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Streszczenie

Wczesne postawienie prawidłowej diagnozy, 

zwłaszcza w onkologii, pozwala na dobranie 

najbardziej odpowiedniego leczenia dla pacjenta. 

Badania radioizotopowe odgrywają kluczową rolę 

w ocenie czynności narządów i  tkanek oraz proce-

sów metabolicznych zachodzących w  organizmie 

człowieka, natomiast mniejszą w  ocenie budowy 

morfologicznej. Pozytonowa tomografia emisyjna 

(PET) jest nieinwazyjną metodą, która wykorzystu-

je techniki radioizotopowe w celu oceny procesów 

metabolicznych zachodzących w  organizmie, za-

równo w tkankach zdrowych, jak i patologicznych.

Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe, medycyna 

nuklearna, 18F-FDG-PET/CT, onkologia 

Abstract

Early diagnosis, especially in oncology, allows 

for the most appropriate treatment for the 

patient. Radioisotope studies play a key role in the 

evaluation of organ and tissue activities and meta-

bolic processes occurring in the human body, but 

are of less importance in evaluating morphological 

structures. Positron Emission Tomography (PET) is 

a non-invasive method that uses positron radioiso-

topes to evaluate metabolic processes in the body.
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Wprowadzenie

Nowotwory złośliwe są jedną z głównych przyczyn 

śmierci na świecie zarówno u  kobiet, jak i  u  męż-

czyzn [1].

W Polsce stanowią one drugą po chorobach układu 

krążenia przyczynę zgonów [2]. Według prognoz, 

do 2025 roku liczba zgonów na nowotwory złośli-

we u  mężczyzn ulegnie niewielkiemu spadkowi, 

jednakże liczba nowych zachorowań będzie rosła. 

Tak samo będzie wyglądała sytuacja w populacji ko-

biet, gdzie przewiduje się stopniowy wzrost zacho-

rowalności na nowotwory złośliwe [3] (Rys. 1).

Według danych opublikowanych przez zespół 

HealthMetrics and Evaluation (IHME) z Uniwersyte-

tu w Waszyngtonie, który porównywał sytuację za-

chorowalności i umieralności na nowotwory w 188 

krajach między rokiem 1990 a  2013, u  mężczyzn 184
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najczęściej występował rak prostaty (1,4 mln), powodując 293 

tys. zgonów, natomiast u  kobiet w  2013 roku zaobserwowano 

dwukrotny wzrost zachorowań na raka piersi (1,8 mln), który 

spowodował 464 tys. zgonów. Dla obu płci wiodącym nowotwo-

rem złośliwym powodującym śmierć w 2013 roku był rak płuca, 

zaraz za nim sklasyfikowano raka żołądka oraz wątroby (Rys. 2).

którego głównym celem jest zmniejszenie dolegliwości bólo-

wych i poprawa jakości życia. 

W diagnostyce onkologicznej znalazły zastosowanie wszyst-

kie metody obrazowania, jakie są dostępne w dzisiejszych cza-

sach. Diagnostyka obrazowa w  onkologii może być pomocna 

w celu zlokalizowania zmiany pierwotnej, z której zostanie po-

brany materiał do badania mikroskopowego bądź oceny rozle-

głości toczącego się aktywnego procesu nowotworowego [4].

Obrazowanie molekularne jest metodą diagnostyczną, która 

dostarcza informacji o  tym, co dzieje się wewnątrz organizmu 

żywego na poziomie molekularnym i  subkomórkowym. Po-

wszechnie dostępne i stosowane konwencjonalne metody dia-

gnostyczne, tj. tomografia komputerowa (TK), ultrasonografia 

(USG) czy rentgenografia (RTG) dostarczają głównie informacji 

o zmianach anatomicznych zachodzących wewnątrz ciała, pod-

czas gdy diagnostyka wykorzystująca obrazowanie molekularne 

pozwala zobaczyć, jak funkcjonują poszczególne narządy i zmie-

rzyć procesy zachodzące wewnątrz ciała, zarówno biochemicz-

ne, jak i biologiczne. Krótko mówiąc, przewagą obrazowania mo-

lekularnego, w  skład którego wchodzi obrazowanie z  dziedzin 

medycyny nuklearnej, pozwala zobrazować czynność narządów, 

w  czasie gdy klasyczne metody obrazowania morfologicznego 

dostarczają nam informacji o anatomii danego narządu [5].

Odkąd pod koniec lat 90 poprzedniego wieku badanie PET 

zostało zatwierdzone przez HCFA (HealthCare Financing Admini-

stration), CMS (Centers for Medicare and Medicais Services) stało 

się ważną częścią wielu algorytmów dotyczących zarządzania 

leczeniem pacjentów onkologicznych i znalazło stałe zastosowa-

nie w  badaniach klinicznych i  naukowych w  wielu dziedzinach. 

Najszybszy jednak jej rozwój widoczny jest w onkologii [6, 7].

Badania z wykorzystaniem Pozytonowej Tomografii Emisyjnej 

(PET) połączonej z tomografią komputerową są obecnie podsta-

wowym narzędziem diagnostycznym w  obrazowaniu chorób 

nowotworowych [4]. Obecnie w Polsce na liście wskazań refun-

dowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) do wykona-

nia badania PET/CT znajduje się 19 pozycji, z czego 16 dotyczy 

badań wykorzystywanych w  onkologii, 2 dotyczą obrazowania 

kardiologicznego, a 1 z zakresu neurologii [8].

Obrazowanie PET/CT  
przy użyciu 18F-FDG

Badanie PET istnieje już ponad 30 lat, jednak jej kliniczne za-

stosowanie w medycynie jest obecne dopiero od 10-15 lat [9]. 

18F-fluorodeoxyglukoza (FDG) (Rys. 3) jest najbardziej znanym 

i rozpowszechnionym radiofarmaceutykiem stosowanym w ba-

daniach PET w onkologii [9, 10]. FDG jest analogiem glukozy, któ-

ry jest transportowany z  krwi do komórek przez transportery 

glukozy (głównie GLUT1) [11].

Metabolizm komórki nowotworowej różni się znacząco od 

metabolizmu zdrowej komórki [12]. W związku ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem energetycznym komórek nowotworowych, 

wykazują one nadekspresję transporterów glukozy w  błonie 

Rys. 1 Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w latach 1970-2006, pro-

gnoza do 2025 roku

Źródło: [3].
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Rys. 2 Wiodące, nowotworowe przyczyny śmierci na świecie w 2013 roku

Źródło: The Global Burden of Cancer 2013.

Dokładne określenie stopnia zaawansowania choroby odgry-

wa kluczową rolę w odpowiednim doborze leczenia pacjenta on-

kologicznego. Decyduje ono, czy pacjent zostanie poddany le-

czeniu radykalnemu, które ma na celu wyleczenie pacjenta, czy 

też ze względu na zaawansowanie choroby i obecność przerzu-

tów odległych pacjent kwalifikuje się do leczenia paliatywnego, 
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komórkowej, a  tym samym zwiększoną utylizację i  metabolizm 

glukozy, nawet w warunkach beztlenowych [12, 13]. Wiele badań 

sugeruje, że zmiany w wychwycie FDG pozwalają przewidzieć od-

powiedź na leczenie, a  dzięki obrazowaniu PET można uzyskać 

dalsze istotne dla leczenia pacjenta onkologicznego informacje 

dotyczące stopnia zaawansowania nowotworu [10]. Należy jed-

nak pamiętać, że 18F-FDG nie jest specyficznym znacznikiem, 

który wychwytywany jest tylko w komórkach nowotworowych. 

Jego fizjologiczne gromadzenie jest również widoczne w obrę-

bie kory i jąder mózgu ze względu na to, że glukoza jest podsta-

wowym substratem metabolizmu mózgowego [13]. Godzinę po 

dożylnym podaniu radiofarmaceutyku wzmożona fizjologiczna 

aktywność poza mózgiem widoczna jest również w  mięśniu 

sercowym oraz poprzez drogę eliminacji znacznika – w układzie 

moczowym [14]. Fałszywie dodatnie wyniki w badaniu 18F-FDG 

PET są zazwyczaj powiązane z akumulacją znacznika w zmianach 

zapalnych [14]. Wychwyt w grasicy może być widoczny u dzieci 

i pacjentów po chemioterapii jako charakterystyczna odwrócona 

litera ‘V’ w śródpiersiu przednim [15]. Wychwyt w obrębie szpiku 

kostnego, wątroby oraz śledziony jest fizjologicznie homogenny 

i niski [13]. Bardzo ważne jest również przygotowanie pacjenta 

do badania PET z użyciem 18F-fluorodeoxyglukozy: pacjent po-

winien być na czczo, z  poziomem glukozy w  surowicy poniżej 

180 mg/dL, w  dniu poprzedzającym badanie powinien unikać 

wysiłku fizycznego. W obrębie układu mięśniowego fizjologiczny 

wychwyt FDG jest mały, jednak po wysiłku fizycznym znacząco 

wzrasta i może on utrudniać interpretację badania [15] (Rys. 4).

Kolejnym źródłem, który może prowadzić do mylnej interpre-

tacji badania FDG-PET, jest aktywność w przewodzie pokarmo-

wym. Zazwyczaj aktywność jest widoczna w obrębie pierścienia 

gardłowego Waldeyera oraz w  jelicie grubym, która może być 

wariantem normy. Jednakże każda ogniskowa zmiana wzmożo-

nego wychwytu FDG jest podejrzana i może sugerować aktywny 

proces rozrostowy [15].

Czułość i  specyficzność badania FDG-PET zależy również od 

typu histologicznego nowotworu, np. niektóre nowotwory wy-

kazują mniejsze zapotrzebowanie na glukozę (np. rakowiaki, rak 

prostaty, wysoko zróżnicowane guzy neuroendokrynne czy rak 

oskrzelowo-pęcherzykowy) i mogą tym samym nie być widocz-

ne podczas obrazowania FDG-PET [6].

Metody oceny parametrów 
biologicznych guza

Obrazowanie diagnostyczne kojarzy się historycznie głównie 

z  wykorzystaniem promieni rentgenowskich, jednak w  dzisiej-

szych czasach zalicza się do niego również obrazowanie za po-

mocą rezonansu magnetycznego, ultrasonografii oraz metod 

radioizotopowych. Wszystkie te metody, poza oceną lokaliza-

cji, charakteru i  rozsiewu choroby pozwalają w  mniejszym lub 

większym stopniu ocenić cechy morfologiczne i  czynnościowe 

ogniska pierwotnego. Podstawą oceny guza są badania histo-

logiczne i genetyczne ex vivo, ale współczesne metody obrazo-

wania pozwalają uzyskać coraz więcej informacji o biologii guza 

wyłącznie z  parametrów uzyskanych in vivo z  danych obrazo-

wych. Wiedza o biologii guza ma duże znaczenie, gdyż biologicz-

ne cechy guzów są uważane za ważne czynniki prognostyczne, 

które mają wpływ na rokowania u  pacjentów onkologicznych. 

Poszukuje się coraz to nowych i  dokładniejszych metod oceny 

parametrów guza, które mogą być wykorzystane w planowaniu 

efektywnych i optymalnych algorytmów leczenia. 

Interpretacja uzyskanych obrazów PET może być oceniana 

w sposób wizualny ( jakościowy) bądź przy użyciu metod półilo-

ściowychi ilościowych, takich jak SUV (standardized uptake value) 

czy użyciu stosunku aktywności w  zmianie do tła lub narządu 

referencyjnego L/B (lesion-to-background ratio). Jedną z najczę-

ściej stosowanych metod ilościowej oceny w  badaniu PET jest 

ustandaryzowany współczynnik wychwytu (SUV). Określa się go 

jako aktywność radiofarmaceutyku w obrębie guza, skorygowa-

ną względem masy ciała pacjenta i podanej pacjentowi aktyw-

ności izotopu [15]. Wartość SUV jest liczbą bez miana, a  cechą 

nowotworów złośliwych jest podwyższona wartość SUV, zazwy-

czaj powyżej 2.5-3.0.

SUV = Aktywność w ROI (µCi/ml)/dawka (mCi)/waga (kg)

SUVmax
Jednym z  podstawowych parametrów opartych na SUV jest 

maksymalny SUV (SUVmax), który uzyskiwany jest przez jeden 

woksel odpowiadający maksymalnej wartości SUV w  obszarze 

Rys. 3 Deoksyglukoza wyznakowana izotopem fluoru 18F 

Źródło: http://www.nuk.org.pl/index.php?la=pl&go=radfar

Rys. 4 Obraz pacjenta po wysiłku fizycznym w  dniu poprzedzającym badanie 

18F-FDG-PET/CT

Źródło: Materiał własny.
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guza nowotworowego [16]. Jest on często powiązany z agresyw-

nością guza, potwierdzonym w wielu nowotworach złośliwych. 

Wysokie wartości SUVmax w  guzie pierwotnym powiązane są 

z wysokim stopniem proliferacji w komórkach nowotworowych, 

co powoduje zwiększony wychwyt glukozy w komórkach szybko 

dzielących się [17].

SUVmean
SUVmean jest kolejnym używanym parametrem, który określa 

średnią wartość aktywności metabolicznej w wybranym regio-

nie. W odróżnieniu od SUVmean, SUVmax niekoniecznie prezen-

tuje aktywność dla całego guza, ponieważ pojedynczy woksel 

może nie być reprezentatywny dla niejednorodnego wychwytu 

w całym guzie [18]. 

SUVpeak
W celu bardziej reprezentatywnej oceny aktywności guza 

wprowadzono parametr nazwany SUVpeak, który jest średnią 

wartością w  obrębie małego, zwartego ROI (ang. region of in-

teres) w  guzie, a  tym samym jest bardziej solidną alternatywą 

dla SUVmax [18]. Jednak parametr ten ma wiele ograniczeń po-

dobnych do SUVmax i co ważniejsze, nie został jeszcze ustalony 

standard rozmiaru i kształtu ROI [19]. Dlatego też wydaje się, że 

wartość SUVmean jest lepszym parametrem do oceny całkowitej 

aktywności w guzie, choć ocena może być subiektywna i zależy 

od doświadczenia osoby konturującej guz [20].

Na rysunku 5 przedstawiono różnice otrzymanych warto-

ści SUV w  zależności od stosowanej metody (SUVpeak bądź 

SUVmax).

Chociaż PET jest metodą obrazowania ilościowego, nadal ist-

nieje wiele czynników wpływających na ilościową ocenę badań 

FDG PET-CT przy użyciu SUV, które dzieli się na 3 grupy: czyn-

niki biologiczne, techniczne oraz czynniki związane z  analizą 

danych. Do pierwszej grupy czynników zaliczamy: czas wychwy-

tu (15%), poruszanie się pacjenta (30%) oraz poziom glukozy 

(15%), do drugiej: względna kalibracja pomiędzy skanerem PET 

a kalibratorem dawek (10%), pozostała aktywność w strzykaw-

ce (5%), błędna synchronizacja zegarków (10%), czas pomiędzy 

wstrzyknięciem a  kalibracją dawki (10%) oraz jakość podania 

radiofarmaceutyku (podanie pozanaczyniowe – 50%). Ostatnią 

grupę błędów stanowią: parametry wykorzystywane podczas 

skanowania (15%), parametry rekonstrukcji obrazu (30%), użycie 

środków kontrastowych (15%), wybranie metody do określenia 

ROI (ang. region of interes) bądź VOI (volume of interes) (50%) [21].

Inną grupą parametrów biologicznych w  obrazowaniu PET 

są wskaźniki służące do oceny granic aktywnego metabolicznie 

guza [22]. Są to tak zwane parametry objętościowe obejmujące 

objętość metaboliczną guza MTV (Metabolic Tumor Volume) oraz 

całkowitą glikolizę guza TLG (Total Lesion Glycolysis) [18]. Oba 

parametry zostały zaproponowane jako wiarygodne wskaźniki 

do oceny całkowitej masy guza [23]. MTV jest objętościowym 

parametrem oceny masy komórek nowotworowych charakte-

ryzujących się zwiększonym wychwytem FDG, a  zatem takich, 

które posiadają wysoką aktywność glikolityczną [16]. TLG jest 

iloczynem SUVmean oraz MTV i  został po raz pierwszy przed-

stawiony w 1999 roku przez Larsona i wsp. w celu oceny odpo-

wiedzi na leczenie [24]. Dostarcza on informacji zarówno o pa-

rametrach metabolicznych guza, jak i o  jego objętości. Zmiany 

zachodzące w  obrębie tych parametrów widoczne w  obrazie 

przed, jak i po zakończeniu leczenia mogą być ważnymi czynni-

kami prognostycznymi dla pacjenta, przewidując odpowiedź na 

leczenie w  wielu typach nowotworów [25]. Parametry te znaj-

dują również zastosowanie w  praktyce klinicznej jako potężne 

narzędzia prognostyczne u pacjenta [18]. Ostatnie badania wy-

kazały wartość predykcyjną TLG w kostniakomięsaku [26], złośli-

wym międzybłoniaku [27] oraz raku przełyku [28]. Coraz więcej 

jest obecnie prac, które wprowadzają modyfikację parametru 

TLG – TLGtotal, który ma pomóc w ocenie prognozy u pacjenta 

przed rozpoczęciem leczenia. Jedną z takich prac przedstawiła 

Helen H.W. Chen i  wsp. w  przedoperacyjnej ocenie pacjentów 

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. TLGtotal jest sumą TLG 

ogniska pierwotnego oraz wszystkich przerzutów widocznych 

w badaniu PET w organizmie pacjenta (Rys. 6) i według autorów 

stanowi potencjalnie użyteczny wskaźnik dla czasu bez progresji 

choroby po zakończonym leczeniu PFS (progression-freesurvival ) 

u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i może być 

pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej leczenia [29].

Rys. 5 Różne wartości SUV w zależności od wybranej metody

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 7 Heterogenność nowotworu na podstawie badania 18F-FDG PET/CT u pacjen-

tów z nowotworem głowy i szyi 

Źródło: Materiał własny.

Heterogenność guza

Coraz więcej danych sugeruje, że w obrębie guza nowotworowego 

występuje niewielka populacja komórek macierzystych, które od-

powiadają za wzrost, rozprzestrzenianie się i przerzuty nowotwo-

ru. Heterogenność guza coraz częściej jest obiektem zainteresowa-

nia szczególnie onkologów, ponieważ dowiedziono, że guzy, które 

są bardziej heterogenne, wykazują większą oporność na leczenie, 

zarówno radio-, jak i chemioterapią. Do czynników, które wpływa-

ją na niejednorodność w obrębie guza, zaliczamy między innymi: 

strukturę naczyniową, śmierć komórki, różny stopień proliferacji, 

aktywność metaboliczną itp. [30]. Na rysunku 7 przedstawiono 

różnice w heterogenności u pacjentów z nowotworem głowy i szyi 

w  badaniu 18F-FDG-PET/CT. Pacjent A  (strona lewa) z  rozległym 

guzem, który wewnątrz nie wykazuje wzmożonej akumulacji glu-

kozy, co może sugerować martwice w obrębie guza, a jednocześnie 

powoduje, że guz jest bardziej niejednorodny w przeciwieństwie 

do pacjenta B  (strona prawa), który ma bardziej jednorodny guz 

wykazujący wzmożoną utylizację glukozy w obrębie całego guza. 

Ze względu na to, że heterogenność w  guzie może wiązać 

się z  wieloma niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi, 

znalezienie środka, który może zbadać tę wartość, może być rów-

nież pomocne w  określeniu złośliwości guzów nowotworowych 

[31, 32]. Obecnie heterogenność in vitro ocenia się poprzez określe-

nie genomu, jednakże jest to badanie drogie, czasochłonne i inwa-

zyjne. Potencjalnie prostszy i nieinwazyjny sposób określenia hete-

rogenności polega na wykorzystaniu obrazowania molekularnego. 

W chwili obecnej jedynie w nowotworach przełyku i jelita grubego 

dowiedziono, że różna ‘budowa’ guza nowotworowego ma wpływ 

na prognozy pacjentów. Jedną z metod oceny heterogenności za 

pomocą obrazowania molekularnego przedstawił H. Florisi wsp. 

w swojej pracy, gdzie wykorzystał do tego wykres powierzchni pod 

krzywą CSH (Cumulative SUV Histogram). Metoda ta pozwala uzy-

skać wskaźnik heterogenności guza oparty na SUV. Im wyższe war-

tości tego indeksu, tym guz jest bardziej jednorodny [33]. Przykład 

takiego histogramu uzyskanego przy użyciu dwóch znaczników 

(18F-FDG oraz 18F-FLT) zastosowany u pacjentek z nowotworem 

złośliwym szyjki macicy przedstawiony został na rysunku 8. 

Podsumowanie

Obrazowanie ze pomocą 18F-FDG PET/CT jest jedną z  najpow-

szechniej stosowanych metod obrazowania w medycynie nuklear-

nej, w szczególności u pacjentów onkologicznych. Jest to badanie 

nieinwazyjne i pozwala na jednoczasową detekcję zmian nowotwo-

rowych w  obrębie całego organizmu. Dostępne metody diagno-

styczne pozwalają na coraz dokładniejszą ocenę parametrów biolo-

gicznych guza nie tylko na poziomie genomu, ale wykorzystując do 

tego również obrazowanie molekularne. Technika PET/CT pozwala 

na uzyskanie in vivo szeregu ważnych informacji o  biologii guza 

nowotworowego, jak i przerzutów, a przydatność diagnostyczna 

i prognostyczna tych parametrów stanowi obecnie element inten-

sywnych badań w różnych typach nowotworów oraz różnych sche-

matach postępowania terapeutycznego. Uzyskane w nieinwazyjny 

sposób dane pozwolą być może na precyzyjne spersonalizowanie 

terapii pacjentów, szczególnie w onkologii. 

Chociaż PET jest metodą obrazowania ilościowego, nadal istnieje wiele czynników wpływających na 
ilościową ocenę badań FDG PET‐CT przy użyciu SUV, które dzieli się na 3 grupy: czynniki biologiczne, 
techniczne oraz czynniki związane z analizą danych. Do pierwszej grupy czynników zaliczamy: czas 
wychwytu (15%), poruszanie się pacjenta (30%) oraz poziom glukozy (15%), do drugiej: względna 
kalibracja pomiędzy skanerem PET a kalibratorem dawek (10%), pozostała aktywność w strzykawce 
(5%), błędna synchronizacja zegarków (10%), czas pomiędzy wstrzyknięciem a kalibracją dawki (10%) 
oraz jakość podania radiofarmaceutyku (podanie pozanaczyniowe ─ 50%). Ostatnią grupę błędów 
stanowią: parametry wykorzystywane podczas skanowania (15%), parametry rekonstrukcji obrazu 
(30%), użycie środków kontrastowych (15%), wybranie metody do określenia ROI (ang. region of 
interes) bądź VOI (volume of interes) (50%) [21]. 

Inną grupą parametrów biologicznych w obrazowaniu PET są wskaźniki służące do oceny granic 
aktywnego metabolicznie guza [22]. Są to tak zwane parametry objętościowe obejmujące objętość 
metaboliczną guza MTV (Metabolic Tumor Volume) oraz całkowitą glikolizę guza TLG (Total Lesion 
Glycolysis) [18]. Oba parametry zostały zaproponowane jako wiarygodne wskaźniki do oceny 
całkowitej masy guza [23]. MTV jest objętościowym parametrem oceny masy komórek 
nowotworowych charakteryzujących się zwiększonym wychwytem FDG, a zatem takich, które 
posiadają wysoką aktywność glikolityczną [16]. TLG jest iloczynem SUVmean oraz MTV i został po raz 
pierwszy przedstawiony w 1999 roku przez Larsona i wsp. w celu oceny odpowiedzi na leczenie [24]. 
Dostarcza on informacji zarówno o parametrach metabolicznych guza, jak i o jego objętości. Zmiany 
zachodzące w obrębie tych parametrów widoczne w obrazie przed, jak i po zakończeniu leczenia 
mogą być ważnymi czynnikami prognostycznymi dla pacjenta, przewidując odpowiedź na leczenie w 
wielu typach nowotworów [25]. Parametry te znajdują również zastosowanie w praktyce klinicznej 
jako potężne narzędzia prognostyczne u pacjenta [18]. Ostatnie badania wykazały wartość 
predykcyjną TLG w kostniakomięsaku [26], złośliwym międzybłoniaku [27] oraz raku przełyku [28]. 
Coraz więcej jest obecnie prac, które wprowadzają modyfikację parametru TLG ─ TLGtotal, który ma 
pomóc w ocenie prognozy u pacjenta przed rozpoczęciem leczenia. Jedną z takich prac przedstawiła 
Helen H.W. Chen i wsp. w przedoperacyjnej ocenie pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem 
płuca. TLGtotal jest sumą TLG ogniska pierwotnego oraz wszystkich przerzutów widocznych w 
badaniu PET w organizmie pacjenta (Rys. 6) i według autorów stanowi potencjalnie użyteczny 
wskaźnik dla czasu bez progresji choroby po zakończonym leczeniu PFS (progression‐freesurvival) u 
pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca i może być pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej 
leczenia [29]. 
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Rys. 6 Graficzne przedstawienie TLGtotal

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 8 Przykład rozkładu heterogenności w oparciu o AUC-CSH histogram u pacjentki z rakiem szyjki macicy przy użyciu dwóch znaczników
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