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- pos I-PET nie jest czynnikiem prognostycznym gorszego rokowania u pacjentów z 
DLBCL leczonych RCHOP

- tylko F-PET oraz IPI score pozostają niezależnymi czynnikami prognostycznymi w 
odniesieniu do PFS u pacjentów  z DLBCL leczonych RCHOP

n= 88 pacjentów, 26 miesięcy obserwacji, rekrutacja 4,5 roku

I-PET neg 52 z 63 pacjentów pozostaje  w CR po 2 latach obserwacji
I-PET poz 16 z 25  pacjentów pozostaje w CR po 2 latach obserwacji 

tj. w blisko 2-letniej obserwacji PFS dla I-PET neg- 85%
PFS dla I-PET poz- 72%

NPV of I-PET- 82%
PPV of I-PET- 36%



88 pacjentów z DLBCL
- RCHOP +/- X-tch (bulky disease)
- 31 pacjentów – RCHOP 21 (21/31 G-CSF)
- 57 pacjentów – RCHOP 14 (57/57 G-CSF) 

Interim PET (po 2-4 cyklach chemioterapii)
- 58 pacjentów po 2 cyklach chtch
- 9 pacjentów po 3 cyklach chtch
- 21 pacjentów po 4 cyklach chtch

- czas wykonania PET po ostatnim kursie chtch – średnio 13 dni ( 4-27 dni)
- ocena wizualna  wg. 5PS Deaville 2009, ocena centralna przez 2 osoby (zgodność 96%)

- Delta SUV z cut off 66% było oceniane u  46 pacjentów

i-PET poz -25 (28%)
i-PET neg- 63 (72%)

Final PET (po 6-8 kursach chemioterapii +/- X-tch)        
- czas wykonania PET- średnio 36 dni po zakończeniu leczenia (12-210 dni)   
- wg. Cheson 2007 criteria        

f-PET poz- 11 (12%)
f-PET neg- 77 (88%)        

Pregno et all;  Blood, Jan 2012
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Cox et all. Lukemia & Lymphoma 2012
- 85 pacjentów z DLBCL, 5-letnia rekrutacja
- Leczenie RCHOP21 (31), RCHOP14 (43), RMACOP-B
- i-PET po 3 cyklach RCHOP, 10-20 dni po ostatniej chemioterapii, oceniany wg. 5-PS ( zmiany ujemne -

1 i 2)
- i-CT (zmiana leczenia na podstawie wyniku i-CT)
- Czas obserwacji 24 mies
- i-PET PPV-58%, NPV-77%

Cashen et. All The Journal Of Nuclear Medicine 2011
- 50 advanced DLBCL patients (III i IV AA), 3-letnia rekrutacja
- Baseline PET tylko u 29 pacjentów
- Leczenie RCHOP21
- i-PET po 2 cyklach chemioterapii, 3 tygodnie po ostatnim cyklu chemioterapii, oceniany wg. IHP 

2007r
- 34 miesiące obserwacji
- i-PET PPV-42%, NPV-77%
- f-PET PPV- 71%, NPV- 80%
Yoo et all, Ann Hematol 2011 
- 155 pacjentów z DLBCL , 5-letnie badanie
- i-PET po 2 cyklach chtch (8), po 3 cyklach chtch (80), po 3 (67); 2 tyg po ostatnim kursie chtch
- 3 grupy chorych: early mCR- 64% (neg i-PET, neg f-PET)
- delayed mCR- 23% (poz i-PET, neg f-PET)
- never mCR- 13% (poz i-PET, poz f-PET)
- okres obserwacji 20 miesięcy, brak różnic w OS, PFS w grupach early mCR i delayed mCR



M Meignan,



Faszywie dodatni PET-CT

• Rituximab
• G-CSF
• Czas wykonania badania: poniżej 2 tyg po chemioterapii
• poniżej 2 mies po radioterapii
• Towarzyszące infekcje i stan zapalny z innego powodu
• Tumor necrosis
• Thymus hyperlasia
• Inne nowotwory niezdiagnozowane wcześniej
• Tkanka brunatna



R-CHOP-14 x4 (enrolled; N=98)           PD

Interim PET 

PET (-)                                                                PET (+)                                          
59 pts, 60%                                                         38 pts, 40%

3xICE
Bx. Neg                                      Bx. Pos
33 pts                                         5 pts

„false positive PET”                  „true positive PET”
3xICE                                                3xICE+

ASCT
51 PF                                    26 PF                                          3PF

3 years PFS około 80%      J Clin Oncol. 2010 Apr 10;28(11):1896-903. Epub 2010 Mar 8.Moskowitz CH



112 chorych z DLBCL
-RCHOP21 (57)
-RCHOP14 (24)
-RACVB14 (31)

INTERIM –PET
- po 2 cyklach chemioterapii
- po 14 dniach 

ocena wizualna, 112 pts                                                                          Delata SUV max, cut off 66%, 
Ocena wizualna
85 pts

- poz PET – 37%                                                                                      - poz PET- 14%  (35% metodą wizualną)
- neg PET – 63%                                                                                      - neg PET- 86%  (65% metodą wizualną)

3-letnie PFS i OS: 84% i 88% dla iPET neg pacjentów ocenianych metodą wizualną
: 47% i 62% dla iPET poz pacjentów  ocenianych metodą wizualną

3-letnie PFS dla i-PET neg versus i-PET poz- 77% : 37% w grupie pacjentów ocenianych metodą ilościową 

Wniosek- PET-CT wykonany w trakcie leczenia chemioterapią z użyciem rituximabu i antracylin u pacjentów z 
DLBCL może być dobrym narzędziem predykcyjnym 



Porównanie dwóch metod oceny wczesnego badania PET-CT (n- 85, high risk DLBCL)
- ocena wizualna wg. IHP z 2007r
- ∆SUV max PET0-2 z cut off 66%

∆SUV max PET0-4 z cut off 70%

Wnioski: 
- Wczesne badanie PET-CT oceniane metodą wizualną nie jest dobrym narzędziem 

prognostycznym
- Wczesne badanie PET-CT oceniane przy użyciu pomiaru  ∆SUV max:

∆SUVmax PET0-2   (>66% vs <66%)           2-letnie PFS 77% vs 57%  
OS 93% v 60%     

∆SUV max PET0-4   (>70% vs <70%)          2-letnie PFS 83% vs 40%
OS 94% vs 50%

„Thus, ∆SUV max PET0-4 seems to be a good way to identifay patients who could be 
candidates for alternative experimental strategy after induction treatment”





Ocena jakościowa czy ilościowa ?

• Qualitative ,visual analysis (5PS)
• Quantitative or semi-guantitative analysis

SUVmax
∆SUVmax



Po 2 kursach RCHOP

Ocena wizualna

PET 2 (-) - 2 y EFS

PET2 (+) - 2 y EFS 

Ocena % redukcji SUV max

Redukcja >66% SUVmax- 2 y EFS  79%

Redukcja <66% SUVmax-2 y EFS  21%

66% ∆SUVmax reduction- optymalny cut-off ?

Po 4 kursach RCHOP

Ocena wizualna

PET4 (-) - 3 y EFS 82%

PET4 (+) - 3 y EFS 25%  

Ocena % redukcji SUVmax

Redukcja >73% SUVmax- 3 y EFS  79%

Redukcja <73% SUVmax- 3 y EFS  32%

Itti E, Lin C, et al
J Nucl Med. 2009 Apr;50(4):527-33. Epub 2009 Mar 16



Redukcja SUVmax powyżej 66% po 2 cyklach 
RCHOP w chłoniaku DLBCL

- Dobry czynnik prognostyczny wyników odległych
- Znaczące zmniejszenie wyników fałaszywie dodatnich
- Niezależny od IPI oraz od rodzaju leczenia

Wada?
Możliwy do wyliczenia tylko kiedy został wykonany baseline 
PET



Nowe podejście
do analizy iPET

• Porównanie wielkości rezydualnego 
wychwytu z wychwytem referencyjnych 
okolic tj.  MBP lub wątroby 

• Intensywność wychwytu MBP i wątroby 
niewiele różni się w PET0 i PET2 oraz 
między różnymi pacjentami

• Ustanowienie progu odcięcia dla SUV max 
wątroby i MBP 



J Nucl Med. 2010 Dec;51(12):1857-62. Epub 2010 Nov 15.
Improvement of early 18F-FDG PET interpretation in diffuse large B-cell lymphoma: 
importance of the reference background.
Itti E, Juweid ME, Haioun C, Yeddes I, Hamza-Maaloul F, El Bez I, Evangelista E, Lin C, 
Dupuis J, Meignan M.

Wątroba wydaje się  lepszym punktem odniesienia niż MBP.

Wg. ROC analizy zidentyfikowano optymalne wartości progowe 
(>168% MPB SUVmax, >140% liver SUVmax) powyżej których 
uznanie badania za pozytywne znacząco zwiększa wartość 
prognostyczną wczesnego badania PET-CT. 

Dla wątroby ale nie dla MBP taką zależność wykazano już przy 
SUVmax >120% 2 letnie PFS dla PET(-) i PET (+) pacjentów 
było jak 82% do 52%



















Comparison of Quantitative and Qualitative Responsw Criteria in the UK-
NCRI study in DLBCL- an interim analysis; Mikhaeel et al., poster B113

DLBCL , pts 125         bPET               NCRI study score                           
1 (CR) complete disappearance of all abnormal uptake

RHOP21    RCHOP14                           2 a (MRU)  disapprearence of most abnormal uptake,but 

iPET                 residual  low –grade uptake in sites of previou s disease,

CT>4 cycles                                     just  above the background activity                              

2b (PR) reduction in abnormal  uptake, but significant

Response   No Response                     residual activity

2c (SD)  no significiant changes       

Contiunue    Off study                            2d (PD) increase in abnormal uptake 

Qualitative criteria: the NCRI study criteria 
the Deavuville criteria

Quantitative criteria: the GELA criteria, ∆SUV



NCRI Deauville SUV reduction

1+2a 2b-2d 1-3 4-5 >65% <65%

44% 56% 65% 35% 89% 11%

Porównanie liczby „good responders” do „poor responders” w 
zależności od użytych kryteriów podziału

1. Użycie różnych kryteriów oceny iPET to inna separacja grup pacjentów
2. Metoda jakościowa powinna być ulepszona
3.  Ciągle nie są znane najlepsze kryteria oceny iPET aby był on dobrym narzędziem 
prognostycznym
4.  Wynik badania iPET powinien być oceniany łącznie z innymi danymi, np. podtyp, 
IPI, rodzaj leczenia, czas wykonania badania 


