
Αξιολόγηση και ανάπτυξη εξειδικευμένων 
απεικονιστικών συστημάτων SPECΤ/ΡΕΤ 
Τα εξειδικευμένα απεικονιστικά συστήματα PET/SPECT 
αποτελούν τεχνολογία αιχμής στην Πυρηνική Ιατρική. 
Χρησιμοποιούνται τόσο για την προκλινική απεικόνιση 
μικρών ζώων, όσο και για την απεικόνιση μικρών 
οργάνων και κυρίως του μαστού και του εγκεφάλου. Σε 
συνεργασία με ξένους και εθνικούς φορείς η ομάδα μας 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση 
πρότυπων συστημάτων SPECT και ΡΕΤ.  
 

Υπάρχουν τρία συστήματα, τα οποία έχουν αξιολογηθεί 
και χρησιμοποιούνται ερευνητικά: α) μια κάμερα 
κατάλληλη για απεικόνιση μικρών ζώων, β) μια κάμερα 
κατάλληλη για σπινθηρομαστογραφία και γ) το πρώτο 
πρότυπο σύστημα ΡΕΤ μικρού πεδίου, το οποίο 
λειτουργεί στον Ελλαδικό χώρο. 
 

Η ομάδα μας διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και 
στοχεύει στην ανά-
πτυξη αριθμού 
συστημάτων, τα 
οποία θα χρησιμο-
ποιηθούν στο εσω-
τερικό ή στο εξωτε-
ρικό για εξειδικευμέ-
νες προκλινικές και 
κλινικές εφαρμογές. 
Πραγματοποιείται α-
ναβάθμιση των 
υπαρχόντων συστη-
μάτων, με στόχο την 
ανάπτυξη ολοκλη-
ρωμένου τομογρά-
φου SPECT και 
ΡΕΤ.  
 

Παράλληλα, μελε-
τώνται επιμέρους 
συνιστώσες των 
απεικονιστικών συ-
στημάτων και καινο-
τόμες τεχνικές λή-
ψης και επεξερ-
γασίας σήματος. 

Απεικόνιση μικρών ζώων 
Απεικόνιση SPECT 
Η κάμερα απεικόνισης μικρών ζώων έχει πεδίο 5x10cm. 
Βασίζεται σε 2 χωρικά 
ευαίσθητους φωτοπολλαπλα-
σιαστές H8500 και έναν 
διακριτοποιημένο κρύσταλλο 
NaI(Tl). Το σύστημα είναι αποτέ-
λεσμα της συνεργασίας με το 
«Detector and Imaging Group» του 
Jefferson Lab.  
 

Το μέγεθος της κάμερας επιτρέπει 
την πραγματοποίηση κινητικών 
μελετών σε ζωντανά πειρα-
ματόζωα. Χρησιμοποιείται συστη-
ματικά για την δυναμική αξιολό-
γηση νέων διαγνωστικών και θερα-
πευτικών ραδιοφαρμάκων από το «Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων 
και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων» του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«Δημόκριτος».  
 

Το σύστημα αναβαθμίζεται σε τομογραφικό, με την προσθήκη 
στρεφόμενης τράπεζας ελεγχόμενης από υπολογιστή. 
Απώτερος στόχος είναι η κατασκευή συστήματος SPECT/CT. 
 

Απεικόνιση PET 
Η τεχνολογία PET κάνει τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα. Σε 
συνεργασία με το 
«Detector and Imaging 
Group» του Jefferson 
Lab η ομάδα μας 
διαθέτει το πρώτο 
ερευνητικό σύστημα 
ΡΕΤ δύο κεφαλών.  
 

Έχουν πραγματοποιηθεί απεικονίσεις σε φυσιολογικά ποντίκια 
στα οποία έχει χορηγηθεί FDG. Το σύστημα προσαρμόζεται σε 
περιστρεφόμενη βάση και σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο 
Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων» 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ΡΕΤ ραδιοφαρμάκων. 
 
Σπινθηρομαστογραφία 
Η σπινθηρομαστογραφία με εξειδικευμένα απεικονιστικά 
συστήματα παρέχει συμπληρωματική πληροφορία στην 
μαστογραφία με ακτίνες-Χ, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

συγκεκριμένες κλινικές περιπτώσεις. Αποτελεί περιοχή 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διεθνώς. Η ομάδα μας διαθέτει 
μία γ-κάμερα πεδίου 10cm, βασισμένη χωρικά ευαίσθητο 
φωτοπολλαπλασιαστή R3292, η οποία έχει χρησι-
μοποιηθεί στην Ιταλία σε κλινικές μελέτες σπινθηρο-
μαστογραφίας.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύγκριση απεικόνισης μικρού όγκου με (α) μία κλινική γ-camera και (β) 

το πρότυπο σύστημα R3292 
 

Έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση και αξιολόγηση του 
συστήματος και πραγματοποιείται απεικόνιση ομοιωμά-
των μαστού, ενώ σχεδιάζονται πιλοτικές κλινικές μελέτες.  
 
Ανακατασκευή και επεξεργασία εικόνων 
SPECT/PET 
Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στην ανακατασκευή και 
επεξεργασία εικόνων SPECT και PET από κλινικά 
συστήματα. Έ-χουν 
αναπτυχθεί επανα-
ληπτικοί αλγόριθμοι ανα-
κατασκευής (MLEM, 
OSEM), καθώς και το 
πακέτο ανακατασκευής, 
ανοικτού λογισμικού 
QSPECT. Παράλληλα, 
πραγματοποιείται 
ερευνητική εργασία στη διόρθωση της απόσβεσης στο 
SPECT/CT και PET/CT. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία 
με εθνικούς κλινικούς φορείς με στόχο την επεξεργασία 
ιατρικών εικόνων SPECT και ΡΕΤ. 
 
Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική 
Ο υπολογισμός δόσης στην Πυρηνική Ιατρική αποτελεί 
ένα ανοικτό ερευνητικό πρόβλημα. Ο συνδυασμός της 
λειτουργικής πληροφορίας της Πυρηνικής Ιατρικής με την 
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ανατομική, μπορεί να προσφέρει πολύτιμη πληροφορία 
για τον εξειδικευμένο ανά ασθενή υπολογισμό της 
δόσης. 
 

Έχει αναπτυχθεί λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιεί 
δεδομένα από SPECT/CT ή PET/CT. Βασίζεται σε 
συναρτήσεις (dose kernels), που έχουν προϋπολογιστεί 
με Monte Carlo και σε χρήση τόσο λειτουργικής όσο και 
ανατομικής πληροφορίας. 
 
Προσομοιώσεις Monte Carlo  
Οι προσομοιώσεις Monte Carlo χρησιμοποιούνται στην 
Πυρηνική Ιατρική για την μοντελοποίηση 
απεικονιστικών συστημάτων και την ανάπτυξη 
αλγορίθμων ανακατασκευής και διόρθωσης εικόνας. 
Χρησιμοποιείται το πακέτα προσομοιώσεων GATE, το 
οποίο αποτελεί πλέον στάνταρ στο χώρο της Πυρηνικής 
Ιατρικής. Πέρα από τη μοντελοποίηση των υπαρχόντων 
συστημάτων, η ομάδα χρησιμοποιεί το GATE με στόχο 
τη βελτιστοποίηση της χορηγούμενης δόσης στο ΡΕΤ, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. 
 

 
 

  
 

Προσομοίωση κλινικών συστημάτων με χρήση του GATE 
 

Η ομάδα μας συνεργάζεται με το openGATE 
collaboration, ένα διεθνές δίκτυο 25 εργαστηρίων που 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη του πακέτου GATE.  
 
Άλλες Δραστηριότητες 
Η ομάδα μας παρέχει υποστήριξη σε λογισμικό στον 
τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής. Βασικός στόχος αποτελεί 
η συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς 
καθώς και με ιδιωτικούς φορείς, νοσοκομεία και 
πυρηνικούς ιατρούς. Υπάρχει τεχνογνωσία για την 
επεξεργασία κλινικών δεδομένων και την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων εφαρμογών. 
Ερευνητικά Προγράμματα 

Στο μικρό διάστημα ύπαρξής της, η ομάδα μας συμμετέχει σε 
δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα 
στα πλαίσια του 7ου ΠΠ. Πρόκειται για το πρόγραμμα 
NANOTHER, το οποίο αφορά την ανάπτυξη διαγνωστικών και 
θεραπευτικών νανοσωματιδίων και το πρόγραμμα EURIPIDES, 
το οποίο αφορά τη μελέτη της φαρμακοαντίστασης και 
νευρικών λειτουργιών, με τεχνικές μοριακής απεικόνισης. 
 
Συνεργασίες 
Η ομάδα μας συνεργάζεται με πολλά ξένα εργαστήρια, όπως το 
Detector and Imaging Group of Jlab και το Cramp Institute for 
Molecular Imaging of UCLA (US), το University of Rome “La 
Sapienza” (Italy), το Univerisdad Politιcnica de Madrid (Spain), 
το Hammersmith Hospital (UK), κ.α, καθώς και με εθνικούς 
φορείς όπως το «Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και 
Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων» του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», 
τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, την Ιατρική Σχολή 
του Παν. Πατρών, την Ιατρική Σχολή του Παν. Θεσσαλίας, το 
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Nοσοκομείου «Ευαγγελισμός» 
κ.α. Επιδιώκουμε τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς 
φορείς για συμμετοχή σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα. 
 
Συνέδρια & Διακρίσεις 
Στον ένα χρόνο ύπαρξής της, η ομάδα μας έχει συμμετάσχει με 
περισσότερες από 20 εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 
και έχει συνδιοργανώσει θεματικές ενότητες, ενώ έχει 
αποσπάσει 2 τιμητικές διακρίσεις. Επιπλέον, συμμετείχε στην 
έκθεση Ιατρικού εξοπλισμού MEDICEXPO 2008 και στο 
“Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας” της ΓΓΕΤ σε Δ.Ε.Θ. και 
Ζάππειο μέγαρο. 
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Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται 
στην Ιατρική Απεικόνιση με χρήση τεχνολογιών Πυρηνικής 

Αυτή  των οποίων ένας 
είνα  διδάκτορες 
και 3 είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

Ιατρικής και πιο συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς: 
• Αξιολόγηση και ανάπτυξη εξειδικευμένων 

απεικονιστικών συστημάτων SPECΤ/ΡΕΤ 
• Απεικόνιση μικρών ζώων με χρήση τεχνολογίας 

SPECΤ/ΡΕΤ 
• Σπινθηρομαστογραφία 
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