρόνια η απεικόνιση με Γάλλιο-67 

(67Ga citrate Imaging) ήταν η ραδιο-ϊσοτοπική 
μέθοδος εκλογής για την εκτίμιση ασθενών με 
AIDS. H FDG-PET βοηθά με ακρίβεια στον 
εντοπισμό των εστιών λοίμωξης όπως και όγκων 
σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών.  
Σε μια μελέτη 57 ασθενών με AIDS (των O’ 

Doherty et al.) ανεφέρθη ότι η ΡΕΤ είχε 92% 
ευαισθησία & 94% ειδικότητα στον εντοπισμό 
«ανωμαλιών» που απαιτούσαν θεραπεία. Ωστόσο 
σημείωσαν ότι δεν ήταν πάντα δυνατό να 
διακρίνουν τη λοίμωξη από τον όγκο στην 
FDG-PET [5]. 

To επόμενο περιστατικό αφορά σε ασθενή 40 
ετών με AIDS. H απεικόνιση με υπολογιστική 
τομογραφία (CT) αναδεικνύει μια παχυτοιχωματική 
σπηλαιώδη αλλοίωση διαστάσεων 6 x 3,5 cm στο 
οπίσθιο τμήμα του δεξιού κάτω  πνευμονικού 
πεδίου. Η ανίχνευση FDG-PET καταδεικνύει την 
έντονη, ετερογενή συσσώρευση του 
ραδιο-ιχνηθέτη στην οπισθία περιοχή του δεξιού 
πνεύμονα, εύρημα που αντιστοιχεί στην ανωμαλία 
που απεικονίζεται στη CT και που θα μπορούσε να 
καταδείξει λεμφωματώδη συμμετοχή του 
πνευμονικού παρεγχύματος.  
Η τελική διάγνωση, εντούτοις, ήταν μυκητιασική 

πνευμονία! 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Η FDG-PET είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στην 

εκτίμηση ασθενειών που προσβάλουν το ΚΝΣ σε 
ασθενείς με AIDS. Τόσο η Τοξοπλάσμωση όσο και 
το Λέμφωμα είναι συχνές επιπλοκές της 
HIV-λοίμωξης και δεν είναι πάντα εφικτή η διάκριση 
των δύο οντοτήτων με CT και MRI. Σε αυτή την 
περίπτωση η FDG-ΡΕΤ αποδεικνύει τη 
χρησιμότητά της για το λόγο ότι το λέμφωμα έχει 
υψηλή μεταβολική δραστηριότητα, ενώ η 
τοξοπλάσμωση όχι . 

Στον παρακάτω ασθενή η απεικόνιση με T1W 
MRI ακολουθία καταδεικνύει μια εικόνα με 
ενισχυμένου σήματος αλλοίωση στην περιοχή της 
καλύπτρας της νήσου στη σχισμή του Sylvius δεξιά. 
Στην εξέταση με FDG PET scan, η αλλοίωση ήταν 
υπομεταβολική. Η τελική διάγνωση ήταν: 
Τοξοπλάσμωση. 
 

 
          

Το επόμενο περιστατικό αφορά ασθενή με 
AIDS, στον οποίο στην απεικόνιση με T1W MRI 
ακολουθία, αναδεικνύεται αυξημένης πρόσληψης 
αλλοίωση στο σπληνίο του τυλώδους σώματος στο 
μεσολόβιο. Στην FDG-PETscan η αλλοίωση 
απεικονίζεται υπερμεταβολική. Η εικόνα αυτή 
συνάδει με  λέμφωμα του ΚΝΣ. 
 

 
 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
Παρόλο που η ευαισθησία μπορεί να είναι πιο 

σημαντική από την ειδικότητα στην εκτίμηση 
ασθενών με FUO, εντούτοις στην εκτίμηση της 
τοπικής φλεγμονής η ειδικότητα αποκτά 
αξιοσημείωτη σημαντικότητα. Σε ασθενείς με 
υποψία τοπικής λοίμωξης που υποβλήθηκαν σε 
ραδιοϊσοτοπικές εξετάσεις ανιχνεύτηκε συχνά 
κάποια ανωμαλία που δεν ήταν δυνατό να 
χαρακτηριστεί επακριβώς με τις ανατομικές 
απεικονίσεις. Συχνά οι ασθενείς αυτοί είναι 
ύποπτοι για ανάπτυξη μετεγχειρητικής λοίμωξης ή 
έχουν ιστορικό κακοήθειας και η ραδιοϊσοτοπική 
μελέτη αποσκοπεί στη  διάκριση μεταξύ λοίμωξης 
και μετεγχειρητικών επιπλοκών ή όγκο.  

Επί παραδείγματι στον επόμενο ασθενή με 
ιστορικό κολικού καρκίνου και πυρετού η CT scan 
δείχνει μια καταστροφική μάζα μαλακών μορίων με 
διήθηση του ιερού οστού. Από την άλλη μεριά 
FDG-PETscan αναδεικνύει τη μάζα με 
υπερμεταβολικό προφίλ, αλλά δεν βοηθά στην 
διαφοροδιάγνωση της λοίμωξης από τον όγκο. Η 
τελική διάγνωση ήταν: Μεταστατικό καρκίνωμα 
του παχέος εντέρου. 
 

 
 

ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΣ 
Οι τεχνικές απεικόνισης με ραδιοϊσότοπα 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάγνωση της 
οστεομυελίτιδας. Έτσι, για τη διάγνωση της O/M, το 
σπινθηρογράφημα 3 φάσεων είναι τόσο ευαίσθητο 
όσο και ειδικό, σε απουσία υποκείμενων οστικών 
ανωμαλιών (π.χ. προηγούμενο τραύμα, 
ορθοπαιδικά ενθέματα, νευροπάθεια συνδέσμων 
και αρθρώσεων) [6]. 

Η FDG πλεονεκτεί καθώς η βασική  της 
πρόσληψη από τα φλοιώδη οστά είναι αρκετά 
χαμηλή. Η πρόσληψη αντίθετα, από τον μυελό των 
οστών ποικίλλει και μπορεί να είναι ελαφρώς ή 
περισσότερο έντονη από αυτή του οστού.  

Στην Ο/Μ η παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων 
με αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα οδηγεί σε 
αυξημένη πρόσληψη FDG. Ωστόσο αυξημένη 
οστική δραστηριότητα της FDG έχει παρατηρηθεί 
σε αρθρίτιδα, σε αυτόματα κατάγματα και σε 
φυσιολογική πόρωση του οστού μέχρι και 4 μήνες 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
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μετά την εγχείρηση.  
Η διαδικασία της επούλωσης φαίνεται να 

σχετίζεται με τα ίδια κυτταρικά στοιχεία που είναι 
παρόντα στη φλεγμονή. Στη φάση της επούλωσης 
σημαντικό ρόλο στην αυξημένη πρόσληψη της 
FDG, παίζει η σημαντική αναπλαστική 
κυτταροβρίθια του μυελού των οστών, τοπικά. 
Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι όλα τα 
ραδιοϊσότοπα (ή ραδιοσημαντές) δεν δρουν το ίδιο 
σε όλες τις περιπτώσεις.  
Π.χ. παρόλο που η εξέταση με ραδιοσημασμένα 
λευκοκύτταρα είναι η εξέταση εκλογής για 
διάγνωση λοίμωξης σε προσθετικές επεμβάσεις 
αρθρώσεων ή για τη διάγνωση Ο/Μ σε διαβητικούς 
ασθενείς, εντούτοις έχει μικρή χρησιμότητα σε Ο/Μ 
της σπονδυλικής στήλης. Έτσι παρόλο που 
υπάρχουν ενθαρρυντικές αναφορές για τη 
διαγνωστική αξία της FDG-PET scan στην Ο/Μ, 
πρέπει να γίνουν εκτενείς έρευνες που να 
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ενδείξεις στο 
ρόλο της FDG σε μυοσκελετικές λοιμώξεις [7]. 
 
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

Περισσότερες από 400.000 αρθροπλαστικές 
επεμβάσεις γόνατος και ισχίου εκτελούνται ετησίως 
στις ΗΠΑ σύμφωνα με το ΝΙΗ. Η διαφοροδιάγνωση 
της λοίμωξης από την άσηπτη χαλάρωση της 
άρθρωσης, που αποτελεί την πλέον κοινή αιτία 
αποτυχίας μιας αρθροπλαστικής, είναι μεγίστης 
σημασίας, διότι η αντιμετώπιση των δύο αυτών 
καταστάσεων διαφέρει σημαντικά  

Η απεικόνιση του μυελού των οστών με ένα 
συνδυασμό ραδιοϊσοτόπων (111In-σημασμένα 
λευκοκύτταρα & 99mTc sulfur-colloid), έχει 
διαγνωστική ακρίβεια >90% και είναι η 
προτιμώμενη ραδιοϊσοτοπική μέθοδος για τη 
διάγνωση λοίμωξης προσθετικών αρθρώσεων. Ο 
ρόλος της FDG-PET στην εκτίμηση επώδυνων 
προσθετικών αρθρώσεων των κάτω άκρων έχει 
διερευνηθεί εκτενώς. Με τις πιο πρόσφατες 
μελέτες  να είναι λιγότερο ενθαρρυντικές, η 
FDG-PETscan δε φαίνεται να βοηθά στη 
διαφοροδιάγνωση μεταξύ φλεγμονής των 
προσθετικών αρθρώσεων και άσηπτης 
χαλάρωσης αυτών [7]. 
 
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Σ.Σ) 

Η Ο/Μ της Σ.Σ μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
βακτηριαιμίας ή απευθείας ενοφθαλμισμού 
βακτηρίων στη Σ.Σ. Συνήθως εντοπίζεται στο 
σπονδυλικό σώμα αλλά και τα οπίσθια στοιχεία 
μπορεί να συμμετέχουν στο 20% των 

περιπτώσεων. Η MRI αποτελεί εξέταση εκλογής 
με διαγνωστική ακρίβεια 90%. Η MRI επιτρέπει: 
1. Γρήγορη διάγνωση της λοίμωξης. 
2. Άμεση απεικόνιση του σπονδυλικού σωλήνα & 

του υπαραχνοειδούς χώρου, των 
επισκληριδίων μαλακών ιστών & της Σ.Σ. 
χωρίς τη χρήση ενδορραχιαίων υλικών 
αντίθεσης. 

 Αντιθέτως η MRI μειονεκτεί στο γεγονός ότι: 
1. Είναι εξέταση ευαίσθητη στην κίνηση, έτσι 

ασθενείς με κινητικές διαταραχές & οι φέροντες 
μεταλλικά ενθέματα αντενδείκνυται να 
υποβληθούν στην εξέταση. 

2. Δεν μπορεί πάντα να βοηθήσει στη διάκριση 
της Ο/Μ από τη σοβαρή εκφυλιστική 
οστεοαρθρίτιδα (σε αυτές τις περιπτώσεις το 
σπινθηρογράφημα με Γάλλιο παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες και επίσης ανιχνεύει 
τα αποστήματα που συχνά συνοδεύουν την 
Ο/Μ της Σ.Σ.) [8]. 

Παρόλο που όλες οι σειρές που έχουν δημοσιευθεί 
είναι μικρές, η FDG-PET φαίνεται να είναι χρήσιμη 
στη διάγνωση της Ο/Μ της Σ.Σ. με υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα και με μία ακρίβεια 
συγκρίσιμη με αυτή της απεικόνισης με Γάλλιο. 

Στο επόμενο περιστατικό η ανίχνευση με FDG 
PET (αριστερά) παρουσιάζει έντονη συσσώρευση 
ραδιοανιχνευτών στην κατώτερη οσφυϊκή 
σπονδυλική στήλη. Η στεφανιαία απεικόνιση από 
μια εξέταση με Γάλλιο-SPECT (δεξιά) παρουσιάζει 
παρόμοια ανωμαλία [8]. 
 

 
 

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ 
Κάθε χρόνο ποσοστό >10% των διαβητικών 

ασθενών νοσηλεύονται για επιπλοκές της νόσου 
σε ότι αφορά στα πόδια, οι οποίες αποτελούν τη 
βασική αιτία νοσηρότητας, ανικανότητας και 
θνητότητας    σε αυτόν το πληθυσμό.  Η πιο κοινή 
επιπλοκή του διαβητικού ποδιού είναι το άτονο 
έλκος που ευθύνεται για >90% όλων των 
περιπτώσεων Ο/Μ του ποδιού.  
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Η ραδιοϊσοτοπική εξέταση εκλογής για τη 
διάγνωση της Ο/Μ του διαβητικού ποδιού είναι η 
εξέταση με σημασμένα λευκοκύτταρα (ακρίβεια 
~80%). Το σπινθηρογράφημα μπορεί να καθορίσει 
πότε μια νευροπαθητική άρθρωση (Charcot joint) 
είναι μολυσμένη. Επί του παρόντος υπάρχουν 
λίγες πληροφορίες για το ρόλο της FDG-PET στην 
εκτίμηση λοιμώξεων του διαβητικού ποδιού [9]. 
 
ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (FUO) 

O FUO είναι μια νοσολογική οντότητα με 
διάρκεια τουλάχιστον 3 εβδομάδων, με αρκετά 
επεισόδια πυρετού έως 38,3°C και χωρίς 
διάγνωση μετά από κατάλληλη ενδονοσοκομιακή 
& εξωνοσοκομιακή κλινική αξιολόγηση.  
Υπάρχουν πολυάριθμες αιτίες FUO (με τις 
λοιμώξεις να αποτελούν το 20-30% των 
περιπτώσεων και τα νεοπλάσματα το 15-25%): 

• Λοιμώξεις  
• Νεοπλάσματα 
• Κολλαγονικές – αγγειοματώδεις νόσοι 
• Κοκκιωματώδεις νόσοι 
• Πνευμονική εμβολή 
• Α.Ε.Ε. 
• Φαρμακευτικός πυρετός 
Ο προσδιορισμός της αιτίας του FUO είναι 

συχνά δύσκολος και οι ραδιοϊσοτοπικές μελέτες 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δ/δ 
προσέγγισης αυτής της οντότητας. 
Προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία για τη 
βέλτιστη ραδιοϊσοτοπική προσέγγιση του FUO. Η 
απεικόνιση με σημασμένα λευκοκύτταρα είναι 
περισσότερο ευαίσθητη νωρίς στην πορεία της 
νόσου ενώ η απεικόνιση με Γάλλιο είναι 
περισσότερο ευαίσθητη σε όψιμα στάδια και 
λιγότερο ειδική και τελικώς η επιλογή της εξέτασης 
αρκετές φορές καθορίζεται από τη διάρκεια της 
νόσου. Πάντως μπορεί να περάσουν αρκετές 
ημέρες πριν την ολοκλήρωση των εξετάσεων.  

Η FDG όπως και το Γάλλιο δεν είναι ειδική αλλά 
είναι ευαίσθητη και την καθιστά ιδανική  για την 
αξιολόγηση μιας οντότητας, σαν τον FUO, με 
ποικίλες αιτίες. Επιπλέον ο μικρός χρόνος ημιζωής 
του 18F δεν καθυστερεί την εκτέλεση άλλων 
ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων που μπορεί να 
προγραμματίζονται [10]. 

Στις επόμενες απεικονίσεις διακρίνεται 
μεταστατικό νεόπλασμα νεφρού σε 
γυναίκα-ασθενή 81 ετών που εμφανίστηκε με 
επίμονο πυρετό και χωρίς κανένα ίχνος 
εντοπισμένης λοίμωξης. Η ανίχνευση με FDG-PET 
αναδεικνύει μια εστία έντονου υπερμεταβολισμού 

στο μεσοθωράκιο. 
 

 
 

Η ανίχνευση με CT αποκαλύπτει λεμφαδε- 
νοπάθεια μεσοθωρακίου. Τα αποτελέσματα των 
βιοψιών επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή λεμφαδένων 
του μεσοθωρακίου από  μεταστατικό νεφρικό 
καρκίνωμα. 

Οι Blockman et al. στο Βέλγιο, μελέτησαν τη 
συνεισφορά της FDG-PET σε 58 ασθενείς και 
διαπίστωσαν ότι μπορούσε να παρέχει χρήσιμες 
πληροφορίες στο 41% των περιπτώσεων. 40 από 
τους 58 ασθενείς υποβληθήκαν και σε εξέταση με 
Γάλλιο. Σε αυτή την υποομάδα η FDG-PET ήταν 
επιβοηθητική στο 35% των ασθενών ενώ η 
εξέταση με Γάλλιο στο 25%. Έτσι οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η FDG-PET 
μπορεί να συγκριθεί κάλλιστα με την απεικόνιση με 
Ga και επειδή η πρώτη μπορεί να εκτελεστεί 
γρήγορα (ώρες αντί για ημέρες), θα μπορούσε να 
αντικαταστήσει το σπινθηρογράφημα με Ga σε 
ασθενείς με FUO. [11]   

Σε μια άλλη προοπτική μελέτη στη Γερμανία, οι 
Meller et al. αξιολόγησαν τη χρήση της FDG-PET 
σε 20 μη διαβητικούς ασθενείς με FUO. Κατέληξαν 
ότι η FDG-PET είναι 84% ευαίσθητη και 86% ειδική 
για τον προσδιορισμό της πηγής του FUO. Σε μια 
υποομάδα 18 ασθενών που υποβλήθηκαν και σε 
σπινθηρογράφημα με Ga-citrate, η FDG-PET ήταν 
πιο ευαίσθητη (81%) και πιο ειδική (86%) έναντι 
του Ga (67% και 78% αντίστοιχα) [12]. 

Σχετικά πρόσφατα, οι Bleeker-Rovers et al. 
στην Ολλανδία, αξιολόγησαν 35 ασθενείς με FUO 
και ανέφεραν ότι η FDG-PET ήταν κλινικά χρήσιμη 
στο 37% των περιπτώσεων, με μία ευαισθησία και 
ειδικότητα της τάξης του 93% και 90% αντίστοιχα 
και θετική προγνωστική αξία (PPV) 87% και 
αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 95% [13]. 
 
ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΩΣ ΑΙΤΙΟ FUO 
Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα μπορεί επίσης να 

αποτελεί αίτιο FUO. Η διάγνωση συνήθως τίθεται 
από ένα συνδυασμό κλινικοεργαστηριακών 
δεδομένων με ηχο-καρδιογραφική (Η/Κ) ανίχνευση 
βαλβιδικών εκβλαστήσεων. Περιστασιακά ωστόσο 
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οι εκβλαστήσεις δεν είναι επιμολυσμένες. 
Επιπλέον, μικρές εκβλαστήσεις σε ασθενείς με 
προσθετικές βαλβίδες εξαφανίζονται από την 
έντονη ηχογένεια των προθέσεων και μπορεί να 
διαλάθουν της ανίχνευσης. Παρόλο που υπάρχουν 
αναφορές για διάγνωση λοιμώδους ενδο- 
καρδίτιδας με διάφορες ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές, 
η κλινική αξία αυτών δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ.  

Μια σχετικά πρόσφατη [2004] πιλοτική μελέτη 
προτείνει - παρόλη τη φυσιολογική πρόσληψη 
FDG από το μυοκάρδιο - τη χρήση της FDG-PET 
στην διάγνωση της λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας, 
αφού βοηθά με ακρίβεια στον προσδιορισμό 
περιοχών με βλάβη και αποτελεί ένα πολλά 
υποσχόμενο συμπλήρωμα στο ηχοκαρδιο- 
γράφημα (Η/Κ).  

Στην παρακάτω απεικόνιση παρουσιάζεται 
περιστατικό λοιμώδους ενδοκαρδίτιδος σε ασθενή 
που είχε υποβληθεί σε αντικατάσταση μιτροειδούς 
βαλβίδας. Το FDG-PETscan εκτελέσθηκε λόγω της 
επίμονης βακτηριαιμίας. 
 

  
Αξονικές (αριστερά) & στεφανιαίες (δεξιά) 

εικόνες FDG-PET που παρουσιάζουν μια εστία 
αυξημένης ενδοκαρδιακής δραστηριότητας. Τα 
αποτελέσματα του Η/Κ επιβεβαίωσαν την 
παρουσία βαλβιδικών εκβλαστήσεων και ενός 
μιτροειδικού δακτυλιοειδούς αποστήματος [14]. 

 
Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

μόνο το 1/5 των περιπτώσεων FUO οφείλεται σε 
λοίμωξη ή όγκο. Άλλες οντότητες όπως αγγειίτιδα, 
θρομβοεμβολική νόσος, παιδική σαρκοείδωση και 
χρόνιες κοκκιωματώδεις νόσοι, που μπορεί να 
εκδηλωθούν σαν FUO, σχετίζονται με αυξημένη 
πρόσληψη FDG. Σε ασθενείς με FUO η FDG-PET 
βοηθά στον εντοπισμό του οργάνου ή του ιστού 
που πιθανώς εδράζεται η εστία του πυρετού, 
κατευθύνοντας μας επιπροσθέτως προς τις 
κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις. Εξίσου 
σημαντική είναι η NPV (αρνητική προγνωστική 
αξία) αυτής της μεθόδου. Αρνητικά ευρήματα στην 
FDG-PET καθιστούν εξαιρετικά απίθανο να 
εντοπιστεί μορφολογικά ή τοπογραφικά η εστία του 
πυρετού. 

 
SUMMARY 
 

PET-scan is a scintigraphic technique using pharmaceuticals that have been labelled with radionuclides, 

which emit positrons. These positrons are detected by special PET-cameras. PET scans can detect, with great 

sensitivity, pathological disturbances, which may take place in several diseases like cancer, coronary heart 

disease, cerebral diseases and inflammations. Today the main radiopharmaceutical is 18FDG because of its 

natural features. The absorbed radiation from a PET scan is small, approximately one-third compared with 

computer tomography. 

FDG-PET is shown to establish its role as a significant diagnostic tool for clinicians in the study and 

investigation of several infectious diseases and situations like AIDS, osteomyelitis, fever of unknown origin, 

bacterial infections, endocarditis etc. 

Keywords: FDG-PET, coronary disease, fever of unknown origin, cancer. 
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