Zakup i instalacja SPECT-CT oraz modernizacja OÊrodka
Medycyny Nuklearnej w Oddziale Klinicznym
Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Projekt dedykowany jest do obszaru działalnoÊci Szpitala,
w którym w sposób zintegrowany i kompleksowy prowadzona
jest działalnoÊç medyczna, badawcza i dydaktyczna, w tym
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Wykonywane badania scyntygraficzne:

Celem projektu

w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwer-

Badania scyntygraficzne dla potrzeb onkologii
diagnostyka raka tarczycy - scyntygrafia całego ciała po podaniu
terapeutycznej i diagnostycznej dawki radiojodu, diagnostyka raka
rdzeniastego
diagnostyka guzów neuroendokrynnych z u˝yciem znakowanych
analogów somatostatyny, znakowanego GLP-1
diagnostyka guza chromochłonnego po podaniu 123I-MIBG,
131I-MIBG
diagnostyka z u˝yciem innych specyficznych i niespecyficznych
markerów nowotworowych np. 99mTc-MIBI, 99mTc-DMSA
poszukiwanie pierwotnych i przerzutowych zmian nowotworowych
w układzie kostnym
badanie układu chłonnego wraz z poszukiwaniem w´złów wartowniczych w raku sutka, czerniaku, w rakach narzàdu rodnego
Badania układu endokrynnego
scyntygrafia tarczycy, wychwyt 123I,131I,99mTc,
scyntygrafia przytarczyc metodà subtrakcyjnà oraz metodà
opóênionà (99mTc-MIBI SPECT)
Badania scyntygraficzne serca
badanie perfuzji mi´Ênia serca metodà bramkowanà wraz z analizà iloÊciowà i ocenà odcinkowych zaburzeƒ kurczliwoÊci i grubienia skurczowego mi´Ênia serca w warunkach podstawowych,
obcià˝enia wysiłkiem lub z zastosowaniem testów farmakologicznych (dipirydamol, adenozyna) (Gated SPECT)
wentrykulografia radioizotopowa w warunkach podstawowych
i w próbach obcià˝eniowych (test wysiłkowy, testy farmakologiczne)
badania receptorowe serca
Badania układu nerwowego
badania perfuzji mózgowej
badania receptorowe
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Diagnostyka układu kostnego
diagnostyka zapalenia koÊci
diagnostyka i ró˝nicowanie zmian w układzie kostnym po
wszczepieniu protez stawowych
diagnostyka przerzutów nowotworowych do koÊci
Pełna radioizotopowa diagnostyka układu moczowego w tym
przede wszystkim
statyczna i dynamiczna scyntygrafia nerek wraz z oznaczaniem
filtracji kł´bkowej GFR
diagnostyka nerki przeszczepionej
Diagnostyka przewodu pokarmowego
statyczna i dynamiczna diagnostyka Êlinianek
statyczna oraz dynamiczna scyntygrafia wàtroby
diagnostyka naczyniaków wàtroby (99mTc-pirifosforan)
poszukiwanie miejsc krwawienia z przewodu pokarmowego
Badanie układu limfatycznego koƒczyn dolnych

jest modernizacja w zakresie

syteckiego w Krakowie stara si´ oferowaç swoim pacjentom
najwy˝szà jakoÊç usług diagnostycznych oraz terapeutycznych.
Dzi´ki ciàgłym staraniom o rozwój infrastruktury Pracowni,




mo˝emy dziÊ zaproponowaç korzystanie z wysokiej klasy



aparatu do diagnostyki obrazowej SPECT/CT.



System SPECT/CT jest urzàdzeniem hybrydowym, które daje
unikatowà mo˝liwoÊç jednoczasowej rejestracji obrazów scyntygraficznych (SPECT) i tomografii komputerowej (CT). Pozwala




to na zwi´kszenie w istotnym stopniu czułoÊci i specyficznoÊci
diagnostyki obrazowej majàcej najwi´ksze znaczenie dla
potrzeb onkologii. Daje to mo˝liwoÊç wczeÊniejszej (przed
ujawnieniem si´ zmian morfologicznych widocznych w CT)
i dokładniejszej lokalizacji szczególnie małych zmian nowo-





tworowych. Poza onkologià urzàdzenie hybrydowe SPECT/CT
znajduje zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach
medycyny, a w szczególnoÊci w kardiologii, neurologii, a tak˝e



niejednokrotnie jako tzw. „metoda diagnostyczna z wyboru”



w poszukiwaniu zmian zapalnych.













Prowadzone terapie izotopowe
 leczenie guzów neuroendokrynnych znakowanymi analogami
somatostatyny
 leczenie raka tarczycy oraz nadczynnoÊci tarczycy izotopem 131I
 leczenie chłoniaków nieziarniczych – radioimmunoterapia
 leczenie przerzutów nowotworowych do koÊci
 synowiektomie radioiozotopowe
Dygestrorium

wyposa˝enia w wysokiej klasy
aparatur´ medycznà jednostek
funkcjonujàcych w obszarze oÊrodka
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Êwiadczàcego usługi zdrowotne
z zastosowaniem procedur medycyny
nuklearnej w Oddziale Klinicznym
Kliniki Endokrynologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie.
Realizacja projektu przyczyni si´ do
poprawienia skutecznoÊci procesów
diagnostyki i leczenia, w szczególnoÊci
przy u˝yciu izotopów promieniotwórczych stosowanych min. w onkologii,
endokrynologii, kardiologii i neurologii,
ortopedii, chirurgii. W wyniku realizacji
Projektu poprawie ulegnie dost´p do
wysokospecjalistycznych Êwiadczeƒ
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medycznych w zakresie medycyny
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nuklearnej, a tak˝e jakoÊç ich
wykonywania. Oczekiwanymi efektami
realizacji Projektu b´dzie m.in.
zwi´kszenie wykrywalnoÊci niektórych
chorób nowotworowych we wczesnym
stadium choroby, co w konsekwencji
pozwoli na szybkie podj´cie właÊciwych
kroków terapeutycznych oraz
umo˝liwi osiàgni´cie optymalnych
wyników skutecznoÊci leczenia.

zdj. 1-3 Guz neuroendokrynny
trzustki w badaniu SPECT-CT
(www.siemens.commi)
zdj. 4-6 Gruczolak przytarczycy górnej
prawej z uwidocznionym lewym płatem
tarczycy w badaniu SPECT-CT
(www.siemens.commi)

5
6

