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Переважна більшість злоякісних пух-
лин голови та шиї (близько 90%) представ-
лена плоскоклітинними карциномами верх-
ніх аеродигестивних шляхів, які включають 
в себе новоутворення губи, порожнини ро-
та, носової та ротової частин глотки, горта-
ні, порожнини носа та придаткових пазух 
носа. Ці пухлин займають дев’яте місце в 
світі за частотою та характеризуються не-
прийнятно високими показниками смертно-
сті в країнах, що розвиваються. Плоскоклі-
тинні пухлини верхнього аеродигестивного 
тракту мають агресивні біологічні власти-
вості, для них характерне деструктивне ло-
кальне розповсюдження в тканинах голови 
та шиї з раннім розвитком метастатичного 
ураження лімфатичних вузлів шиї та мож-
ливістю прояву віддаленого метастазуван-
ня, навіть після успішного локального ліку-
вання. Частина пацієнтів (до 10-30%) з пло-
скоклітинним раком губи чи порожнини 
рота в подальшому знов захворіє на другу 
первинну пухлину верхніх аеродигестивних 
шляхів [1]. 

В Україні злоякісні пухлини верхніх 
аеродигестивних шляхів замикають список 
перших десяти найбільш розповсюджених 
злоякісних пухлинних уражень. Частіше 
вони виникають у чоловіків, і близько 40-
45% пацієнтів з вперше встановленим діаг-
нозом злоякісного новоутворення верхніх 
аеродигестивних шляхів, наприклад, глотки, 
не проживають більше 1 року з моменту 
встановлення діагнозу [2]. 

Важливо, що менш ніж третина таких 
пацієнтів (31%) презентує з локальною хво-

робою на момент звернення або встанов-
лення діагнозу і відповідно переважна бі-
льшість потребує оцінки регіонального та 
віддаленого розповсюдження задля точного 
стадіювання захворювання [3]. Стадіювання 
плоскоклітинних пухлин голови та шиї за 
загальноприйнятою системою TNM (AJCC) 
спирається на результати клінічного обсте-
ження та візуалізуючих радіологічних ме-
тодів. Точне студіювання, в якому радіоло-
гічні дослідження відіграють провідну роль, 
є критичним для формування прогнозу та 
розробки коректної стратегії лікування. 
Комп’ютерна томографія (КТ) та магнітно-
резонансна томографія (МРТ) найбільш 
широко застосовуються для визначення 
локального розповсюдження пухлинного 
процесу голови та шиї, а метаболічна пози-
троннно-емісійна томографія, поєднана із 
комп’ютерною томографією (ПЕТ/КТ), віді-
грає важливу роль у характеристиці локаль-
ної хвороби, оцінці регіонального та відда-
леного розповсюдження при первинному 
стадіюванні, оцінці відповіді на проведене 
лікування та виявленні рецидивів та метас-
тазів при відповідних клінічних проявах у 
пацієнтів протягом спостереження після 
лікування [4]. 

Позитронно-емісійна томографія до-
зволяє напівкількісно та кількісно оцінюва-
ти біохімічні процеси в організмі. Через те, 
що більшості злоякісних пухлин притаман-
не підвищене використання глюкози, засто-
сування міченого 18F аналогу глюкози – 
фтордезлксиглюкози (ФДГ) у якості радіо-
фармпрепарату для ПЕТ дозволяє візуалізу-
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вати та характеризувати такі пухлинні ура-
ження. Підвищена утилізація глюкози плос-
коклітинними пухлинами голови та шиї 
забезпечується підвищеною експресією 
транспортерів глюкози GLUT-1 та активніс-
тю гексокінази. Розподіл ФДГ реєструється 
за локалізацією анігіляційних фотонів, що 
випромінює 18F, а приєднання даних КТ 
забезпечує не лише корекцію аттенюації 
ПЕТ даних, а й масив структурних даних, 
що дозволяє точно локалізувати та характе-
ризувати гіперметаболічні осередки [5]. 

Однією з переваг метаболічної 
ПЕТ/КТ є можливість кількісно оцінити 
певні біологічні функції пухлинного проце-
су. Проте, в контексті клінічного чи суто 
практичного застосування методу, оцінка 
даних метаболічної ПЕТ/КТ часто обмеже-
на кількісним візуальним аналізом, в той 
час як кількісний аналіз залишається преро-
гативою наукових досліджень. Якісної інте-
рпретації часто достатньо для виявлення та 
оцінки розповсюдженості злоякісного пух-
линного процесу або для виявлення рециди-
ву хвороби, проте більш детальний та пог-
либлений кількісний аналіз дає можливість 
розширити діагностичну цінність та інфор-
мативність методу, в першу чергу у випад-
ках оцінки ефективності проведеного ліку-
вання, планування променевої терапії, за-
безпеченні прогностичної та предиктивної 
інформації. Кількісна оцінка є одним із ба-
зових компонентів «персоналізації» страте-
гії лікування в світлі сучасної доказової 
медицини. Крім цього, візуальна інтерпре-
тація ПЕТ-зображень має ряд недоліків, в 
тому числі – операторозалежність, в той час 
як методики кількісної оцінки дозволяють 
розробляти параметри, значення яких мож-
на порівнювати між різними установами, 
що допомагає в проведенні мультицентро-
вих досліджень [6]. 

Найбільш часто застосованим кількіс-
ним параметром оцінки ПЕТ даних є стан-
дартизований показник накопичення 
(Standardized Uptake Value – SUV), який 
відображає обсяг накопиченного радіофар-
мпрепарату або активність в певній ділянці 
інтересу, стандартизований за тим чи іншим 
параметром (наприклад, вагою пацієнта). 
Розроблено різноманітні варіації цього по-
казника, які характеризують розподіл ра-

діофармпрепарату в ділянці або об’ємі інте-
ресу, такі як метаболічний пухлинний об’єм 
(MTV) та загальний гліколіз пухлини (TLG) 
[7]. На сьогоднішній день в арсеналі напів-
кількісної оцінки ПЕТ даних знаходиться 
велика кількість параметрів, які мають як 
свої переваги, так і недоліки, в першу чергу, 
обумовлені методикою розрахунку та сег-
ментації ділянок інтересу. 

Окрім кількісних метаболічних пара-
метрів, ПЕТ дані, як і результати будь-якого 
томографічного методу візуалізації, прида-
тні для поглибленого дослідження власти-
востей зображень або радіоміки. Текстура-
льний аналіз ПЕТ зображень дозволяє 
отримувати велику кількість параметрів, що 
описують властивості цих зображень, і згід-
но теорії радіоміки пов’язані з біологічними 
властивостями пухлин, які вони відобража-
ють.  

Метою даного дослідження був пошук 
взаємовідносин кількісних метаболічних 
параметрів та текстуральних властивостей 
зображень метаболічної ПЕТ/КТ злоякісних 
плоскоклітинних пухлин верхнього аероди-
гестивного тракту зі ступенем їх клітинної 
диференціації, що визначається при гістоло-
гічному дослідженні, як із однією з біологі-
чних властивостей пухлин, що впливає на 
агресивність її поведінки та має прогности-
чне значення; встановлення тих кількісних 
та текстуральних метаболічних параметрів, 
які б з відносно найбільшою точністю відо-
бражали ці біологічні властивості злоякіс-
них плосколітинних пухлин голови та шиї, і 
таким чином могли би слугувати потенцій-
ним прогностичним біомаркером.  

 
Матеріали та методи 
Для проведення дослідження було ре-

троспективно відібрано 37 пацієнтів з гісто-
логічно верифікованими плоскоклітинними 
пухлинами верхніх аеродигестивних шляхів 
(назо- та орофоарингеальної локалізації, 
порожнини рота та гортані), яким було про-
ведено метаболічну ПЕТ/КТ перед почат-
ком лікування. З них було 10 жінок (27%) та 
27 чоловіків (73%), середній вік становив 57 
років (37-75 років). При гістологічному до-
слідженні біопсійного матеріалу первинних 
пухлин проведено визначення ступеню їх 
диференціації на високо-, помірно- та низь-
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ко диференційовані. Наявність високо ди-
ференційованих пухлин (Grade 1) встанов-
лено у 11 пацієнтів (30%), помірно дифере-
нційованих (Grade 2) та низько диференці-
йованих (Grade 3) – у 17 (46%) та 9 (24%) 
пацієнтів, відповідно. 

ПЕТ/КТ дослідження проведено за 
допомогою комбінованого томографу 
Philips GEMINI 16, методика візуалізіації – 
відповідно до рекомендацій Європейської 
Асоціації Ядерної Медицини щодо прове-
дення метаболічної ПЕТ/КТ візуалізації 
злоякісних солідних пухлин. Збір ПЕТ да-
них виконувався в 3D режимі, реконструк-
ція ПЕТ зображень здійснювалась за стан-
дартними алгоритмами виробника (Philips 
3D-RAMLA). Корекція аттенюації ПЕТ зо-
бражень проводилась на основі трансмісій-
ної КТ-синограми, стандартизація показни-
ків накопичення радіофармпрепарату – за 
вагою пацієнтів. Проведено розрахунок 
наступних кількісних метаболічних параме-
трів первинних пухлинних осередків: 
SUVmax, SUVpeak, SUVmean, MTV, TLG – 
максимальне накопичення в об’ємі інтересу, 
пікове накопичення в об’ємі інтересу (сере-
днє значення вокселів в сфері об’ємом 1 
кубічний сантиметр побудованої навколо 
найбільш активного вокселю зі всього 
об’єму інтересу), середнє значення накопи-

чення всього об’єму інтересу, метаболічний 
пухлинний об’єм (сегментований за фіксо-
ваним значенням 42% максимального нако-
пичення) та загальний пухлинний гліколіз, 
розрахований з метаболічного об’єму, від-
повідно. Розрахунок кількісних метаболіч-
них параметрів здійснено за допомогою 
програмного забезпечення OsiriX MD 
(Pixmeo SARL). Текстуральний аналіз ПЕТ 
зображень проведено за допомогою про-
грамного забезпечення, що вільно розпо-
всюджується, LIFEx (lifexsoft.org) [8]. Роз-
раховані наступні властивості зображень: 
гістограмні параметри та параметри форми, 
групи текстуральних параметрів декількох 
матриць (GLZLM, GLRLM, NGLDM та 
GLCM матриці, загалом 39 параметрів) які 
характеризують неоднорідність або гетеро-
генність розподілу радіофармпрепарату в 
об’ємі інтересу. Статистична обробка маси-
ву отриманих даних здійснена за допомо-
гою програмного забезпечення Graph Pad 
Prism 7. 

 
Результати 
Середні значення розрахованих кіль-

кісних метаболічних показників (SUVmax, 
SUVpeak, SUVmean, MTV, TLG) відповідно 
до ступеню диференціації пухлинних тка-
них наведено у табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 
Середні значення кількісних метаболічних параметрів залежно від ступеню  

клітинної диференціації плоскоклітинних пухлин верхніх аеродигестивних шляхів 

Ступінь  
диференціації 

пухлини 
SUVmax SUVpeak SUVmean MTV (42%max) TLG 

Grade 1 9,95 8,07 6,26 11,85 81,13 

Grade 2 11,19 8,76 6,96 10,15 88,67 

Grade 3 16,02 12,8 10,2 13,77 134,0 

 
 
Статистично достовірної різниці між 

показниками для відокремлення високо ди-
ференційованих пухлин від помірно дифе-
ренційованих, та помірно диференційова-
них від низько диференційованих в даній 
досліджуваній групи виявлено не було. 
Проте знайдено статистично достовірну 

відмінність показників SUVmax (p=0.0125), 
SUVpeak (p=0.0163) та SUVmean (p=0.019) 
для диференціації найбільш агресивних, 
низько диференційованих пухлин від всіх 
інших (порівняно із сукупністю високо- та 
помірно диференційованих плоскоклітин-
них карцином) (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Кількісні метаболічні параметри низько диференційованих пухлин  

порівняно з пухлинами інших ступенів диференціації 

Показник SUVmax SUVpeak SUVmean MTV TLG 

Grade 1+2 10,71±1,06 8,49±0,89 6,68±0,69 10,82±1,89 84,49±19,56 

Grade 3 16,02±1,26 12,8±1,11 10,2±0,83 13,77±2,05 134±19,44 

p 0,0125 0,0163 0,0119 0,41 0,18 

AUC 0,758 0,773 0,758   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Приклад сегментації метаболічно актив-

ного об’єму первинної пухлини правого піднебінного 
мигдалика – об’єднане ПЕТ/КТ зображення (ліворуч) та 
ПЕТ зображення  із ділянкою інтересу та сегментовани-
ми вокселями (праворуч, виділені блакитним кольором). 
У сегментованому об’ємі розраховані наступні кількісні 
метаболічні показники – SUVmax, SUVpeak, SUVmean, 
MTV, TLG. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Приклад сегментації метаболічно актив-

ного об’єму тієї ж первинної пухлини правого піднебін-
ного мигдалика (рис. 1) з відображенням гістограми 
розподілу значень накопичення ФДГ в вокселях для 
розрахунку текстуральних параметрів. 

При проведені ROC аналізу для цих 
показників, оптимальними значеннями для 
відокремлення низько диференційованих 
пухлин за SUVmax є >14,35 (з чутливістю 
77,8% та специфічністю 78,5%; AUC=0,785), 
за SUVpeak є >11,97 (із чутливістю 77,8% та 
специфічністю 78,5%; AUC=0,773) та за 
SUVmean є >9,1 (з чутливістю 77,8% та спе-
цифічністю 78,5%; AUC=0,785).  

Достовірної різниці між значеннями 
MTV та TLG для відокремлення низько ди-
ференційованих пухлин у даній групі паціє-
нтів встановлено не було. 

При аналізі результатів текстуральної 
обробки ПЕТ зображень було визначено 
схожу тенденцію. Так, жоден з 39 розрахо-
ваних показників не досяг статистично дос-
товірної різниці для відокремлення високо 
диференційованих пухлин від помірно ди-
ференційованих, або помірно диференційо-
ваних від низько диференційованих в даній 
популяції пацієнтів. Проте, для п’яти показ-
ників було визначено статистично достові-
рну різницю значень при відокремленні 
низько диференційованих пухлин від суку-
пності високо- та помірно диференційова-
них плоскоклітинних карцином. Такими 
показниками були: енергія (гістограмний 
показник, який відображає рівномірність 
розподілу даних в гістограмі); три показни-
ка з GLRLM матриці (Grey Level Run Length 
Matrix – матриця розміру або довжини рів-
нозначних або гомогенних ділянок для ко-
жного з рівнів сірого), а саме – LGRE (Low 
Grey-level Run Emphasis – розподіл гомо-
генних ділянок низької інтенсивності у зо-
браженні), SRLGE (Short Run Low Grey-
level Emphasis – розподіл коротких/малих 
ділянок низької інтенсивності у зображен-
ні), LRLGE (Long Run Low Grey-level 
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Emphasis – розподіл довгих/великих ділянок 
низької інтенсивності у зображенні); один 
показник з GLZM матриці (Grey Level Zone 
Length Matrix – матриця, що забезпечує ін-
формацію щодо розміру гомогенних діля-
нок для кожного з відтінків сірого/значення 
інтенсивності в 3 вимірах), а саме – LGZE 
(Low Grey Level Zone Emphasis – розподіл 
ділянок низької інтенсивності у зображен-
ні). ROC аналіз даних цих показників до-
зволив визначити оптимальні граничні зна-
чення для відокремлення низько диферен-
ційованих плоскоклітинних карцином у 
даній популяції пацієнтів, які характеризу-
валися достатньо високими значеннями 
чутливості, проте їм бракувало специфічно-
сті. Значення цих показників наведені у 
табл. 3. Відносно нижчі кількісні значення 
вказаних текстуральних параметрів загалом 
характеризують зображення як більш неод-
норідне, з нерівномірним розподіленням 
гомогенних ділянок різного розміру. 

Також необхідно зазначити, що дос-
товірної різниці значень площі під кривою 
(AUC) при проведенні ROC аналізу серед 
всіх кількісних та текстуральних показників 
визначено не було. 

 
Обговорення 
Головним завданням радіологічної ві-

зуалізації у випадках плоскоклітинних кар-
цином голови та шиї є встановлення розпо-
всюдженості патологічного процесу з найбі-
льшою точністю. Метаболічна ПЕТ/КТ задо-
вольняє потреби процесу стадіювання таких 
пухлин в рамках системи TNM. Первинний 
діагноз плоскоклітинного раку голови та шиї 

найчастіше встановлюється клінічно, за ви-
явленням первинної пухлини та/або наявнос-
ті клінічно явної лімфаденопатії шиї. Хоча й 
висока просторова роздільна здатність кон-
венційних томографічних методів візуаліза-
ціїї (КТ та МРТ) дозволяє точно встановлю-
вати Т-критерій при стадіюванні таких пух-
лин, визначаючи розміри та локальне поши-
рення/залучення сусідніх анатомічних струк-
тур відомим пухлинним процесом [9], відомо 
й про додаткове діагностичне значення 
ПЕТ/КТ, в першу чергу для пошуку анонім-
ного первинного пухлинного осередку при 
відомому метастатичному ураженні шийних 
лімфатичних вузлів [10-12]. Більше того, 
метаболічна ПЕТ/КТ дозволяє проводити 
напівкількісну та кількісну оцінку накопи-
чення радіофармпрепарату злоякісною пух-
линою перед початком лікування. Мабуть 
найбільш часто застосований в онкології 
кількісний показник метаболічної ПЕТ/КТ – 
SUVmax широко використовується для про-
гностифікації, проте його значення безпосе-
редньо для плоскоклітинних пухлин голови 
та шиї потребує ще подальшого вивчення. 
Частина проведених досліджень [13, 14] вка-
зують на наявність прогностичного значення 
SUVmax первинного пухлинного осередку, в 
той же час інші дослідження [15,16] спрос-
товують це ствердження. Тим не менш, літе-
ратурні дані загалом підтримують тенденцію 
щодо сильного зв’язку SUVmax первинних 
плоскоклітинних пухлин голови та шиї із 
поширенням хвороби, більших розмірів са-
мої пухлини, метастатичного ураження лім-
фатичних вузлів та й диференціації пухлини 
[17-20]. 

 
Таблиця 3 

Текстуральні параметри ПЕТ зображень низько диференційованих пухлин  
порівняно з пухлинами інших ступенів диференціації 

 Energy LGRE SRLGE LRLGE LGZE 

Grade 1+2 0,088±0,008 0,005±0,001 0,005±0,0008 0,007±0,001 0,006±0,0009 

Grade 3 0,055±0,004 0,002±0,0004 0,0017±0,0003 0,002±0,0005 0,002±0,0005 

P 0,018 0,021 0,025 0,021 0,022 

AUC 0,730 0,732 0,764 0,753 0,754 

Граничне значення <0,0715 <0,0055 <0,0035 <0,0065 <0,0035 

Чутливість 88,8 100 100 100 88,9 

Специфічність 66,7 52,4 60 52,4 61,9 
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Результати нашого дослідження також 
підтримують зв’язок SUVmax із ступенем 
диференціаціїї плоскоклітинних карцином 
голови та шиї: в наведеній популяції паціє-
нтів цей показник був одним із тих, що зна-
чущо відрізнявся в групі з низько диферен-
ційованими пухлинами. З іншого боку, в 
ряді досліджень не вдалося встановити 
SUVmax в якості предиктивного параметру, 
наприклад, при передбаченні вірогідності 
рецидиву [21, 22]. 

Так, в одному з проспективних дослі-
джень, присвячених предиктивному зна-
ченню SUVmax для пацієнтів з плоскоклі-
тинними пухлинами голови та шиї, було 
визначено кореляцію із T-критерієм пух-
лини – T1/2 пухлини в середньому мали 
менше значення SUVmax, порівняно з T3/4 
пухлинами. Окрім цього, відзначалась зна-
чуща різниця медіани SUVmax між N0 та 
N1/N3 пацієнтами [18]. Ще одне проспек-
тивне дослідження [19] із залученням 109 
пацієнтів із плоскоклітинними карцинома-
ми голови та шиї та клінічно явним ура-
женням лімфатичних вузлів шиї продемон-
струвало, що значення SUVmax більше 
19,3 пов’язано із низькою диференціацією 
пухлин, інвазією шкіри, екстракапсуляр-
ним поширенням метастатичного ураження 
лімфатичних вузлів та відсутністю перине-
врального поширення. Мета-аналіз щодо 
прогностичної значущості SUV у пацієнтів 
з плоскоклітинними карциномами голови 
та шиї продемонстрував вищий ризик про-
гресії, смерті та рецидиву у пацієнтів з ви-
соким SUVmax первинного пухлинного 
ураження [23]. Результати цього дослі-
дження свідчать про можливість застосу-
вання SUVmax в якості прогностичного 
біомаркеру, враховуючи, що вищі його 
значення корелюють з гіршими клінічними 
результатами.  

Проте, складніші кількісні ПЕТ па-
раметри, такі як MTV та TLG первинного 
пухлинного осередку продемонстрували 
більшу предиктивну та прогностичну цін-
ність в ряді досліджень. Так, за даними 
одного із таких досліджень із залученням 
41 пацієнта із плоскоклітинними карцино-
мами голови та шиї, граничне значення 
MTV в 7,2 дозволяє відокремлювати паціє-
нтів з гіршими результатами локального 

контролю хвороби. Пацієнти з меншими 
MTV демонструють ліпшу загальну вижи-
ваність (94,7% проти 64,2% за 2 роки), бі-
льше того, була продемонстрована позити-
вна кореляція між високим MTV та ризи-
ком лімфатичного метастатичного уражен-
ня та рецидивом у вигляді метастатичної 
хвороби. З іншого боку, в цьому ж дослі-
дженні SUVmax не продемонстрував жод-
ної предиктивної цінності [24]. В нашому 
дослідженні, в контексті зв’язку MTV та 
TLG із ступенем клітинної диференціації 
пухлин не було продемонстровано значу-
щої різниці цих показників в групах пух-
лин різного ступеню диференціації, що 
може бути пов’язаним з тим, що дані пока-
зники знаходяться в першу чергу під біль-
шим впливом розмірів самого пухлинного 
осередку. Проте серед кількісних ПЕТ по-
казників так званого «другого порядку», 
значуща різниця для відокремлення низько 
диференційованих плосколітинних пухлин 
була виявлена у показниках SUVpeak та 
SUVmean. 

Текстуральний аналіз ПЕТ зображень 
з метою характеризації пухлинних проце-
сів привертає достатньо велику увагу дос-
лідників за останні декілька років. Вимі-
рювання текстуральних індексів ПЕТ зо-
бражень пухлин було запропоновано як 
доповнення до предикції відповіді ряду 
пухлин на терапію [25-29]. Також, достат-
ньо відомо, що пухлинний процес часто є 
неоднорідним в проявах некрозу, фіброзу, 
ділянок ангіогенезу, високої клітинної 
проліферації, гіпоксії та наявності специ-
фічних клітинних рецепторів. Такі біологі-
чні характеристики представляють значний 
інтерес, так як асоціюються з агресивністю 
пухлинного процесу та чутливістю до пев-
них видів спеціального лікування. Незва-
жаючи на те, що взагалі ПЕТ зображенням 
властива не дуже висока просторова розді-
льна здатність, встановлено та підтверджу-
ється гіпотеза, що лежить в основі принци-
пу радіоміки, про те, що розподілення ра-
діофармпрепаратів в середині пухлини 
представляє більше інформації, аніж про-
сте вимірювання SUV чи об’ємних метабо-
лічних показників.  

На основі цього припущення прово-
дились дослідження щодо неоднорідності 
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розподілення фтордезоксиглюкози в різних 
пухлинних процесах, за допомогою розра-
хунку текстуральних параметрів ПЕТ зо-
бражень, в тому числі пухлин голови та 
шиї [25], шийки матки [25, 30], стравоходу 
[26, 28, 31] та легень [27, 29]. Проте, опуб-
ліковані численні результати не дозволя-
ють прийти до єдиного висновку щодо то-
го, які самі текстуральні параметри і як 
повинні вимірюватися для забезпечення 
відображення зв’язку з біологічними влас-
тивостями пухлинного процесу [32]. Так, з 
одного боку, частина досліджень [33] пові-
домляє про недостатність відтворюваності 
та стабільності текстуральних показників 
як функції параметрів збору та реконстру-
кції ПЕТ даних, або не демонструють зна-
чущої предиктивної цінності [26], з іншого 
– продемонстровані дані про наявність 
зв’язку текстуральних показників із біоло-
гічними властивостями пухлинних проце-
сів, зокрема, в контексті плоскоклітинних 
пухлин голови та шиї із експресією PD-L1, 
Ki67 та p16 статусом [34]. При аналізі тек-
стуральних даних когорти пацієнтів даного 
дослідження вдалося продемонструвати 
зв’язок групи параметрів, що відображають 
неоднорідність чи гетерогенність розподі-
лу фтордезоксиглюкози зі ступенем клі-
тинної диференціації плоскоклітинних пу-
хлин голови та шиї, з можливістю відокре-
млювати низько диференційовані пухлини, 
проте діагностична цінність текстуральних 
параметрів в цьому завданні за даними 
ROC аналізу не відрізнялась значно від 
такої, що генерується похідними SUV для 
даної популяції пацієнтів.  

 

Висновки 
Окрім даних, необхідних для стадію-

вання чи оцінки розповсюдженості пухлин-
ного процесу, задля чого зазвичай достат-
ньо якісної візуальної інтерпретації, мета-
болічна ПЕТ/КТ забезпечує отримання ма-
сиву кількісних даних, які можна виражати 
через велику кількість різноманітних пара-
метрів, від простого підрахунку інтенсивно-
сті накопичення в єдиному вокселі до скла-
дних показників, що математичним чином 
відображають неоднорідність розподілення 
радіафармпрепарату в пухлині.  

Значення як кількісних, так і текстура-
льних параметрів ПЕТ зображень демон-
струють зв’язок з гістологічними властивос-
тями плоскоклітинних пухлин голови та шиї, 
зокрема, ступенем їх клітинної диференціа-
ції, дозволяючи відокремлювати низько ди-
ференційовані пухлини, що мають найбільш 
агресивний потенціал. Проте, значущої пе-
реваги діагностичної цінності текстуральних 
параметрів над кількісними в контексті 
зв’язку із ступенем диференціації в дослі-
джуваній когорті визначено не було. 
Необхідно зазначити, що представленому 
дослідженню властиві й певні обмеження, в 
першу чергу через ретроспективний дизайн 
та відносно малу популяцію пацієнтів. Проте 
отримані результати та аналіз даних інших 
опублікованих робіт, присвячених даній 
проблемі, створює підґрунтя для продов-
ження досліджень з розширенням об’єму 
даних задля визначення найбільш цінних 
об’єктивних кількісних ПЕТ-параметрів у 
веденні пацієнтів із плоскоклітинними кар-
циномами голови та шиї. 
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КІЛЬКІСНІ МЕТАБОЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПЛОСКОКЛІТИННИХ ПУХ-
ЛИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ ТА ТЕКСТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЇХ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ ПЕТ/КТ 

Новіков М.Є., Бабкіна Т.М. (Київ) 

А н о т а ц і я   

Переважна більшість злоякісних пухлин голови та шиї представлена плоскоклітинними карциномами 
верхніх аеродигестивних шляхів. Метаболічна позитроннно-емісійна томографія поєднана із комп’ютерною 
томографією (ПЕТ/КТ) відіграє важливу роль у характеризації таких пухлин. Однією з переваг метаболічної 
ПЕТ/КТ є можливість кількісно оцінити певні біологічні функції пухлинного процесу. Окрім кількісних мета-
болічних параметрів, ПЕТ дані, як і дані будь-якого томографічного методу візуалізації придатні для поглибле-
ного дослідження властивостей зображень або радіоміки. Текстуральний аналіз ПЕТ зображень дозволяє отри-
мувати велику кількість параметрів, що описують властивості цих зображень і згідно теорії радіоміки пов’язані 
із біологічними властивостями пухлин яких вони відображають. 

Мета даної роботи – пошук взаємовідносин кількісних метаболічних параметрів та текстуральних вла-
стивостей зображень метаболічної ПЕТ/КТ злоякісних плоскоклітинних пухлин верхнього аеродигестивного 
тракту із ступенем їх клітинної диференціації, що визначається при гістологічному дослідженні, як із однією з 
біологічних властивостей пухлин, що впливає на агресивність її поведінки та має прогностичне значення.  

Матеріали та методи: відібрано 37 пацієнтів із гістологічноверифікованимиплоскоклітинними пухли-
нами верхніх аеродигестивних шляхів. З них 10 жінок (27%) та 27 чоловіків (73%), середнім віком 57 років (37-
75 років). При гістологічному дослідженні біопсійного матеріалу первинних пухлин проведено визначення 
ступеню їх диференціації на високо- помірно- та низькодиференційовані. Високодиференційовані пухлини 
(Grade 1) виявлені у 11 пацієнтів (30%), помірнодиференційовані (Grade 2) та низькодиференційовані (Grade 3) 
відповідно у 17 (46%) та 9 (24%) пацієнтів. ПЕТ/КТ дослідження проведені за допомогою комбінованого томо-
графу Philips GEMINI 16, методика візуалізіації відповідно до рекомендацій Європейської Асоціації Ядерної 
Медицини щодо проведення метаболічної ПЕТ/КТ візуалізації злоякісних солідних пухлин. Розрахунок кількіс-
них метаболічних параметрів здійснено за допомогою програмного забезпечення OsiriX MD (Pixmeo SARL). 
Текстуральний аналіз ПЕТ зображень проведено за допомогою програмного забезпечення, що вільно розповсю-
джується, LIFEx (lifexsoft.org). Статистична обробка масиву отриманих даних здійснена за допомогою програм-
ного забезпечення GraphPadPrism 7. 

Результати: статистично достовірної різниці між показниками для відокремлення високодиференційо-
ваних пухлин від помірнодиференційованих та помірнодиференційованих від низькодиференційованих в даній 
досліджуваній групи виявлено не було. Проте знайдено статистично достовірну відмінність показників SUVmax 
(p=0.0125), SUVpeak (p=0.0163) та SUVmean (p=0.019) для диференціації найбільш агресивних, низькодиферен-
ційованих пухлин від всіх інших. При аналізі результатів текстуральної обробки ПЕТ зображень була визначена 
схожа тенденція. Так, жоден з 39 розрахованих показників не досяг статистично достовірної різниці для відо-
кремлення високодиференційованих пухлин від помірнодиференційованих або помірнодиференційованих від 
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низькодиференційованих в даній популяції пацієнтів. Проте, для п’яти показників (LGRE, SRLGE, LRLGE, 
LGZE, енергія)була визначена статистично достовірна різниця значень при відокремленні низькодиференційо-
ваних пухлин від сукупності високо- та помірнодиференційованихплоскоклітинних карцином. 

Висновки:окрім даних необхідних для стадіювання чи оцінки розповсюдженості пухлинного процесу, 
задля чого зазвичай достатньо якісної, візуальної інтерпретації, метаболічна ПЕТ/КТ забезпечує отримання 
масиву кількісних даних які можна виражати через велику кількість різноманітних параметрів, від простого 
підрахунку інтенсивності накопичення в єдиному вокселі до складних показників, що математичним чином 
відображають неоднорідність розподілення радіафармпрепарату в пухлині. Значення як кількісних, так і тексту-
ральних параметрів ПЕТ зображень демонструють зв’язок із гістологічними властивостями плоскоклітинних 
пухлин голови та шиї, зокрема ступенем їх клітинної диференціації, дозволяючи відокремлювати низкодифере-
нційовані пухлини, що мають найбільш агресивний потенціал. 

Ключові слова: метаболічна ПЕТ/КТ, плоскоклітинні карциноми голови та шиї, кількісний та текстура-
льний аналіз. 
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A b s t r a c t  

Most of the malignant head and neck tumors are squamous carcinomas of upper aerodigestive tract. Metabolic 
positron emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) plays an important role in characteriza-
tion of such tumors. One of advantages of metabolic PET/CT is an ability to quantitatively assess certain biological 
features of a malignant tumor. Apart of quantitative metabolic parameters, PET data, as long as data from any tomo-
graphic imaging modality is suitable for deepened image feature analysis or radiomics. Textural analysis of PET images 
allows to mine various image parameters that describe the features of these images and according to radiomics theory 
are connected to biological features of depicted tumors.  

The purpose of this study – to search for connection of quantitative metabolic parameters and textural features 
of metabolic PET/CT images of head and neck malignant tumors to their differentiation grade, assigned by histological 
analysis, as one of the biological features that impacts tumors aggressiveness and has a prognostic value.  

Materials and Methods: 37 patients with verified squamous head and neck carcinomas were selected for this 
study, 10 (27%) women and 27 (73%) men (mean age 57 years). Primary tumor biopsy specimen were characterized 
according to cellular differentiation into Grade 1 (highly differentiated. 11 patients, 30%), Grade 2 (moderately differen-
tiated, 17 patients, 46%) and Grade 3 (poorly differentiated, 9 patients, 24%). Metabolic PET/CT performed with Phi-
lips GEMINI 16 scanner, study technique adjusted accordingly to EANM guidelines for tumor imaging. Quantitative 
metabolic parameters calculated with OsiriX MD software (Pixmeo SARL). PET textural analysis performed with free 
LIFEx software (lifexsoft.org). Statistical analysis performed with GraphPad Prism 7.  

Results: no significant difference between quantitative metabolic parameters was achieved in this study popula-
tion to differentiate highly, moderately and poorly differentiated tumors. Nevertheless, there was a statistically signifi-
cant difference in SUVmax(p=0.0125), SUVpeak (p=0.0163) andSUVmean (p=0.019) when discriminating most ag-
gressive, poorly differentiated from others. Similar results were achieved I textural analysis. None of 39 evaluated tex-
tural parameters reached statistical significance in separating highly differentiated tumors from moderately differen-
tiated, or moderately differentiated from poorly differentiated ones. But five textural parameters showed significance 
(LGRE, SRLGE, LRLGE, LGZE, energy) when used to discriminate poorly differentiated tumors.  

Conclusions:apart from data needed for staging of malignant tumors, which is usually completed by visual, qua-
litative assessment, metabolic PET/CT provides quantitative data expressed by means of numerous parameters – from 
simple uptake inbtensity measurements to complicated mathematical tracer uptake heterogeneity analysis. Quantitative 
parameters and textural features values show connection to histologic properties of squamous head and neck carcino-
mas, particularly, to differentiation grade, allowing to discriminate poorly differentiated tumors, harboring most malig-
nant potential.  

Keywords: metabolic PET/CT, squamous head and neck carcinomas, quantitative and textural analysis. 
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