
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W 
ENDOKRYNOLOGIIENDOKRYNOLOGII

Jarosław B. Ćwikła Jarosław B. Ćwikła 

jbcwikla@interia.pl

Collegium Collegium MedicumMedicum, UWM; Olsztyn, UWM; Olsztyn



BADANIE PRZYTARCZYCBADANIE PRZYTARCZYCBADANIE PRZYTARCZYCBADANIE PRZYTARCZYC

• Lokalizacja gruczolaków przy nadczynności przytarczyc; • Lokalizacja gruczolaków przy nadczynności przytarczyc; 

• Ocena hiperplazji przytarczyc;

• Ocena znaczenia powiększonej przytarczycy w badaniu 

USG;

• Określenie lokalizacyjne „metaboliczne nadczynnej” • Określenie lokalizacyjne „metaboliczne nadczynnej” 

przytarczycy, przed planowanym zabiegiem operacyjnym;

• ocena ektopicznie położonych przytarczyc oraz 

gruczolaków.gruczolaków.
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PETPET--CTCTPETPET--CTCT
• Połączenie PET z CT umożliwia precyzyjną • Połączenie PET z CT umożliwia precyzyjną 

anatomiczną lokalizację zmiany chorobowej

i różnicowanie patologicznej tkanki 

gromadzącej 18F-FDGgromadzącej 18F-FDG

• CT pozwala na uzyskanie lepszej jakości 

obrazu dzięki korekcie pochłaniania 

promieniowania i rozpraszania przez tkanki 

ciała pacjenta (tzw. Attenuation Corection & ciała pacjenta (tzw. Attenuation Corection & 

Scatter Correction) 6



Guzy kory nadnerczyGuzy kory nadnerczy
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Nowotwory neuroendokrynne (neuroendocrine neoplasm - NEN) 

Heterogenna grupa coraz częściej

występujących i/lub rozpoznawanych

nowotworów;

 wywodzą się z komórek endokrynnych

rozproszonych w całym organizmie człowieka, rozproszonych w całym organizmie człowieka, 

tworzących rozlany system endokrynny

(diffuse endocrine system– DES)(diffuse endocrine system– DES)

 komórki endokrynne odpowiadają na różne 

sygnały poprzez  uwalnianie hormonów do krwisygnały poprzez  uwalnianie hormonów do krwi

 Częsta nadekspresja receptora SST na komórkach guza.

8
1. Modlin Iet al. Gastroenterology. 2005;128(6):1717-1751. 
2. 2. Modlin et al. Lancet Oncol. 2008;9(1):61-72. 
3. 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Practice Guidelines in Oncology: NeuroendocrineTumors. V.1. 2008. 



Pojedyczna chorobaPojedyczna chorobaPojedyczna chorobaPojedyczna choroba

Heterogeniczność

Pojedyczna metoda leczeniaPojedyczna metoda leczenia

Heterogeniczność
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Zróżnicowanie NEN  - ze względu na lokalizację zmiany pierwotnej

LungsPłuca Przełyk

Stomach

Lungs
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Appendix
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PET 68GA DOTATATE i 18FDG-PET (-)PET GA DOTATATE i FDG-PET (-)



Zróżnicowanie NEN - ze względu pochodzenie komórek

>17 >17 typówtypów komórekkomórek

neuroendokrynnychneuroendokrynnych Neuro
Endocrine

Schimmack S. et al 2011



Heterogenność  - ze względu na właściwości sekrecyjne

NENNEN
Guzy czynneGuzy czynne
hormonalnie Nieczynne

hormonalnieRakowiakiRakowiaki

Somatostatinoma

Glucagonoma

Gastrinoma
Objawy nowotworu

znikome

Insulinoma

Glucagonoma

ZespółZespół
Hormonalny



Właściwości sekrecyjne (nadprodukcja hormonów)

Wydzielające: Niewydzielające

Czynne hormonalnie -Czynne hormonalnie -
zespół objawów 

Nieczynne 
hormonalnie NEC

NET trzustki 

klinicznychklinicznych
hormonalnie NEC

MidgutNET trzustki 
20-30% czynne hormonalnie

• Gastrinoma

Midgut
ok. 20-30% z. rakowiaka

• flush
• Gastrinoma
• Insulinoma
• Glucagonoma
• Somatistatoma

• biegunka

• niewydolność serca, głównie 

prawokomorowa• Somatistatoma
• Vipoma

15-20% NET trzustki może 

prawokomorowa

• skurcz oskrzeli

• bóle brzucha
15-20% NET trzustki może 

wiązać się z zespołami 
genetycznymi np. MEN

• Deficyt witaminy PP
1. Modlin IM, Kidd M, Latich I, Zikusoka MN, Shapiro MD. Gastroenterology. 2005;128(6):1717-1751. 2. 
Modlin IM, Oberg K, Chung DC, et al. Lancet Oncol. 2008;9(1):61-72. 3. National Comprehensive Cancer
Network. NCCN Practice Guidelines in Oncology: Neuroendocrine Tumors. V.1. 2008. 
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NET oskrzeli i płucNET oskrzeli i płuc
• Rakowiaki płuc i oskrzeli stanowią ok. 25% wszystkich „rakowiaków”; 

• Wzrost częstości rozpoznawania rakowiaków płuc wiąże się z 

postępem technologicznym w obrazowaniu oraz rozpoznaniu 

histopatologicznym wraz z oceną immunohistochemiczną;

• Stanowią tylko 1-2% wszystkich nowotworów płuc;• Stanowią tylko 1-2% wszystkich nowotworów płuc;

• Podział wg Travis’a 1991:

– Typowy rakowiak, o niskim stopniu złośliwości;

– Atypowy rakowiak, o średnim stopniu złośliwości;

– Rak neuroendokrynny olbrzymiokomórkowy (LCNEC);

– Rak drobnokomórkowy (SCLC);– Rak drobnokomórkowy (SCLC);
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Pheo sporadyczny i uwarunkowany genetyczniePheo sporadyczny i uwarunkowany genetycznie

• Występowanie guza chromochłonnego i /lub • Występowanie guza chromochłonnego i /lub 

paraganglioma sporadyczne – 68%;

• Związany z zespołami genetycznymi – 32%; 

– MEN 2A (MTC, pheochrmocytoma, gruczolaki przytarczyc);– MEN 2A (MTC, pheochrmocytoma, gruczolaki przytarczyc);

– MEN 2B (MTC, phochromocytoma, ganglioneurinoma); 

– SDH-B, -D, -C (PGL); – SDH-B, -D, -C (PGL); 

– VHL – Choroba Von Hippel-Lindau;

– NF1 - Choroba von Recklinghausena;

– Zespół Sturge'a-Webera.– Zespół Sturge'a-Webera.

Neumann, et al. N Engl J Med 2002;346:1459-1466 25



Pheochromocytoma i paraganglioma

Chromochłonne Niechromochłonne

Aktywność hormonalna Chemoreceptory;

• region głowy i szyi pheochromocytoma

• poniżej głowy i szyi 

• region głowy i szyi 

(kłębek szyjny, okolica • poniżej głowy i szyi 

(rdzeń nadnerczy i zwoje opuszki żyły szyjnej, nerw 

błędny, w jamie okołokręgosłupowe w kl. 

piersiowej i jamie 

błędny, w jamie 

bębenkowej) – HNP;piersiowej i jamie 

brzusznej) • wzdłuż dużych naczyń w 

obrębie kl. Piersiowej;obrębie kl. Piersiowej;
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