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Zasadniczym elementem dla dobrego funkcjonowania ze-

wnętrznych podmiotów świadczących usługi medyczne jest 

dostęp do wysokiej jakości części. To również kompetentni in-

żynierowie serwisu oraz odpowiednia oferta, mająca finansowe 

uzasadnienie zarówno dla usługodawcy, jak i dla zakładu opieki 

zdrowotnej. Producenci tomografów często wyceniają lampy 

i  części zamienne znacznie powyżej ich rzeczywistej wartości, 

ponieważ wykonanie oryginalnego projektu wiąże się często 

ze znacznym wkładem finansowym, który muszą odzyskać. Jed-

nakże brak alternatywy w zakresie innych części zamiennych do 

tomografów niż nowe doprowadziło do powstania rynku wtór-

nego dla lamp używanych oraz mających już wcześniejszego 

właściciela i posiadających certyfikację.

Dlaczego więc nie ma szerszego dostępu do nowych lamp 

RTG do tomografów komputerowych pochodzących od ze-

wnętrznych dostawców? Istnieje ku temu szereg powodów. 

„Wielka czwórka” (GE, Philips, Toshiba i  Siemens) nie jest zain-

teresowana zachęcaniem do tej działalności, a  nawet podjęła 

kroki w celu ograniczenia konkurencji poprzez zamknięcie zakła-

du Dunlee w Aurora w stanie Illinois, który stanowił źródło lamp 

służących do wymiany. Innym powodem jest wysokość bariery, 

którą trzeba przekroczyć, aby rozpocząć działalność związaną 

z projektowaniem i produkcją lamp RTG. Jest to rynek niszowy, 

na którym do odniesienia sukcesu niezbędne są znaczny kapitał 

oraz specjalistyczna wiedza.

Co jest wymagane do produkcji nowej lampy RTG do tomo-

grafu komputerowego? Znaczący wkład finansowy. Firma Ri-

chardson Electronics, mająca 70-letnie doświadczenie w zakre-

sie lamp elektronowych, wykonała strategiczny krok w  branży 

lamp RTG, uruchamiając cztery lata temu dział Richardson Heal-

thcare i zatrudniając kadrę kierowniczą, inżynierów oraz techni-

ków posiadających doświadczenie w Philips, GE, Varex (i innych 

firmach zajmujących się lampami), a  także przejmując firmę 

IMES, specjalizującą się w szkoleniach w zakresie serwisu tomo-

grafów komputerowych i częściach zamiennych do nich. Firma 

Richardson zainwestowała wiele milionów dolarów w  najnow-

szy na świecie zakład produkcyjny lamp RTG w LaFox w stanie 

Illinois. Obejmuje to specjalistyczny sprzęt do produkcji lamp, 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami pomieszczenie typu 

„cleanroom” 6 klasy ISO przeznaczone do montażu lamp, stano-

wiska do obróbki lamp oraz tomografy komputerowe służące do 

ostatecznego testowania produktów.

Aby zrozumieć proces tworzenia lamp, trzeba mieć podsta-

wową wiedzę na temat funkcjonowania lampy rentgenowskiej. 

Lampy RTG, w tym lampy do tomografów komputerowych o du-

żej mocy, składają się z 4 elementów: 

1. Katoda emitująca i skupiająca elektrony.

2. Obracająca się anoda, która wytwarza promieniowanie 

rentgenowskie dzięki bombardującym ją i  zwalniającym 

elektronom. 

3. Próżniowa rama utrzymująca razem anodę i katodę. 

4. Obudowa chłodząca lampę i hamująca promieniowanie.

Lampy RTG do tomografów komputerowych należą do naj-

bardziej złożonych komercyjnych lamp próżniowych, jakie są 

obecnie produkowane. 

Obniżenie kosztów wymiany lamp RTG 
w tomografach komputerowych

Norman Wandke

Starszy inżynier mechanik, Richardson Healthcare
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Produkcja lamp jest trudna ze względu na wyzwania technicz-

ne, takie jak: łożyska, które muszą pracować w  temperaturze 

od 25°C do 400°C bez konwencjonalnych smarów, wysokie na-

pięcie pomiędzy anodą i katodą, sięgające 160 kV, temperatury 

przekraczające 1200°C, izolacja promieniowania, mechanicz-

ne obciążenia lampy osiągające 30 G, a  także poziomy próżni 

wewnątrz lampy, które muszą być utrzymywane na poziomie 

1 x 10-8 torów (to lepiej niż w przestrzeni kosmicznej).

Lampa RTG jest lampą próżniową z  gorącym włóknem wol-

framowym, emitującą do miski ogniskującej elektrony, które są 

następnie przyspieszane dzięki sięgającej 140 kV różnicy poten-

cjałów pomiędzy katodą i  anodą. Gdy elektrony uderzają w  wi-

rujący cel z  wolframu, około 50% jest wstecznie rozpraszanych 

z  powierzchni, zaś pozostałe po osiągnięciu celu spowalniają 

i  wytwarzają promieniowanie rentgenowskie. Równomierność 

i  stabilność promieni rentgenowskich jest bardzo ważna w  to-

mografii komputerowej. Mniej niż 1% mocy wejściowej lampy 

jest przekształcany w promieniowanie rentgenowskie. Pozostała 

energia przekształcana jest w stanowiące efekt uboczny ciepło. 

Nowoczesne lampy mają ponad 70 kW mocy wejściowej, dlatego 

zarządzanie poziomem ciepła w  lampie i  jego redukcja stanowi 

istotne wyzwanie inżynieryjne. Dlatego też lampy połączone są 

z  wymiennikiem ciepła w  Gantrze tomografu. Lampa i  obudo-

wa wyposażone są w  okno, które pozwala na uderzenie wiązki 

promieniowania w matrycę detektora tomografu, zaś wyłożona 

ołowiem obudowa zatrzymuje pozostałą część promieniowania 

wytwarzanego przez lampę. Więcej szczegółów na temat techno-

logii lamp RTG można znaleźć w artykule Modern Diagnostic X-Ray 

Sources [Nowoczesne diagnostyczne źródła promieniowania rent-

genowskiego] autorstwa Rolfa Behlinga.

Przy wprowadzaniu na rynek lampy będącej częścią zamien-

ną pierwszym krokiem jest zdefiniowanie produktu i zrozumie-

nie kosztów jego wytwarzania oraz rynku lamp. Opracowana 

zostaje szczegółowa specyfikacja zapotrzebowania na lampę 

zamienną. Określa ona wymagania względem tomografu, takie 

jak mocowanie i cechy techniczne lampy, na przykład rozmiary 

ogniskowych i moc znamionowa. Następnie tworzony jest przej-

rzysty biznesplan zawierający szacunkowe oczekiwane koszty 

materiałów, robocizny i sprzętu oraz oczekiwany czas projektu, 

jak również informacje na temat sprzedaży i  marketingu. Inne 

kwestie biznesowe, takie jak kanały dystrybucji i kwestie regula-

cyjne, również zostają uwzględnione w biznesplanie.

Po zatwierdzeniu biznesplanu i  specyfikacji lampy proces 

tworzenia lampy rozpoczyna się od pobrania próbek lampy 

i kompatybilnych z nią skanerów TK, które zostają następnie za-

instalowane w fabryce lamp. Zbierane są dane dotyczące typo-

wego działania lampy w środowisku klinicznym. Lampy OEM są 

podczas badania instalowane i  obsługiwane przez inżynierów, 

co ma na celu uzyskanie dogłębnego zrozumienia działania lam-

py podczas jej symulowanej obsługi w  środowisku klinicznym 

tomografu.

Równolegle do uruchamiania lamp i  tomografów kompute-

rowych zespół odpowiedzialny za projekt ostrożnie demontuje 

i  dokumentuje wszystkie komponenty lampy, co obejmuje za-

równo obudowę, jak i samą lampę. Podczas tego etapu materia-

ły i wykończenia dla każdego składnika są identyfikowane przy 

użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego lub ręcznego 

miernika fluorescencji rentgenowskiej, a każdą część mierzy się 

za pomocą mierników i  innych narzędzi kontrolnych, takich jak 

współrzędnościowa maszyna pomiarowa.

Następnie bada się podzespoły lampy. Każda lampa ma kil-

kadziesiąt połączeń lutowniczych i  spawanych, ponieważ są to 

podstawowe metody łączenia wielu różnych materiałów wy-

stępujących w  lampach. Przykładem może być lutowanie okna 

berylowego do miedzianego radiatora za pomocą lutowia mie-

dziano-srebrno-cynowego. Każde złącze lutownicze jest anali-

zowane pod kątem grubości i rodzaju lutowanego stopu. Wiele 

zespołów lamp RTG jest lutowanych stopniowo, przy czym po-

szczególne etapy kolejno przebiegają w  coraz niższych tem-

peraturach. Spoiny są analizowane pod kątem rodzaju spoiny 

i  głębokości penetracji. Dokładne zrozumienie metod łączenia 

jest niezbędne przy opracowywaniu sekwencji montażowych 

i powiązanych procesów, osprzętu oraz wyposażenia.

W oparciu o  informacje uzyskane podczas demontażu, po-

czątkowy model bryłowy każdego komponentu zostaje zapro-

jektowany dla planu całej lampy i obudowy. Obejmuje to stwo-

rzenie szczegółowych rysunków technicznych oraz ustalanie 

rozmiarów i tolerancji dla wszystkich wymiarów komponentów. 

Szczegółowy projekt obejmuje również analityczne modelo-

wanie elektronowej optyki lampy, co ma na celu zdefiniowa-

nie skupienia elektronów od emitera do celu. Pola elektryczne 

w  lampie zostaną przeanalizowane pod kątem potencjalnych 

wysokich pól elektrycznych i  gradientów, tak aby słabe punk-

ty w  istniejącym projekcie można było uwzględnić w projekcie 

docelowym. Analiza termiczna i mechaniczna wykonywana jest 

przy użyciu programów do modelowania elementów skończo-

nych. Temperatury i naprężenia w lampie podlegają weryfikacji 

w celu upewnienia się, że materiały i projekt są w stanie wytrzy-

mać nawet największe przewidywane naprężenia z  odpowied-

nim współczynnikiem bezpieczeństwa. Modele termiczne są 

również przydatne do planowania złożonych protokołów grzew-

czych do przetwarzania lamp. 

Zespół produkcyjny opracowuje na podstawie modeli se-

kwencję montażową, która określa procesy i  sprzęt niezbędny 
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do montażu i testowania lampy. Zaczynają nabywać nowy sprzęt 

o  długim czasie realizacji i  planują jego instalację, na przykład 

instalowanie narzędzi.

Następnie ustanawia się łańcuchy dostaw dla części i podej-

muje decyzje dotyczące zakupu oraz produkcji. Zamawiane lub 

budowane są części prototypowe. Niektóre części lampy RTG 

są wysoce wyspecjalizowane i tylko kilku dostawców na świecie 

jest w stanie je wyprodukować. Obejmuje to izolatory wysokie-

go napięcia, łożyska lamp RTG, cele anod RTG oraz ramy lamp 

RTG. Każdy z  tych komponentów wymaga wyspecjalizowanej 

wiedzy w  zakresie projektowania, materiałów i  przetwarzania. 

Dlatego też są one zwykle projektowane i zamawiane z wyprze-

dzeniem, ponieważ ich zakup może trwać nawet rok.

Pierwsze kroki produkcyjne związane są z  przygotowaniem 

części przed rozpoczęciem produkcji lampy. Określenie możli-

wości kontrolowania jakości przychodzących części jest niezwy-

kle ważne. Obejmuje to specjalistyczny sprzęt kontrolny, taki 

jak współrzędnościowa maszyna pomiarowa. Poniżej opisano 

procesy czyszczenia wszystkich elementów. Komponenty lamp 

RTG są zazwyczaj myte w  środku czyszczącym o  precyzyjnym 

działaniu, przy użyciu wodnego lub rozpuszczalnikowego środ-

ka czyszczącego w celu usunięcia najdrobniejszych cząstek oraz 

wszelkich pozostałości zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu wszyst-

kie części lampy ładowane są do pieca próżniowego i przepusz-

czane przez protokół grzewczy w wysokiej próżni w celu usunię-

cia uwięzionych w nich gazów i oczyszczenia powierzchni. Części 

są następnie przenoszone do podgrzewanej komory z azotem, 

aby przed montażem były przechowywane w  pomieszczeniu 

typu „cleanroom”. Zespół produkcyjny musi opracować środki 

czyszczące, piece, armaturę oraz zatwierdzone procesy czysz-

czenia, aby zapewnić możliwie najwyższą czystość lampy.

Główne elementy lampy są montowane w pomieszczeniu „cle-

anroom”. Anodę montuje się za pomocą śrub lub poprzez przys-

pawanie łożyska do celu anodowego. Ruch celu anody jest kontro-

lowany z  dokładnością do 0,02 mm. Po zmontowaniu anoda jest 

dynamicznie wyważana, aby nie wibrowała przy częstotliwościach 

roboczych przekraczających 100 Hz. Żarniki katody są montowane 

przy zachowaniu ostrożności oraz przy bardzo niskich tolerancjach 

w misce ogniskującej z użyciem mikroskopu 200X, a następnie mi-

ska ogniskująca i łączenia żarników zostają włączone do konstrukcji 

katody. Zespoły anodowe i katodowe zostają następnie przyspa-

wane do ramy lampy. Wszystkie podzespoły i sama lampa są spraw-

dzane pod kątem wycieku helu do 10^-9 tor-litrów/s, aby zapewnić 

wysoką jakość spoin i  długą żywotność lampy. Do lampy zostaje 

przyspawany kawałek miedzianej rury, co umożliwia podłączenie 

lampy do systemu próżniowego w następnym etapie.

Obróbka lamp wymaga opracowania specjalistycznego wózka 

do podłączenia lampy do wysokopróżniowego turbo-molekularne-

go układu pompującego, umożliwiając jednocześnie przemieszcza-

nie się lampy do różnych stacji w próżni. Pierwszym przystankiem 

jest piec do wygrzewania, który ogrzewa całą lampę, aby usunąć 

pozostałości rozpuszczalnika i  pary wodnej. Do pomiaru ilości 

i rodzaju gazu wytwarzanego z lampy w całym procesie używa się 

analizatora gazu resztkowego. Typowe temperatury ogrzewania 

lamp wynoszą od 300°C do 500°C przez 4 do 24 godzin. Po osią-

gnięciu wystarczająco niskiego ciśnienia w piecu, zostaje on ochło-

dzony i przemieszczony, podczas gdy wciąż jest połączony z pompą 

próżniową, na stanowisko kondycjonowania, którego zadaniem 

jest usunięcie jak największej ilości gazu z  lampy, aby mogła ona 

niezawodnie działać przy wysokim KV i dużej mocy. 
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Aby to osiągnąć, typowa lampa z  metalową ramą podłączona 

zostaje do wysokowydajnego zasilacza wysokiego napięcia. Lam-

pa jest prowadzona jak lampa rentgenowska, a wiązka elektronów 

jest wykorzystywana do stopniowego ogrzania lampy w  celu jej 

odgazowania i  przygotowania do użytku. Proces ten nazywany 

jest przez większość inżynierów lamp RTG procesem „odpoczyn-

ku i sezonowaniem”. W całym procesie istnieje punkt równowagi, 

w  którym właściwa ilość energii wyładowanej podczas obróbki 

próżniowej musi być wystarczająca do odparowania małych niedo-

skonałości w elektrodach, ale niewystarczająca do spowodowania 

topienia i uszkodzenia powierzchni katod i anod. Lampa doprowa-

dzana jest do 100% jej znamionowej temperatury przechowywania 

i zazwyczaj jest w niej utrzymywana, aby umożliwić gorącej tem-

peraturze dyfuzję gazu do powierzchni, z  których gaz może być 

wypompowywany z  lampy. Podczas końcowych etapów obróbki 

próżniowej wykonywane są inne etapy ogrzewania, przy czym ak-

tywacja tytanowej pompy pobierającej wewnątrz lampy jest ostat-

nim krokiem przed zerwaniem połączenia miedzianej rury z ukła-

dem próżniowym. Cały proces odpoczynku i  sezonowania może 

trwać od 12 do 48 godzin, w zależności od rodzaju lampy.

Po zdjęciu lampy z  wyspecjalizowanego wózka zostaje ona 

umieszczona w obudowie i wypełniona chłodziwem. Każda lam-

pa poddawana jest wielu testom. Testy te obejmują test wycieku 

promieniowania, testy szumów i wibracji, ogniskowe testy punk-

towe według IEC 60336, testy ogniskowego ruchu punktowego, 

zmian promieniowania i kalibracji tomografu, stabilności wyso-

kiego napięcia oraz jakości obrazu.

Po zbudowaniu i  przetestowaniu prototypów zgodnie ze 

specyfikacją projektu zespół inżynierów przygotowuje się do 

przeniesienia projektu do produkcji. Obejmuje to wykonanie 

wszystkich rysunków, tras i  instrukcji roboczych dla produktu 

oraz przeprowadzenie szczegółowych przeglądów wszystkich 

danych zgromadzonych podczas etapu prototypu. Większe 

zamówienia produkcyjne muszą być wydawane dla poszcze-

gólnych części, operatorzy produkcji muszą być przeszkoleni, 

a  wszystkie procesy produkcyjne i  sprzęt muszą być w  pełni 

przetestowane i zatwierdzone.

Po zbudowaniu udanych prototypów konstrukcja i produkcja 

lamp są stabilne, a protokół testów żywotności zostaje napisa-

ny i zatwierdzony. Będzie to wymagało uruchomienia lamp na 

kilku tomografach w  celu wykonania symulacji wieloletniego 

czynnego użytkowania w  środowisku szpitalnym oraz najwyż-

szych naprężeń termicznych, mechanicznych i  elektrycznych, 

którym lampa będzie podlegać. Gdy projekt przejdzie testy 

żywotności, lampy zostaną zamontowane w wybranych ośrod-

kach klinicznych i będą podlegały monitorowaniu w ściśle kon-

trolowanych warunkach. Wszystkie kluczowe etapy związane 

z  przepisami, bezpieczeństwem oraz projektem są następnie 

potwierdzane i sprawdzane przed udostępnieniem projektu do 

sprzedaży.

Ponieważ produkcja medycznych lamp RTG jest regulowana 

wieloma normami międzynarodowymi, Richardson Healthcare 

produkuje lampy RTG do tomografów komputerowych zgodne 

z  regulacjami amerykańskiego rządu FDA i  CFR 520 oraz nor-

mami ISO 13485, UL i certyfikacją ISO. Oznacza to, że projekt, 

materiały, części i produkcja wykonywane są w warunkach ściśle 

kontrolowanych pod względem jakości. 

Wszystkie lampy RTG firmy Richardson są ostatecznie testo-

wane poprzez zainstalowanie ich w tomografie komputerowym 

i upewnienie się, że lampa poprawnie instaluje się, kalibruje oraz 

przechodzi wszystkie testy jakości obrazu w tym samym syste-

mie TK, w którym lampa będzie używana. Umożliwia to udziele-

nie gwarancji przez producenta i gwarantuje, że klienci otrzyma-

ją niezawodną lampę RTG o doskonałej jakości. 

Aby wyprodukować lampy RTG do tomografu komputerowe-

go najwyższej jakości, potrzeba dużo specjalistycznego sprzętu 

i wiedzy. W Richardson Healthcare mamy nadzieję, że docenisz 

nasze zaangażowanie w  dostarczanie na rynek najlepszych 

zastępczych lamp RTG w  cenie korzystnej dla zewnętrznych 

dostawców usług i dziękujemy Ci za czas poświęcony na rozwa-

żenie bycia dostawcą następnej zastępczej lampy RTG do tomo-

grafów komputerowych. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym autoryzo-

wanym przedstawicielem w Polsce firmą Medikol Systems sp. z o.o. 

www.medikol.eu
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Wprowadzenie

W literaturze coraz częściej można znaleźć doniesienia zwracające 

uwagę na problemy w diagnostyce obrazowej wynikające z nadwa-

gi pacjentów oraz związanych z tym faktem rozmiarami ciała.

2 listopada 2012 r. portal internetowy „gazeta.pl” w artyku-

le: „Wielka Brytania: Brak skanerów MRI (Magnetic Resonance 

Imaging) dla chorobliwie otyłych. Będą badani sprzętem używa-

nym w zoo?”, cytując za brytyjskim „The Telegraph” opublikował 

szokującą informację: „Brytyjskie szpitale będą zmuszone używać 

skanerów MRI z  ogrodów zoologicznych, ponieważ standardowe 

urządzenia nie są w stanie poradzić sobie z pacjentami z poważną 

nadwagą (…)” [1].

Powstały przy współpracy z instytutem badawczym Millward-

Brown, a prezentowany na stronie internetowej serwisu Potra-

fiszSchudnac.pl „Raport. Bieżące statystyki otyłości i  nadwagi 

w  Polsce na podstawie interaktywnej mapy otyłości Polski”, 

podając stan na drugie półrocze 2015 r. oszacował, że 49,55% 

Polaków ma nadwagę lub jest otyłych, w tym: 36,94% – to osoby 

z nadwagą, a 12,61% – z otyłością. Z raportu wynika, że niemal co 

drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, przy czym w wojewódz-

twach zachodnich jest więcej takich osób niż we wschodnich. 

Województwo śląskie znalazło się w tym rankingu na dziesiątym 

miejscu z odsetkiem 50,68% osób z nadwagą i otyłych [2, 3].

16 marca 2016 r. „Puls Medycyny” opublikował artykuł pt. 

„Polacy ważą coraz więcej”, którego autorka, powołując się na 

źródła danych Głównego Urzędu Statystycznego GUS i Urzędu 

Statystycznego Unii Europejskiej EUROSTAT, podała, że 46% 

kobiet i 64% mężczyzn w Polsce choruje na nadwagę i otyłość, 

informując jednocześnie, że stawia to nas w pierwszej dziesiątce 

najbardziej otyłych narodów Europy [4].

Znany jest fakt, iż nadmierna otyłość może utrudniać popraw-

ną i  dokładną diagnostykę pacjenta. Otrzymane wyniki badań 

pacjentów o  dużych rozmiarach charakteryzują się obniżoną 

jakością otrzymywanych obrazów (mniejszy SNR – Signal-to-No-

ise Ratio). Niektórzy badacze zwracają także uwagę na problem 

wpływu otyłości nie tylko w  rezonansie magnetycznym, ale 

również w innych badaniach obrazowych: ultrasonografii, mam-

mografii, radiografii i  fluoroskopii, radiologii interwencyjnej, 

medycynie nuklearnej i pozytronowej emisyjnej tomografii kom-

puterowej PET, praz CT [4, 5, 6].

Ograniczenia

Z jakimi ograniczeniami mamy najczęściej do czynienia w przy-

padku badań pacjentów otyłych?

Do ograniczeń konstrukcyjnych można zaliczyć:

• limit wagi dla stołu,

• średnicę otworu tunelu magnesu i jego długość,

• możliwość zastosowania dedykowanych cewek w poszcze-

gólnych badaniach.

Z kolei do ograniczeń technicznych występujących w procesie 

obrazowania należy zaliczyć:

• możliwość uzyskania sygnału użytecznego oraz pojawiają-

cy się w obrazowaniu szum wynikający z dużej ilości tkanki 

tłuszczowej – można to ująć w parametrze SNR;

• pole widzenia FOV (Field of View) i  rozdzielczość prze-

strzenna;

• czas skanowania.

Definicja otyłości określa chorobę o  charakterze przewle-

kłym, która objawia się patologicznym gromadzeniem tkanki 

tłuszczowej w ilości:

• dla mężczyzn powyżej 25% masy ciała;

• dla kobiet powyżej 30% masy ciała.

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem określającym nadwagę 

i stopień otyłości u osób dorosłych jest wskaźnik masy ciała BMI 

(Body Mass Index), który wyliczany jest ze wzoru:

 
BMI

masacia a kg

wzrost m

kg

m

l
� �

��
�
��

[ ]

[ ]2 2 2

W tabeli 1 przedstawiono przedziały BMI określające stosu-

nek parametrów [7].
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Tabela 1 Klasyfikacja BMI wg WHO

Stan odżywienia BMI [kg/m2]

Niedożywienie < 18,5

Norma (prawidłowa masa ciała) 18,5 ÷ 24,9

Nadwaga 25 ÷ 29,9

Otyłość ≥ 30

Otyłość klasa I 30 ÷ 34,9

Otyłość klasa II 35 ÷ 39,9

Otyłość (tzw. olbrzymia) klasa III ≥ 40

W badaniach pacjentów otyłych można stosować różne typy 

systemów skanerów.

System otwarty, którego podstawowe cechy to:

• duża przestrzeń dla pacjenta z łatwym do niego dostępem 

i wykonywania zabiegów (np. biopsji) pod kontrolą MRI;

• możliwość badania stawów w izocentrum pola magnetycz-

nego.

Jednakże w  tego typu skanerach stosuje się z  konieczności 

niskie pole (do 0,6  T) skutkujące małym stosunkiem sygnału do 

szumu SNR, obniżoną jakością obrazów, długimi czasami skano-

wania, trudnościami z saturacją tkanki tłuszczowej, brakiem moż-

liwości zastosowania zaawansowanych technik obrazowania.

System zamknięty, którego podstawowe cechy to:

• duże wartości, jednorodność i  stabilność pola magnetycz-

nego, które umożliwia zastosowanie zaawansowanych 

technik obrazowania (dyfuzja, perfuzja, fibertracking, spek-

troskopia) i badanie w całym obszarze ciała ludzkiego z dużą 

rozdzielczością i  krótszym czasem skanowania niż w  przy-

padku systemów otwartych. 

Podstawową wadą takiego systemu jest ograniczona prze-

strzeń tunelu magnesu, co powoduje zmniejszoną tolerancję 

u pacjentów cierpiących na klaustrofobię i problemy w badaniu 

dzieci i pacjentów otyłych.

Producenci oferują również systemy w  tzw. standardzie 

„stand-up”, które umożliwiają badanie w pozycji pionowej (sto-

jącej lub siedzącej) lub Trendelenburga. Umożliwia to badanie 

kręgosłupa, stawów biodrowych, kolanowych i skokowych w ich 

naturalnych pozycjach pod obciążeniem ciała [3, 8]. 

Limit wagi stołu

Podstawowy problem w  obrazowaniu rezonansem magnetycz-

nym pacjentów otyłych jest zarówno ich masa, jak i jej rozkład na 

obwodzie ciała. Jeżeli waga pacjenta przekracza dopuszczalny 

maksymalny limit wagi dla stołu określony dla konkretnego mode-

lu i wyspecyfikowany przez producenta w instrukcji użytkownika – 

badanie nie może zostać wykonane. Przekroczenie maksymalnego 

limitu wagi wpływa na możliwość poruszania stołem z pacjentem, 

a to z kolei może wpływać na jakość obrazowania zwłaszcza w przy-

padku procedur, które wymagają płynnego ruchu stołu (np. bada-

nia dynamiczne, takie jak angiografia kończyn dolnych) [8].

Dodatkowymi problemami wynikającymi z przekroczenia limi-

tu wagi dla stołu są: uszkodzenia lub skrócenia żywotności stołu, 

utrata z tego tytułu gwarancji, a nawet uraz pacjenta [9, 10].

W takich przypadkach, gdy podana przez pacjenta masa jest 

zbliżona do limitu stołu, dobrą praktyką jest zważenie pacjen-

ta tuż przed ułożeniem go na stole (tzw. pomiar z natury). Do-

chowanie należytej staranności w tym względzie jest konieczne 

zwłaszcza w  kontekście zapewnienia pacjentowi bezpieczeń-

stwa. Personel pracowni MR powinien znać maksymalny do-

puszczalny limit wagi pacjenta dla stołu i mieć świadomość kon-

sekwencji wynikających z przekroczenia tych ograniczeń.

W konwencjonalnych skanerach MR z magnesem zamkniętym 

limit wagi pacjenta to ok. 155-160 kg, nowe skanery mają więk-

sze wartości – aż do 250 kg. Przy czym dla magnesów otwartych 

z wertykalnym polem magnetycznym ograniczenie wagi wynosi 

do 300 kg. 

Wymiary magnesu 

Wymiary geometryczne cylindrycznego tunelu systemu za-

mkniętego MR są ważnymi czynnikami ograniczającymi obrazo-

wanie pacjentów otyłych. Zbyt mała średnica otworu, czy raczej 

zbyt duży obwód pacjenta, może całkowicie go wykluczyć z ba-

dania. W konwencjonalnych aparatach MR średnica otworu ma-

gnesu jest ograniczona do wartości 60 cm. Producenci nowych 

skanerów MR, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowa-

niu na jednostki MR o większych wymiarach średnicy, rozszerzyli 

ten parametr do wartości 70 cm [9, 11].

Należy również brać pod uwagę i ten fakt, że średnica poda-

wana przez producentów skanerów jest wartością maksymalną 

mierzoną wzdłuż osi X  (tj. szerokość mierzona w  płaszczyźnie 

poziomej, w kierunku prawo-lewo dla pacjenta leżącego w ma-

gnesie na plecach), podczas gdy zmierzony ten sam parametr 

w osi Y (tj. wysokość w płaszczyźnie pionowej do stołu, a w kie-

runku przód-tył dla pacjenta leżącego w tunelu aparatu (magne-

sie) na plecach) może mieć kilkanaście centymetrów mniej (15 do 

18 cm) po wjechaniu stołem do magnesu [12].

W związku z powyższym najlepszym sposobem na sprawdze-

nie, czy pacjent zmieści się w aparacie, jest próba rzeczywistego 

pomiaru obwodu pacjenta lub wręcz praktycznego dopasowa-

nia do średnicy otworu magnesu w trakcie wizyty pacjenta pod-

czas składania skierowania na badanie, po uprzednim obligato-

ryjnym wypełnieniu ankiety kwalifikującej na badanie i  wobec 

braku przeciwwskazań do jego wykonania.

Kolejnym ograniczeniem może być długość tunelu w aparacie, 

co może być problematyczne w tych przypadkach, kiedy pacjent 

poza otyłością jest dodatkowo obciążony klaustrofobią. Typowe 

Tabela 2 Limity wagi, średnice gantry, długości tunelu i pole widzenia FOV w zależ-

ności od typu skanera MR (różne dla różnych producentów i modeli aparatu)

Typ skanera MR
Limit 
wagi 
[kg]

Średnica 
gantry 

[cm]

Długość 
tunelu 

[cm]

Pole widzenia 
FOV  
[cm]

Konwencjonalny  
(1,5-3 T)

160 60 149-170 40-50

Wertykalny 
(0,3-1,0 T)

250-300 40-70 - 35-40

Nowe modele 
(1,5-3 T)

250 70 125 50-55
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długości konwencjonalnych magnesów zamkniętych wahają się 

w granicach 149-170 cm. W urządzeniach nowej generacji skró-

cono długości magnesów nawet do 125 cm [7].

Duże rozmiary pacjentów mogą też powodować inne ograni-

czenia: 

• kontakt skóry ciała pacjenta z  wewnętrzną częścią tunelu 

magnesu; 

• wzajemne stykanie się części ciała pacjenta z sobą;

• dotykanie przewodów cewek RF do ciała pacjenta.

Każda z  wyżej wymienionych sytuacji kontaktowych może 

spowodować wytworzenie niebezpiecznych pętli prądowych, 

które mogą prowadzić do lokalnych poparzeń skóry pacjenta 

w  miejscach styku lub też zwiększenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia stymulacji nerwów obwodowych [13].

W miejscach kontaktu może dojść do lokalnych poparzeń 

skóry powodowanych głównie przez fale elektromagnetyczne 

o częstotliwości radiowej generowane przez cewki RF. Sytuacja 

taka może mieć miejsce, kiedy skóra pacjenta jest wilgotna lub 

spocona, co jest często spotykaną przypadłością pacjentów oty-

łych. Fale te generują zmienne prądy elektryczne w  tkankach 

przewodzących ciała pacjenta. W miejscach kontaktu, np. spoco-

na skóra kłębu kciuka/skóra zewnętrznej części uda – występuje 

spadek oporności, co ułatwia przepływ prądu elektrycznego 

i lokalny wzrost temperatury.

Dodatkowe niebezpieczeństwo poparzenia mogą stwarzać 

wszelkiego rodzaju kable (np. przewody EKG, kable łączące czuj-

niki monitorowania czynności życiowych lub wyzwalania fizjolo-

gicznego), które w wyniku nieodpowiedniego ich prowadzenia 

mogą się krzyżować lub tworzyć duże pętle mające kontakt 

z  ciałem pacjenta. Dlatego tego typu wykorzystywane oprzy-

rządowanie należy starannie i w przemyślany sposób pozycjono-

wać szczególnie w przypadku pacjentów otyłych, gdzie nie ma 

zbyt wiele możliwości manewrowania i swobodnego układania 

dodatkowych przewodów [3].

Istnieje także ryzyko stymulacji nerwów obwodowych (PNS – 

Peripheral Nerve Stimulation), które wynika z  zastosowania pól 

wytwarzanych przez cewki gradientowe generujące liniowo na-

rastające pola magnetyczne w trzech wzajemnie prostopadłych 

kierunkach. Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Fa-

radaya, zmiany indukcji pola magnetycznego generują napięcie 

i przepływ prądu w przewodniku. Zatem przełączanie gradien-

tów może indukować napięcie i przepływ prądu elektrycznego 

w tkankach przewodzących pacjenta, które w wyniku kontaktu 

(np. splecione ręce lub złączone stopy) tworzą zamknięte pętle 

dla przepływu prądu indukowanego przez zmiany pól gradien-

towych. Najwyższe napięcia będą generowane w tych miejscach 

obwodu, gdzie amplitudy gradientów są największe (np. splecio-

ne ręce powyżej głowy z jednej strony magnesu i złączone stopy 

z drugiej strony magnesu). Najczęstszym rezultatem zmian na-

pięć jest stymulacja nerwów obwodowych [13].

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia popa-

rzeń lub stymulacji nerwów obwodowych, należy unikać takiego 

pozycjonowania pacjenta, które może powodować tworzenie 

niebezpiecznych pętli prądowych, a kable cewek i inne przewody 

należy prowadzić w taki sposób, aby nie krzyżowały się wzajemnie, 

nie tworzyły pętli oraz nie dotykały bezpośrednio skóry pacjenta.

W celu wyeliminowania kontaktu należy w miejscach takiego 

zetknięcia stosować separujące podkładki ochronne grubości 

co najmniej 5 mm, umieszczane pomiędzy odpowiednimi ele-

mentami a ciałem pacjenta. Funkcje separatorów mogą pełnić: 

„koce wykonane z płótna, bawełny, papieru lub suchego mate-

riału przepuszczającego powietrze, lub oryginalne separujące 

podkładki ochronne pochodzące z  zestawu akcesoriów ofero-

wanych przez producenta systemu” [7].

Ciepło deponowane w ciele pacjenta

Energia fal elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych 

emitowanych przez cewki nadawcze lub nadawczo-odbiorcze 

powoduje powstawanie w tkankach zmiennych prądów wysokiej 

częstotliwości, które prowadzą do podwyższenia temperatury 

tkanki, przy czym najwyższą temperaturę mają tkanki powierzch-

niowe i wraz z głębokością w ciele jej wartość maleje [14].

W związku z trudnościami pozycjonowania pacjentów otyłych 

w systemach zamkniętych MR, problem ciepła deponowanego 

w ciele pacjenta wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w sytu-

acjach, że potęgowany efekt termiczny może pojawić się w tzw. 

gorących punktach, tj. miejscach wzajemnego kontaktu skóry 

pacjenta lub ciała pacjenta z wewnętrzną powierzchnią tunelu, 

co może prowadzić do drobnych lokalnych poparzeń lub w przy-

padku pacjenta z  zaburzeniami systemu termoregulacji albo 

nadmiernej potliwości.

Pochłanianie energii fali elektromagnetycznej w ciele pacjen-

ta opisuje współczynnik absorpcji właściwej SAR (Specific Ab-

sorption Rate), który określony jest relacją:

 
SAR�� �r B D W kg2

0
2 2 [ / ]

Określa on ilość energii pochłanianej przez jednostkę masy 

tkanki.

SAR jest proporcjonalny do kwadratu pola indukcji magne-

tycznej B0, więc jest znacznie większy w magnesach o wysokim 

polu B0, jest proporcjonalny do kwadratu kąta α FA (Flip Angle), 

więc impulsy 180° deponują 4 razy więcej energii niż impulsy 90°, 

większy, jeśli cykl pracy sekwencji (parametr D  we wzorze na 

SAR) jest wysoki (np. dla sekwencji z wieloma impulsami RF ge-

nerowanymi w krótkim czasie) oraz największy dla tkanek z dużą 

zawartością wody (duża przewodność σ, np. tkanka mózgowa, 

płyn mózgowo-rdzeniowy, krew, wątroba). Zatem dla pacjenta 

o dużych rozmiarach (a takim jest zazwyczaj pacjent otyły) pa-

rametry, o których powyżej wspomniano, będą większe niż dla 

przeciętnego, co będzie prowadziło do dużej wartości SAR [7].

W związku z  powyższym należy zadbać, aby pacjent – 

a zwłaszcza pacjent otyły – był ubrany w lekką, przewiewną, nie-

krępującą ruchu odzież – najlepiej bawełnianą. Pamiętać trzeba 

też o  zapewnieniu odpowiedniej temperatury pomieszczenia 

(pomiędzy 18-22°C) i wentylacji tunelu magnesu.
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Obniżenia wartości SAR można dokonać poprzez [16]:

• zmniejszenie liczby warstw,

• zmniejszenie parametru ETL (in. turbo factor),

• zwiększenie czasu repetycji TR,

• zastosowanie mniejszych kątów α  (FA) lub zastąpienie se-

kwencji spinowych (SE) sekwencjami gradientowymi (GE),

• zastosowanie sekwencji w  trybie niskiego poziomu SAR 

(Low SAR).

Problemy w pozycjonowaniu 
pacjenta o dużych rozmiarach

„Właściwe ułożenie pacjenta jest kluczem do precyzyjnej diagnozy 

we wszystkich metodach obrazowania. (…) Szczególnie w obrazo-

waniu MR ułożenie pacjenta ma bezpośredni wpływ na jakość obra-

zu i właściwą diagnozę” [17].

Ułożenia pacjenta na stole skanera można dokonać dopiero 

wtedy, kiedy pacjent wypełnił formularz ankiety i nie znaleziono 

w nim przeciwwskazań do wykonania badania (rozrusznik serca, 

implanty, metaliczne ciała obce itp.), a  waga pacjenta jest nie 

większa niż maksymalny udźwig stołu skanera. Tylko po speł-

nieniu tych wymagań można pozycjonować badanego na stole. 

Dobrą praktyką jest sprawdzenie, czy osoba, która ma zostać 

poddana badaniu, zmieści się w ograniczonej przestrzeni tunelu 

magnesu i to zanim zostanie jej wyznaczony właściwy termin ba-

dania (często odległy w czasie). Sprawdzenie dopasowania roz-

miarów pacjenta do rozmiarów tunelu wymaga wizyty pacjenta 

przed wyznaczeniem właściwego terminu badania (najlepiej 

w dniu składania skierowania w rejestracji). Takie dopasowanie 

daje pacjentowi pogląd na to, co go będzie czekało w czasie wła-

ściwego badania, upewnia go, że zlecona przez lekarza procedu-

ra może zostać wykonana i zmniejsza stres, który często towa-

rzyszy pacjentom oczkującym na badanie [3]. 

Ułożenie pacjenta musi przede wszystkim spełniać wymogi bez-

pieczeństwa – tzn. brak bezpośredniego kontaktu ciała pacjenta 

z wewnętrzną okładziną tunelu magnesu nadprzewodzącego (co 

opisano wcześniej). Najlepszym sposobem jest ułożenie badane-

go na plecach z  nogami skierowanymi w  stronę otworu magne-

su (tj. ułożenie w pozycji „nogi pierwsze”) i, o  ile jest to możliwe 

z uwagi na duże rozmiary osób otyłych, z wyprofilowaną podpór-

ką pod nogami, która zapewnia wygodę, a  zmniejszając lordozę 

lędźwiową, powoduje lepsze przyleganie lędźwiowego odcinka 

kręgosłupa do cewki kręgosłupowej. Pacjenci otyli mogą być ukła-

dani do badania w  obszarze od kończyn dolnych aż do brzucha 

włącznie z rękami umieszczonymi powyżej głowy, co daje pacjen-

towi więcej swobody, zmniejsza poczucie ciasnoty lub wręcz klau-

strofobii i zmniejsza kontakt ciała pacjenta z tunelem. Ten sposób 

ułożenia może być nie zawsze możliwy do wykonania – np. badania 

w obszarze głowy, szyi, czasem też i klatki piersiowej – mogą wy-

muszać odwrotne ułożenie pacjenta chociażby z takiego powodu, 

że cewka do badania głowy może być ustawiona tylko w pozycji 

„głowa pierwsza”. Niektórzy producenci skanerów MR z  magne-

sem zamkniętym mogą już zaoferować wykonanie badania głowy 

w pozycji „nogi pierwsze” (np. GE), ale nadal nie jest to powszech-

nie występująca opcja. Pozycja dla pacjenta musi zapewniać mu 

tyle wygody, ile jest to tylko możliwe i najlepiej, gdyby była pozycją 

jak najbardziej fizjologiczną – najlepiej na plecach. W uzasadnio-

nych przypadkach (np. dolegliwości bólowe w pozycji na plecach) 

można stosować inne ułożenie pacjenta, które zapewnia wykona-

nie badania – np. pacjent na boku lub na brzuchu. Ułożenie na brzu-

chu jest niezmiernie rzadko spotykanym sposobem pozycjonowa-

nia pacjentów otyłych (sutki bada się tylko w pozycji na brzuchu). 

Powodem jest dodatkowy ucisk narządów jamy brzusznej na ko-

puły przepony i przemieszczenie jej w stronę klatki piersiowej, co 

z kolei może utrudniać oddychanie. Daje to jednak możliwość wy-

konania badania w regionie miednicy lub brzucha osoby, o bardzo 

dużym obwodzie ciała, która w innym ułożeniu nie mogłaby zmie-

ścić się w tunelu magnesu nadprzewodzącego. Bardzo istotne jest 

również to, aby obszar anatomiczny, który ma zostać zbadany, 

znajdował się w  izocentrum pola magnetycznego – zapewnia to 

możliwość uzyskania obrazów o najlepszej jakości, pozbawionych 

zniekształceń geometrycznych (dystorsji) wywołanych warunka-

mi brzegowej niejednorodności pola magnetycznego na skraju 

użytecznego pola widzenia i nieliniowości gradientów, daje także 

możliwość wykorzystania największego pola widzenia FOV po-

trzebnego do zobrazowania danego regionu [3]. 

Z tych powodów badania zarówno kończyn dolnych, jak i gór-

nych wraz z ich stawami i obręczami (zwłaszcza staw ramienny), 

wymagają asymetrycznego pozycjonowania pacjenta względem 

osi długiej stołu, tzn. badany musi być przesunięty, jak to tylko 

możliwe, w  stronę przeciwną do badanej i  to najlepiej z  ręką 

strony niebadanej uniesioną ponad głową. O ile to tylko możli-

we, należy zachować anatomiczną pozycję badanego obszaru 

ciała – usprawnia to planowanie płaszczyzn (warstw) badania. 

Pozycjonowanie pacjenta z  jednej strony ograniczone jest 

rozmiarami tunelu magnesu, z drugiej – obszerną sylwetką oso-

by z nadwagą, a tym bardziej otyłej, a dodatkowo zastosowana 

cewka do badania jeszcze bardziej ogranicza przestrzeń dostęp-

ną dla pacjenta i może powodować konieczność modyfikacji uło-

żenia. Generalnie należy trzymać się ogólnej zasady bezpieczne-

go ułożenia pacjenta, z obszarem badanym w izocentrum pola 

magnetycznego lub jego pobliżu, najlepiej w pozycji anatomicz-

nej i na tyle komfortowej, aby umożliwiała wykonanie badania 

bez artefaktów ruchowych [3].

Ograniczenia stosowania cewek dedykowanych

Wymiary pacjenta otyłego ograniczają również możliwość sto-

sowania dedykowanych cewek przypisanych danym regionom 

obrazowania do ustalonych protokołów skanowania. Ten pro-

blem jest typowym i  często spotykanym ograniczeniem wyni-

kającym z  konstrukcji cewki. Przykładem może tutaj być wie-

lokanałowa cewka High Resolution Knee (Siemens) służąca do 

badania stawu kolanowego, której „ciasne” rozmiary uniemoż-

liwiają umieszczenie w  jej wnętrzu dużego stawu kolanowego, 

a tym bardziej olbrzymiego kolana pacjenta otyłego.
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Wymusza to zastosowanie innego rozwiązania. Alternatywę 

może stanowić obszerniejsza od poprzedniej – cewka objęto-

ściowa o kołowej polaryzacji, np. CP Extermity (Siemens), której 

większe rozmiary mogą już pomieścić duży staw kolanowy, ale 

która ma za to niższy SNR i nie daje możliwości obrazowania wy-

korzystującego równoległą akwizycję danych (umożliwiającego 

skrócenie czasu skanowania lub skanowanie z wyższą rozdziel-

czością w tym samym czasie). 

Innym rozwiązaniem tego problemu w przypadku „olbrzymie-

go kolana”, którego nie jest w stanie pomieścić obszerniejsza cew-

ka CP Extremity – jest użycie wielokanałowej cewki elastycznej 

typu Flex Large lub Body Matrix. Tą ostatnią można użyć na 2 spo-

soby: albo otaczając szczelnie tylko badany staw kolanowy, albo 

jeśli jest to niemożliwe (z powodu bardzo dużego obwodu bada-

nego kolana), obejmując tą cewką oba stawy kolanowe i dodatko-

wo wykorzystując umieszczoną od dołu cewkę Spine Matrix, na 

której pacjent leży. W takiej konfiguracji odpowiednie elementy 

obu cewek: Body Matrix oraz Spine Matrix – działają synergistycz-

nie, dając dużo sygnału z całej obrazowanej objętości. 

Ostatecznym rozwiązaniem – ale najmniej korzystnym – jest 

użycie cewki Body Coil, która pracuje zazwyczaj jako cewka nadaw-

cza, a w tej konfiguracji musi również odebrać sygnał i pracować 

jako cewka nadawczo-odbiorcza. Minusem tego rozwiązania jest 

mały SNR (najniższy sygnał, duża odległość od badanego obszaru) 

i w związku z tym najniższa jakość pozyskiwanych obrazów. 

Zatem w omówionym przypadku obrazowania kolana osoby 

otyłej kolejność wyboru rozwiązania „problemu wielkości” po-

winna być następująca:

• wielokanałowa cewka dedykowana (np. High Resolution 

Knee), dająca największe SNR i  możliwość zastosowania 

technik równoległej akwizycji obrazu;

• kołowo spolaryzowana cewka objętościowa (np. CP Extre-

mity), która ma niższe SNR od poprzedniej cewki i brak moż-

liwości zastosowania technik równoległej akwizycji obrazu;

• cewka elastyczna (np. Flex Large), najkorzystniej, aby była to 

cewka wielokanałowa, bo można zastosować techniki rów-

noległej akwizycji obrazu;

• Body Matrix ( jw.);

• Body Matrix + Spine Matrix;

• Body Coil (najniższe SNR).

Jednymi z trudniejszych regionów do pozycjonowania cewki 

na pacjentach o dużych rozmiarach są: brzuch i staw ramienny. 

Brzuch – z  powodu dużych rozmiarów ( jedna cewka może go 

nie objąć), a  staw ramienny – z  powodu oddalenia od osi ciała  

i trudności w umiejscowieniu go w izocentrum pola B0 w obsza-

rze użytecznego FOV.

Ciekawym rozwiązaniem jest łączenie dwóch sąsiadujących 

cewek Body Matrix. Sąsiedztwo takie może być zastosowane za-

równo w kierunku głowa-stopy (czyli w osi długiej ciała pacjen-

ta), jak również w  kierunku prawo-lewo (co jest rzadkim przy-

kładem elastyczności łączenia cewek w dosłownym tego słowa 

rozumieniu). Producent w  instrukcji obsługi etykietuje to roz-

wiązanie jako „Badanie otyłych pacjentów” [17]. Należy również 

mieć na uwadze to, że rozmieszczenie tych cewek na pacjencie 

powoduje jednak dalsze ograniczenie dostępnej przestrzeni 

wewnątrz tunelu magnesu, co w konsekwencji może utrudniać 

lub nawet wykluczać użycie takiej konfiguracji cewek lub takiej 

cewki. Rozwiązaniem takiego problemu może być repozycjono-

wanie pacjenta w  ułożeniu na brzuchu z  cewką (lub cewkami) 

umieszczoną od strony pleców. Chociaż takie rozwiązanie nie 

jest komfortowe i  nie będzie możliwe do zastosowania w  każ-

dym przypadku, to może być jedyną alternatywą, która umożliwi 

zbadanie pacjenta bez konieczności stosowania ogólnej cewki 

Body Coil wbudowanej w magnes, która ma najniższy SNR i da 

obrazy o najniższej jakości.

Zatem ważna jest nie tylko wykorzystana cewka, ale też w jaki 

sposób ułożona zapewni najbardziej optymalny sygnał.

Ogólną zasadę ułożenia i  doboru cewki można przedstawić 

w kilku punktach:

• dobrać cewkę dającą możliwie najlepszy sygnał (największe 

SNR), którą można zastosować jak najsprawniej i bezproble-

mowo;

• cewka powinna zapewniać odbiór sygnału z całego regionu za-

interesowania objętego badaniem i tylko z tego regionu, a jej 

środek powinien znajdować się nad centrum tego obszaru;

• powinna być jak najlepiej dopasowana (wielkością, kształ-

tem) do obrazowanej anatomii i znajdować się jak najbliżej 

obrazowanych struktur lub bezpośrednio do nich przylegać, 

jest to szczególnie ważne w  badaniu pacjentów otyłych, 

ponieważ podskórna tkanka tłuszczowa zwiększa dystans 

pomiędzy cewką a narządami wewnętrznymi, co ma nieko-

rzystny wpływ na SNR [15].

Przyczyny zwiększonego szumu  
na obrazach pacjentów otyłych 

Problemy obrazowania pacjentów otyłych metodą MRI to nie 

tylko trudności związane z ich masą ciała, rozmiarami fizyczny-

mi, typem budowy ciała i rozkładem tkanki tłuszczowej na jego 

obwodzie. Kolejną niedogodnością jest szum wnoszony do ukła-

du pomiarowego przez taką dużą masę ciała.

Pacjent wprowadzony w  jednorodne statyczne pole magne-

tyczne skanera MR o indukcji B0 i poddany działaniu impulsów 

o  częstotliwości radiowej RF spełniających warunek Larmora 

oraz zsynchronizowanemu działaniu gradientów pola magne-

tycznego staje się źródłem sygnału odbieranego za pomocą ce-

wek odbiorczych.

W czasie próbkowania sygnałów NMR mierzone są zarówno 

sygnały stanowiące użyteczną informację, jak również nieuży-

teczne szumy, widoczne na obrazach MR w  postaci drobnego 

ziarna obniżającego jakość obrazów i utrudniającego wykrywa-

nie zmian patologicznych – szczególnie tych o małym kontraście. 

Poziom szarości piksela wyświetlanego na ekranie monitora 

określony jest zarówno wartością prawidłowego sygnału NMR 

z woksela oraz zarejestrowanym w trakcie pomiaru poziomem 

szumu, co można zapisać jako:



vol. 7           4/2018         Inżynier i Fizyk Medyczny

radiologia \ radiology

242

artykuł \ article

 Poziom szarości piksela = sygnał + szum

Teoretycznie w systemach o indukcji B0 ≥ 0,5 T sygnał S (signal ) 

jest proporcjonalny do kwadratu indukcji stacjonarnego pola 

magnetycznego B0, zgodnie z zależnością [18].

 S B B� 1 0
2�

gdzie:

B1 –  to składowa magnetyczna impulsu fali radiowej RF, prostopadła 

do wektora indukcji stacjonarnego pola magnetycznego B0.

Z kolei szum Vnoise(rms) jest wprost proporcjonalny do indukcji sta-

cjonarnego pola magnetycznego B0, zgodnie z zależnością [16].

 V S B Bnoise rms( ) � 1 0�

Dodatkowo szum można opisać równaniem:

 V k T R BWnoise rms( ) � � � � �4

gdzie:

k – stała Boltzmanna, T – temperatura, BW (bandwidth) – szero-

kość pasma odbiornika, natomiast R – jest efektywną rezystan-

cją będącą sumą rezystancji cewki RC i pacjenta RP.

 R R RC P� �

Dla tkanki będącej jednorodną kulą przewodzącą o promieniu 

r rezystancję pacjenta RP opisuje zależność: 

 
R

B r
P �

� � � � �2

15
0
2

1
2 5� � �

gdzie: ω0 – jest częstotliwością Larmora.

Zatem w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że szum sil-

nie zależy od wymiarów tkanki (r5), z czego wynika, iż im większy 

rozmiar ciała (r), tym większy szum wnoszony do układu pomia-

rowego. Jednocześnie szybkozmienne pola gradientowe mogą 

wytwarzać w ciele pacjenta prądy wirowe (przez np. kontakt cia-

ła pacjenta z tunelem magnesu), które z kolei mogą wytwarzać 

pasożytnicze sygnały dodające się lub odejmujące od prawidło-

wych sygnałów, degradując w ten sposób obrazy MR [16].

Paradoksalnie ten sam pacjent, który jest źródłem sygnału, 

stanowi również źródło niepożądanych szumów, a  im większy 

pacjent (bardziej otyły), tym więcej szumu. 

Ostatecznie parametrem, który określa wartość użytecznego 

sygnału w  stosunku do poziomu szumu, jest współczynnik SNR, 

nazywany stosunkiem sygnału do szumu zdefiniowany zależnością:

 
SNR

Sygnal

Szum
=

Można przyjąć, iż SNR rośnie liniowo z wartością indukcji pola 

magnetycznego B0, co można zapisać:

 SNR B∝ 0

Zatem w praktycznym ujęciu SNR opisuje relacja:

 SNR B∝ 0

prowadząc do wniosku, że wartość indukcji pola magnetyczne-

go B0 istotnie wpływa na parametr SNR, więc korzystniej jest 

badać pacjentów otyłych w  polach magnetycznych w  wyższej 

indukcji, co z definicji zwiększa SNR i poprawia jakość otrzymy-

wanych obrazów.

W związku tym, że pacjent o  dużych rozmiarach wprowa-

dza dużo szumu, więc aby zapewnić jak największy sygnał 

z obrazowanego obszaru, należy przede wszystkim zastosować 

jak najlepszą cewkę, pamiętając o tym, że:

• im większa cewka, tym więcej wnosi szumu;

• czułość dla zwykłej cewki powierzchniowej jest w przybliże-

niu równa połowie jej średnicy;

• gruba podskórna tkanka tłuszczowa pacjentów otyłych 

powoduje oddalenie cewki od głębiej położonych tkanek, 

utrudniając od nich odbiór sygnału;

• idealna cewka pokrywa tylko obszar badany i nic więcej;

• stosując zwykłą cewkę powierzchniową (np. w kształcie pę-

tli) w badaniu pacjentów otyłych, należy wybrać nieco więk-

szą jej średnicę, aby zapewnić prawidłowy odbiór sygnału 

z głębiej położonych tkanek;

• obecnie najlepszymi cewkami są wielokanałowe cewki fazo-

we (najwyższy SNR, wysoka czułość, możliwość stosowania 

technik równoległych);

• rozmiary pacjentów otyłych mogą uniemożliwić zastosowa-

nie optymalnej cewki do badania, zmuszając do kompromi-

sowych rozwiązań.

Wzrost sygnału można również osiągnąć, odpowiednio dobiera-

jąc parametry pomiarowe dostępne z konsoli operatora systemu 

MRI. Są one wzajemnie od siebie zależne i zmiana jednego z nich 

pociąga za sobą zmianę innych parametrów współzależnych. 

Opisanie wszystkich tych współzależności mogłoby być tema-

tem odrębnej analizy i przekracza ramy niniejszej pracy. Można 

natomiast podać kilka prostych sposobów poprawy SNR, doko-

nując krótkiej analizy zależności tego parametru od najczęściej 

zmienianych parametrów na konsoli operatora. 

SNR można opisać relacją [19]:

 
SNR

FOV FOV THK NSA

N N BW

PE FE

PE FE

�
� � �

� �

gdzie:

FOVPE – pole widzenia w kierunku kodowania fazy;

FOVFE –  pole widzenia w  kierunku kodowania częstotliwości 

(in. odczytu);

THK – grubość warstwy;

NSA – liczba uśrednionych sygnałów;

NPE – liczba kroków kodowania fazy;

NFE – liczba punktów próbkowania;

BW – szerokość pasma odbiornika.

Upraszczając powyższą zależność, można zapisać, że

 
SNR

FOV THK NSA

MATRIX BW
�

� �
�

w której parametr MATRIX N NPE FE� � jest matrycą pomiarową.

Z powyższej zależności wynika, że SNR można poprawić na 

kilka sposobów:

• zwiększając pole widzenia FOV;

• wybierając grubszą warstwę THK;

• zwiększając liczbę uśrednionych sygnałów NSA;

• zmniejszając matrycę pomiarową MATRIX;

• zawężając (redukując) szerokość pasma odbiornika BW.
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Zatem najczęstszymi i  najprostszymi metodami poprawy 

SNR są zwiększenie pola widzenia FOV i/lub grubości warstwy 

THK. Wzrost wartości każdego z  tych parametrów powoduje 

proporcjonalny wzrost SNR, nie wydłużając czasu skanowania. 

Ponieważ pacjent otyły ma duże rozmiary, więc stosowanie du-

żego FOV wydaje się być naturalną tego konsekwencją. Niestety 

powoduje to zmniejszenie rozdzielczości w  płaszczyźnie obra-

zowanej warstwy (zwiększenie rozmiarów piksela, PIXEL = FOV/

MATRIX). Zwiększenie grubości warstwy zmniejsza rozdziel-

czość w kierunku wyboru warstwy, co może być przyczyną ob-

niżenia kontrastu i mała zmiana patologiczna może być trudna 

do rozpoznania (skutek efektu częściowej objętości). Najmniej 

efektywnym sposobem poprawy SNR jest zwiększenie parame-

tru NSA, ponieważ powoduje to wydłużenie czasu skanowania. 

Zmniejszenie matrycy pomiarowej powoduje wzrost SNR, lecz 

zmniejsza rozdzielczość obrazów. Kolejnym sposobem poprawy 

SNR jest redukcja szerokości pasma odbiornika, co powoduje 

zmniejszenie szumu i wzrost wartości SNR, np. redukcja pasma 

odbiornika o połowę poprawia SNR o około 40%, ale może po-

wodować pojawienie się dodatkowych artefaktów spowodowa-

nych zwiększeniem przesunięcia chemicznego, a  doprowadza-

jąc w  konsekwencji do przesunięcia czasu echa TE w  kierunku 

wyższych wartości, może zmieniać charakter obrazu [20].

Artefakty podczas obrazowania 
pacjentów otyłych

Duże rozmiary pacjentów otyłych i zwiększona objętość tkanki 

tłuszczowej przyczyniają się do powstawania różnego rodzaju 

zaburzeń na obrazach. Zaburzenia te, zwane artefaktami, mogą 

utrudniać lub ograniczać interpretację otrzymywanych obrazów 

i skutkować trudnościami w postawieniu właściwej diagnozy lub 

nawet ją uniemożliwiać. 

Najczęściej spotykane artefakty występujące w  badaniu pa-

cjentów otyłych to [21]:

• artefakt zawijania (wrap-around artifact);

• artefakt „pola bliskiego” (near-field artifact).

Artefakt zawijania (wrap-around artifact) spowodowany jest 

zbyt małym FOV w kierunku kodowania fazy. Wówczas obszary 

anatomiczne „wychodzące” poza zadeklarowaną wartość FOV 

w kierunku kodowania fazy ulegają „zawinięciu”, pojawiając się po 

przeciwległej stronie obrazu. Powodem takiej sytuacji jest błędne 

kodowanie informacji o  położeniu spinów wzdłuż osi gradientu 

kodującego fazę. Wynika to z tego, że kiedy w celu zakodowania 

informacji o położeniu spinów wzdłuż osi kodowania fazy, ampli-

tuda gradientów jest tak wybierana, aby przesunięcie fazy wzdłuż 

krawędzi FOV w tym kierunku powodowało przesunięcie fazy spi-

nów od 0° (od jednej krawędzi FOV w kierunku fazy) do 360° (na 

przeciwległej krawędzi FOV w kierunku fazy), to spiny znajdujące 

się poza FOV mogą mieć błędnie przyporządkowaną fazę (od 0° 

do 360°) i posiadać alias (czyli odpowiednik) wśród spinów znaj-

dujących się wewnątrz obszaru FOV. Dlatego artefakt ten bywa 

też nazywany aliasingiem. Dla przykładu: jeśli wybrano FOV = 

360 mm, to spiny znajdujące się na pozycji 370 mm będą miały 

taką samą fazę jak spiny na pozycji 10 mm i w wyniku błędnego 

przyporządkowania pojawią się na pozycji 10 mm, czyli z drugiej 

strony obrazu wewnątrz FOV, podczas gdy ich prawidłowo przy-

porządkowana pozycja (na 370 mm) znajduje się na zewnątrz 

FOV, np. w badaniu kręgosłupa lędźwiowego, dla kodowania fazy 

w kierunku prawo-lewo, przy zbyt małym FOV – obszary z prawej 

strony spoza FOV pojawiają się po stronie lewej i vice versa [22]. 

Artefakt zawijania można eliminować różnymi metodami:

• zwiększając FOV tak, aby żaden fragment anatomii pacjenta 

nie wykraczał poza zadeklarowany obszar FOV w kierunku 

kodowania fazy;

• rezygnując z  prostokątnego pola widzenia (gdzie długość 

krawędzi FOV w kierunku kodowania fazy jest różna od pro-

stopadłej do niej krawędzi w kierunku odczytu), na korzyść 

kwadratowego FOV z zastrzeżeniem jak wyżej, tzn. aby ana-

tomia pacjenta „nie wylewała się” poza rozmiar FOV w kie-

runku fazy;

• stosując odpowiednią dla producenta metodę zapobiegania 

zawijaniu obrazu:

 NO PHASE WRAP (dla GE)

 OVERSAMPLING (dla SIEMENS)

 FOLD OVER SUPRESSION (dla PHILIPS);

• stosując tzw. SWAP – czyli zmieniając funkcjami kierunki 

kodowania fazy i częstotliwości, co daje tylko wówczas po-

zytywny efekt, jeśli anatomia wzdłuż nowego kierunku ko-

dowania fazy „nie wychodzi” poza obszar FOV w tym kierun-

ku lub jeśli mimo zawinięcia obrazu nie wchodzi na obszar 

będący przedmiotem badania i nie umniejsza jego wartości 

diagnostycznej; 

• stosując szerokie regiony presaturacji, które powodują tłu-

mienie anatomii spoza FOV, skutecznie eliminując ich sy-

gnały, tak że nie pojawiają się w obszarze zadeklarowanego 

FOV nawet mimo tego, że opcja typu NO PHASE WRAP nie 

została zastosowana [3].

Artefakt „pola bliskiego” (near-field artifact) jest typem arte-

faktu, który powstaje w pobliżu granicy krawędzi maksymalnego 

FOV i w bezpośredniej bliskości otworu magnesu, a więc z dala 

od izocentrum pola magnetycznego. Może mieć kilka przyczyn 

powstawania. Jedną z nich może być niejednorodność pola na-

silająca się wraz z odległością od izocentrum. Efekt tej niejedno-

rodności może dodatkowo wzmacniać duże ciało pacjenta oty-

łego. Kolejną przyczyną może być nieliniowość gradientów na 

granicy maksymalnego FOV. Obie wyżej wymienione przyczyny 

mogą w dalszej konsekwencji prowadzić do dystorsji powstają-

cej na obwodzie obrazu, jak również powodować problemy z sa-

turacją tłuszczu wzdłuż krawędzi obszaru ciała pacjenta dotyka-

jącego otworu magnesu. Jednocześnie w miejscach, gdzie ciało 

pacjenta przylega do tunelu magnesu, może następować inter-

ferencja fali radiowej nadawanej z odbieraną, co również może 

być przyczyną powodującą powstawanie jasnego, intensywne-

go sygnału wzdłuż obszaru ciała dotykającego otworu magnesu. 

Artefakt odbicia (ghost)
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Tkanka tłuszczowa ma wysoki sygnał dla wszystkich rodzajów 

otrzymywanych obrazów (T1w, T2w, PDw). Nadmierne nagro-

madzenie podskórnej tkanki tłuszczowej w okolicy powłok jamy 

brzusznej i miednicy może powodować powstawanie artefaktu 

określanego odbiciem w  badaniach tych regionów anatomicz-

nych. Artefakt jest wynikiem ruchu tkanki tłuszczowej w płasz-

czyźnie prostopadłej do kierunku kodowania fazy, co jest przy-

czyną powstawania błędnej informacji o  położeniu tej tkanki 

i prezentowania jej w formie smugi, odbicia lub tzw. zjawy uka-

zującej się w kierunku kodowania fazy. 

Wnioski

Badanie pacjenta otyłego może zostać wykonane, jeżeli waga 

pacjenta nie przekracza dopuszczalnego maksymalnego limi-

tu wagi dla stołu określonego dla konkretnego modelu i  wy-

specyfikowanego przez producenta w  instrukcji użytkownika, 

a  wymiary pacjenta pozwalają na umieszczenie go w  otworze 

magnesu.

Należy przestrzegać bezpiecznego ułożenia pacjenta otyłe-

go, wykluczającego wzajemny kontakt części jego ciała i  unie-

możliwiającego kontakt skóry ciała pacjenta z  wewnętrzną 

częścią tunelu magnesu, starając się, aby obszar badany znajdo-

wał się jak najbliżej izocentrum pola magnetycznego, najlepiej 

w pozycji anatomicznej i na tyle komfortowej, aby umożliwiała 

wykonanie badania bez artefaktów ruchowych.

W przypadku pacjenta z  zaburzeniami systemu termoregu-

lacji albo nadmiernej potliwości (często występujące u otyłych) 

należy kontrolować poziom SAR i w razie konieczności obniżać 

jego wartość.

W doborze cewki należy kierować się zasadą wyboru cewki da-

jącej jak najlepszy sygnał (najwyższy SNR) i zapewniającej jego od-

biór tylko z regionu objętego badaniem, jak najlepiej dopasowa-

nej (wielkością, kształtem) do obrazowanej anatomii, właściwie 

ułożonej na ciele pacjenta, z jej środkiem znajdującym się nad cen-

trum obszaru skanowania i jak najbliżej obrazowanych struktur.

W przypadku braku możliwości zastosowania optymalnej 

cewki do badania należy rozważnie stosować rozwiązania al-

ternatywne, odpowiednio modyfikując parametry pomiarowe 

w celu skompensowania ewentualnego spadku SNR.

Korzystniej jest badać pacjentów otyłych w systemach wyso-

kopolowych (wyższy SNR) i magnesach o dużej średnicy tunelu 

(średnica 70 cm stwarza więcej możliwości zastosowania cewek 

wielokanałowych).

W obrazowaniu pacjentów otyłych zaleca się stosowanie 

możliwie najmniejszego pola widzenia obejmującego cały ob-

szar badany i niewywołującego artefaktu zawijania.

Większa powierzchnia przekroju ciała pacjenta otyłego może 

wymagać zastosowania większego pola widzenia i  większej 

matrycy (kompensacja spadku rozdzielczości), a  duże wymiary 

pacjenta – akwizycji większej liczby warstw, co w  obu przypad-

kach wydłuża czas skanowania i może prowadzić do artefaktów. 
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Systemy publikacji cyfrowych danych Rimage zbudowane są 

w oparciu o wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie. Integro-

wane są w  rozwiązaniach PACS oraz wykorzystywane w  gabi-

netach lekarskich w celu automatycznego odbioru, dystrybucji 

oraz archiwizacji danych pacjenta na nośnikach CD/DVD i  Blu-

-Ray w  sposób równie prosty, jak korzystanie z  udostępnionej 

drukarki biurowej. 

Rimage Professional™ 2410 może być w łatwy sposób podłą-

czony do sieci danej placówki z wykorzystaniem zewnętrznego 

komputera i  oprogramowania Rimage Software Suite, co po-

zwala osobie z dowolnego miejsca w kilka minut utworzyć dysk 

zawierający wymagane dane pacjenta wraz z w pełni spersona-

lizowanym, trwałym, pełnokolorowym nadrukiem danych na 

płycie.

Model Rimage Professional™ 2410 został wyposażony w dru-

karkę termotransferową Everest 400, dzięki której nadruk osiąga 
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larnego modelu Rimage 2000i, który jednak znacząco przewyż-
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– ocena układu dla zastosowań  
medycznych
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in tissue – like system –  
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Streszczenie

Aktywna termografia dynamiczna jest metodą obrazowania 

termicznego opierającą się na rejestracji mapy termicz-

nej układu po uprzedniej aplikacji impulsu wzbudzającego (np. 

prądowego lub cieplnego). Wszelkie niejednorodności zloka-

lizowane w  próbce charakteryzują się zaburzonym rozkładem 

temperatury wynikającym z  różnego sposobu propagacji fali 

w obiekcie izotropowym oraz z defektami strukturalnymi. 

Celem niniejszej pracy było wykorzystanie wymuszeń termicz-

nych w  nieniszczącej lokalizacji defektów w  układach tkanko-

podobnych oraz określenie możliwości wymiarowania struktur 

wraz ze wzrostem głębokości.

W badaniach wykorzystano fantomy wykonane z silikonu z de-

fektami z gumy zatopionymi na głębokości od 1,0 do 10,0 mm ze 

skokiem 1,0 mm. Przy użyciu lampy halogenowej dokonano na-

świetlenia fantomów pomiarowych przez 15 sekund, a następ-

nie rejestracji mapy termicznej przez 90 sekund.

W analizie otrzymanych termogramów wykorzystano metody 

substrakcji obrazów termicznych, na podstawie których obliczo-

no pole powierzchni defektów. 

Przeprowadzona analiza dowiodła możliwości lokalizacji de-

fektów po uprzedniej ekscytacji fantomu bodźcem cieplnym. 

Defekty umiejscowione na głębokości większej niż 8,0 mm nie 

zostały uwidocznione na mapie termicznej.

Słowa kluczowe: obrazowanie termiczne, termowizja aktywna, 

układy tkankopodobne
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Abstract

Active dynamic thermography is based on stimulus (i.e. cur-

rent or thermal impulse) application on phantom and re-

cording the tharmal images. All heterogenity which will be vis-

ible in themal image may indicate some defect, which will be 

unvisible by normal view. 

The aim of study was to use the thermal excitations in non-de-

structive defects location in tissue-like systems. Moreover the 

possibility of defects dimensioning in function of depth was 

checked.

The phantoms from silicone with defects from gum material 

were used in research. The defects were located on depth from 

1,0 to 10,0 mm with 1,0 mm interval. The thermal excitation 

were done by use the halogen lamp and it takes 15 seconds. The 

thermal images recording were done for 90 seconds after the 

excitation.

The image substraction method was used to analyze the data 

and calculate the area of defects. 

In conclusion after the applying a thermal stimulus the defect 

location became possible. Moreover all defects located deeper 

than 8,0 mm were unvisible. 

Key words: themal imaging, active dynamic thermovision, tis-

su-like systems
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Wprowadzenie

Obrazowanie w podczerwieni jest bezkontaktową metodą, któ-

ra pozwala na badanie rozkładu mapy termicznej na powierzchni 

badanego obiektu. Podstawą teorii wymiany ciepła jest istnienie 

gradientu temperatury, zgodnie z którym proces emisji energii 

termicznej zachodzi od ciała o  temperaturze wyższej do ciała 

o  temperaturze niższej [1]. Obrazowanie termiczne jest meto-

dą stosowaną na bardzo szeroką skalę, w  różnych dziedzinach 

nauki  –  od przemysłu, przez medycynę estetyczną, chirurgię, 

onkologię, po medycynę sportową [2-5].

Podstawowym podziałem metod termograficznych jest 

rozróżnienie termografii biernej oraz aktywnej (dynamicznej). 

W przypadku termografii klasycznej (biernej) pomiary wykony-

wane są poprzez rejestrację widma podczerwieni emitowanego 

przez obiekt pozostający „w spoczynku”, przez co rozumie się 

obiekt niewzbudzony żadnym zewnętrznym impulsem. Termo-

grafia aktywna natomiast bada odpowiedź termiczną układu na 

zadany impuls (bodziec) [1].

Dynamiczna termografia aktywna

Metoda termografii aktywnej jest dynamiczną metodą obrazo-

wania termicznego polegającą na badaniu odpowiedzi ośrodka 

wzbudzonego uprzednio przez impuls, który może mieć charak-

ter m.in.: optyczny, akustyczny, prądowy czy też cieplny [1, 6]. 

Dostarczenie do próbki pewnej ilości energii spowoduje po-

budzenie układu i w konsekwencji jego odpowiedź na wzbudze-

nie. Fala termiczna wnikająca w głąb materiału napotyka na swej 

drodze defekty, gdzie następuje zmiana szybkości jej propagacji. 

Skutkuje to zaburzeniami widocznymi na rejestrowanym obrazie 

termicznym – zmianą mapy termicznej badanej powierzchni [2]. 

Wartości wynikowe rozkładu temperatury zależne są od wła-

ściwości materiału wzbudzanego i zależą w głównej mierze od: 

współczynnika przewodności cieplnej, gęstości materiału oraz 

współczynnika ciepła właściwego, co zostało ujęte we współ-

czynniku dyfuzyjności cieplnej [1]. 

Wśród odmian ADT (Active Dynamic Thermography – dynamicz-

na termografia aktywna) wyróżniane są metody, takie jak: syn-

chroniczna (tzw. lock-in), impulsowa czy z pobudzeniem zmien-

nym skokowo. 

W niniejszej pracy zastosowano metodę impulsową, która 

opiera się na oddziaływaniu impulsem energii na próbkę jed-

norazowo, przez określony czas, a następnie rejestrację odpo-

wiedzi termicznej badanego obiektu. W przypadku tej metody 

wartość temperatury wewnątrz badanego obiektu zmienia się 

według zależności (1):

 T x t e

x

at,� � 
2

4  (1)

gdzie: T – temperatura [K], x – głębokość [m], t – czas [s], a – dy-

fuzyjność materiału [m2/s].

Z powyższego wzoru wynika, że termografia impulsowa cha-

rakteryzuje się głębokością wnikania ciepła w próbkę określoną 

jako: 

 L at=2  (2)

Efektywna droga dyfuzji L, będąca miarą głębokości wnikania 

energii do wnętrza próbki, zależna jest od czasu oraz właści-

wości materiału. Oznacza to, że stopień wykrywalności głębiej 

umiejscowionych defektów wzrasta wraz z upływem czasu t (2).

Materiał i metody

Procedura badawcza rozpoczęła się od wyboru materiału te-

stowego o parametrach zbliżonych do tkanki tłuszczowej, której 

dyfuzyjność afat = 1,38  10-7 m2/s, natomiast współczynnik prze-

wodzenia qfat = 0,231 JmK. Na podstawie powyższych danych 

wybrano materiał testowy – silikon, o parametrach odpowied-

nio: asil = 1,25  10-7 m2/s oraz qsil = 0,221 JmK.

Do pomiarów właściwych użyty został zestaw 10 sztuk fanto-

mów testowych o średnicy 70,6 ± 0,1 mm wykonanych z silikonu 

z  zatopionymi defektami z  gumy (w kształcie sześcianu o  wy-

miarach 10 x 10 x 10 mm) zlokalizowanych na głębokościach od 

1,0 do 10,0 mm, ze skokiem 1,0 mm. 

Stanowisko pomiarowe składało się z kamery termowizyjnej 

Flir ThermoVision A40, lampy halogenowej o mocy 2000 W oraz 

defektu testowego o znanych wymiarach, tj. miedzianego kwa-

dratu o wymiarach 10 x 10 mm.

Procedura testowa zakładała ustawienie kamery w odległości 

400 ± 10 mm od czoła fantomu oraz lampy halogenowej w od-

ległości 100 ± 10 mm. Czas naświetlania wynosił 15 sekund, 

natomiast rejestracja termogramów odbywała się łącznie przez 

90 sekund.

Do analizy obrazów wykorzystano program ThermaCam Re-

searcher Pro 2.9 oraz program IrNDT v1.7.

Przykładowe termogramy fantomów testowych w kolejnych 

fazach stygnięcia zaprezentowano na rysunku 1. Już na podsta-

wie oceny wizualnej można zauważyć, że dla tych samych warun-

ków wzbudzenia i rejestracji obrazów, wraz ze wzrostem głębo-

kości defektu jest on gorzej widoczny na obrazie.

Wyniki i dyskusja

Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzona została 

analiza substrakcyjna, polegająca na odjęciu od siebie obrazów 

termicznych na dwa sposoby:

• Metoda substrakcji „0-n” – polegająca na odjęciu n-tego ob-

razu termicznego od obrazu „0”, tj. wykonanego przed im-

pulsem cieplnym, gdzie n = 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30.

• Metoda substrakcji „1-n” – polegająca na odjęciu n-tego ob-

razu termicznego od obrazu „1”, tj. wykonanego bezpośred-

nio po impulsie cieplnym, gdzie n = 5, 10, 15, 20, 25, 30.

Otrzymane przykładowe obrazy termiczne przedstawiono na 

rysunku 2.
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Rys. 1 Przykładowe termogramy fantomów pomiarowych w czasie: 0 – przed naświetlaniem, 1 – bezpośrednio po naświetlaniu, 10 – 10 sekund po, 20 – 20 sekund po. 

Fantom 1 mm – fantom z defektami zatopionymi 1 mm pod powierzchnią, fantom 5 mm – fantom z defektami zatopionymi 5 mm pod powierzchnią 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2 Przykładowe termogramy analizy substrakcyjnej fantomu o defektach 1 mm pod powierzchnią: a) dla metody „0-n” oraz b) dla metody „1-n”

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Zestawienie pola ramki testowej, pola defektu 1 i 2 dla fantomów o defektach na głębokości 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 oraz 8 mm dla analizy substrakcyjnej metodą „0-n” (a) 

oraz „1-n” (b)

Źródło: Opracowanie własne.
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Dla obrazów otrzymanych metodami „0-n” oraz „1-n” przepro-

wadzono analizę obliczenia pola defektów zatopionych w mate-

riale fantomu. W  tym celu użyto algorytmu do obliczania pól 

powierzchni w kształcie kwadratu:

({ar1.upleftxpos}-{ar1.lorightxpos})*

* ({ar1.upleftypos}-{ar1.lorightypos})

Przy użyciu funkcji programu IrNDT o nazwie: box area wyli-

czono pole defektu górnego (1) oraz dolnego (2) i po uśrednie-

niu przedstawiono dla kolejnych fantomów na rysunku 3. 

Na podstawie wykresów przedstawionych na rysunku 3 moż-

na zauważyć, że dla metody substrakcji „0-n” już dla defektu 

umiejscowionego na głębokości 5 mm wyraźnie widać różnice 

w  wartości pola powierzchni defektu. Z  kolei dla analizy subs-

trakcyjnej „1-n” rozbieżność w  wartościach pola powierzchni 

defektu oraz wyraźny wzrost odchylenia standardowego jest 

widoczny dla głębokości 4 mm.

Wnioski

Przeprowadzone badania dowiodły możliwości lokaliza-

cji defektów umieszczonych pod powłoką silikonu, a  nawet 

określenia rozmiarów defektu za pomocą aktywnej termografii 

dynamicznej. 

Dla czasu naświetlania 15 sekund defekty zlokalizowane głę-

biej niż 8 mm pod powierzchnią silikonu nie są widoczne. 
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Wprowadzenie

Cukrzyca jest chorobą wieloukładową, charakteryzującą się nie-

doborem insuliny lub opornością tkanek na działanie insuliny, któ-

re prowadzą do stanów hiperglikemii. W przebiegu długotrwałej 

cukrzycy dochodzi do upośledzenia licznych funkcji organizmu 

oraz uszkodzenia narządów na skutek mikro- i makroangiopatii. 

Proces ten ma charakter postępujący i  wieloletni. Patologiczne 

zmiany na poziomie mikroskopowym zaczynają się kilka miesięcy 

lub nawet kilka lat przed kliniczną manifestacją choroby. W tym 

okresie diagnostyka tego typu zaburzeń przy użyciu klasycznych 

metod obrazowania jest niezwykle trudna, a czasem niemożliwa. 

Metody radioizotopowe, obrazując procesy zachodzące na po-

ziomie komórkowym, pozwalają na bardzo wczesną diagnostykę 

procesów chorobowych występujących w przebiegu cukrzycy.

Zastosowanie scyntygrafii nerek  
u pacjentów chorych na cukrzycę

Nerki w przebiegu cukrzycy mogą ulegać uszkodzeniu we wcze-

snym etapie choroby. Nefropatia cukrzycowa jest obecnie jedną 

z najczęstszych przyczyn schyłkowej, przewlekłej niewydolności 

nerek (ESRD- end-stage renal disease) w  krajach rozwiniętych. 

Szacuje się, że odpowiada za ok. 40% nowych przypadków 

ESRD, a także coraz częściej prowadzi do konieczności wprowa-

dzenia leczenia nerkozastępczego lub przeszczepienia narządu. 

Występowanie nefropatii cukrzycowej związane jest również ze 

zwiększoną śmiertelnością pacjentów z  przyczyn sercowo-na-

czyniowych [1].

Zmiany strukturalne zachodzące w  nerkach są charaktery-

styczne i  dotyczą zarówno kanalików, jak i  kłębuszków. Obej-

mują m.in. rozplem mezangium, uszkodzenie podocytów oraz 

pogrubienie warstwy podstawnej kłębuszków nerkowych i  ich 

sklerotyzację. Zmiany te pojawiają się stosunkowo wcześnie, 

z  tego powodu zalecane jest regularne wykonywanie badań 

przesiewowych, które mają na celu ich szybkie wykrycie oraz 

wprowadzenie skutecznego leczenia zapobiegającego dalszej 

progresji choroby [2].

Metody radioizotopowe są dodatkowymi badaniami wyko-

rzystanymi w celu oceny funkcji nerek u pacjentów chorych na 

cukrzycę. W zależności od użytego radiofarmaceutyku, dostar-

czają specyficznych informacji dotyczących sprawności określo-

nych struktur nefronu, takich jak kłębuszki czy kanaliki nerkowe, 

a także informacji o globalnym funkcjonowaniu narządu. 

Istnieje wiele radioznaczników, które mogą być zastosowane 

do oceny czynności oraz anatomii nerek. Pod względem mecha-

nizmu działania w  nefronie można podzielić je na trzy główne 

grupy. 

Radiofarmaceutyki filtrowane 
przez kłębuszki nerkowe

99mTc-DTPA (kwas pentetynowy; kwas di-etyleno-triamino-pen-

ta-octowy) jest całkowicie filtrowany przez kłębuszki nerkowe. 

Jest jedynym rutynowo dostępnym radiofarmaceutykiem, który 

może zostać wykorzystany do pomiaru przesączania kłębuszko-

wego (Rys. 1). 
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Radiofarmaceutyki stosowane do 
oceny sekrecji kanalikowej

99mTc-MAG3 (merkaptoglicyna) jest związkiem usuwanym z osocza 

przez transporter anionowy-1 zlokalizowany w błonie podstaw-

no-bocznej komórek kanalika bliższego nefronu. Początkowo 

znacznik kumuluje się w komórkach, a następnie transportowany 

jest do światła kanalika. Klirens 99mTc-MAG3 jest ściśle skorelo-

wany z efektywnym przepływem krwi przez nerki, dzięki czemu 

może być wykorzystany do oceny ich funkcji wydalniczej. 

Zarówno 99mTc-DTPA, jak i 99mTc-MAG3 wykorzystywane są jako 

znaczniki podczas dynamicznej scyntygrafii nerek. Pozwala ona 

na kompleksową ocenę stanu ukrwienia narządu, jego funkcji 

oraz szybkości odpływu moczu z układu kielichowo-miedniczko-

wego. Podczas badania obserwuje się napływ znacznika do na-

czyń nerkowych, jego przechodzenie przez miąższ oraz odpływ 

przez drogi moczowe. Funkcja każdej nerki rozpatrywana jest 

oddzielnie, co umożliwia ocenę żywotności narządu oraz podję-

cie decyzji o dalszym leczeniu. 

Radiofarmaceutyki do oceny 
czynności kory nerki

99mTc-DMSA (kwas 2,3-dimerkaptobursztynowy) tworzy kom-

pleks z  α1-mikroglobuliną, który kumuluje się w  komórkach 

kanalików bliższych nefronów. Około 10-15% 

dawki radiofarmaceutyku przechodzi do wnę-

trza komórek kanalików i nie podlega wydziela-

niu z moczem. Dzięki tej właściwości 99mTc-DMSA 

znajduje zastosowanie w statycznej scyntygrafii 

nerek, która pozwala na uzyskanie obrazów 

o  zadowalającej rozdzielczości i  dokładną oce-

nę czynnego miąższu warstwy korowej nerki. 

U  pacjentów chorych na cukrzycę obserwuje 

się m.in. obustronne powiększenie nerek oraz 

uszkodzenie ich kory [3, 4, 5].

W diabetologii metody radioizotopowe znaj-

dują zastosowanie w ocenie stopnia zaawanso-

wania nefropatii cukrzycowej, szczególnie u pa-

cjentów z cukrzycą typu 1 [6, 7].

Obecnie w  praktyce klinicznej stopień za-

awansowania nefropatii ocenia się głównie na 

podstawie pomiaru wydalania albuminy wraz 

z  moczem (AER – albumin excertion rate), przy 

czym złotym standardem jest pomiar wyko-

nany w  próbce moczu ze zbiórki 24-godzinnej 

lub zbiórki nocnej. Ocena stopnia uszkodzenia 

nerek wymaga również oszacowania wartości 

przesączania kłębuszkowego (eGFR), którą stan-

dardowo oblicza się na podstawie pomiaru stę-

żenia kreatyniny, wykorzystując wzór MDRD [8].

Wykorzystanie metod medycyny nuklearnej 

pozwala na wcześniejsze wykrycie zmian za-

chodzących w nerkach. Do oceny funkcji kanalików nerkowych 

wykorzystuje się 99mTc-DMSA. U pacjentów z cukrzycą znacznik 

gromadzi się nadmiernie w komórkach kanalików. Nadczynność 

kanalików spowodowana jest m.in. przerostem nerek, występu-

jącym w cukrzycy i może zostać wykryta w bardzo wczesnej fazie 

choroby, m.in. u pacjentów z normoalbuminurią. We wczesnym 

stadium nefropatii, u  pacjentów z  normoalbuminurią oraz mi-

kroalbuminurią, obserwuje się podwyższony GFR mierzony przy 

wykorzystaniu 99mTc-DTPA. Wzrost wartości przesączu kłębusz-

kowego spowodowany jest rozszerzeniem naczyń nerkowych 

oraz wzrostem perfuzji nerek, które indukowane są przez zmia-

ny neurohormonalne zachodzące w cukrzycy (m.in. zwiększona 

produkcja prostaglandyn i innych czynników wazodylatacyjnych, 

zmniejszona aktywność układu RAA, zmniejszona odpowiedź 

na angiotensynę II oraz noradrenalinę). Wykorzystanie metod 

radioizotopowych pozwala także na bardziej precyzyjną ocenę 

GFR, ponieważ klirens 99mTc-DTPA, w przeciwieństwie do kliren-

su kreatyniny, nie zależy od innych czynników, takich jak masa 

mięśniowa czy stan odżywienia. 

W późniejszych stadiach choroby wartości zarówno 99mTc-D-

TPA, jak i 99mTc-DMSA są obniżone (pacjenci z mikro- i makroal-

buminurią). Dzięki tej korelacji możemy postawić wniosek, że 

w cukrzycy dochodzi jednocześnie do uszkodzenia kłębuszków 

oraz kanalików nerkowych [6, 7].

Rys. 1 Scyntygrafia dynamiczna nerek z użyciem 99mTc-DTPA. Krzywa renograficzna nerki prawej o wydłużonej 

fazie wydalniczej

Źródło: Materiały własne Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM.
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Zastosowanie scyntygrafii żołądka 
w gastroparezie cukrzycowej

W przewodzie pokarmowym efektem długotrwałej cukrzycy 

może być gastropareza, czyli powstające w  wyniku neuropatii 

autonomicznej opóźnienie opróżniania żołądka przy nieobecnej 

przeszkodzie mechanicznej. Do objawów gastroparezy należą 

nudności, wymioty, pełność poposiłkowa, wczesne uczucie sy-

tości, wzdęcie i ból w nadbrzuszu. W konsekwencji może dojść 

do utraty kontroli glikemii [9]. Złotym standardem w badaniach 

opróżniania żołądka jest scyntygrafia ze standaryzowanym po-

siłkiem znaczonym radioaktywnym technetem (99mTc). Reje-

stracja intensywności promieniowania przy użyciu gamma ka-

mery jest prowadzona po 1, 2 i  4 godzinach po spożyciu nisko 

tłuszczowego posiłku zawierającego technet [10]. Badanie to 

wykazuje bardzo wysoką czułość – 93% oraz wystarczającą swo-

istość – 76% [11]. Przed badaniem pacjent powinien pozostawać 

na czczo co najmniej 12 godzin. Należy odstawić na 48 godzin 

przed badaniem wszystkie leki opóźniające opróżnianie żołądka, 

takie jak: leki antycholinergiczne, trójcykliczne antydepresan-

ty, narkotyczne leki przeciwbólowe, sympatykomimetyki oraz 

przyspieszające opróżnianie żołądka: metoklopramid, cisapryd, 

domperidon oraz erytromycynę [12]. Szybkie zmiany w poziomie 

glukozy we krwi wpływają zarówno na prędkość opróżniania 

żołądka, jak i  nasilają objawy gastroparezy. Hiperglikemia spo-

walnia opróżnianie żołądka, natomiast hipoglikemia przyspiesza 

[13]. W  związku z  tym pacjent powinien być w  normoglikemii 

podczas badania. Pacjenci z cukrzycą powinni zmierzyć poziom 

glukozy na czczo przed zjedzeniem posiłku testowego. Poziom 

glukozy na czczo nie powinien przekraczać wartości 275 mg/dL. 

Po spożyciu posiłku testowego należy przyjąć insulinę, aby za-

pobiec hiperglikemii podczas badania [10]. W badaniu przepro-

wadzonym na grupie 123 pacjentów ustalono górne granice pro-

centowej zawartości treści żołądka na 90% po 1 godzinie, 60% 

po 2 godzinach. Zaleganie większej ilości pokarmu może sugero-

wać spowolnienie pasażu. O spowolnionym opróżnianiu żołądka 

możemy mówić, gdy po 4 godzinach zaleganie treści w żołądku 

jest powyżej 10%. W tym samym badaniu autorzy zauważyli, iż 

opróżnianie żołądka jest na początku szybsze u mężczyzn, jed-

nak po 4 godzinach wyniki są podobne u obu płci. Ponadto jest 

również szybsze u osób starszych oraz niezależne od masy ciała 

[14]. Inne badania wskazują, że zakres normy opróżniania żołądka 

u kobiet po 4 h może sięgać nawet 20% [15]. Badanie scyntygra-

ficzne pozwala nie tylko na określenie całkowitego opróżniania 

żołądka, ale także na analizę dystrybucji wewnątrzżołądkowej 

testowego posiłku, tak aby określić osobno funkcję części pro-

ksymalnej, jak i  dystalnej-przedodźwiernikowej. Jest to szcze-

gólnie istotnie w wyjaśnianiu objawów dyspeptycznych w przy-

padku pacjentów, u  których wartości całkowitego opróżniania 

żołądka mieszczą się w granicach normy [10].

Zastosowanie SPECT w obrazowaniu  
perfuzji serca u pacjentów 

chorych na cukrzycę

Cukrzyca typu II stanowi dawno poznany czynnik ryzyka incyden-

tów sercowo-naczyniowych [16]. Choroba niedokrwienna serca 

(ChNS) jest natomiast główną przyczyną śmiertelności w popu-

lacji diabetyków. Wczesne rozpoznanie ChNS u pacjentów nie-

prezentujących do tej pory objawów ze strony układu krążenia 

może znacznie zwiększyć przeżywalność. Istotnym problemem 

w diagnostyce ChNS w przebiegu cukrzycy jest neuropatia czu-

ciowa, z powodu której część pacjentów nie odczuwa typowych 

dolegliwości stenokardialnych. Z tego powodu w tej grupie cho-

rych bardzo ważne są badania przesiewowe. Techniki medycyny 

nuklearnej wydają w tym kontekście się atrakcyjną alternatywą 

dla inwazyjnych badań koronarograficznych.

Metodą stosowaną do obrazowania perfuzji mięśnia serco-

wego jest MPI SPECT (Myocardial Perfusion SPECT Imaging) z uży-

ciem izonitrylu metoksyizobutylowego (MIBI) znakowanego 

technetem – 99 m. Protokół wykorzystywany do diagnostyki 

serca przewiduje wykonanie dwóch badań. Pierwsze – badanie 

spoczynkowe polega na obrazowaniu mięśnia w spoczynku. Ko-

lejne badanie przeprowadzane jest w wysiłku. Może być to stan-

dardowa próba wysiłkowa lub obciążenie farmakologiczne (przy 

użyciu dipirydamolu, adenozyny lub regadenozonu) [16, 17, 18]. 

Prawidłowy wynik scyntygrafii perfuzyjnej w  większości przy-

padków wyklucza chorobę niedokrwienną serca. Obecność 

defektów perfuzji zarówno w  badaniu wysiłkowym, jak i  spo-

czynkowym świadczy o obecności trwałego niedokrwienia (np. 

blizny pozawałowej). Defekt perfuzji w  badaniu wysiłkowym, 

który zmniejsza się lub całkowicie normalizuje się w  badaniu 

spoczynkowym, świadczy o  odwracalnym niedokrwieniu, któ-

re potencjalnie może być leczone metodami interwencji we-

wnątrznaczyniowych (Rys. 2).

Obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT można wy-

konać również wraz z bramkowaniem EKG (gated SPECT). Meto-

da ta polega na uruchomieniu rejestracji sekwencji obrazów po 

wystąpieniu załamka R w zapisie EKG. Zaletą tego wariantu jest 

możliwość zmierzenia frakcji skurczowej i  rozkurczowej lewej 

komory serca [18].

Podczas oceny perfuzji mięśnia sercowego w badaniu SPECT 

wykazano, że cechy choroby niedokrwiennej serca (ChNS) są 

obecne u znacznej części badanych chorych na cukrzycę [16, 19]. 

Ponadto, jak wykazało badanie DIAD (Detection of Ischemia in 

Asymptomatic Diabetics), jeden na pięciu bezobjawowych pa-

cjentów z cukrzycą typu II, w wieku 50-75 lat, rozwija bezobja-

wową chorobę niedokrwienną serca [17]. Silnymi czynnikami ry-

zyka ChNS jest także palenie papierosów, czas trwania cukrzycy 

i poziom cholesterolu HDL. 

Badanie SPECT jest istotnym badaniem przesiewowym u pa-

cjentów z cukrzycą, ponieważ w przebiegu neuropatii czuciowej 

typowe dolegliwości bólowe mogą nie występować.
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Zastosowanie SPECT w obrazowaniu 
naczyń krwionośnych ośrodkowego 

układu nerwowego u pacjentów 
chorych na cukrzycę

Pacjenci cierpiący na cukrzycę są w większym stopniu narażeni 

na upośledzenie funkcji poznawczych i demencję. Cukrzyca typu 

I  predysponuje do obniżenia sprawności umysłowej w  stopniu 

łagodnym do umiarkowanego, podczas gdy zdolność uczenia się 

i pamięć są relatywnie zachowane. U pacjentów z cukrzycą typu 

II osłabienie funkcji poznawczych może być bardziej zaznaczone, 

w szczególności dotykając pamięć werbalną i zdolność przetwa-

rzania informacji [20].

Patogeneza zmian w  OUN u  pacjentów z  cukrzycą nie jest 

wciąż do końca poznana. Wydaje się, że przyczyną mogą być 

zmiany w krążeniu mózgowym (CBF – cerebral blood flow), bez-

pośredni wpływ insuliny na tkankę mózgową, przewlekła hiper-

glikemia i powtarzające się epizody hipoglikemii [20].

Powikłania typu makroangiopatii są typowe dla cukrzycy 

typu II, podczas gdy zmiany o typie mikroangiopatii występują 

zarówno w cukrzycy typu I, jak i cukrzycy typu II. Do obrazowania 

perfuzji mózgowej rekomendowaną metodą jest SPECT (Single-

-photon emission computed tomography) po dożylnym podaniu 

Technetu-99m HMPAO (heksametylopropylenoaminooksym) 

[21]. Dla lepszej oceny perfuzji mózgowej można wykonać dwa 

skany. Pierwszy – podstawowy, po podaniu Tch-99m HMPAO. 

Drugi po podaniu acetazolamidu oraz Tc-99m HMPAO (post-ACZ 

SPECT). Wcześniejsze podanie acetazolamidu pozwala na uwi-

docznienie rezerwy w krążeniu mózgowym (CVR-cerebrovascular 

reserve) [22].

Zastosowania medycyny nuklearnej 
w diagnostyce stopy cukrzycowej

Stopa cukrzycowa jest jednym z częstszych powikłań u pacjen-

tów cierpiących na cukrzycę. Wystąpi statystycznie u  10-15% 

chorych, a u 20% z nich doprowadzi do amputacji.

W diagnostyce stopy cukrzycowej wykorzystuje się bada-

nie przedmiotowe i  podmiotowe, badania laboratoryjne, RTG, 

posiew krwi, posiew z  rany. Mimo to różnicowanie zakażenia 

wyłącznie tkanek miękkich z  bakteryjnym zapaleniem kości 

w  przebiegu stopy cukrzycowej nastręcza wiele trudności. 

RTG kości kończyn dolnych wykrywa patologie dopiero po ok. 

2 tygodniach od rozpoczęcia zapalenia kości, gdy gęstość kości 

spadnie o 35-50% w stosunku do zdrowej tkanki kostnej. Biopsja 

tkanki kostnej połączona z badaniem histopatologicznym i mi-

krobiologicznym wydaje się być złotym standardem, jednak jest 

to badanie inwazyjne i ryzyko pobrania fragmentu kości nieob-

jętego stanem zapalnym jest dość duże. Z tego powodu zaczęto 

wykorzystywać metody medycyny nuklearnej, żeby lepiej zróż-

nicować, często wymagające operacji i grożące amputacją koń-

czyny dolnej zapalenie kości, od zapalenia tkanek miękkich [23].

Najpopularniejsze metody medycyny nuklearnej wykorzysty-

wane w diagnostyce stopy cukrzycowej przedstawiono poniżej.

Trójfazowa scyntygrafia kości z  użyciem radiofarmaceuty-

ków osteotropowych jest jedną z  najszerzej dostępnych me-

tod. Zwykle używa się soli technetowej metyleno-di-fosonianu 

(99mTc -MDP), który jest wbudowywany do minerału kostnego 

w  obszarach o  patologicznie nasilonym metabolizmie kości. 

W  pierwszej fazie badania, kilkadziesiąt sekund po podaniu 

radiofarmaceutyku do krążenia ocenia się unaczynienie bada-

nej okolicy, w drugiej fazie po upływie kilku minut obrazuje się 

perfuzję tkanek miękkich. Faza trzecia po upływie kilku godzin 

Rys. 2 Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-MIBI. Trwały ubytek perfuzji o małym stopniu nasilenia w rzucie koniuszka i segmentów przykoniuszkowych serca

Źródło: Materiały własne Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM.



Inżynier i Fizyk Medyczny         4/2018          vol. 7 259

artykuł / article medycyna nuklearna / nuclear medicine

wskazuje intensywność przemiany ko-

stnej oraz uwidacznia gromadzenie się 

MDP w  miejscach zapalenia. Czułość 

badania określana jest na 81% [24]. 

Badanie ujemne we wszystkich trzech 

fazach wyklucza obecność stanu za-

palnego. Dodatnia pierwsza i  druga 

faza z  prawidłową fazą kostną wska-

zują na zapalenie tkanek miękkich bez 

zajęcia kości. W  przypadku badania, 

gdzie wszystkie trzy fazy są dodatnie, 

występuje zapalenie tkanek miękkich 

i  kości (Rys. 3). Scyntygrafia kości jest 

badaniem o wysokiej ujemnej wartości 

predykcyjnej, jednak w  przypadku do-

datniego wyniku, jego swoistość jest 

niska – nie pozwala rozpoznać przy-

czyny procesu chorobowego, tzn. nie 

różnicuje zapalenia aseptycznego od 

infekcji bakteryjnej.

W celu bardziej swoistego diagno-

zowania zakażenia wykorzystywana 

jest scyntygrafia z  leukocytami zna-

kowanymi bezpośrednio 99mTc-heksa-

metylopropylenoaminoksymem (99mTc 

-HMPAO) [25]. Znakowane leukocyty 

zwykle nie gromadzą się w  zdrowej 

tkance kostnej ani w  aseptycznym za-

paleniu, jak w artropatii Charcota, dla-

tego metoda ta ma znacznie wyższą 

swoistość niż trójfazowa scyntygrafia 

kości. Czułość i  swoistość leukocytów 

znakowanych 99mTc-HMPAO ocenia 

się na 91%, 92% [25]. 

Innym rozwiązaniem jest pośred-

nie znakowanie leukocytów in vivo za 

pomocą antygranulocytarnych prze-

ciwciał monoklonalnych. Najpopular-

niejszym przeciwciałem jest sulesomab 

przeciwko antygenowi NCA-90 (Non-

specific Cross-reacting Antigen 90) 

na powierzchni granulocytów, które 

licznie gromadzą się w  miejscach ak-

tywnego zakażenia. Zaletą sulesomabu 

jest to, że jest mało immunogenny i nie 

przyczynia się do powstawania prze-

ciwciał ludzkich przeciwko przeciwcia-

łom mysim [26, 27]. Czułość i swoistość 

jest porównywalna z  klasycznym ba-

daniem ze znakowanymi leukocytami, 

wadę stanowi dużo wyższa cena.

W badaniach klinicznych wykorzystywane są liczne ekspe-

rymentalne znaczniki, takie jak: ubikwicydnya, laktoferryna, 

alfa- i beta-defensyny, kompleks streptawidyna-biotyna, a tak-

że znakowane antybiotyki, m.in. ciprofloksacyna i  ceftriakson 

(Rys. 4).

Rys. 3 Scyntygrafia trójfazowa kości stóp z 99mTc-MDP. Zwiększony napływ i gromadzenie znacznika we wszystkich trzech 

fazach w rzucie śródstopia stopy lewej – zapalenie kości i tkanek miękkich

Źródło: Materiały własne Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM.

Rys. 4 Badanie techniką SPECT/CT z 99mTc-ciprofloksacyną. Owrzodzenie podeszwy stopy prawej w przebiegu zespołu stopy 

cukrzycowej. Widoczne intensywne gromadzenie znacznika w okolicy tkanek miękkich owrzodzenia oraz w przylegających 

kościach stępu – obraz sugerujący zakażenie kości

Źródło: Materiały własne Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM.
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Podsumowanie

Badania radioizotopowe znajdują szerokie zastosowanie wśród pa-

cjentów chorych na cukrzycę. Wczesne rozpoznanie rozwijającej się 

patologii jest kluczowe w zwiększeniu przeżywalności chorych oraz 

istotnie wpływa na poprawę jakości życia. Metody medycyny nukle-

arnej znacząco ułatwiają podjęcie decyzji terapeutycznych, pozwa-

lają na wczesne wprowadzenie odpowiedniego leczenia i prewen-

cję progresji choroby. W  bardziej zaawansowanych przypadkach 

umożliwiają wnikliwą oceną i monitorowanie funkcji narządów. 
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Streszczenie

Dyrektywy w  sprawie aktywnych implantów medycznych 

(AIMDD), dotyczące przyrządów medycznych (MDD) oraz 

diagnostycznych urządzeń medycznych in vitro (IVDD), stawiają 

wymagania dla producentów urządzeń medycznych w zakresie 

zgłaszania właściwym organom określonych rodzajów incyden-

tów związanych z tymi produktami (tj. MHRA w Wielkiej Brytanii) 

oraz informowania użytkowników o niezgodnościach w funkcjo-

nowaniu systemów (FCO lub FSN – „safety notice”). Dyrektywy 

określają również obowiązki właściwych organów do przekaza-

nia szczegółów niektórych zgłaszanych im incydentów innym 

organom, wynikającym ze struktury prawnej i administracyjnej 

oraz Komisji. System czujności („the action or state of keeping 

careful watch for possible danger or difficulties” ) dla urządzeń 

medycznych (vigilance system for medical devices), ustanowiony 

przez Komisję Europejską, to nazwa nadana procesowi powia-

damiania i oceny tych incydentów. Został ustanowiony na mocy 

dyrektyw, dotyczących urządzeń medycznych, w celu zminimali-

zowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, użytkow-

ników i innych osób poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa 

poważnego incydentu/nieprawidłowej funkcjonalności oraz 

jego wystąpienia w różnych miejscach w Unii Europejskiej.

Artykuł stanowi o  praktycznej realizacji zapisów dyrektyw oraz 

prawa lokalnego w  zakresie informowania i  postępowania przy 

zgłoszonych niezgodnościach w  działaniu urządzeń/produktów 

medycznych/incydentach. Jaka jest droga użytkownika, kiedy otrzy-

muje informacje, że urządzenie/produkt/system medyczny działa 

niezgodnie z założeniami/wykazuje dysfunkcje, które mogą determi-

nować jakość realizowanych procedur medycznych oraz bezpieczeń-

stwo pacjentów/osób obsługujących? Czy zatrzymać system/wyco-

fać urządzenie z użytkowania, czy oszacować ryzyko i dalej działać?

Słowa kluczowe: urządzenie/produkty/systemy medyczne, 

ocena ryzyka, FSN, FCO, FSCA

Abstract

The directives regarding active medical implants (AIMDD), 

medical devices (MDD), and in vitro diagnostic medical 

devices (IVDD) set requirements for manufacturers of medi-

cal devices to notify competent authorities of specific types 

of incidents related to these products (ie MHRA in the United 

Kingdom) and informing users about inconsistencies in the func-

tioning of systems (FCO or FSN – „safety notice”). The Directives 

also specify the responsibilities of the competent authorities 

to provide details of some incidents reported to them to oth-

er authority bodies resulting from the legal and administrative 

structure and to the Commission. The vigilance system for med-

ical devices, established by the European Commission, is the 

process of notification and assessment of incidents. It has been 

established by the Medical Device Directives to minimize the 

risks of the safety of patients, users and others by reducing the 

likelihood of serious incident/malfunction and its occurrence in 

various places in the European Union.

The article provides the practical implementation of the provi-

sions of the Directives and local law in the field of information 

and proceedings non-compliances reported in the operation 

of medical devices/products/incidents. What is the user’s way 

when their have received information, that the product/medi-

cation system/system is not working according to the assump-

tions/shows dysfunctions that can determine the quality of 

medical procedures and the safety of patients/people who are 

operating. Should be the medical system/device withdrawn 

from the clinical practice or should the risk be assessed?

Key words: medical device/product/system, risk assessment, 

FSN, FCO, FSCA

Wyłączyć z użytkowania klinicznego 
czy ocenić ryzyko?

Should there be withdrawn from the clinical practice 
or risk assessment completed? 
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Wprowadzenie

Dyrektywy w  sprawie aktywnych implantów medycznych 

(AIMDD), dotyczące przyrządów medycznych (MDD) oraz dia-

gnostycznych urządzeń medycznych in vitro (IVDD), stawiają 

wymagania dla producentów urządzeń medycznych w zakresie 

zgłaszania właściwym organom określonych rodzajów incyden-

tów związanych z tymi produktami (tj. MHRA w Wielkiej Brytanii) 

oraz informowania użytkowników o niezgodnościach w funkcjo-

nowaniu systemów (FCO lub „safety notice”). Dyrektywy określa-

ją również obowiązki właściwych organów do przekazania szcze-

gółów niektórych zgłaszanych im incydentów innym organom, 

wynikającym ze struktury prawnej i administracyjnej oraz Komi-

sji. System czujności („the action or state of keeping careful watch 

for possible danger or difficulties” ) dla urządzeń medycznych (vi-

gilance system for medical devices), ustanowiony przez Komisję 

Europejską, to nazwa nadana procesowi powiadamiania i oceny 

tych incydentów. Został ustanowiony na mocy dyrektyw, doty-

czących urządzeń medycznych, w celu zminimalizowania ryzyka 

w  zakresie bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników i  innych 

osób poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa poważnego 

incydentu/nieprawidłowej funkcjonalności oraz jego wystąpie-

nia w różnych miejscach w Unii Europejskiej.

Standardy postępowania  
w przypadku niezgodności działania 

urządzenia medycznego  
i ryzyka wystąpienia incydentu

Obowiązujący prawnie system czujności działa na kilka sposobów:

• poprzez producentów, którzy składają stosowne raporty do 

właściwych organów (MHRA – Medicines&Healthcare Pro-

ducts Regulatory Agency – w Wielkiej Brytanii),

• poprzez ocenę zgłoszonych incydentów przez kompetent-

ne organy,

• w  razie potrzeby, poprzez rozpowszechnianie informacji 

o incydencie, aby zapobiec powtórzeniu lub złagodzić konse-

kwencje dysfunkcjonalności/tego samego typu incydentów,

• w  razie potrzeby, poprzez aktualizację/modernizację lub 

wycofanie urządzenia z rynku.

W Wielkiej Brytanii wszystkie dyrektywy dotyczące urządzeń 

medycznych zostały wdrożone za pośrednictwem Rozporządze-

nia w sprawie wyrobów medycznych z 2002 r. i w ramach Ustawy 

o  ochronie praw konsumenta. W  ramach tych przepisów pro-

ducenci są zobowiązani do informowania klientów o wszelkich 

niezgodnościach w działaniu urządzeń, systemów medycznych, 

jeżeli pojawiły się one u jakiegokolwiek z użytkowników, a wadli-

we/nieprawidłowe działanie wynika z charakterystyki urządze-

nia i wymaga dłuższego procesu modernizacji/korekcji i potem 

upgradu. Dokument przesłany do użytkownika stanowi „Powia-

domienie o  bezpieczeństwie w  miejscu pracy” (FSN/„safe noti-

ce”) i jest ważną informacją na temat bezpieczeństwa urządze-

nia medycznego. Jest wysyłane do klientów przez producenta 

urządzenia lub przedstawiciela producenta FSN i stanowi o tym, 

jakie działania/czynności muszą zostać wykonane, aby zmniej-

szyć określone ryzyko związane z  używaniem urządzenia me-

dycznego. Działania te określane są jako „działania naprawcze 

w obszarze” (FSCA). Jeżeli producent określi drogę rozwiązania 

pojawiającej się niezgodności w urządzeniu i wprowadzi działa-

nia korygujące w działaniu urządzenia medycznego, to jest zo-

bowiązany powiadomić użytkownika dokumentem FCO, który 

stanowi o tym, jakie korekcje zostały wprowadzone do systemu 

i jakie działania musi podjąć użytkownik po swojej stronie, aby je 

zaimplementować. Jeśli użytkownik otrzymuje od producenta 

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, zawsze musi postępo-

wać zgodnie z  zawartymi wytycznymi lub musi przetestować 

urządzenie dla ustawień/trybu pracy opisanym/obciążonym 

ryzykiem wystąpienia incydentu i  podjąć decyzję o  zakresie 

użytkowania tego urządzenia. Ważne jest, aby podjęto działania 

określone w FSN w zakresie wymaganym i aby producent został 

poinformowany o przeprowadzeniu odpowiednich działań. Od-

powiedź ze strony użytkownika jest dowodem, że producent, 

a  następnie MHRA może monitorować postęp działań korygu-

jących. Bez odpowiedzi użytkownika producent nie może zakoń-

czyć procedury w  zakresie działań korygujących i  MHRA może 

zadecydować o podjęciu działań na rzecz usunięcia urządzenia 

medycznego z rynku/użytkowania.

FSCA (Field Safety Corrective Action)

Jeżeli urządzenia medyczne stosujące promieniowanie jonizu-

jące są uznane za potencjalne źródło incydentu/skrzywdzenia 

pacjenta z powodu niezgodności w jakości/dysfunkcjonalności, 

wymagania bezpieczeństwa i  realizacji procedur medycznych 

zgodnie z jego zasadami, wówczas mogą one stać się podstawą 

do wszczęcia procedury związanej z działaniami na rzecz korek-

cji zapewniających bezpieczeństwo użytkowania FSCA (Field 

Safety Corrective Action). Wszystkie informacje związane z FSCA 

muszą być zgłaszane do HAS (Health Safety Agency). Działania 

korygujące z  zakresu bezpieczeństwa to kroki podjęte przez 

producenta na rzecz zmniejszenia ryzyka śmierci lub poważ-

nego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w  wyniku używania 

urządzenia medycznego, które już jest wprowadzone na rynek. 

Działania powiązane z bezpośrednimi lub pośrednimi szkodami 

powinny być zgłaszane.

UWAGA 1

FSCA może być realizowane przez:

 – zwrot urządzenia medycznego do dostawcy,

 – modyfikację urządzenia,

 – wymianę urządzenia,

 – wycofanie urządzenia z użytkowania,

 – zmodernizowanie przez użytkownika/producenta poprzez 

modyfikację lub zmianę projektu,

 – postępowanie zgodne z wytycznymi producenta dotyczące 

użytkowania urządzenia i/lub następnie poinformowanie 
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pacjentów, użytkowników lub innych osób o  wprowadzo-

nych zaleceniach (np. gdy urządzenie nie jest już dostępne, 

zostało wycofane z  rynku, ale nadal może być w  użyciu, 

np. implanty, zmiany w czułości analitycznej lub swoistości 

urządzeń diagnostycznych).

UWAGA 2

Producent, w ramach bieżącego zapewnienia jakości lub bada-

nia dysfunkcyjności/wadliwego działania urządzenia, powinien 

przeprowadzić czynności identyfikujące przyczyny niezgod-

ności działania urządzenia w  stosunku do jego charakterystyki 

określonej w dokumentacji technicznej i użytkowania. Jeśli dys-

funkcja urządzenia może prowadzić do śmierci lub poważnego 

pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, lub też może doprowadzić 

do jego śmierci z  powodu użycia nieprawidłowo działającego 

urządzenia medycznego i  ma wpływ na produkt, który już był 

wprowadzony na rynek, producent musi zainicjować adekwat-

ne działania w ramach FSCA. Przykłady trybów awarii mogą za-

wierać anomalie oprogramowania (np. nieprawidłowa korelacja 

między pobranym materiałem pacjenta a uzyskanym wynikiem), 

nieprawidłowe kontrole, nieprawidłowe kalibracje lub wady od-

czynników (np. zanieczyszczenie, błędy transkrypcji i zmniejszo-

na stabilność).

UWAGA 3

Modyfikacja urządzenia może obejmować:

 – trwałe lub tymczasowe zmiany w oznakowaniu lub instrukcji 

użytkowania,

 – porady dotyczące zmiany sposobu użytkowania urządzenia, 

np. producent może doradzić zmianę procedury kontroli ja-

kości, np. stosowanie kontroli osób trzecich lub częstsze ka-

libracje lub modyfikacje wartości referencyjnych urządzenia,

 – zmianę warunków przechowywania próbek, która ma być 

stosowana z IVD,

 – porady wydawane użytkownikom w  związku ze zmianą 

podanego okresu ważności dla urządzeń IVF/ART (np. pro-

ducent informuje użytkowników o  błędzie na etykiecie 

urządzenia, które wskazuje na dłuższy okres trwałości niż 

rzeczywiście zatwierdzony jest okres trwałości produktu),

 – aktualizacja oprogramowania po identyfikacji błędu w wer-

sji oprogramowania. 

Producent/przedstawiciel producenta musi jasno określić 

przez kogo ta modyfikacja może być wykonana – czy aktualizacja 

oprogramowania jest realizowana przez klientów, inżynierów 

serwisowych lub przez zdalny dostęp.

UWAGA 4 

Porada udzielona przez producenta może obejmować modyfika-

cję zarządzania klinicznego produktem/próbką w celu uwzględ-

nienia ryzyka zgonu lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia 

pacjenta, w szczególności w zakresie cech charakterystycznych 

urządzenia. Na przykład w  sytuacji wszczepianych urządzeń 

często nie można uzasadnić klinicznie eksplantacji urządzenia. 

FSCA stanowi o  charakterze przyjętych działań korygujących 

w  formie specjalnej obserwacji pacjenta, niezależnie od tego, 

czy wszelkie uszkodzone, niewszczepione urządzenia pozostają 

dostępne do zwrotu. W  przypadku urządzeń diagnostycznych 

(np. IVD, sprzęt lub urządzenia do obrazowania) działania kory-

gujące polegają na ponownym przebadaniu pacjenta, powtór-

nym testowaniu próbek lub przeglądzie poprzednich wyników. 

UWAGA 5

Powyższe wytyczne określone w dokumentach MHRA i HSE wy-

korzystują definicję FSCA jako synonim przywołania, o  którym 

jest mowa w art. 10 ust. 1, ust. 1b dyrektywy MDD i art. 11 dy-

rektywy IVD, ponieważ nie zostały stworzone zharmonizowane 

definicje wycofania. 

Zazwyczaj FSCA jest wymagane, gdy informacja wskazuje na 

niedopuszczalny wzrost ryzyka stwarzanego przez urządzenie 

medyczne, które zostało wprowadzone i dostarczone na rynek 

(tj. do dowolnego odbiorcy innego niż przedstawiciel producen-

ta). Informacje te mogą pochodzić z  dowolnego obszaru ryn-

ku: nadzoru części zamiennych, doświadczenia w  użytkowaniu 

urządzenia, obsługi urządzenia lub konserwacji, wyników we-

wnętrznego testowania urządzenia, przeglądu projektu urzą-

dzenia, zmiany w  produkcji lub specyfikacji komponentów itp. 

Dokument normatywny „Urządzenia medyczne. Zastosowanie 

Rys. 1 Przykład FSM (pierwsza strona)

Źródło: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5485abc340f0b6024400025d/con22 

8777.pdf.
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zarządzania ryzykiem w urządzeniach medycznych” (BS EN ISO 

14971 2007) [9] zapewnia bardzo pomocny stan wiedzy i wska-

zówki na ten temat. 

Dwa kluczowe czynniki, które są niezbędne, aby umożliwić 

producentom podjęcie skutecznych działań naprawczych w za-

kresie bezpieczeństwa w obszarze, to:

1. Ustanowienie procedury ułatwiającej proces FSCA 

Producenci muszą ustanowić procedury dla FSCA, w których 

mają zastosowanie ich własne operacje, zgodne z  przyjętymi 

wytycznymi i możliwe do zrealizowania w dowolnym momencie. 

Procedura ta powinna być regularnie sprawdzana i aktualizowa-

na w  razie potrzeby. Kierownictwo i  wyznaczony personel po-

winien znać zakres obowiązków związanych z procedurą i z za-

pisami. 

2. Prowadzenie dokumentacji ułatwiającej identyfikowalność 

produktu

Zapisy producenta powinny obejmować: 

• zapisy wyrobów medycznych według daty produkcji i partii 

lub serii numeru,

• możliwość śledzenia wyrobów medycznych bezpośrednio 

do użytkowników i bezpośrednio do przedstawicieli produ-

centa. 

Kontrakty z  dystrybutorami powinny zapewnić, że dalsze 

zapisy dotyczące identyfikowalności urządzeń po osiągnięciu 

ostatecznego użytkownika są utrzymywane tak daleko, jak to 

możliwe. System rejestracji i dystrybucji urządzeń medycznych 

powinien umożliwiać natychmiastową identyfikację użytkowni-

ków i dystrybutorów. Dokumentacja musi być zachowana przez 

cały czas, w którym uruchomienie procesu FSCA może być ko-

nieczne (tj. określony czas życia produktu). 

FSN (Field Safety Notice)

Ogłoszenie o  bezpieczeństwie (FSN) jest komunikatem wysła-

nym do klientów i/lub użytkowników przez producenta lub jego 

przedstawiciela w związku z działaniem naprawczym w zakresie 

bezpieczeństwa. FSN jest informacją od producenta, co użyt-

kownik musi zrobić, aby zmniejszyć określone ryzyko związane 

z  używaniem urządzenia medycznego. Działania te określane 

są jako „działania naprawcze w  obszarze” (FSCA). Użytkownik 

jest zobowiązany postępować zgodnie z otrzymanym od produ-

centa ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa i wprowadzić 

działania w  trybie pilnym. Ważne jest, aby użytkownik podjął 

działania wyszczególnione w  FSN i  potwierdził producentowi, 

że otrzymał FSN oraz jakie działania podjął. Odpowiedź jest zo-

bowiązaniem producenta, a następnie MHRA do monitorowania 

postępu działań korygujących. Bez tej odpowiedzi producent 

nie może podpisać się pod działaniami naprawczymi, a  MHRA 

może być zmuszona do wydania powiadomienia o urządzeniach 

medycznych.

FSN należy przygotować na odpowiednim poziomie dla do-

celowego odbiorcy, ze szczególną wrażliwością na okoliczności, 

w których może nastąpić ogłoszenie wysyłane bezpośrednio do 

pacjentów/członków społeczeństwa. Producenci mogą rozwa-

żyć zawarcie informacji na temat przyczyny problemu/niezgod-

ności w działaniu urządzenia/produktu medycznego, jeśli jest on 

znany w momencie wydania FSN. Dystrybucja FSN nie powinna 

być jednak opóźniona w oczekiwaniu na pozyskanie tych infor-

macji – sam fakt dysfunkcji/nieprawidłowego działania należy 

ogłosić, ponieważ ryzyko dla użytkownika jest kluczowym ele-

mentem. 

FSN powinien być dostarczony w  formie, która zapewni jego 

otrzymanie w sposób skuteczny wraz z dołączonym formularzem 

potwierdzenia informującym, że docelowy odbiorca otrzymał do-

kument. Ponadto MHRA stawia wysokie wymagania co do jakości 

Źródło: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment 

_data/file/403818/Directives_Bulletin_no3.pdf.

Tabela 1 Schemat realizacji procedury w ramach FSCA 

Rys. 2 Przykład listy rejestracji FSN

Źródło: https://www.gov.uk/drug-device-alerts/field-safety-notice-19-to-23-febru-

ary-2018.
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zawartej informacji w  wersji FSN, jako że jest on umieszczony, 

opublikowany i upubliczniony na stronie internetowej MHRA. Je-

żeli dystrybucja w wersji papierowej lub elektronicznej jest ogra-

niczona, informacje FSN można przekazać osobiście lub telefo-

nicznie, a FSN w formie pisemnej może być dostarczone później.

Odpowiedzialność prawna

To producenci są odpowiedzialni za wdrożenie skutecznego sys-

temu nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowania urządzeń me-

dycznych po wprowadzeniu na rynek, aby zabezpieczyć wszelkie 

problemy lub ryzyko związane z  korzystaniem z  urządzenia po 

jego swobodnym wprowadzeniu do obrotu. Producenci działają-

cy zgodnie z normą „Urządzenia medyczne – Systemy zarządza-

nia jakością – wymagania dla celów regulacyjnych” (BS EN ISO 

13485 2003) powinni ustanowić udokumentowaną procedurę 

dla systemu nadzoru nad produktem/urządzeniem i  jego użyt-

kowania w zakresie wynikającym z  jego charakterystyki. System 

ten powinien być tak zaprojektowany, aby zapewniał wczesne 

ostrzeganie przed problemami związanymi z  jakością. Produ-

cent jest także odpowiedzialny za wkład w działania naprawcze 

i zapobiegawcze procesu działania. Wszyscy producenci powinni 

prowadzić rejestr raportów incydentów i nieprawidłowego dzia-

łania urządzenia, zwiększającego ryzyko narażenia pacjenta na 

działania niepożądane, otrzymane z dowolnego źródła na temat 

wszystkich swoich produktów. Raporty dotyczące wypadków po-

winny być niezwłocznie ocenione przez kompetentny personel, 

także w oparciu o zewnętrzne ekspertyzy, jeśli jest to konieczne 

i  w  konsekwencji należy podjąć odpowiednie działania. Ocena 

każdego sprawozdania i podjęte działania powinny być szczegó-

łowo opisane w dokumentacji producenta. W zależności od cha-

rakteru urządzenia, czynności inne niż przegląd skarg klientów/

użytkowników (np. ankiety dotyczące klientów/użytkowników, 

przeglądy literatury, obserwacja kliniczna po wprowadzeniu do 

obrotu itp.) mogą być także odpowiednim narzędziem w ramach 

systemu nadzoru produktu po wprowadzeniu na rynek.

Zgłaszanie incydentów 
przez producentów

Wszyscy producenci lub ich upoważnieni przedstawiciele, któ-

rzy wprowadzają/dystrybuują urządzenia medyczne na rynku 

w UE, są prawnie zobowiązani do zgłaszania incydentów w try-

bie natychmiastowym. Dokument wprowadzony przez MHRA na 

podstawie Dyrektywy EU – Vigilance MEDDEV rev 5 – zawiera 

szczegółowe wskazówki dotyczące:

• ustalenia, czy dany incydent spełnia kryteria sprawozdawcze,

• okresowego raportowania podsumowującego,

• raportowania trendów,

• prawidłowości formularzy raportowania w  celu zapewnie-

nia odpowiednich danych,

• skali czasowej raportowania,

• adresata zgłoszenia.

Dokument również zawiera przykłady zgłaszanych incyden-

tów i  modelowy formularz zgłoszenia incydentów. Wszelkie 

incydenty występujące w Wielkiej Brytanii powinny zostać zgło-

szone do Adverse Incident Centre (AIC) w MHRA.

Raporty użytkownika

Równolegle z systemem raportowania producentów, w MHRA 

działa również system dobrowolny, w ramach którego użytkow-

nik może zgłosić wszelkie problemy związane z urządzeniem do 

AIC w  MHRA. System ten obejmuje wszystkie kategorie urzą-

dzeń medycznych i  niektóre urządzenia medyczne używane 

w systemie opieki zdrowotnej Wielkiej Brytanii i systemie opieki 

społecznej. MHRA zapewnia użytkownikom aktualne wskazówki 

o tym, w  jaki sposób incydenty powinny być zgłaszane do AIC, 

a  także obsługuje system on-line do raportowania. Właściwe 

organy nadzorcze, po otrzymaniu raportu od użytkowników, 

są zobowiązane na mocy dyrektyw dotyczących wyrobów me-

dycznych do poinformowania producenta danego wyrobu lub 

jego upoważnionego przedstawiciela o  przesłanym sprawoz-

daniu. Zdarzenia zgłaszane przez użytkowników do MHRA za 

pośrednictwem systemu raportowania są wprowadzane do 

bazy danych AITS (Adverse Incident Tracking System), nadawany 

jest im numer referencyjny oraz przypisuje się im oszacowane 

ryzyko. Ta wstępna ocena ryzyka jest podstawą do klasyfikacji 

incydentu do jednej z  pięciu kategorii dochodzeń/działań: pil-

ne – dogłębne, dogłębne, standardowe, informacyjne i inne. Na-

stępnie MHRA nawiązuje kontakt z producentem urządzenia lub 

przedstawicielem, aby wyjaśnić, jakich działań spodziewają się 

w związku ze zgłoszonym incydentem/raportem. Jednym z ta-

kich oczekiwań jest to, że producent podejmie się samodzielnej 

oceny sprawozdania w  odniesieniu do dyrektyw i  wytycznych 

dotyczących nadzoru, na podstawie której dostarczy informacje 

uzupełniające i/lub końcowe. Jeśli producent uważa, że   raport 

użytkownika nie spełnia wymogów monitorowania czujności, 

powinien to uzasadnić w odpowiedzi do MHRA. MHRA nie do-

starcza do użytkownika ostatecznego wyniku przeprowadzo-

nych działań/śledztwa/nadzoru, chyba że użytkownik zwróci się 

formalnie o  ich przedstawienie. Generalna zasada procedury 

dochodzenia jest taka, że to producent przeprowadzi docho-

dzenie, zgodnie z wymogami dyrektywy i/lub lokalnych regulacji 

dotyczących produktów/urządzeń medycznych, podczas gdy 

właściwy organ monitoruje postęp. 

Wyłączyć z użytkowania klinicznego  
czy ocenić ryzyko?

Opisany powyżej proces zgłaszania wypadków/incydentów/

nieprawidłowości w  działaniu systemu/urządzenia/produktu 

medycznego, czy to od strony producenta, czy też użytkow-

nika, dotyczy systemu/urządzenia/produktu medycznego już 

wprowadzonego na rynek i będącego w użytkowaniu (post fac-

tum). Powstają pytania: jak należy postępować, jakie decyzje/
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działania należy podjąć po otrzymaniu informacji, że już użytko-

wany sprzęt posiada niepożądane cechy, które mogą wpłynąć na 

bezpieczeństwo/jakość realizowanych procedur medycznych? 

Co może oznaczać przyjęcie wytycznych/zalecanych działań 

korygujących/naprawczych? Kilka przykładów spotkania/zmie-

rzenia się z dokumentami typu FSN pozwoli na zaprezentowa-

nie przyjętych rozwiązań, nie zawsze związanych z wycofaniem 

systemu/urządzenia z  użytku klinicznego. Szacowanie ryzyka 

istniejących dysfunkcyjności/niepożądanych charakterystyk pa-

rametrów pracy w stosunku do korzyści wynikających z dalsze-

go użytkowania posiadanych urządzeń lub w stosunku do wpro-

wadzenia zmiany w  ich ustawieniach/protokołach klinicznych, 

może stanowić drogę do właściwego zarządzania nimi oraz pro-

cesami klinicznymi.

1. Tomograf komputerowy firmy Philips

Istnieją trzy przyczyny, które mogą powodować problem 

z oprogramowaniem RFLD Big Bore 4.2:

 – po aktywowaniu EFOV w preferencjach operator rozpoczyna 

skanowanie z FOV < 600 mm i przerywa skanowanie. Po uru-

chomieniu skanowania, a następnie pauzie, w oknie podglą-

dowym operator zwiększa FOV do więcej niż 600 mm. Okno 

komunikatu kontrolnego EFOV nie wyświetla się. W oknie ko-

munikatu kontrolnego EFOV powinny być wyświetlane opcje 

„Dodaj duplikat wyniku z FOV 600” i „Kontynuuj bez duplika-

tu wyniku [Niezalecane]”, aby operator mógł podjąć decyzję 

o uruchomieniu dwóch lub jednej rekonstrukcji (EFOV i stan-

dardowe FOV = 600 mm lub tylko EFOV);

 – jeśli FOV zostanie zwiększone do wartości większej niż 600 

mm po zakończeniu rekonstrukcji w „wynikach edycyjnych”, nie 

zostanie wyświetlone okno komunikatu kontrolnego EFOV;

 – jeśli operator wybrał opcję „Powiel wynik z  FOV = 600”, 

wstrzyma skanowanie i uruchomi ostateczną rekonstrukcję, 

nie zostanie utworzony duplikat wyniku z FOV = 600.

We wszystkich trzech przypadkach konsekwencją jest brak 

utworzenia rekonstrukcji z FOV = 600, uzupełniającej dla EFOV 

lub nie zostanie wyświetlony komunikat dla operatora, że   rekon-

strukcja została wykonana dla EFOV > 600 mm.

2. Preferuj pola wyboru „środek x/y 0” i  „wyłącz obrót 

wyników” zaznaczone automatycznie podczas spraw-

dzania „Symulacji TK”

Preferowana jest poprawiona funkcjonalność, tak aby system 

mógł automatycznie włączyć ustawienie „center x/y 0” i „wyłą-

czyć rotację wyników” po włączeniu „Karty egzaminacyjnej sy-

mulacji TK”.

3. Tumor LOC umożliwia blokowanie POI (Point of Inte-

rest), gdy wyświetlany jest w nie-izocentrum

Podczas wewnętrznych testów symulacji klinicznej Pinnacle3 

Tumor LOC w wersji 14.0 odkryto, że izocentrum można ozna-

czyć nawet wtedy, gdy nie jest ono wyświetlane w płaszczyźnie 

obrazu MPR (rekonstrukcja wielopłaszczyznowa). 

4. Skanowanie ze śledzeniem kontrastu zakończone, nie 

zostały wygenerowane żadne obrazy

Skanowanie ze śledzeniem kontrastu może się wydawać za-

kończone, ale nie są generowane żadne obrazy, a  plik danych 

pierwotnych nie jest dostępny do rekonstrukcji offline.

5. Continuous Link planuje skan kliniczny poza Surview

Przy planowaniu skanowania klatki piersiowej i  jamy brzusz-

nej/miednicy klatka piersiowa jest zwykle planowana i wykony-

wana w  pierwszej kolejności. Jednakże, jeśli skanowanie jamy 

brzusznej/miednicy jest planowane przed skanem klatki piersio-

wej, należy dokładnie sprawdzić długość skanu klatki piersiowej 

przed rozpoczęciem akwizycji. Planowany zakres skanowania 

klatki piersiowej może rozciągać się poza granicę Surview.

6. Zastosowanie przechylenia gantry w pierwszym MPR, 

gdy inne osiowe wyniki są nieplanowane, powoduje 

zmianę długości skanowania i liczbę cykli skanowania

Jeśli pierwszym wynikiem jest wynik wielopłaszczyznowej 

rekonstrukcji (MPR), taki jak Sagittal lub Coronal i jest do niego 

Rys. 3 Fragment pierwszej strony FSN dla systemu tomograficznego firmy Philips

Źródło: Materiał własny.

Opis niezgodności w działaniu systemu (producent) 

Firma Philips w  FSN poinformowała użytkowników o  proble-

mach związanych z systemami Brilliance Big Bore CT z oprogra-

mowaniem w wersji 4.2.0. 

Najważniejsze to:

1. Komunikat kontrolny EFOV (rozszerzone pole widzenia) 

nie wyświetla się, gdy ustawione zostało FOV > 600 mm 

dla przerwanego skanowania 
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zastosowane pochylenie gantry, a następnie zostanie zaplano-

wany zakres skanowania (albo podczas naciskania „Go” lub przy 

wybieraniu nieplanowanego wcześniej wyniku osiowego), na-

stępuje zmiana w długości i liczbie cykli skanowania.

7. „System nadal się uruchamia. Proszę czekać...” – błąd

Podczas anulowania egzaminu po ukończeniu wszystkich 

skanów zawartych w jednym badaniu, system może wyświetlić 

komunikat „wciąż trwa inicjalizowanie..., proszę czekać...” i  nie 

odpowiadać na próbę ostatecznego zakończenia badania.

8. Automatyczne lokalizacje nie działają zgodnie z ocze-

kiwaniami

Podczas korzystania z automatycznej lokalizacji, aby zaplano-

wać zakres skanowania, dla badania zawierającego wiele akwi-

zycji z  wieloma rekonstrukcjami, automatyczne wyszukiwanie 

może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli użytkownik nie 

zauważy, że lokalizacja automatyczna nie zaplanowała takiego 

samego zasięgu Z dla wybranych wyników, może to spowodo-

wać nieprawidłowe zeskanowanie.

9. System zakończył badanie przed jego rzeczywistym 

zakończeniem

Jeśli skanowanie zostanie anulowane przez Gantry w  ciągu 

ostatnich 200 ms skanowania, konsola może przestać reagować 

z powodu błędu oprogramowania, który powoduje, że oprogra-

mowanie Gantry nie powiadamia konsoli, że skasowanie zostało 

anulowane. Operator może ponownie uruchomić główny kom-

puter, aby odzyskać operacyjność systemu.

10. System „zamrożony” po wciśnięciu pauzy 

Błąd oprogramowania może wystąpić, gdy przycisk Pause/

Cancel zostanie naciśnięty na końcu transwersalnego skanowa-

nia. Wstrzymanie skanowania może spowodować zawieszenie 

się konsoli, co zmusza operatora do ponownego uruchomienia 

głównego komputera.

Oszacowane ryzyko przez producenta

Ryzyko wniesione przez niezgodności 1-3 – nieprawidłowe bada-

nie, skanowania, rekonstrukcja.

Ryzyko wniesione przez niezgodności 4-10 – ponowne wyko-

nanie skanowania. 

Zalecane działania przez producenta

Zalecane jest, aby użytkownik podjął następujące odpowiednie 

działania w odniesieniu do poszczególnych niezgodności:

1. Komunikat kontrolny EFOV nie wyświetla się, gdy 

ustawiono FOV > 600 mm dla przerwanego skanowania

Należy zidentyfikować etykietę obrazu z EFOV i wyraźną róż-

nicę w  jakości obrazu powyżej 600 mm FOV. W razie potrzeby 

należy użyć rekonstrukcji offline, aby wygenerować wynik FOV 

<= 600.

2. Preferuj pola wyboru „środek x/y 0” i  „wyłącz obrót 

rekonstrukcji” zaznaczone automatycznie podczas 

sprawdzania „Symulacji TK”

W przypadku „Karty egzaminacyjnej symulacji TK” zaznacz 

manualnie „Wymuś X/Y na 0/0” i „Wyłącz obrót rekonstrukcji”.

3. Tumor LOC umożliwia blokowanie POI , gdy wyświetla-

ny jest w nie-izocentrum

Zablokuj POI, jeśli wyświetlasz co najmniej jedno okno pod-

glądu 2D, a  POI, które chcesz zablokować, jest widoczne we 

wszystkich widocznych oknach 2D.

4. Skanowanie śledzące kontrast zakończone, a  nie zo-

stały wygenerowane żadne obrazy

Użytkownik nie może podjąć żadnych działań w celu uniknię-

cia tego problemu.

5. Continuous Link planuje skan kliniczny poza Surview

Użyj funkcji „zoom”, aby zmniejszyć rozmiar Surview i  po-

twierdzić dokładność planowanego obszaru.

6. Zastosowanie pochylenia gantry w pierwszym wyniku 

MPR, gdy inne osiowe rekonstrukcje są nieplanowane, 

powoduje zmianę długości i liczby cykli skanowania

Pierwszy wynik skanowania wzdłużnego powinien zawsze 

być wynikiem osiowym i zaplanowany jako pierwszy. Jeżeli włą-

czone są MPR, powinny one podążać za wynikiem osiowym.

7. „System nadal się uruchamia. Proszę czekać...” – błąd

W sytuacjach, w których system może się „zawiesić” pod ko-

niec skanowania, należy ponownie uruchomić system. Po po-

nownym uruchomieniu wyniki mogą być dostępne w  katalogu 

pacjentów i/lub mogą być rekonstruowane z  nieprzetworzo-

nych danych w folderze rekonstrukcji. Jeśli dane są niedostępne, 

może być wymagane ponowne skanowanie.

8. Automatyczne lokalizacje nie działają zgodnie z ocze-

kiwaniami

Użytkownik może ręcznie zaplanować te same lokalizacje 

Z dla wyników z automatyczną lokalizacją.

9. System zakończył badanie  przed zakończeniem skano-

wania

Wyłącz i uruchom główny komputer, zgodnie z zaleceniami za-

wartymi w instrukcjach użytkowania systemu. Aby uniknąć tego 

problemu, zamknij główny system przynajmniej raz dziennie.

10. System „zawiesza się” po wciśnięciu pauzy

Konieczne jest przestrzeganie rutynowych zaleceń dotyczą-

cych zamykania systemu opisanych w instrukcji obsługi systemu.

Działanie planowane przez producenta

Philips Healthcare informuje użytkowników, których systemy są 

obciążone wymienionymi problemami, poprzez wysłanie FSN 

(Field Safety Notice). 

FCO (Field Change Order) będzie realizowane, aby skorygować 

przedstawiony w dokumencie problem. 

Inżynier Philips będzie w kontakcie z użytkownikiem w spra-

wie FCO.

Działania podjęte przez użytkownika

Po otrzymaniu FSN użytkownik (fizycy medyczni) przeprowadził 

sprawdzenie systemu w  zakresie opisanych problemów zwią-

zanych z systemem. Zostało także zweryfikowane, który z nich 

dotyczy zakresu użytkowania. W  wyniku przeprowadzonych 

czynności został wygenerowany wewnętrzny dokument, który 
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stanowił i uściślał, jak działania i standardy postępowania należy 

przyjąć (technicy elektroradiologii jako użytkownicy kliniczni):

1.1) Działanie wymagane w stosunku do użytkowników klinicz-

nych (technicy elektroradiologii) – jeżeli wybierane jest 

FOV > 600 mm przed skanowaniem i zostało ono przerwa-

ne z  jakiegokolwiek powodu, wtedy zmiana FOV w  oknie 

podglądowym nie przyniesie żadnego rezultatu. System 

nie wyświetli komunikatu o  podwójnej rekonstrukcji dla 

600 mm i dla FOV > 600, jeżeli podjęte zostało ponowienie 

skanowania. Użytkownik musi upewnić się, że podwójna re-

konstrukcja została wykonana. Jeżeli nie, należy uruchomić 

ponownie rekonstrukcję manualnie. 

1.2) Nie należy wykonywać rekonstrukcji EFOV pomiędzy trwa-

jącym jeszcze procesem skanowania a  wciśnięciem klawi-

sza zakończenia badania. Badanie powinno być zakończone 

i rekonstrukcja może być wykonana z danych surowych dla 

badania TK. 

1.3) Zasadniczo, niezależnie od przyczyn zatrzymania skanowa-

nia, zawsze rekonstrukcje powinny być sprawdzone. Jeżeli 

jest to wymagane, rekonstrukcje o  różnych parametrach 

ich ustawienia mogą być uruchomione z  poziomu danych 

surowych. 

2) Niewymagane jest żadne działanie. Wszystkie zaimplemen-

towane protokoły kliniczne spełniają kryteria zaleceń dla 

tego problemu.

3) Niewymagane jest żadne działanie. TumourLoc nie jest sto-

sowany.

4) Niewymagane jest żadne działanie. Śledzenie kontrastu nie 

jest stosowane – skanowanie bazuje na opóźnieniu czaso-

wym. Bolus tracking nie jest stosowany.

5) Nie dotyczy.

6) Nie dotyczy.

7) Niewymagane jest żadne działanie. Wymagane może być 

tylko ponowne uruchomienie systemu.

8) Nie dotyczy.

9) Niewymagane jest żadne działanie. Wymagane może być 

tylko ponowne uruchomienie systemu.

10) Niewymagane jest żadne działanie. Wymagane może być 

tylko ponowne uruchomienie systemu.

Philips przeprowadził także upgrade systemu ze względu na 

wprowadzone nowe funkcjonalności i korektę różnych potwier-

dzonych dysfunkcjonalności/nieprawidłowości w  działaniu sys-

temu TK. W praktyce okazało się, że także ten proces był obcią-

żony wysokim ryzykiem nieprawidłowego jego przebiegu. Przed 

upgradem zapoznano się z dokumentacją stanowiącą o jego za-

kresie. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu testów dopuszcza-

jących w  ograniczonym zakresie, potwierdzającym, że system 

utrzymał charakterystyki i parametry stanowiące o cechach re-

konstrukcji i obrazów. Ponieważ upgrade wniósł bardzo dużo ko-

rekcji i nowych modalności, zmian w ustawieniach systemu wraz 

ze zmianą nazw protokołów klinicznych/procedur skanowania, 

okazało się, że to ostatnie spowodowało, iż użytkownik stra-

cił z  systemu swoje zoptymalizowane protokoły skanowania. 

Wyniknęło to z  użycia w  procesie dopuszczenia systemu do 

użytkowania klinicznego nazw dla procedur skanowania, które 

zostały zunifikowane na potrzeby przyjętej metodologii opty-

malizacji protokołów klinicznych. Upgrade nie rozpoznał nazw 

klienta dla protokołów i nie mógł dokonać transkrypcji do nowej 

wersji. Wszystkie niezidentyfikowane nazwami protokoły „znik-

nęły” z  systemu – fizycznie ustawienia były wgrane na twardy 

dysk, ale system nie rozpoznał ich i nie wprowadził na listę do-

stępnych protokołów. Również posiadany backup systemu, który 

zapewniono w ramach szacowanego ryzyka potencjalnej możli-

wości utraty danych, nie zadziałał. Jeden z aplikantów posiadał 

swój backup protokołów klienta i po dokonaniu manualnej tran-

skrypcji nazw w niezależnym edytorze – wprowadzenie protoko-

łów stało się możliwe, ale system zmienił w sposób przypadko-

wy ustawienia parametrów skanowania. Wszystkie musiały być 

zweryfikowane z posiadaną wersją papierową i niezależną elek-

troniczną wszystkich, a  następnie przeprowadzono ponownie 

w  ograniczonym zakresie testy dopuszczające do użytkowania 

klinicznego. Pokazuje to, jak ważne jest zapoznanie się z zakre-

sem podejmowanych działań w  ramach FCO oraz jakie efekty 

i ryzyka może to przynieść.

2. Elekta XVI system (KA for the customer/Field) 

Opis niezgodności w działaniu systemu (producent)

Zidentyfikowano następujące problemy z generatorem XVI kV:

• niestabilne mA prowadzące do dodatkowej dawki kV do 

25-30%,

• zdolność generatorów kV do wykrywania wartości mA poza 

tolerancją (E12).

Niestabilna dawka:

Typ generatora: tylko SHFR400 – dostarczane z  wersjami pro-

dukcyjnymi XVI 5.0.3/5.0.4

Generator SHFR400 potencjalnie dostarcza fluktuującą war-

tość dawki dla ustawionych parametrów, zwykle wysokich war-

tości kVp (120 kVp) i niskiego mA (< 20 mA). Główną przyczyną 

jest to, że pętla kontrolna mA nie reguluje skutecznie mA. Tylko 

niskie ustawienia mA są obciążone tą niezgodnością w działaniu. 

W  wyniku tego problemu niektóre impulsy kV w  skanie mogą 

być dostarczane z wyższym mA, a zatem dawka wyjściowa jest 

wyższa niż oczekiwana, co prowadzi do potencjalnego zwięk-

szenia dawki kV/skan do 25-30%. (Uwaga autora – w pomiarach 

przeprowadzonych na dwóch systemach dla niskich wartości 

mA stwierdzono, że wartość wydajności w stosunku do wartości 

średniej dla badanego zakresu mA była wyższa dla niskich ich 

wartości mA < 16 mA o 40-45%).

Skanowanie dla wysokiej energii (120 kV) i wysokich wartości 

mA (> 20mA) nie jest obciążone tym efektem fluktuacji wartości 

mA. Obserwuje się je przy wysokich wartościach kVp (120 kVp) 

i niskich mA (< 20 mA). 

Podczas gdy producent systemu pracuje nad rozwiązaniem, 

zalecane jest, aby klienci nie używali ustawień wstępnych 
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o  napięciu 120 kV i  mniej niż 20 mA. Domyślne ustawienia fa-

bryczne dostarczone z systemem mieszczą się w zakresie i mogą 

być używane. Domyślne ustawienia wstępne zostały zoptymali-

zowane w  celu spełnienia określonych ograniczeń. (Uwaga au-

tora – ta rekomendacja w przypadku niektórych protokołów kli-

nicznych, zaimplementowanych po procesie optymalizacji oraz 

wprowadzeniu indywidualizacji ich do obszaru anatomicznego, 

zakresu skanowania i warunków anatomicznych pacjenta, może 

spowodować dwukrotne zwiększenie dawek).

Producent jest także świadomy, że dostarczona dawka stała 

się głównym czynnikiem determinującym wprowadzanie proce-

su optymalizacji protokołów klinicznych przez wiele jednostek, 

a  tym samym wykorzystaniem niestandardowych ustawień 

wstępnych. Podczas cyklu weryfikacji i  walidacji generatora/

systemu Elekta używała tylko parametrów dla domyślnych usta-

wień implementowanych wraz z  systemem, dlatego problem 

ten nie został wykryty wewnętrznie. Wyciągane są wnioski, 

a przyszłe testy obejmą te ustawienia niskiej dawki. 

Wykrywanie błędu E12:

Typ generatora: SHFR400 i SHF435

Ten problem techniczny jest związany z  brakiem wykrywania 

przez generator wartości prądu poza tolerancją (mA) i  ozna-

czającą błąd (E12). Aby wartość mA znalazła się poza tolerancją, 

musi najpierw wystąpić awaria procesu w kalibracji urządzenia 

lub awaria generatora/jego elementów podczas używania. Ge-

nerator powinien zapewniać wygenerowanie proporcjonalnej 

dawki promieniowania wychodzącej lampy rtg do wartości mA 

po ustaleniu prądu w lampie. Aktualnie stosowane typy genera-

torów mogą charakteryzować się brakiem możliwości wykrycia 

wartości mA poza tolerancją lub mogą wykryć przy określonych 

warunkach ekspozycji.

Generator Specyfikacja E12 

SHF435 Brak wykrycia E12

SHFR400 Wykrycie E12 dla ekspozycji ≥ 20ms 

Rozważono wszystkie możliwe scenariusze, które mogą pro-

wadzić do zmiany ryzyka. Elekta oceniła potencjalne ryzyko jako 

„niewielkie” i akceptowalne. Podsumowanie i uzasadnienie dla 

każdego znajduje się poniżej.

Przebieg Wynik Ryzyko/uwagi

Niska wartość mA
(niższa wartość 
dawki niż 
oczekiwana)

Obrazy 
nieakceptowalne

Niższa dawka niż oczekiwana lub zarejestrowana; wykrywalne usterki drobne i akceptowalne/podobne do 
„zmarnowanego” skanowania

Obrazy 
prawidłowe/
Obrazy 
akceptowalne

Brak możliwego ryzyka.

High mA
(Higher than 
expected dose)

Obrazy 
nieakceptowalne

Usterka zostanie wykryta przez generator, a zatem nie będzie występować w przypadku wielu frakcji. 
Przykład: skan miednicy (120 kVp, 64 mA, 40 ms) przyczynia się do ok. 2,1% całkowitej dawki leczenia na 
frakcję. Ten skan i leczenie mają wysoką dawkę kV na skan ze stosunkowo niską dawką leczniczą, co oznacza, 
że udział dawki kV w całkowitej dawce jest wysoki. W przypadku błędu te same ustawienia wstępne skano-
wania mogą dawać około 125 mA, a zatem podwojenie udziału dawki. Ponieważ wystąpi to prawdopodobnie 
tylko w jednej frakcji, dodatkowa dawka wynosi < 3%, a w trakcie leczenia zmniejsza się do < 0,1%.

Obrazy 
prawidłowe/
Obrazy 
akceptowalne

Pacjent otrzymuje zwiększoną dawkę bez wykrycia. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta, aby 
ograniczyć i uzasadnić potencjalne ryzyko.

Powyższe scenariusze w szerokim zakresie obejmują potencjal-

ne zdarzenia, które mogą wystąpić, gdyby pojawił się błąd genera-

tora prowadzący do znaczącej zmiany mA. Pomimo tego, że gene-

rator może nie wykryć wartości mA poza tolerancją – w zależności 

od modelu generatora i używanych ustawień – istnieją inne ogra-

niczenia, które determinują maksymalne możliwe natężenie mA:

• moc wyjściowa lampy:

– dla mA ≤ 80mA system używa małego filamentu lampy 

RTG,

– ustawienie dla małego ogniska jest ograniczone do 15 

kW (kV p x mA), aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas 

skanowania,

– pełna moc/max mA generatora (40 kW) spowoduje 

uszkodzenie małego filamentu;

• wydajność cieplna lampy RTG:

– to ograniczenie ma większe zastosowanie dla ustawień 

> 80 mA i dużego ogniska, ze względu na wytwarzaną 

większą moc (~ 45kW),

– większość mocy doprowadzanej do lampy rtg jest za-

mieniana na ciepło. Wraz ze wzrostem wartości mA 

wzrasta całkowita moc lub energia wydzielana w posta-

ci ciepła. Anoda lampy RTG i obudowa mają ograniczo-

ną pojemność cieplną. Ustawione ograniczenia chronią 

lampę rtg przed awarią anody lub zadziałaniem termo-

statu obudowy.

– przykład: jeśli została osiągnięta maksymalna wartość 

mA, to tylko około 300 projekcji zostanie wykonanych 

przed osiągnięciem poziomu uszkodzenia lampy.

W przypadku każdego innego ustawienia wstępnego lub je-

śli mA generatora miałoby znaleźć się poza tolerancją, ale bez 

przekraczania max mA (lub mocy wyjściowej) generatora lub 

do poziomu, który spowodowałby uszkodzenie lampy RTG, to 

dodatkowy wkład dawki skanowania kV do dawki terapeutycz-

nej pozostanie poniżej progów dawki < 5% dodatkowej dawki. 

Ponadto standardowe procedury QA pozwalają na wykrywanie 

wysokiego mA zarówno poprzez pomiary dawki, jak i mA. Naj-

prawdopodobniej nastąpi zmiana w  jakości obrazu ze względu 

na zwiększone mA – jakość obrazów prawdopodobnie poprawi 

się, zanim staną się częściowo lub całkowicie nasycone. Zmiana 

ta może również zmienić poziom detekcji. 
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Podsumowanie E12 

Przekroczenie tolerancji i  uzyskanie znacznie wyższego mA 

może pojawić się w wyniku awarii/usterki w generatorze. W za-

leżności od generatora i ustawień wstępnych system może wy-

kryć usterkę bez zmiany ryzyka. Jeżeli wysokie mA pozostanie 

niewykryte, prawdopodobnie lampa RTG ulegnie awarii, w prze-

ciwnym razie udział dawki skanu kV w całkowitej dawce leczonej 

jest niewielki, co pozwala wykryć usterkę podczas normalnej 

kontroli jakości. W  praktyce klinicznej Elekta zaleca, aby usta-

wienia wstępne nie były używane w czasie krótszym niż 20 ms/

ramka, ponieważ z natury usterki na tym poziomie nie zostałyby 

wykryte nawet przy prawidłowo funkcjonującym systemie zgła-

szania błędu E12. (Uwaga autora – ta rekomendacja w przypad-

ku niektórych protokołów klinicznych, zaimplementowanych 

po procesie optymalizacji oraz wprowadzeniu indywidualizacji 

ich do obszaru anatomicznego, zakresu skanowania i  warun-

ków anatomicznych pacjenta, może spowodować zwiększenie 

dawek dwukrotnie/trzykrotnie. Przeprowadzony proces opty-

malizacji wymaga ponownego pełnego przeprowadzenia dla 

wszystkich zaimplementowanych protokołów klinicznych. Przy 

takim założeniu i przyjętej maksymalnej liczbie możliwości po-

wtórzenia skanowania CBCT na sesję terapeutyczną wzrost 

dawki wynikający z  przyjęcia sugerowanych ustawień mógłby 

w  skrajnych przypadkach doprowadzić do efektów determini-

stycznych dla skóry).

Obejścia/systemy testowania 

Istnieje kilka sposobów obejścia problemu, które można wyko-

rzystać do testowania funkcjonalności E12 (a tym samym spraw-

dzenia pewności stabilności dawki).

Działania podjęte przez użytkownika

Problem w działaniu generatora (wydajność w funkcji mA) został 

wykryty jeszcze na poziomie testów dopuszczających (dla obu 

nowo zainstalowanych systemów) i  zgłoszony do producenta. 

W wyniku przeprowadzonych działań serwisowo-pomiarowych 

w siedzibie producenta i w różnych ośrodkach użytkujących sys-

temy XVI potwierdzono dwie powyżej opisane dysfunkcjonalno-

ści. Ponieważ problem stabilności mA został rozwiązany i wyma-

ga wprowadzenia upgradu systemu w ramach FCO (problem ms 

< 20 ms nie znajduje rozwiązania, ponieważ wynika to z pierwot-

nej konstrukcji i  charakterystyki generatora i  wymaga działań 

producenta generatora), podjęto decyzję o oszacowaniu ryzyka, 

a nie na powtórzeniu procesu optymalizacji i ponownych testów 

dopuszczających do czasu wprowadzenia korekty do systemów. 

Dokument ogłoszono wewnętrznie w ramach systemu nadzo-

ru i zarządzania sprzętem medycznym. Obejmował on następu-

jące kwestie:

1. Zidentyfikowano problemy związane z  generatorem 

XVI kV. Wyjaśnienie każdego problemu szczegółowo opisa-

no poniżej:

• Niestabilne mA prowadzące do dodatkowej dawki kV 

o  wartości do 25-30% – zostało zidentyfikowane dla 

niskiego mA (mniej niż 20 mA na ramkę) i potwierdzone 

podczas rocznych testów dla lampy rentgenowskiej XVI 

i generatora (załączono raporty ) (maksymalna różnica 

dla tych pomiarów wyniosła około 45% ze średniej dla 

10 mA – Linac 5, około 30% dla 10 mA – Linac 4. Niezgod-

ności zostały zgłoszone do producenta).

• Zdolność generatora kV do detekcji mA poza tolerancją 

(E12) – dotyczy funkcji generatora. Pełne ustawienie 

i  pętla detekcji mA nowego modelu generatora trwa 

20 ms. Oznacza to, że jeśli mA nie uzyskuje właściwej 

wartości lub jest niestabilne, a ustawienie dla protoko-

łu klinicznego dla ms/ramka wynosi np. 10 ms/ramka, 

system nie zgłosi błędu ustawienia mA, ponieważ jego 

pętla ustawienia wartości prądu i  czasu jego detekcji 

wynosi co najmniej 20 ms. Może to oznaczać, że system 

może zapewnić pełną ekspozycję ze znacznie niższym 

lub znacznie wyższym mA i nie spowoduje jej przerwa-

nia.

 Zagadnienia dotyczą dwóch nowo zainstalowanych syste-

mów (Elekta Agility). Obie maszyny i wykryte niezgodności 

zgłoszono firmie Elekta i są sprawdzane przy wykonywaniu 

kolejnych pomiarów.

2. W odpowiedzi Elekta wysłała dokument „KA dla użytkow-

nika”. Dokument zweryfikowano i odesłano do producenta 

z  pytaniami dotyczącymi przeprowadzonej oceny ryzyka, 

statusu prawnego i  potencjalnego wpływu na dawkę dla 

pacjenta. Producent wysłał zmodyfikowany dokument KA 

z  usuniętymi informacjami dotyczącymi procentowego 

udziału dodatkowych dawek wynikających z  dysfunkcyj-

ności systemu, w  całościowej dawce otrzymywanej przez 

pacjenta bez udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. 

Producent nadał nowy numer identyfikacyjny i  otworzył 

niezależne zgłoszenie. 

3. Niestabilna dawka

Typ generatora: tylko SHFR400 – dostarczany z wersjami pro-

dukcyjnymi XVI 5.0.3/5.0.4 (dotyczy systemów zainstalowanych 

u użytkownika).

Generator SHFR400 jest potencjalnym źródłem fluktuującej 

dawki dla ustawionych parametrów skanowania (presetów), 

zwykle wysokich wartości kVp (120 kVp) i niskiego mA (< 20 mA). 

Główną przyczyną jest to, że pętla kontrolna mA nie reguluje 

skutecznie mA. Dotyczy to niskich wartości mA (potwierdzone 

podczas pomiarów). W rezultacie niektóre impulsy kV w trakcie 

skanowania mogą wykazywać wzrost mA, a  zatem moc daw-

ki jest wyższa niż oczekiwana, co prowadzi do potencjalnego 

zwiększenia dawki kV na skanowanie do 40%, niż wynikało to 

z  pomiarów (co wykryto podczas pomiarów dopuszczających 

i rocznych).

Producent zalecił klientom, aby nie używali ustawień wstęp-

nych o napięciu 120 kV i mniej niż 20 mA oraz by użyli domyślnych 

ustawień wstępnych, dostarczonych z  systemem. Domyślne 

ustawienia nie zostały zaimplementowane do użytku klinicz-

nego, ponieważ przeprowadzono proces optymalizacji jakości 
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obrazowania vs odpowiedź detektora vs dawka. Wszystkie nie-

standardowe ustawienia wstępne dla protokołów klinicznych 

zoptymalizowano w  celu spełnienia określonych ograniczeń, 

jakości obrazu i poziomu dawki. Wszystkie wstępne ustawienia 

kliniczne zostały sprawdzone oraz:

1. Krótki H&N SFOV S10 F0 (ale 100 kV) – 10 mA/ramka, 10 ms/

ramka,

2. H&N SFOV S20 F1 (ale 100 kV) – 10 mA/ramka, 10 ms/ram-

ka,

3. H&N MFOV M20 F1 120 kV – 10 mA/ramka, 10 ms/ramka.

W ramach szacowanego ryzyka przyjmuje się założenie, że 

pacjenci mogą uzyskać o 30-40% wyższą dawkę, która jest prze-

widywana dla każdego skanu. Jest to nadal niższa dawka niż 

w  przypadku rozwiązania proponowanego przez firmę Elekta 

i  powodującego dwukrotne zwiększenie dawki. Oczekuje się 

również, że jakość obrazu może być nieco gorsza, ponieważ mA 

może być niestabilne, ale zrekonstruowany obraz powinien być 

nadal użyteczny w kategoriach pozycjonowania pacjenta i wizu-

alizacji tkanki miękkiej. Te same ustawienia wstępne ustawiają 

10 ms/ramkę. Oznacza to, że niestabilna i  wyższa wartość mA 

nie będzie oznaczona/zablokowana. Zweryfikowano to podczas 

przeprowadzonych testów.

4. Detekcja E12

Typ generatora: SHFR400 and SHF435

Występuje dysfunkcyjność generatora w  systemie odpo-

wiedzialnym za detekcje tolerancji dla prądu generatora (mA) 

i  oznaczającym błąd (E12). Aktualnie stosowane generatory 

mają następującą zdolność lub brak możliwości wykrycia warto-

ści mA poza tolerancją.

Generator Specyfikacja E12 

SHF435 Brak wykrycia E12

SHFR400 Wykrycie E12 dla ekspozycji ≥ 20 ms 

Producent zalecił klientom, aby nie używali presetów mniej-

szych niż 20 ms/ramkę oraz by stosowali domyślne ustawienia 

wstępne dostarczone z  systemem. Wszystkie niestandardowe 

ustawienia wstępne zoptymalizowano w  celu spełnienia okre-

ślonych ograniczeń, jakości obrazu i poziomu dawki. Wszystkie 

wstępne ustawienia kliniczne zostały sprawdzone i:

kV mA mS

short H&N S10 F0 100 10 10

H&N SFOV 100 16 10

H&N MFOV 120 10 10

BRAIN 100 20 10

FAST H&N 100 32 10

H&N MFOV 120 10 10

H&N SFOV 100 16 10

LUNG/OESOPHAGUS MIDLINE SFOV 120 20 10

LUNG/OESOPHAGUS MIDLINE MFOV 120 20 10

LUNG/OESOPHAGUS MIDLINE LFOV 120 32 10

LIVER/PANCREAS/SPLEEN MFOV 120 25 10

LIVER/PANCREAS/SPLEEN LFOV 120 40 10

BLADDER/PPN MFOV 120 25 10

BLADDER/PPN LFOV 120 40 10

PROSTATE SFOV CW 120 20 10

PROSTATE MFOV CW 120 35 10

PROSTATE LFOV CW 120 40 10

PROSTATE SFOV CC 120 20 10

PROSTATE MFOV CC 120 35 10

PROSTATE LFOV CC 120 40 10

fast PROSTATE SFOV CC 120 20 10

GYNAE MFOV 120 25 10

GYNAE LFOV 120 40 10

OUTLINE LFOV 120 20 10

Podczas procesu optymalizacji detektor obrazu wykazywał 

lepszą wartość SNR i  jakości obrazu, gdy dawka dostarczona 

na jednostkę czasu była wyższa. To spowodowało, że prawie 

wszystkie lokalne ustawienia zostały ustawione na 10 ms/ramkę 

z wyższą wartością mA, aby utrzymać rozsądny poziom dawki. 

W praktyce klinicznej producent zaleca, aby ustawienia wstępne 

nie były używane w czasie krótszym niż 20 ms, ponieważ z na-

tury konstrukcji generatora i kabli usterki na tym poziomie nie 

zostałyby wykryte nawet przy prawidłowej pracy detekcji E12. 

Zgodnie z  zaleceniami producenta, ms/ramka powinna zostać 

podwojona. Oznacza to, że przy zachowaniu tego samego po-

ziomu dawki należy dwukrotnie zmniejszyć mA. Nie można tego 

zrobić bez powtórzenia procesu optymalizacji, patrząc na zre-

konstruowaną jakość/parametry obrazu oraz bez zwrócenia 

uwagi na to, czy przyjęte wartości mA nie są mniejsze niż 20 mA. 

W związku z tym zachodzi ryzyko:

Scenario: Leading to: Risk/Comment:

Niskie mA
(niższe niż 
spodziewana 
dawka)

Jakość obrazu 
nieakceptowalna

Niższa dawka niż oczekiwana 
lub zarejestrowana; wykrywalne 
usterki drobne i akceptowalne/
podobne do „zmarnowanego” 
skanowania.

Jakość obrazu 
akceptowalna

Brak możliwego ryzyka.

Wysokie mA
(wyższe niż 
spodziewana 
dawka)

Jakość obrazu 
nieakceptowalna

Usterka zostanie wykryta przez 
generator, a zatem nie będzie 
występować w przypadku wielu 
frakcji.

Jakość obrazu 
akceptowalna

Pacjent otrzymuje zwiększoną 
dawkę bez wykrycia błędu (trudna 
do oszacowania).

5. Podsumowanie

1) Niestabilna dawka

Problem z niestabilną dawką wymaga aktualizacji oprogramo-

wania systemu generatora. Istnieją już nieoficjalne informacje, 

że problem został rozwiązany, ale nadal jest on objęty proce-

sem badania/weryfikacji. Oczekuje się aktualizacji systemu wraz 

z datami ich wprowadzenia.

2) Wykrywanie E12

Problem ten nie znajduje rozwiązania, ponieważ wynika on 

z  konstrukcji i  charakterystyki generatora. Jedynym rozwiąza-

niem jest powtórzenie procesu optymalizacji dla wszystkich 

ustawień wstępnych z  10 ms/ramką, aby ustawić wyższe ms/

ramkę ( jak zalecane) i  niższe mA/ramkę, aby uzyskać rozsąd-

ną dawkę dla ekspozycji XVI. Tak jak zostało to powiedziane 
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i  potwierdzone przez personel techniczny, przeprowadzenie 

tego procesu wydaje się być słuszne po uaktualnieniu/modyfi-

kacji systemu generatora. Ponieważ lokalne ustawienia wstęp-

ne (z wyjątkiem jednego) głównie pracują z  wykorzystaniem 

wysokiej wartości mA, która jest obecnie stabilna, istnieje małe 

ryzyko, że pacjent może być prześwietlony/niedoświetlony lub 

więcej niż jedna frakcja byłaby konieczna ze względu na problem 

z wykrywaniem błędu E12.

3) Elekta – Oncentra Brachy 

zobowiązany do zrozumienia podstaw działania systemów/urzą-

dzeń/produktów medycznych, aby mógł nimi zarządzać aktywnie 

w zakresie posiadanych funkcjonalności i oszacować ryzyko ich wa-

dliwego działania, kiedy jest to wymagane. Odbiorca komunikatu 

o bezpieczeństwie (FSN) powinien zapewnić, że komunikat dotrze 

do najbardziej odpowiedniego personelu w jego organizacji. Powi-

nien także zadbać o to, aby rozważano kwestię nakreśloną w zawia-

domieniu, ocenić ryzyko i podjąć odpowiednie/zalecane działania. 

W niektórych przypadkach odbiorca powiadomienia może nie być 

najbardziej odpowiednią osobą do rozwiązania problemu. Dlatego 

konieczny jest dobrze zdefiniowany, 

skuteczny mechanizm zarządzania 

komunikacją. Niektóre organizacje, 

szpitale i  placówki opieki społecznej 

uznały, że bardzo korzystne jest posia-

danie jednego wyznaczonego kontak-

tu, np. lokalnego zespołu ds. Kontroli 

urządzeń medycznych, który zbiera się, 

aby ocenić pojawiające się problemy, 

ustanowić lokalne procedury kontroli 

urządzeń medycznych i bazę danych do 

wsparcia zarządzanie taką komunika-

cją. Takie struktury i zdefiniowane obo-

wiązki i procesy pomagają zapewnić, że 

komunikacja odbywa się w odpowied-

nim czasie.

Ponadto nie zapominajmy, że znak 

CE (znak potwierdzonej weryfika-

cji produktów/urządzeń/systemów 

medycznych) jest nadawany w  za-

kresie minimalnych wymagań (więc 

nie wszystkie funkcjonalności muszą 

podlegać sprawdzeniu) i jest nadawa-

ny tylko jeden raz. Wszystkie modyfi-

kacje, nawet znaczące upgrady itd., są 

wykonywane poza oceną CE i  wpro-

wadzane on-line. Niezwykle ważne 

jest, aby każda modyfikacja systemu 

była weryfikowana przez użytkowni-

ka w wymaganym zakresie. 
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Źródło: Materiał własny.

Ostatni przedstawiony w artykule przykład stanowi najprost-

szą realizację procedury w ramach FSN i FCO, ponieważ po zapo-

znaniu się z zawartością dokumentu okazało się, że niezgodność 

działania jest związana z  systemem micro-Selectron, który nie 

jest używany w jednostce. W związku z tym zapoznano się z tre-

ścią dokumentu i podpisano na rzecz producenta potwierdzenie 

o dostarczeniu i zapoznaniu się z treścią.

Podsumowanie

Jak widać z  zaprezentowanego powyżej materiału, zarządzanie 

sprzętem medycznym nie jest tylko związane z  nadaniem mu 

kategorii, numeru ewidencyjnego czy zapewnieniu odpowied-

niego przeszkolenia w  użytkowaniu. Aktualnie użytkownik jest 
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Jak dobrze zaplanować terapię  
w urządzeniu Gamma Knife
How to plan your therapy with Gamma Knife 

Anna Mitek, Katarzyna Antończyk-Szewczyk

Exira Gamma Knife, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice, tel. +48 501 593 211, e-mail: a.mitek@exira.pl

Streszczenie

Leczeniu metodą radiochirurgii stereotaktycznej w  urzą-

dzeniu Leksell Gamma Knife Perfexion w  Katowicach pod-

dawani są głównie pacjenci z nerwiakami, oponiakami i guzami 

przerzutowymi do mózgu, ale także z  innymi schorzeniami, jak 

np. hamartoma, paraganglioma, neuralgia nerwu trójdzielnego.

Leczenie radiochirurgiczne odbywa się w kilku etapach i polega na 

napromienieniu pacjenta wysoką dawką w jednej frakcji. Zabieg 

jest przeprowadzany przez zespół składający się z  neurochirur-

ga, radioterapeuty, radiologa, fizyka medycznego i pielęgniarkę. 

Procedurę rozpoczyna założenie ramy stereotaktycznej, następ-

nymi etapami są badania obrazowe RM i TK, planowanie leczenia 

i ostatecznie napromienianie. Liczba zmian, ich rodzaj, całkowita 

objętość oraz dawka terapeutyczna determinują czas napromie-

niania, który waha się od kilkunastu minut do kilku godzin. Cała 

procedura odbywa się w ciągu jednego dnia. Planowanie leczenia 

odbywa się z pomocą Gamma Plan 10.1.1, a obliczenia oparte są 

na badaniach obrazowych (TK, RM, angiografia). 

Niewątpliwą zaletą leczenia radiochirurgicznego metodą Gam-

ma Knife jest jego precyzja, osiągana dzięki ramie stereotak-

tycznej Leksell’a i  promieniowaniu pochodzącym z  192 źródeł 

kobaltu-60, formowanym przez kolimatory o  średnicy 4 mm, 

8 mm i 16 mm. Inne zalety leczenia metodą Gamma Knife to wy-

soka konformalność napromieniania, możliwie duża liczba na-

promienianych zmian, stosunkowo wysoka ochrona narządów 

krytycznych, minimalne dawki poza obszarem napromieniania 

oraz fakt, iż całość leczenia odbywa się w ciągu zaledwie jedne-

go dnia.

Jako wady wskazać można stosunkowo inwazyjną metodę zakła-

dania ramy stereotaktycznej, czas napromieniania i ograniczony 

do głowy i górnego odcinka szyjnego obszar zastosowania.

Słowa kluczowe: Gamma Knife, rama stereotaktyczna, 

radiochirurgia

Abstract

The method of stereotactic radiosurgery realised with the 

use of Lexell Gamma Knife Perfexion in Katowice concerns 

mainly patients with acoustic neuroma, meningioma, brain me-

tastases and also others, like hamartoma, paraganglioma, tri-

geminal neuralgia. 

Gamma Knife radiosurgical procedure is a few steps treatment 

preparing patients to high-dose radiation therapy in a  single 

fraction. The procedure is performed by a group of specialists 

including a  neurosurgeon, radiooncologist, radiologist, medi-

cal physicist and nurse. The treatment starts with stereotactic 

frame fixation, next steps are CT and MRI imaging, contouring, 

computer treatment planning and finally irradiation. The total 

volume, number of lesions and type of target determine the 

time of patient’s irradiation, which fluctuates from minutes to 

hours. The whole procedure takes place during one day. Treat-

ment planning is prepared with the use of GammaPlan 10.1.1 

and the calculations are based on diagnostic imaging (CT, MRI, 

angiography).

The most crucial advantage of GK radiosurgery is its remarkable 

accuracy achieved due to Leksell stereotactic frame and irradi-

ation coming from 192 Co-60 sources formed by 16 mm, 8 mm 

and 4 mm collimators. Other advantages of Gamma Knife treat-

ment include high irradiation conformity, possibly high number 

of irradiated lesions, relatively high critical organ protection, 

minimal doses outside the irradiated area and the fact that the 

whole treatment takes place in just one day.

As disadvantages we may mention a relatively invasive method 

of frame fixation, time of treatment and its only intracranial 

possibility of use.

Key words: GammaKnife, stereotactic localization frame, 

radiosurgery
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Wprowadzenie

Radiochirurgia stereotaktyczna z użyciem Gamma Knife to me-

toda radioterapii, umożliwiająca dostarczenie zaplanowanej 

dawki promieniowania do precyzyjnie wyznaczonego obsza-

ru w obrębie głowy i górnego odcinka szyjnego. W leczeniu tą 

metodą wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, 

a dawkę promieniowania dostarcza się najczęściej w jednej frak-

cji (leczenie jednorazowe) [1]. 

Procedury z użyciem Gamma Knife stały się standardem opie-

ki medycznej. Wysoka skuteczność i precyzja przeprowadzanych 

zabiegów sprawia, że efekty mogą być porównywane z klasycz-

nymi technikami operacyjnymi. Jednocześnie nienaruszenie cią-

głości tkanek minimalizuje ryzyko komplikacji po zabiegu.

Wskazaniem do radiochirurgii stereotaktycznej Gamma Knife 

są: guzy przerzutowe do mózgu, niektóre glejaki, oponiaki mó-

zgu, nerwiaki nerwów czaszkowych, czaszkogardlaki, przyzwo-

jaki, guzy przysadki, hamartoma, guzy gałki ocznej, neuralgie, 

naczyniaki, choroba Parkinsona, padaczka.

Gamma Knife Perfexion

Urządzenie Leksell Gamma Knife Perfexion posiada 192 źródła ko-

baltu Co-60. Średnia wartość energii kobaltu to 1,25 MeV, a czas 

połowicznego rozpadu wynosi 5,25 lat. Źródła promieniowania 

umieszczone są w odpowiednich osłonach, dzięki czemu urządze-

nie jest bezpieczne dla pacjentów oraz personelu. Źródła kobaltu 

znajdują się w 8 sektorach, po 24 źródła w każdym sektorze i sku-

piają się w jednym punkcie izocentrum. Podczas leczenia dla każ-

dego sektora można wybrać kolimator o wielkości 16 mm, 8 mm, 

4 mm lub pozycję blokowania, czyli wyłączenia sektora (Rys. 1). 

Leczenie w urządzeniu Gamma Knife

Leczenie w radiochirurgii stereotaktycznej składa się z kilku eta-

pów. Pierwszym etapem jest założenie przez neurochirurga ramy 

stereotaktycznej. Ramę zakłada się w znieczuleniu miejscowym. 

Na tym etapie należy tak założyć ramę i dobrać rodzaje słupków 

przednich i tylnych, aby podczas terapii nie doszło do konfliktu, 

czyli dotknięcia obudowy Gamma Knife przez elementy ramy ste-

reotaktycznej, np. jeżeli zmiana znajduje się skrajnie w lewej skro-

ni, to ramę należy przesunąć jak najbardziej w prawo. 

Drugim etapem leczenia jest wykonanie diagnostyki. Najczę-

ściej wykonuje się badanie TK głowy i  RM głowy. Przed wyko-

naniem badania TK i  RM na ramę stereotaktyczną zakłada się 

indykator TK lub RM (Rys 2). Indykatory posiadają system znacz-

ników, które zapewniają, że na obrazach widoczne są punkty 

charakterystyczne. Położenie zestawów punktów na obrazie 

przedstawia względną pozycję czaszki pacjenta w  przestrzeni 

stereotaktycznej [3].

Rozmiar kolimatora określa wielkość wiązki promieniowania 

gamma. W  trakcie leczenia wiązki promieniowania gamma sku-

piają się w wyznaczonym podczas planowania obszarze zmiany. 

Leczenie jest bardzo precyzyjne, z dokładnością do 0,15 mm. Daw-

ka promieniowania jest wystarczająca do skutecznego leczenia 

wyznaczonego obszaru, ale nie uszkadza okolicznych tkanek.

Rys. 1 Umieszczenie źródła w jednej z czterech pozycji: kolimator o rozmiarze 8 mm (A), 4 mm 

(B) , 16 mm (C) lub pozycji blokowania/wyłączania sektora (D) 

Źródło: [2]. Rys. 2 Indykator TK i indykator RM

Źródło: [4].

Pacjenta z  ramą i  założonym na nią indykatorem umieszcza 

się w specjalnym holderze. Dzięki stosowaniu holderów mamy 

powtarzalność ułożenia pacjenta oraz zaplanowanych warstw 

badania. Duże znaczenie ma także przygotowanie indykato-

rów przed badaniem. Indykator TK musi być wypoziomowany 

względem układu laserowego TK, a w przypadku indykatora RM 
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należy pamiętać o uzupełnianiu kapilar płynem, tak aby nie było 

w nich pęcherzyków powietrza. 

Ważny jest dobór sekwencji w  badaniu RM (obrazowanie 

w czasie T1, T2, gr. warstwy ok. 1 mm, 3D, badanie przed i po 

kontraście) oraz w badaniu TK odpowiedni dobór parametrów 

(kV, mAs, grubość warstwy ok. 1 mm, filtry stnd i bone).

W przypadku leczenia malformacji naczyniowych należy wy-

konać także badanie angiograficzne naczyń mózgowych w  ra-

mie stereotaktycznej. 

Trzecim etapem jest przygotowanie planu leczenia. Terapię 

planuje się w systemie Leksell Gamma Plan 10.1.1. Po wykonaniu 

badań diagnostycznych, w systemie planowania definiuje się te 

badania. Im mniejszy błąd definicji, tym dokładniejsza terapia. 

Średnia wartość błędów definicji ramy zamieszczona jest w ta-

beli nr 1.

Tabela 1 Średnie wartości błędów definiowania badań diagnostycznych 

Błąd średni Błąd max.

Badanie tomografii komputerowej 0,2 0,4

Badanie rezonansu magnetycznego 0,8 1,0

Źródło: Opracowanie własne.

Przed rozpoczęciem planowania terapii należy zdefiniować 

czaszkę oraz matrycę. Czaszkę można zdefiniować na dwa spo-

soby: z  pomiarów głowy lub wykorzystując obrazy tomografii 

komputerowej. Matryca to sześcienna siatka obliczeniowa, któ-

ra posiada w każdym kierunku po 31 punktów obliczeniowych. 

Wielkość matrycy wpływa na dokładność obliczeń. Im mniejsza 

matryca, tym obliczenia są bardziej dokładne. Jeżeli jest kilka 

zmian, to każda zmiana powinna mieć swoją siatkę obliczeniową 

i nie powinny one na siebie nachodzić. Przy definiowaniu matry-

cy definiuje się także dawkę oraz izodozę terapeutyczną. Dawka 

zależy od rodzaju zmiany, jej objętości. Przykładowe dawki po-

kazane są w tabeli 2.

Tabela 2 Przykładowe wartości dawek terapeutycznych stosowanych w Gamma Knife 

Rodzaj zmiany Dawka terapeutyczna

oponiaki 12-16 Gy w izodozie 50%

nerwiaki 12 Gy w izodozie 50%

przerzuty do mózgu 16-24 Gy w izodozie 50%-80%

Hamartoma 12-20 Gy w izodozie 50%

Paraganglioma 16-20 Gy w izodozie 50%

Neuralgia 85-90 Gy w izodozie 100%

Choroba Parkinsona 130 Gy w izodozie 100%

Źródło: Opracowanie własne.

Planowanie polega na pokryciu zadanej zmiany (targetu) izo-

dozą terapeutyczną. Na panelu do planowania znajduje się infor-

macja o strzałach (współrzędne strzału, waga strzału, wielkość 

kolimatora). Każdy sektor oddzielnie może mieć inny kolimator. 

Wielkości kolimatora to: 4 mm, 8 mm, 16 mm lub pozycję blo-

kowania. Jeżeli w pobliżu targetu znajduje się narząd krytyczny, 

np. ślimak słuchowy, nerw wzrokowy, pień mózgu, to można sko-

rzystać z narzędzia dynamic shaping. Narzędzie to podpowiada, 

które sektory można zblokować, by uzyskać mniejszą dawkę na 

narządach krytycznych.

Przy ocenie planu leczenia patrzy się na następujące parametry:

a) gradient

b) selektywność

c) pokrycie

d) czas napromieniania

e) dawki maksymalne (izodozy 90%)

f) dawki na narządy krytyczne.

Pokrycie to objętość targetu, która pokryta jest izodozą 50% 

lub izodozą, na którą jest przypisywana dawka/objętość całego 

targetu. Pokrycie między 0,95-1,0 jest wartością akceptowaną 

w planie leczenia.

Selektywność to objętość, jaką pokrywa izodoza 50% w tar-

gecie w stosunku do objętości, jaką obejmuje izodoza 50%. Se-

lektywność między 0,85-1,0 jest wartością akceptowaną w pla-

nie leczenia.

Gradient to objętość, jaką obejmuje izodoza 25% do objęto-

ści, jaką obejmuje izodoza 50%.

Czas napromieniania zależy od objętości guza, dawki zadanej 

oraz wartości mocy dawki, która maleje wraz z upływającym cza-

sem połowicznego rozpadu źródeł kobaltu.

Podczas planowania staramy usuwać tzw. hot spoty, czyli ob-

szary, gdzie znajduje się izodoza 90%. Zakładamy, że na jeden 

target może być jedna izodoza 90%.

Rys. 3 Przykładowy plan nerwiaka nerwu słuchowego

Źródło: [5]. 

Dawki na narządy krytyczne oceniamy na histogramie. Oce-

niamy maksymalne wartości dawek oraz dawkę w  objętości. 

Przykładowe wartości dawek na narządy krytyczne znajdują się 

w tabeli 3.

Plan akceptowany jest przez lekarza neurochirurga, lekarza 

radioterapeutę oraz fizyka medycznego. 

Na końcu dawki zaplanowanej w terapii należy zweryfikować 

w Gamma Plan Mu-Check. Jest to system, który przelicza dawki 

w zadanych punktach. Do weryfikacji podajemy dawki w punk-

cie dla izodozy 95%, 90%, 80% i 50%. Różnica między wyliczoną 

dawką w systemie a dawką z planu nie może przekroczyć 5%.
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Po akceptacji i weryfikacji planu leczenia pacjent rozpoczyna 

terapię. Podczas terapii pacjent może słuchać radia, może mieć 

także krótką przerwę. 

Podsumowanie 

Zaletą leczenia radiochirurgicznego metodą Gamma Knife 

jest jego precyzja, osiągana dzięki ramie stereotaktycznej Lek-

sell’a i promieniowaniu pochodzącym z 192 źródeł kobaltu-60, 

formowanym przez kolimatory o średnicy 4, 8 i 16 mm. Inne za-

lety leczenia metodą Gamma Knife to wysoka konformalność 

napromieniania, możliwie duża liczba napromienianych zmian, 

stosunkowo wysoka ochrona narządów krytycznych, minimalne 

dawki poza obszarem napromieniania oraz fakt, iż całość lecze-

nia odbywa się w ciągu zaledwie jednego dnia. 

Jako wady wskazać można stosunkowo inwazyjną metodę 

zakładania ramy stereotaktycznej, czas napromieniania i  ogra-

niczony do głowy i  górnego odcinka szyjnego obszar zastoso-

wania. 
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Tabela 3 Przykładowe wartości dawek max. na narządy krytyczne 

Narząd krytyczny Dawka max. [Gy]

Ślimak 4,5 Gy

Nerw wzrokowy 8 Gy

Skrzyżowanie nerwu wzrokowego 8 Gy

Przysadka mózgowa 15 Gy

Nerw twarzowy 12 Gy

Pień mózgu 15 Gy

Soczewka 0,8 Gy

Źródło: Opracowanie własne.
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Kompaktowa konstrukcja nie ogranicza 

dopuszczalnego obciążenia, które wraz 

z osłonami radiologicznymi wynosi 

150kg. Stół jest wykonany z materiałów 

łatwych czyszczeniu i dezynfekcji, dzię-

ki wzmocnionej konstrukcji umożliwia 

zastosowanie osłon radiologicznych, 

które są montowane bezpośrednio na pa-

nelach bocznych. Komfort pacjenta popra-

wia załączony do zestawu materac z impre-

gnowanej pianki a w alternatywie można użyć 

dedykowanych materaców próżniowych. Role 

beam-spoiler̀ a pełnią wymienne panele boczne 

wykonane z PMMA o grubości 1 cm. 

Francuska firma Arplay, będąca częścią korporacji 

Team Best jest wiodącym producentem wyposażenia 

do modelarni. Posiada w swojej ofercie kompletną 

ofertę urządzeń i akcesoriów wymaganych prawem 

do funkcjonowania Zakładu Radioterapii jak dygestoria, 

wycinarki ręczne i komputerowe, piec do stopu Wooda czy 

sytro-foam do odlewania i obróbki osłon radiologicznych.

Total Body Irradiation jest procedu-

rą wymagającą szczególnego po-

dejścia pod kątem przygotowania 

i realizacji leczenia. Objęcie polem 

napromieniania całego ciała wymu-

sza zastosowanie znacznie większej od 

standardowej odległości źródło-pacjent co 

na standardowym stole terapeutycznym akcele-

ratora jest niemożliwe. Ośrodki realizujące procedurę 

TBI radziły sobie z tym zagadnieniem konstruując 

własne rozwiązania lub korzystając z mniej efek-

tywnego napromieniania pacjenta w pionie. Od 

tego roku na polskim rynku dostępne jest 

pierwsze w pełni mobilne rozwiązanie do 

unieruchomienia pacjenta w pozycji leżącej.

Przy projektowaniu stołu do TBI firmy Ar-

play kierowano się łatwością użycia i możliwość swo-

bodnego przemieszczania. Dzięki ograniczeniu wagi do zale-

dwie178kg, wzmocnionych kołach oraz elektrycznej regulacją 

wysokości z możliwością zapisu ustawień przemieszczanie stołu 

we wszystkich płaszczyznach nie stanowi problemu dla obsługi. 

Zarys – wyłączny dystrybutor firmy AnatGe

Unikalny bolus w postaci pasty AnatGe Exaskin

NOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOTERAPII

doskonałe dopasowanie do każdej powierzchni 
zachowuje kształt przez cały okres leczenia 
idealny zarówno do terapii elektronami jak i fotonami 
nie przywiera do skóry, nietoksyczny 
zastosowany pod maską termoplastyczną stanowi 
bolus oraz dodatkowe unieruchomienie 
zalecany w brachyterapii skóry 
dostępny w opakowaniu 900 g 

Nowy stół dedykowany do TBI
Piotr Wójcicki

Product Manager Zarys International Group, www.zarys.pl
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Wprowadzenie

Złamanie kości udowej to jeden z cięższych i często występują-

cych urazów u osób powyżej 70. roku życia. Złamanie to bywa 

u  osób w  starszym wieku przyczyną znacznej niepełnospraw-

ności, pogorszenia komfortu życia, a w niektórych przypadkach 

nawet śmierci. Tym samym niesie za sobą poważne reperkusje 

zdrowotne, społeczne i  finansowe. Obecnie powszechną me-

todą stabilizacji złamań przezkrętarzowych kości udowej jest 

zespolenie za pomocą gwoździa krętarzowego. Stosuje się przy 

tym wiele wariantów gwoździ wraz z różnymi metodami ich blo-

kowania. Celem przedstawionej analizy była ocena stabilności 

zespolenia złamania przezkrętarzowego stabilnego kości udo-

wej, zrealizowanego za pomocą gwoździa krętarzowego firmy 

ChM w  dwóch wariantach: ze śrubą szyjkową i  pinem derota-

cyjnym oraz z  samą śrubą szyjkową. Motywacją do niniejszych 

działań było pytanie, jakie pojawia się w pracy klinicznej i które 

dotyczy faktycznego udziału pinu derotacyjnego w przenosze-

niu obciążenia w układzie implant – kość. Analizowane w pracy 

złamanie przezkrętarzowe – typ I i II wg klasyfikacji Kyle’a to od-

powiednio złamanie stabilne bez przemieszczeń i odłamów oraz 

złamanie stabilne z  przemieszczeniem i  odłamaniem krętarza 

mniejszego (Rys. 1) [1, 2].

Materiał i metoda

Na potrzeby pracy przygotowany został model kości udowej ze 

stabilizującym złamanie gwoździem śródszpikowym. Geome-

tria modelu kości opracowana została na podstawie modeli po-

wierzchniowych dostępnych w  repozytorium Anatomography 

prowadzonym przez Database Center for Life Science (Rys. 2). 

Następnie w modelu kości, zgodnie z klasyfikacją Kyle’a, wyge-

nerowano szczeliny złamania o szerokości 2 mm (Rys. 3).

Model gwoździa śródszpikowego (Rys. 4) opracowano na 

podstawie modelu powierzchniowego uzyskanego poprzez 

skanowanie rzeczywistego obiektu za pomocą technicznego 

tomografu komputerowego (napięcie lampy – 220 kV, natężenie 
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Rys. 1 Złamania krętarzowe wg klasyfikacji Kyle’a

Źródło: [3].

Rys. 2 Model kości udowej prawej, rzut z przodu i z dołu 

Źródło: Opracowanie własne.
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lampy – 280 μA, czas pojedynczej projekcji – 2s, filtr – miedziany 

1,5 mm, liczba projekcji – 500, rozdzielczość – 170,41 um). 

Odtworzone w środowisku programu SpaceClaim modele obję-

tościowe zostały następnie przeniesione do środowiska Ansys Me-

chanical 18.2, gdzie poddano je dyskretyzacji oraz przyłożono wa-

runki brzegowe w postaci umocowania modelu i jego obciążenia.

Dyskretyzację dla modelu kości przeprowadzono z  wykorzy-

staniem elementów heksahedralnych wyższego rzędu, dzięki 

czemu na poziomie siatki elementów skończonych wprowadzono 

podział na tkankę zbitą i gąbczastą. Model implantu, ze względu 

na skomplikowany kształt, podzielono z wykorzystaniem elemen-

tów czworościennych wyższego rzędu. Właściwości materiałowe 

przyjęte na potrzeby analizy przedstawia tabela 1. Model umo-

cowano na końcu dalszym poprzez odebranie wszystkich stopni 

swobody węzłom powierzchniowym w  obszarze powierzchni 

stawowych. W każdym z analizowanych przypadków zastosowa-

no ten sam schemat obciążenia – model obciążenia stawu biodro-

wego wg Będzińskiego. Obciążenie uwzględniało oddziaływanie 

mas tułowia na głowę kości udowej R, oddziaływanie pasma bio-

drowo-piszczelowego T, siłę oddziaływania mięśni odwodzicieli 

Ma i Mb oraz siłę oddziaływania mięśni rotatorów Ru. Rysunek 5 

przedstawia rozkład poszczególnych sił w stawie biodrowym oraz 

w kości udowej. Wartości poszczególnych zadanych sił i ich skła-

dowych obciążających model przedstawia tabela 2 [4].

W efekcie prowadzonych prac uzyskano 4 warianty stabilizacji 

złamania – 2 typy złamania i 2 typy stabilizacji (Rys. 6).

Tabela 1 Właściwości materiałowe przyjęte w trakcie analizy 

Materiał Moduł Younga 
[MPa]

Współczynnik 
Poissona [-]

tkanka zbita 18000 0,3

tkanka gąbczasta 450 0,42

materiał szczeliny złamania 10 0,4

implant 105000 0,34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4].

Tabela 2 Zestawienie wartości zadanych sił i ich składowych obciążających model

Fx [N] Fy [N] Fz [N]

R 245 -35 -651

Ma -44 -11,5 33

Mb -151,5 -101 109

T -20,5 -7,5 0

Ru -21 -178,5 165

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4].

Rys. 3 Model złamania przezkrętarzowego wg Kyle’a, typ I  (po lewej) i  typ II (po 

środku i po prawej)

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4 Model gwoździa śródszpikowego ze śrubą rekonstrukcyjną (A) i pinem dero-

tacyjnym (B) 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 5 Schemat obciążenia stawu biodrowego wg modelu Będzińskiego (A), przyło-

żenie sił do kości udowej (B) 

Źródło: [4].

Rys. 6. 4 warianty modelu opracowane na potrzeby analizy: typ I  bez pinu derota-

cyjnego, typ I z pinem derotacyjnym, typ II bez pinu derotacyjnego,  typ II z  pinem 

derotacyjnym

Źródło: Opracowanie własne.
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Rezultaty

W ramach obliczeń uzyskano rozkłady przemieszczeń w trzech 

osiach głównych oraz naprężenia zredukowane Hubera-Misesa, 

które przedstawiono w postaci tabel. W zakresie opisu uzyska-

nych naprężeń zredukowanych ograniczono się do ich opisu 

w obszarze końca bliższego ze względu na – w zależności od wa-

riantu – obecność pinu derotacyjnego.

Przemieszczenia odczytano dla każdego modelu według glo-

balnego układu odniesienia zorientowanego zgodnie z rysunkiem 

5. Przemieszczenia w osi X w odniesieniu do pozostałych były naj-

mniejsze i także najmniej zróżnicowane pomiędzy wariantami. Mak-

symalne przemieszczenia węzłowe odnotowane na głowie kości 

udowej mieściły się w zakresie 0,2-0,22 mm. W każdym z czterech 

przypadków największe przemieszczenia występowały w  bliższej 

części kości udowej w okolicy głowy i szyjki, co skutkowało zgięciem 

kości w  płaszczyźnie czołowej. Przemieszczenia o  znacznie więk-

szych wartościach odnotowano wzdłuż osi Y – dla wszystkich wa-

riantów mieściło się ono w zakresie 11,5-11,75 mm, co wskazywało 

na wygięcie kości w płaszczyźnie strzałkowej. Przemieszczenia w osi 

Z układu odniesienia mieściły się z kolei w przedziale 1,55-1,74 mm 

i odnotowano je w części tylnej głowy kości udowej. Przebieg izolinii 

przemieszczeń wzdłuż osi Z wskazuje na nieznaczną rotację kości. 

Nieznacznie większe wartości przemieszczeń odnotowano dla typu 

II złamania, ze względu na utratę zdolności nośnej kości w obszarze 

krętarza mniejszego i osłabienie łuku Adamsa. 

Naprężenia zredukowane odnotowane w  modelu gwoździa 

śródszpikowego umieszczono na wykresie (Rys. 7). Uwidocznio-

na została tendencja wskazująca nieznacznie wyższe wartości 

naprężeń w  wariantach stabilizacji pozbawionych pinu dero-

tacyjnego. Jego obecność odciążała w  pewnym stopniu śrubę 

rekonstrukcyjną, co skutkowało spadkiem naprężeń. Nieznacz-

ny tylko spadek ich wartości w wariantach z obecnym pinem nie 

wskazuje na jego istotną rolę w tym zakresie. Koncentracja na-

prężeń lokalizowała się w każdym przypadku stabilizacji w tym 

samym obszarze implantu – na krawędziach otworu, przez który 

przechodziła śruba. W  materiale kostnym największe napręże-

nia lokalizowały się także w obszarze śruby.

Dyskusja

Przeprowadzona analiza, mimo że w uproszczeniu, wskazuje na 

zauważoną już na poziomie klinicznym tendencję – brak pinu de-

rotacyjnego nie rzutuje w sposób zauważalny na stabilność ukła-

du kość – implant w przypadku złamań stabilnych typu I  i  II wg 

klasyfikacji Kyle’a. Także w przypadku przemieszczeń węzłowych 

nie odnotowano wiążących różnic między wariantami stabiliza-

cji. W celu pogłębienia analizy konieczne jest przeprowadzenie 

symulacji numerycznej, w której uwzględniony zostanie tarcio-

wy charakter połączenia implantu i śruby z kością.

Bez względu na charakter stabilizacji jest bardzo istotne, aby 

pacjenci podejmujący w ramach rehabilitacji aktywność rucho-

wą obciążali stabilizowaną kończynę w  ograniczonym stopniu, 

na poziomie 20-30% obciążenia nominalnego. Każdy pacjent 

przed podjęciem aktywności powinien nauczyć się oceniać to 

obciążenie tak, aby nie doszło do uszkodzenia implantu i  de-

stabilizacji złamania. Jednocześnie ważne jest, aby pacjent 

prowadził tę oszczędzającą aktywność, która stanowi bodziec 

warunkujący adaptacyjną przebudowę tkanki w  obszarze zła-

mania i sąsiadującym z nim. Właściwie prowadzona rehabilitacja 

przyspiesza proces zrostu, skraca okres rehabilitacji i prowadzi 

do szybkiego powrotu do pełnej sprawności i aktywności, w tym 

zawodowej. 
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Wprowadzenie

Zawód elektroradiologa został wprowadzony w  połowie lat 

sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo domeną elektroradio-

logów była diagnostyka rentgenowska oraz elektromedycyna 

(EKG oraz EEG) [1].

Rok 2006 daje początek kształceniu w zakresie elektroradio-

logii na poziomie uniwersyteckim. W Poznaniu na Uniwersytecie 

Medycznym im. Karola Marcinkowskiego powstaje na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu na kierunku Zdrowie Publiczne specjalność elek-

troradiologia, która w niedługim czasie zostaje przekształcona 

w kierunek o tej samej nazwie. Dało to początek rozwojowi kie-

runku elektroradiologia w całej Polsce.

Kształcenie na poziomie uniwersyteckim pozwala lepiej zro-

zumieć aspekty fizyczne oraz techniczne nowych dziedzin me-

dycyny, takich jak np. okulistyka, w których elektroradiolog od-

grywa istotną rolę.

Jednym z  badań, które elektroradiolog może wykonywać 

w okulistyce, jest elektrofizjologia narządu wzroku. Jest to ba-

danie wymagające szczegółowej wiedzy z optyki, fizyki oraz ana-

tomii. Odbywa się ono we współpracy z  lekarzem, który inter-

pretuje wyniki. Elektroradiolog czuwa nad wykonaniem badania 

pod względem technicznym oraz uzyskaniem diagnostycznego 

zapisu. Niezwykle ważna jest tu świadomość tego, jaki zapis 

otrzymujemy w  wyniku przeprowadzonego badania, a  tym sa-

mym znajomość wszelkich uwarunkowań mogących wpłynąć na 

badanie. 

Rolą elektroradiologa w okulistyce jest również zorganizowa-

nie pracowni elektrofizjologii oraz czuwanie nad przestrzega-

niem zasad kontroli jakości. Zorganizowanie prawidłowo działa-

jącej pracowni elektrofizjologii wymaga współpracy z  fizykiem 

medycznym/inżynierem medycznym ze względu na aspekty 

wpływające na zapis badania. Niezwykle ważne jest prawidłowe 
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ustawienie aparatu, wykluczając wpływ zewnętrznych źródeł, 

które mogą zaburzyć prawidłowy technicznie zapis.

Diagnostyka wielu schorzeń dotyczących siatkówki oraz prze-

wodnictwa w  obrębie drogi wzrokowej do początku XX wieku 

budziła niekiedy wiele wątpliwości do momentu pojawienia się 

w  diagnostyce klinicznej badań elektrofizjologicznych. Najno-

wocześniejsze osiągnięcia techniki pozwoliły na bardzo precy-

zyjną rejestrację oraz analizę potencjałów elektrycznych, nawet 

o bardzo niskim natężeniu. Początek idei elektrofizjologii datuje 

się na 1849 rok, kiedy to Bois-Reymont wykrył potencjał spo-

czynkowy między tylnym a  przednim biegunem oka, które nie 

było poddane stymulacji. W 1865 roku Holmgren zarejestrował 

różnice w potencjale oka powstającym pod wpływem pobudze-

nia oka światłem, a w 1880 roku Kühn i Steiner wykazali, że po-

tencjał czynnościowy powstaje w  siatkówce. Zainteresowanie 

badaniami elektrofizjologii oka wzrosło znacznie po publika-

cjach Granita w 1937 roku (Nagroda Nobla, 1967 rok), a klinicyści 

w 1945 roku. Pionierem badań klinicznych był Karpe [2]. W okre-

sie powojennym w Polsce diagnostyka elektrofizjologiczna roz-

wijała się mniej burzliwie niż w Stanach Zjednoczonych czy w Ja-

ponii, głównie z powodu ograniczeń technicznych. 

W okulistyce badania obrazowe oraz czynnościowe stanowią 

istotny element postępowania medycznego. Diagnostyka elek-

trofizjologiczna ma w  wielu schorzeniach siatkówki znaczenie 

rozstrzygające w procesie rozpoznawczym, w  innych jej wyniki 

przyczyniają się w dużej mierze do ustalenia prawidłowego roz-

poznania. Należy jednak pamiętać, że badanie elektrofizjolo-

giczne musi być interpretowane w kontekście wywiadu, badania 

perymetrii i pozostałych badań diagnostycznych [3].

Aby zrozumieć rolę badań elektrofizjologicznych, należy 

przyjrzeć się budowie oka oraz zasadzie jego działania. W  du-

żym uproszczeniu oko zbudowane jest z: rogówki, soczewki, 

siatkówki i nerwu wzrokowego. Rogówka i soczewka pozwalają 
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na przejście promienia świetlnego i zogniskowania go na tylnej, 

światłoczułej ścianie gałki ocznej – siatkówce. Z siatkówki infor-

macja jest przekazywana poprzez nerw wzrokowy do centralne-

go układu nerwowego (Rys. 1).

Obserwacja zmian elektrycznych potencjałów, powstających 

w  okolicach gałki ocznej, mięśni ocznych oraz mózgowej kory 

wzrokowej umożliwia szybkie, dokładne i  nieinwazyjne lub mi-

nimalnie inwazyjne zdiagnozowanie zmian chorobowych zacho-

dzących w nerwie wzrokowym i siatkówce (Rys. 2). 

Na rysunku 3 przedstawiono poszczególne badania elektrofi-

zjologiczne oraz poszczególne struktury, które możemy zbadać. 

Jak powstaje sygnał?

W wyniku zadziałania bodźca świetlnego na narząd wzroku po-

wstaje potencjał czynnościowy, który wywołuje przepływ prądu 

elektrycznego o  niewielkiej wartości. Zdiagnozowanie zmian 

chorobowych zachodzących w nerwie wzrokowym lub siatków-

ce jest możliwe dzięki obserwacji zmian elektrycznych poten-

cjałów czynnościowych powstających w okolicach gałki ocznej, 

mięśni ocznych oraz mózgowej kory wzrokowej.

Badanie elektrofizjologiczne stanowi bezinwazyjny pomiar 

potencjałów przy zastosowaniu odpowiednich elektrod. W  za-

leżności od zastosowanych elektrod i  sposobu rozmieszczenia 

ich, a  także od rodzaju mierzonych potencjałów elektrycznych 

wyróżniamy następujące rodzaje badań:

• elektroretinografia – ERG (Electroretinography),

• wywołane potencjały wzrokowe – VEP (Visual Evoked Poten-

tial ),

• elektrookulografia – EOG (Electrooculography) [2, 4].

Ogólne zasady metodologiczne

Badanie elektrofizjologiczne wykonywane jest na specjalnie de-

dykowanym do tego celu sprzęcie – aparacie do elektrofizjologii. 

Podstawowy zestaw aparaturowy uwzględnia:

• stolik,

• dwa monitory: jeden do wyświetlania bodźca stymulujące-

go odpowiedź (szachownica), drugi stanowi stację roboczą 

dla osoby wykonującej badanie,

• czaszę do stymulacji bodźcem (ganzfield), 

• podpórkę na brodę do badań mfERG,

• urządzenia peryferyjne (Rys. 4).

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy zestaw do wykona-

nia badań elektrofizjologicznych EP-1000 firmy Tomey.

Zarówno z technicznego, jak i medycznego punktu widzenia 

metodyka badań elektrofizjologicznych w  diagnostyce okuli-

stycznej musi uwzględniać pewne specyficzne czynniki i  uwa-

runkowania. W szczególności powinniśmy wziąć pod uwagę:

• źródło sygnału,

• charakterystykę sygnału,

• zakłócenia,

• wymagania dotyczące stymulacji układu wzrokowego,

Rys. 1 Budowa gałki ocznej człowieka 

Źródło: http://diabetyk.pl/.

Rys. 2 Schemat drogi wzrokowej

Źródło: https://medical dictionary.thefreedictionary.com/_/viewer.aspx?path=Mos-

byMD&name=visual-pathway.jpg&url=https%3A%2F%2Fmedical-dictionary.

thefreedictionary.com%2Fvisual%2Bpathway)

Rys. 3 Schematyczna budowa siatkówki oka z pokazaniem komórkowego źródła składowych morfolo-

gicznych sygnału

Źródło: http://www.okulistyka.com.pl/_okulistyka/edu/34.pdf.
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• technika odprowadzenia sygnału,

• wymagania związane z bezpieczeństwem pacjenta i perso-

nelu obsługującego aparaturę,

• czynniki warunkujące wykonanie testu zależne od osoby 

badanej,

• potrzeby związane z normowaniem wyników badań,

• standaryzacja technik badawczych [4].

Obecne standardy ISCEV

Celem standaryzacji jest ujednolicenie metodyki badań elektro-

fizjologicznych narządu wzroku, co ma pozwolić na uzyskanie 

większej rzetelności wykonywanych badań oraz porównywalności 

wyników otrzymywanych w poszczególnych pracowniach wykonu-

jących elektrofizjologię. Od 1986 roku ISCEV (International Society 

for Clincal Electrophysiology of Vision) i jego komitet standaryzacyj-

ny – ISC (International Standarisation Committee) publikują kolejne 

standardy dotyczące najczęściej przeprowadzanych badań. Publi-

kowane są też rekomendacje i zalecenia dla nowych, jeszcze nieob-

jętych unormowaniem technik badawczych, takich jak np.: mfERG 

(Multifocal ERG – elektroretinografia wieloogniskowa).

Standardy zawierają też wymagania dotyczące przygotowy-

wania raportów zawierających wyniki badań. Ważną rolę odgry-

wają osobno publikowane wytyczne co do kalibracji aparatury 

i kontroli jakości jej parametrów technicznych, a także zalecenia 

dotyczące wprowadzania właściwych procedur [5].

Metodyka badania  
wzrokowych potencjałów wywołanych 

(VEP, VER) – standard VEP

Wzrokowe potencjały wywołane VEP (Visual Evoked Potentials, 

Visual Evoked Response), powstające w  ośrodkach wzrokowych 

kory mózgowej (pole 17), są odpowiedziami elektrycznymi na 

bodziec świetlny, których parametry (amplitudy, latencje fal, 

relacje między nimi) dostarczającą informacji o  całej drodze 

wzrokowej, poczynając od siatkówki, aż do struktur korowych. 

Uważa się, że odpowiedzi te reprezentują zsynchronizowaną 

działaniem bodźca aktywność milionów neuronów korowych.

Sygnały VEP odzwierciedlają pośrednio stan centralnej części siat-

kówki jako pierwszego poziomu w układzie wzrokowym, odpowie-

dzialnego za odbiór i wstępne przetwarzanie bodźców świetlnych.

W praktyce klinicznej, zależnie od rodzaju stymulacji świetl-

nej, wyróżnia się dwa typy odpowiedzi VEP: wzrokowe potencja-

ły wywołane przy stymulacji błyskowej FVEP (Flash VEP) i przy 

stymulacji wzorcem PVEP (Pattern VEP) [2, 4, 6].

PVEP

Badanie wykonujemy zawsze dla każdego oka oddzielnie. Nieba-

dane oko przykrywamy czarną przepaską lub w przypadku pacjen-

tów z  okularami – za okulary wkładamy przesłonkę. Do badania 

wykorzystujemy trzy elektrody, przyklejane w odpowiednich miej-

scach na głowie. Pacjent siedzi naprzeciwko monitora komputero-

wego w odległości 80 cm. Na monitorze wyświetlana jest czarno-

-biała szachownica. Podczas badania szachownica porusza się, na 

jej środku znajduje się czerwony krzyżyk, na którym pacjent powi-

nien skupić wzrok (Rys. 5). Jeśli pacjent nosi okulary, nie zdejmuje 

ich do badania. Do badania nie zakraplamy oczu. W zależności od 

stopnia współpracy badanie trwa ok. 10-15 minut [5]. Wykres pra-

widłowego zapisu VEP Pattern przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 4 Aparat do wykonania badań elektrofizjologicznych

Źródło: https://www.mdt.pl/elektrofizjolograf-ep-1000.

Rys. 5 Schemat badania VEP Pattern 

Źródło: Materiały z kursu elektrofizjologii Roland Hands-On-Cpurse 2017, 07.04.2017, 

Berlin.

Rys. 6 Wykresy prawidłowego zapisu VEP Pattern wg standardu ISCEV

Źródło: Documenta Ophthalmologica.
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FVEP wywołane błyskiem („flash”)

To szczególna odmiana badania VEP ze względu na rodzaj stoso-

wanego bodźca – błysku (flash). Podczas badania pacjent opiera 

głowę o podbródek czaszy (w przypadku małych dzieci można 

badanie wykonać w  niewielkiej odległości od czaszy). Podczas 

badania w czaszy pojawia się migoczące światło – podobne do 

lampy błyskowej lub błysku flesza aparatu fotograficznego. 

Pacjent podczas badania patrzy na wprost przed siebie i mruga 

normlanie, jak zachodzi potrzeba (Rys. 7). W zależności od stop-

nia współpracy badanie trwa ok. 10-15 minut [2, 4, 6]. Wykres 

prawidłowego zapisu VEP Flash rzedstawiono na rysunku 8.

Metodyka badania elektroretinografii

Elektroretinografia ERG (Electroretinography) jest badaniem 

służącym do oceny globalnej funkcji siatkówki, w szczególności 

funkcji czopków i  pręcików oraz komórek warstw środkowych 

siatkówki. Czopki pracują w  średnich i  wysokich natężeniach 

światła i są także odpowiedzialne za zdolność rozróżniania barw. 

Pręciki funkcjonują natomiast w niskich natężeniach światła i ce-

chują się bardzo wysoką wrażliwością na światło. Po odpowied-

niej adaptacji oka możliwe jest przeprowadzenie niezależnej 

oceny dla obu typów receptorów. Jeżeli zastosujemy adaptację 

dzienną, zwaną fotopową, działając światłem o wysokim natę-

żeniu, uzyskamy odpowiedź czopkową. Zastosowanie adaptacji 

nocnej, zwanej skotopową, wyzwala aktywność pręcików, nie 

aktywuje natomiast czopków [2, 4].

Standardowe badanie ERG wykonywane jest według zaleceń 

ISCEV (International Society of Clinical Electrophysiology of Vision). 

Pierwszy standaryzowany protokół opracowano w  1989 roku. 

Wraz z rozwojem technologicznym ulegał on modyfikacjom zna-

cząco po raz pierwszy w 2008 roku, a obecnie stosowana wersja 

wprowadzona została w 2015 roku. Obejmuje ona rozszerzenie 

źrenic pacjenta, preadaptację (20 minut adaptacji nocnej przed 

badaniem systemu pręcikowego, 10 minut adaptacji dziennej 

przed zapisem odpowiedzi czopkowych), a wreszcie wykonanie 

poszczególnych testów z  zastosowaniem fiksacji [5]. Zgodnie 

z tym standardem w pełnym badaniu ERG powinno się uzyskać 

sześć zapisów:

• 0.01 ERG w adaptacji nocnej (odpowiedź pręcikowa),

• 3.0 ERG w adaptacji nocnej (tzw. odpowiedź łączona: czop-

kowo-pręcikowa),

• 3.0 ERG w  adaptacji nocnej (potencjały oscylacyjne, od-

zwierciedlającą funkcję fotoreceptorów),

• potencjały oscylacyjne w  adaptacji nocnej (pochodzące 

głównie z komórek amakrynowych),

• 10.0 ERG w adaptacji dziennej (odpowiedź czopkowa, zdo-

minowana przez te receptory), 

• 30 Hz migoczący ERG w adaptacji dziennej (odpowiedź sys-

temu czopkowego na migoczący bodziec świetlny „flicker”). 

Badanie wykonuje się przy tzw. czaszy ganzfeld. Do badania 

wykorzystuje się elektrody rogówkowe (nitkowe – DTL), umiesz-

czane na powierzchni rogówki po znieczuleniu oka. Dodatkowo 

stosuje się elektrody skórne – kubkowe: bierne (odniesienia), 

umieszczane w kącikach oczu okolicy skroniowej oraz uziemia-

jące, zakładane na czole lub uchu osoby badanej (Rys. 9) [5, 6].

Wynikiem zapisu jest tzw. krzywa ERG, która powstaje na pod-

stawie pomiaru potencjału czynnościowego, zmierzonego za 

pomocą specjalistycznych elektrod. Składowe zapisu stanowią 

Rys. 7 Schemat badania VEP Flash

Źródło: Materiały z kursu elektrofizjologii Roland Hands-On- Course 2017, 07.04.2017, Berlin.

Rys. 8 Wykresy prawidłowego zapisu VEP Flash wg standardu ISCEV

Źródło: Documenta Ophthalmologica.

Rys. 10 Wykresy sześciu podstawowych zapisów ERG wg standardu ISCEV

Źródło: Documenta Ophthalmologica.

Rys. 9 Schemat badania elektroretinografii (ERG)

Źródło: materiały z kursu elektrofizjologii Roland Hands-On-Course 2017, 07.04.2017, Berlin.
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wychylenia dodatnie oraz ujemne, które graficznie odzwiercie-

dlają czynność bioelektryczną różnych części siatkówki.

Fala a  jest wynikiem hiperpolaryzacji zewnętrznych członów 

fotoreceptorów siatkówki, tj. czopków i pręcików, na wykresie 

widoczna jako pierwsze ujemne wychylenie.

Fala b  ma swoje źródło w  warstwie jądrzastej wewnętrznej 

siatkówki (komórki dwubiegunowe i komórki Müllera), stanowi 

dodatnie wychylenie.

Fala c związana jest z hiperpolaryzacją komórek nabłonka barw-

nikowego (RPE) i komórek Müllera. Jest późną pozytywną odpowie-

dzią, jej szczyt pojawia się od 2-10 s po zadziałaniu bodźca (Rys. 10). 

Główne wskazania do badania ERG stanowią: choroby siat-

kówki i plamki o podłożu genetycznym, toksyczne uszkodzenie 

siatkówki i plamki, obniżenie ostrości wzroku o niewyjaśnionej 

przyczynie, brak korelacji pomiędzy dolegliwościami pacjenta 

a obrazem klinicznym oraz ocena funkcji siatkówki przy nieprze-

zroczystych ośrodkach optycznych [2, 4-6].

Metodyka badania elektroretinogramu 
stymulowanego wzorcem – PERG

Tradycyjny, błyskowy ERG nie reprezentuje aktywności najbar-

dziej wewnętrznych warstw siatkówki, tj. warstwy zwojowej. 

Elektroretinogram u pacjentów z  jaskrą i uszkodzeniem nerwu 

wzrokowego wykazuje normalne wartości [4]. W celu poznania 

funkcji komórek zwojowych siatkówki stosuje się szczególny ro-

dzaj badania ERG – PERG (pattern ERG).

PERG mierzy biopotencjały, które powstają w  obrębie siat-

kówki na skutek stymulacji bodźcem naprzemiennej szachownicy 

o  stałej średniej luminescencji. Ponieważ PERG stanowi lokalną 

odpowiedź tylko z obszaru siatkówki objętej wzorcem stymulacji, 

może być stosowany jako wrażliwy wskaźnik zaburzenia funkcji 

plamki i  odzwierciedla zintegrowanie odpowiedzi fotorecepto-

rów, komórek dwubiegunowych i zwojowych siatkówki. Składo-

we zapisu PERG stanowią fala N35, P50 oraz N95. Przyjmuje się, że 

70% składowej fali P50 stanowi odpowiedź z komórek zwojowych 

siatkówki, a  pozostała część sygnału jest generowana dystalnie 

i obejmuje fotoreceptory czopkowe plamki. Fala N95 natomiast 

w 100% stanowi odpowiedź z komórek zwojowych [7]. 

Badanie PERG przeprowadzane jest według standardów 

ISCEV. Wykonuje się je w  warunkach typowego oświetlenia 

pomieszczenia, źrenic się nie rozszerza. Tak samo jak w  przy-

padku badania ERG, po wcześniejszym znieczuleniu rogówki 

zakładane są elektrody czynne – nitkowe, elektroda odniesienia 

– powierzchniowa złota elektroda kubkowa, mocowana przy ze-

wnętrznym kącie oka, oraz elektroda uziemiająca – mocowana 

na czole lub uchu pacjenta.

Klinicznie PERG może być zastosowany u pacjentów z niepra-

widłowymi odpowiedziami PVEP w  celu ustalenia, czy istnieje 

zaburzenie funkcji centralnej siatkówki, a zatem rozróżnienia, czy 

przyczyną zmian w PVEP jest choroba plamki czy choroba n. II. 

Może być również stosowany do wykrywania i monitorowania 

zaburzeń komórek zwojowych siatkówki powstałych z przyczyn, 

takich jak jaskra, neuropatie n. II lub pierwotne choroby komó-

rek zwojowych. Z tego powodu PERG ma wartość kliniczną za-

równo w praktyce neurologicznej, jak i okulistycznej [7].

Rys. 11 Wynik zapisu PERG. Wykresy zapisu PERG wg standardu ISCEV

Źródło: Documenta Ophthalmologica.

Metodyka badania  
Multifocal ERG-mf ERG

Elektroretinogram wieloogniskowy, bo tak w  pełni brzmi na-

zwa badania mfERG, został opracowany w  celu umożliwienia 

topograficznego pomiaru bioelektrycznej aktywności siatków-

ki. Odpowiedzi te są rejestrowane za pomocą elektrod rogów-

kowych, podobnie jak w  przypadku całopolowego ERG. Różni 

je charakter bodźca i  forma analizy sygnału [11]. W  trakcie ba-

dania mfERG wiele obszarów siatkówki (najczęściej 61 lub 103) 

jest stymulowanych przez wielokrotnie powtarzane sekwencje 

w tym samym czasie (Rys. 12). Odpowiedzi z różnych regionów 

siatkówki są zapisywane jednocześnie, co stanowi ulepszenie 

metody eletroretinogramu błyskowego ERG, który prezentu-

je tylko zsumowaną odpowiedź z całej siatkówki, ale nie może 

zarejestrować lokalnej odpowiedzi. Należy jednak pamiętać, że 

przy podejrzeniu uszkodzenia dużej części siatkówki lub uszko-

dzeniu pręcików trzeba koniecznie wykonać ERG [13]. 

Metoda ta przedstawiona została po raz pierwszy w publikacji 

w 1992 roku, gdzie Sutter i Tran opisali topografie tzw. first order 

kernel (FOK) lub kernel pierwszego rzędu. FOK jest uśrednionym 

przebiegiem potencjału szczególnego, małego ogniska lub pola 

siatkówki, stymulowanego odmiennie, czyli losowo oraz nieza-

leżnie od sąsiadujących pól siatkówki [10]. 

Tabela 1 Schemat postępowania dla badań elektrofizjologicznych

Normal Normal P50 normal 
N95 normal P50 abnormal P50 abnormal

PVEP PVEP PVEP ERG ERG

NORMAL ABNORMAL ABNORMAL NORMAL ABNORMAL

BEZ ZMIAN DYSFUNKCJA 
n. II

DYSFUNKCJA 
n. II MAKULOPATIA DYSFUNKCJA 

SIATKÓWKI

Źródło:  G.E. Holder: Pattern Electroretinography (PERG) and Integrated Approach to Visual 

Pathway Diagnosis, Progres in Retinol and Eye Research, 20(4), 2001, 531-561.
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Idea wieloogniskowego ERG (mfERG) jest oparta na użyciu 

korelacji krzyżowych z  wykorzystaniem techniki niezależnych 

przebiegów impulsowych o  charakterze binarnych ciągów 

pseudolosowych maksymalnej długości, tzw. m-sequences. 

Wieloogniskowy ERG jest zbiorem odpowiedzi pochodzących 

z  lokalnej stymulacji wielu pól siatkówkowych, wyekstrahowa-

nych z globalnej odpowiedzi ERG drogą matematycznej redukcji.

Każda odpowiedź ogniskowa (każdego elementu mozaiki 

sześciokątów) jest obliczana i  kreowana jako rezultat korelacji 

między m-sequences a  cyklem odpowiedzi w  jednostce czasu. 

Odpowiedź stanowi first order kernel (FOK). 

Przebieg badania

Przygotowanie pacjenta rozpoczynamy od podania kropli roz-

szerzających źrenicę (roztworu 1% Tropicamidu). Przed rozpo-

częciem badania należy przeprowadzić tzw. preadaptację w po-

mieszczeniu z normalnym oświetleniem (nie krócej niż 15 minut). 

Badanie przeprowadza się w  warunkach tzw. przydymionego 

światła. W  przypadku mfERG stosuje się te same elektrody jak 

w  przypadku ERG, tj. elektrody czynne – nitkowe DTL, elektro-

dy bierne – kubkowe, mocowane na skórze w pobliżu kącika oka 

oraz elektrodę uziemiającą – kubkową mocowaną na środku czo-

ła badanego. Istotnym elementem jest korekcja wady refrakcji 

oka badanego. Zapewnia się pacjentowi wygodną pozycję przed 

ekranem monitora, z podpórką pod brodę i z regulacją wysokości 

siedziska krzesła. Badania wykonuje się oddzielnie dla każdego 

oka. Dla prawidłowego przeprowadzenia badania jest stała kon-

trola fiksacji pacjenta, czyli by wzrok utrzymany był w centralnym 

punkcie ekranu (czerwony krzyżyk). Na monitorze wyświetlane 

są pola o  rozmiarach rosnących obwodowo. Daje to możliwość 

– dzięki dość skomplikowanemu systemowi obliczeń matema-

tycznych – otrzymania 61-103 odpowiedzi (w zależności od ilości 

wyświetlanych pól). To z kolei umożliwia uzyskanie topograficz-

nej mapy odpowiedzi, którą następnie można odwzorowywać 

w postaci pól barwnych lub w postaci tzw. obrazu 3D (Rys. 13). 

Zastosowanie

Ze względu na możliwość oceny sy-

gnału na obszarze 60 centralnych 

stopni siatkówki elektroretinogram 

wieloogniskowy jest doskonałym 

narzędziem do wykrywania i moni-

torowania chorób plamki, a dokład-

nie obiektywnej i  ilościowej ocenie 

funkcji czopków i pręcików [11].

Badanie mfERG wykonujemy u  pa-

cjentów w przypadku:

•  dystrofii wrodzonych (choroba 

Stargarda, dystrofia czopkowa, 

choroba Besta),

•  makulopatie o  niewyjaśnionej 

etiologii,

•  obniżenie ostrości wzroku o nie-

znanej przyczynie,

•  choroby plamki o różnej etiolo-

gii,

•  zaburzenia widzenia barwnego,

•  polekowe uszkodzenie plamki 

np. po Arachinie.

Tabela 2 przedstawia różnice po-

między badaniem ERG i mfERG.

Rys. 12 Prezentowany w trakcie badania mfERG układ sześciokątnych bodźców stymulujących. Na mo-

delu A – 61 wyświetlanych sześciokątów, w układzie B – 103 sześciokąty

Źródło: Documenta Ophthalmologica.

Rys. 13 Zapis badania mfERg – panel A, mapa śladów z 61 sześcianami (oko lewe) i B – 103 sześciany (oko prawe). C i D mapa odpowiedzi 

lokalnych w wersji 3D

Źródło: Documenta Ophthalmologica.
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Tabela 2 Różnice między badaniem ERG i mfERG

ERG mfERG

Ocenia globalną funkcję siatkówki Topograficzny pomiar aktywności 
siatkówki

Odpowiedź na jeden pojedynczy 
bodziec (błysk świetlny)

Zbiór odpowiedzi zliczonych drogą 
matematycznych obliczeń

Odpowiedź okołodołkowa Mapy lokalnych odpowiedzi  
regionu dołka i okolicy  
okołodołkowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie standardów ISCEV.

Metodyka badania elektrookulografii EOG

Elektrookulografia (EOG) wykorzystywana jest, podobnie jak 

ERG, do oceny niektórych chorób plamki żółtej. Określany po-

tencjał czynnościowy rejestrowany jest przy wymuszonych ru-

chach oka, a jego amplituda zależy od położenia gałki ocznej. 

EOG jest testem elektrofizjologicznym służącym ocenie funk-

cji zewnętrznych warstw siatkówki i  nabłonka barwnikowego 

(RPE), który rejestruje zmiany w  potencjale RPE podczas fazy 

ciemności i jasności [11]. Istnieje różnica w potencjale elektrycz-

nym między przednim a tylnym odcinkiem oka, zwanym stałym 

potencjałem oka. Jego źródłem jest głównie nabłonek barwni-

kowy siatkówki. Zmiana potencjału stałego oka może być wywo-

łana przez adaptację siatkówki do zmiany oświetlenia otoczenia 

[13]. Po wyłączeniu światła stały potencjał oka ulega obniżeniu 

przez 8 do 10 minut. Ponowne włączenie światła wywoła obni-

żenie potencjału stałego oka przez 60-75 sekund. Jest to tzw. 

szybka oscylacja, która pojawia się na wykresie w postaci małe-

go wychylenia fazy EOG w adaptacji fotopowej. Następnie przez 

kolejne 7 do 14 minut dochodzi do znacznego wzrostu potencja-

łu. Pik świetlny jest wynikiem wzrostu poziomu wolnych jonów 

Ca wewnątrz komórek. Uwalniane są one z  endoplazmatycz-

nego reticulum, a regulacja ta zależna jest od relacji pomiędzy 

Bestrophiną a kanałami chlorkowymi błony podstawnej. Zmiany 

stałego potencjału oka w różnych warunkach oświetlenia są za-

leżne od zmiany przepuszczalności jonów w błonie podstawnej 

RPE regulowanej częściowo przez gen BEST 1. Na podstawie 

wyników odpowiedzi składowej wrażliwej i niewrażliwej na świa-

tło oblicza się współczynnik Ardena [13].

Współczynnik Ardena AR (Arden Ratio) oznacza stosunek ampli-

tud potencjałów w  jasności (wartość maksymalnej amplitudy) do 

amplitud potencjałów w ciemności (wartość minimalnej amplitudy).

Wartości ocenie się następująco: 

• < 1,5 nienormalnie niskie, 

• 1,5-2,0 borderline, wartości subnormalne, wymagające ob-

serwacji,

• > 2,0 wartość prawidłowa.

Na rysunku 15 przedstawiono prawidłowy wynik badania EOG.

Badanie EOG wykonuje się głównie u pacjentów ze schorzenia-

mi, które przebiegają z zaburzeniem funkcjonowania kompleksu 

nabłonka barwnikowego i warstwy receptorowej siatkówki. 

Przebieg badania

Badanie wykonywane jest przy rozszerzonej źrenicy. Pierwszym 

etapem jest preadaptacja w świetle pokojowym ( jasne pomiesz-

czenie) około 30 minut przed badaniem. Elektrody przykleja się 

na skórę przy kącikach oczu, po dwie dla każdego oka oraz jedną 

elektrodę uziemiającą na środku czoła. Pacjent siedzi z  głową 

opartą o podpórkę w czaszy i porusza oczami za zapalającymi się 

czerwonymi diodami. Przez 15 sekund każdej minuty badania, 

podążając za światłami, wykonuje naprzemienne ruchy oczami 

prawa-lewa. 30 pozostałych sekund to przerwa. Badanie trwa 

30 minut i składa się z 2 faz: 15 minut w jasności, 15 w ciemności. 

Podsumowanie

Badania elektrofizjologiczne narządu wzroku stanowią cenny 

aspekt diagnostyczny w  okulistyce. Wymagają one nie tylko 

czasu, ale także i szerokiej wiedzy na temat rejestracji i analizy 

biosygnału. Prawidłowo przeprowadzone pozwalają na diagno-

zowanie i monitorowanie wielu jednostek chorobowych związa-

nych z całą drogą wzrokową.

Tabela 3 przedstawia porównanie warunków technicznych dla 

poszczególnych badań elektrofizjologicznych narządu wzroku. 

Rys. 14 Układ elektrod naskórnych przyklejanych w kącikach oczu pacjenta. W trak-

cie badanie pacjent wodzi wzrokiem za czerwonym punktem w lewo (zdjęcie a) i pra-

wo (zdjęcie b)

Źródło: Documenta Ophthalmologica.

Rys. 15 Zapis badania EOG (oko prawe) za pomocą aparatu Tomey

Źródło: Pracownia Elektrofizjologii eRetina, Poznań.
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Streszczenie

Przeszczep tkanki kostnej jest powszechnie znaną i skutecz-

ną metodą wypełniania ubytków osteolitycznych powsta-

łych w wyniku urazów, działań chirurgicznych oraz stanów cho-

robowych (torbiele, zapalenie przyzębia). Jednym z kluczowych 

problemów związanych z tym zabiegiem jest ograniczenie ilości 

materiału możliwego do pobrania przez operatora od pacjenta. 

Ponadto zabieg na miejscu dawczym wiąże się z dodatkową raną 

kostną oraz może stanowić problem zarówno estetyczny, jak 

i  funkcjonalny. Rozwiązaniem wymienionych problemów może 

być zastosowanie autogennych tkanek twardych zęba pacjenta. 

Zawierają one biozgodną macierz zębinową charakteryzującą się 

wysokiego rzędu podobieństwem histologicznym i biochemicz-

nym do tkanki kostnej. Możliwość zastosowania materiału zębo-

wego do wypełniania ubytków kostnych nie jest rozwiązaniem 

nowym – temat ten podejmowany był już w 1967 roku w bada-

niach nad właściwościami osteogennymi demineralizowanego 

materiału zębowego i rozwijany jest po dziś dzień. Obecnie do 

odbudowy tkanki kostnej wykorzystywany jest również materiał 

o pełnej zawartości frakcji mineralnej, którego użycie znacznie 

skraca czas zabiegu. W pracy przedstawiono właściwości auto-

gennego materiału zębowego oraz sposób jego uzyskiwania.

Słowa kluczowe: autogenny granulat zębinowy, młynek zębi-

nowy, augmentacja
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Abstract

Bone tissue graft is a  commonly recognised and efficient 

method of filling osteolitic cavities resulting from injuries, 

surgical procedures and lesions (cysts, periodontitis). One of 

the most crucial problems related to this procedure is the limita-

tion of grafting material obtainable from the patient’s tissues. 

Moreover, graft donoring site operation is associated with an 

additional bone wound and might result in an aesthetical as well 

as functional problems. A solution for presented difficulties may 

be the use of autogenous tooth’s hard tissues, which contain 

biocompatible dentin matrix of a high histological and biochem-

ical similarity to bone tissue. The possibility of using dental ma-

terial for filling bone cavities is not a new solution – the osteo-

genic properties of demineralised dentin material were already 

examined in 1967 and this concept is still developing. Currently, 

a material with a full content of the mineral fraction is used for 

regeneration of bone tissues, which shortens the time of proce-

dure significantly. The paper presents the properties of autolo-

gous dental material and a method of its obtaining.

Key words: autogenous dentinal granulate, dentinal grinder, 

augmentation
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Wprowadzenie

Przeszczep tkanki kostnej jest powszechnie znaną i  skuteczną 

metodą wypełniania ubytków osteolitycznych powstałych w wy-

niku urazów, działań chirurgicznych oraz stanów chorobowych 

(torbiele, zapalenie przyzębia). Jednym z kluczowych problemów 

związanych z  tym zabiegiem jest ograniczenie ilości materiału 

możliwego do pobrania przez operatora od pacjenta. Ponadto 

zabieg na miejscu dawczym wiąże się z  dodatkową raną kostną 

oraz może stanowić problem zarówno estetyczny, jak i  funkcjo-

nalny. Rozwiązaniem wymienionych problemów może być zasto-

sowanie autogennych tkanek twardych zęba pacjenta. Zawierają 

one biozgodną macierz zębinową charakteryzującą się wysokiego 

rzędu podobieństwem histologicznym i biochemicznym do tkan-

ki kostnej (zawartość fosforanowej frakcji mineralnej, kolagenu 

typu I, NCP oraz czynników wzrostu, głównie BMP) [1, 2].

Możliwość zastosowania materiału zębowego do wypełniania 

ubytków kostnych nie jest rozwiązaniem nowym – temat ten po-

dejmowany był już w 1967 roku w badaniach nad właściwościami 

osteogennymi demineralizowanego materiału zębowego i  roz-

wijany jest po dziś dzień (modyfikacje procesu demineralizacji, 

skrócenie czasu obróbki). Pierwsze odnotowane w bazie Pubmed 

zastosowanie zdemineralizowanego materiału zębowego (allo-

gennego) u ludzi miało miejsce w 1975 roku (autogennego, w 2003 

roku). W  2015 roku przeprowadzono prawdopodobnie pierwsze 

badania dotyczące zastosowania auto-FDT (Freshly Demineralised 

Tooth) – metody opartej na demineralizacji przy fotelu (czas proce-

su demineralizacji został skrócony do około 2 godzin) [3, 4].

Obecnie do odbudowy tkanki kostnej wykorzystywany jest 

również materiał o pełnej zawartości frakcji mineralnej, którego 

użycie znacznie skraca czas zabiegu.

Właściwości histologiczne, 
biochemiczne i mikrobiologiczne 

autogennego materiału zębowego

Histologicznie wyróżniamy trzy tkanki twarde zęba – szkliwo, zę-

binę i cement korzeniowy (kostniwo) – charakteryzujące się coraz 

to mniejszą zawartością związków mineralnych (szkliwo – 96%, 

zębina – 65%, kostniwo – 45-50%). Zawartość substancji nieorga-

nicznych w  zębinie odpowiada ich udziałowi w  budowie kości 

wyrostka zębodołowego (65%). Wśród substancji mineralnych 

budujących tkanki twarde wyróżniamy 5 odmian fosforanów 

– hydroksyapatyt (HA), fosforan trójwapniowy (TCP), fosforan 

ośmiowapniowy (OCP), amorficzny fosforan wapnia (ACP) i fos-

foran dwuwapniowy. Wszystkie z nich wykazują właściwości re-

modelujące tkankę kostną. Głównym budulcem zarówno tkanek 

twardych zęba, jak i  kości są kryształy hydroksyapatytu, które 

stanowią 70% masy zębiny. Szkliwny HA charakteryzuje się du-

żymi kryształami odpowiadającymi za retencję uzyskanego ma-

teriału, zaś zębinowy HA jest drobnokrystaliczny, co umożliwia 

resorpcję materiału z  następowym zastępowaniem go młodą 

tkanką kostną oraz wywołuje działanie osteokondukcyjne [5, 6].

Wśród związków organicznych stanowiących budulec zębiny i ce-

mentu największy udział (90%) ma kolagen typu I. Pozostałych 10% 

stanowią białka niekolagenowe (NCP), czynniki wzrostu (GF) oraz 

inne substancje – biopolimery, lipidy, cytryniany i mleczany. Do NCP 

zaliczamy fosfoforyny (stanowią największą frakcję NCP), sialopro-

teiny, glikoproteiny, proteoglikany, osteopontynę (OPN), osteokal-

cynę, białko matrycy zębiny-1 (DMP-1) oraz czynniki transkrypcyjne 

Osterix (Sp7) i Clofα1 (RunX2) odpowiedzialne za różnicowanie się 

komórek w  kierunku osteoblastów i  finalnie osteocytów oraz ha-

mujące różnicowanie się chondrocytów. NCP wykazują rozmaite 

funkcje – osteokalcyna, osteonektyna, fosfoforyny, sialoproteiny 

i DMP-1 biorą udział w mineralizacji macierzy kostnej, a osteopon-

tyna ma działanie osteogenne (odpowiada za różnicowanie się 

osteoblastów), jak również umożliwia remodeling kości (umożliwia 

adherencję osteoklastów). Szczególne zadanie w procesie minera-

lizacji pełnią fosfoforyny, które odpowiedzialne są za wiązanie się 

z włóknami kolagenowymi. Wśród GF obecnych w zębinie możemy 

wymienić BMP, IGF-I, IGF-II, PDGF, FGF i TGF-β. Niesamowicie istotną 

rolę pełnią białka morfogenetyczne kości, wykazujące właściwości 

osteoindukcyjne. Należy jednak nadmienić, iż same BMP ze wzglę-

du na wysoką rozpuszczalność w płynach tkankowych nie wykazują 

tych właściwości – niezbędne jest ich powiązanie z nośnikiem, który 

będzie regulował ich uwalnianie, stanowił rusztowanie oraz chronił 

przed degradacją i inaktywacją. Obecnie za najlepsze nośniki uwa-

żane są TCP oraz kolagen typu I [7, 8, 9].

Według danych producenta, materiał autogenny pochodzenia 

zębowego po zalecanym przygotowaniu jest mikrobiologicznie 

czysty, co zapewniają kąpiel w alkalicznym roztworze alkoholu oraz 

ewentualne dodatkowe prażenie. Badania dotyczące tej materii 

przeprowadzone przez Wojtowicza i  wsp. wykazały jednakowoż 

dodatnie posiewy próbek pochodzących z  zębów zatrzymanych 

w 100% prób (n = 15), a z zębów w stanie zgorzelinowego rozpadu 

miazgi w 95% prób (n = 20). W obu grupach uzyskano wzrost zarów-

no bakterii aerobowych, jak i anaerobowych. Tylko 5% prób prepa-

ratów mielonych zębów przygotowanych w celu autotransplantacji 

można było uznać za mikrobiologicznie czyste. W posiewach ziden-

tyfikowano szczepy należące do rodzajów: Bacillus spp., Corynebac-

terium spp., Lactobacillus spp., Paenibacillus spp., Staphylococcus spp. 

oraz Streptococcus spp. W przeprowadzonych badaniach materiału 

nie poddano dodatkowej procedurze dekontaminacyjnej polega-

jącej na umieszczeniu wilgotnego granulatu na elektrycznej płycie 

grzewczej w temperaturze 140°C na 5 minut [10, 11]. 

Oczywistym jest, iż jama ustna nie stanowi sterylnego pola 

operacyjnego, a bytująca w niej flora bakteryjna charakteryzuje 

się znacznym zróżnicowaniem, co zwiększa ryzyko kontaminacji 

innych materiałów kościozastępczych (pochodzenia ksenogen-

nego czy allogennego sterylizowanych radiacyjnie).

Metoda wytwarzania i opis  
młynka zębinowego

Do wytwarzania autogennego materiału zębowego wykorzy-

stywanego w procedurze GBR wykorzystywane jest urządzenie 
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Smart Dentin Grinder®. Materiał, w  postaci granulatu, uzyski-

wany jest poprzez odpowiednią obróbkę zębów, usuniętych 

z przyczyn periodontologicznych, ortodontycznych lub nieprzy-

datnych funkcjonalnie trzecich zębów trzonowych, nieleczonych 

uprzednio endodontycznie lub leczonych, z  których usunięto 

materiał wypełniający system kanałowy (Rys. 1). Wybrany przez 

operatora ząb musi zostać odpowiednio przygotowany poprzez 

usunięcie obecnych wypełnień oraz uzupełnień protetycznych, 

oczyszczenie powierzchni z  kamienia nazębnego, osadów oraz 

pozostałości więzadła przyzębnego, jak również usunięcie 

zniszczonych próchnicowo tkanek oraz przebarwionej zębiny 

(Rys. 2). Tak przygotowany ząb może zostać poddany obróbce 

w  urządzeniu Smart Dentin Grinder®, którego działanie oparte 

jest na rozdrabnianiu zęba i przesiewaniu tak powstałego granu-

latu z wykorzystaniem ruchów wibrujących i systemu sit o różnej 

średnicy (proces ten trwa około 20 sekund) (Rys. 3). Uzyskany 

granulat charakteryzuje się rozmiarem ziarna rzędu 300-1200 

mikrometrów i jest powtarzany kilkukrotnie w celu minimalizacji 

strat materiału (w przedstawionym procesie zwiększa on swoją 

objętość ponad dwukrotnie w stosunku do wyjściowej objętości 

tkanek twardych usuniętego zęba) (Rys. 4). Tak przygotowany 

granulat zostaje poddany działaniu 20%-30% alkalicznego roz-

tworu alkoholu etylowego zawierającego 0,5 M Ca(OH)2, co ma 

na celu oczyszczenie materiału z bakterii oraz ich toksyn, po czym 

następuje dwukrotne przemycie sterylnym, zbuforowanym roz-

tworem soli fizjologicznej. Dodatkowo materiał można poddać 

obróbce termicznej (prażenie przez 5 minut na elektrycznej pły-

cie grzewczej w temperaturze 140°C). Uzyskiwany jest wówczas 

materiał suchy (Rys. 5), który może zostać zmieszany z innym ma-

teriałem kościozastępczym, jak również zwilżony krwią żylną lub 

osoczem bogatopłytkowym (PRP – Platelet-Rich Plasma) pacjenta. 

Rys. 1 Materiał wyjściowy w postaci usuniętych zębów pacjenta

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 2 Materiał wyjściowy po oczyszczeniu, przygotowany do 

zmielenia

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 3 Młynek zębinowy

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 4 Uzyskany granulat zębinowy

Źródło: Archiwum autorów.

Rys. 5 Materiał po wysuszeniu, gotowy do zmieszania z  innym 

materiałem kościozastępczym lub osoczem pacjenta

Źródło: Archiwum autorów.
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Zastosowanie zarówno PRP, jak i PRF wraz z materiałem augmen-

tacyjnym znacznie przyspiesza waskularyzację materiału, działa-

jąc stymulująco na osteointegrację [12, 13, 14].

Zastosowanie materiału autogennego

Brak jest znaczących różnic w  pracy z  autogennym materiałem 

zębowym w  porównaniu z  innymi materiałami kościozastępczy-

mi. Postać granulatu wymaga delikatnej kondensacji, bez nad-

miernego ucisku, co ułatwia wgajanie oraz remodeling kostny. 

Materiał doskonale podtrzymuje tkanki miękkie i ulega wolniej-

szej resorpcji niż kość autogenna, a po wgojeniu stanowi odpo-

wiednią podporę dla implantów (obecność zarówno grubo-, jak 

i drobnokrystalicznego HA). Do zalet należy zaliczyć dużo niższą 

cenę w porównaniu z innymi materiałami kościozastępczymi, ła-

twość pracy oraz właściwości osteoindukcyjne. Substytuty kości 

autogennej pochodzenia zębowego znalazły wiele zastosowań 

klinicznych we współczesnej stomatologii. Eliminują ryzyko zaka-

żenia krzyżowego oraz reakcji alergicznych i doskonale poddają 

się remodelingowi kostnemu. Wadą materiału jest ograniczona 

ilość możliwa do pozyskania od pacjenta (zależna od ilości zę-

bów wymagających ekstrakcji, kwalifikujących się do obrobienia), 

a także konieczność pozyskania odpowiedniej aparatury [1, 5, 6]. 

Gama zastosowań dla autogennego materiału zębowego jest 

niezwykle szeroka – jednym z nich są zabiegi z zakresu zachowania 

i augmentacji zębodołu i wyrostka. Zębodół poekstrakcyjny w tych 

zabiegach wypełniany jest materiałem kościozastępczym, który mi-

nimalizuje proces zaniku kości. Udowodniono, że zmiana objętości 

wyrostka po ekstrakcji wynosi w  ciągu pierwszego roku 50%. Ba-

dania radiologiczne przeprowadzone po 90 dniach od wypełnienia 

zębodołu poekstrakcyjnego autogennym materiałem zębowym 

wykazują znaczne różnice w objętości i gęstości tkanki kostnej w po-

równaniu z próbą kontrolną (pozostawienie zębodołu do samoistne-

go wygojenia). Zastosowanie technik zachowania zębodołu stwarza 

dobre warunki do późniejszej implantacji. Kolejnym zastosowaniem 

jest augmentacja wyrostka zębodołowego na wysokość i szerokość, 

gdzie połączenie autogennego materiału zębowego z błoną zapo-

rową hamującą wypełnienie ubytku przez tkanki miękkie daje zado-

walające rezultaty. Materiał zębowy jest także odpowiedni do zabie-

gów podnoszenia dna zatoki szczękowej. Znaczna jej pneumatyzacja 

i nisko schodzący zachyłek zębodołowy często stanowi dodatkowe 

utrudnienie dla umieszczenia implantów. W takich sytuacjach alter-

natywą dla zastosowania krótkich implantów jest zabieg sinus lift 

przeprowadzony metodą otwartą (dostęp boczny poprzez wytwo-

rzone okienko kostne) lub zamkniętą (dostęp przez planowaną lożę 

implantacyjną). Matryca zębinowa jako materiał dobrze integrujący 

się z  tkanką kostną i  znakomicie podtrzymujący błonę Schneidera 

stanowi satysfakcjonujący materiał podpierający implant [15, 16, 17].

Podsumowanie

Autogenny materiał zębowy pozyskiwany z usuniętych, poddanych 

odpowiedniej obróbce zębów pacjenta, stanowi godną polecenia 

alternatywę dla powszechnie stosowanych w  rozmaitych zabie-

gach z  zakresu chirurgii regeneracyjnej materiałów kościoza-

stępczych. Ze względu na swoje pochodzenie charakteryzuje się 

całkowitą biozgodnością, świetnymi cechami osteoindukcyjnymi 

(zawartość BMP) oraz dobrymi właściwościami klinicznymi (zarów-

no pod względem sukcesu zabiegowego – wgajania i remodelingu, 

jak i łatwości pracy z materiałem). Oczywiście jak każdy materiał nie 

jest pozbawiony wad – ograniczenie objętości i  koszty związane 

z zakupem urządzeń do obróbki zębów. Jednakowoż ze względu 

na swoje właściwości histologiczne i biochemiczne stanowi wyso-

ce satysfakcjonujący materiał do GBR w dobie stomatologii opartej 

nie tylko na zachowaniu/odtworzeniu funkcji, lecz również estetyki 

oraz podejściu biologicznym do opracowywanych tkanek. 
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