
ACUSON 
Juniper

Wszystko, 
czego potrzebujesz

ACUSON 
Juniper

Wszystko, 
czego potrzebujesz

ACUSON 
Juniper

Wszystko, 
czego potrzebujesz

Kontrola jakości w ultrasonografii

PET/CT w diagnostyce guzów mózgu

Rezonans magnetyczny w diagnostyce 
patologii stawu kolanowego

Rimage Professional™ 2410

Biostop Ti6Al4V w implantacji

Procedury ortopedyczne z użyciem  
ramienia C

System SPECT do badań całego ciała

Obraz metaboliczny guzów mózgu 
w protonowej spektroskopii MR (1HMRS)

Obraz metaboliczny otępienia w chorobie 
Alzheimera w protonowej spektroskopii MR

Zastosowanie obrazowania termicznego 
w diagnostyce nowotworów piersi

Znaczniki tkankowe w pęcherzu moczowym

Procedury fizyczne przed wykonaniem 
terapii Gamma Knife

Badanie elektrofizjologiczne gałki ocznej – 
elektrookulografia

s. 310



Autoryzowany przedstawiciel fi rmy Accuray w Polsce
TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa, tel. +48 (22) 858-28-19/20 
fax +48 (22) 858-28-12, e-mail: tms@tms.com.pl, website: www.tms.com.pl 

© 2017 Accuray Incorporated. All Rights Reserved. 
Important Safety Information 
Most side effects of radiotherapy, including radiotherapy delivered with Accuray systems, are mild and temporary, often involving fatigue, nausea, and skin irritation. Side effects can be severe, however, leading to pain, alter-
ations in normal body functions (for example, urinary or salivary function), deterioration of quality of life, permanent injury, and even death. Side effects can occur during or shortly after radiation treatment or in the months 
and years following radiation. The nature and severity of side effects depend on many factors, including the size and location of the treated tumor, the treatment technique (for example, the radiation dose), and  the patient’s 
general medical condition, to name a few. For more details about the side effects of your radiation therapy, and to see if treatment with an Accuray product is right for you, ask your doctor.  MKT-ARA-0716-0106(1) 

Nowy system tomoterapii Radixact™.

Duży krok w ewolucji TomoTherapy®. Szybki i 
intuicyjny.  Wyjątkowa konstrukcja łączy w sobie spiralne 
obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 

intuicyjny.  Wyjątkowa konstrukcja łączy w sobie spiralne 
obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 

CyberKnife® – System radochirurgii robotycznej.

Automatycznie śledzi i z submilimetrową precyzją 
dopasowuje napromienianie do ruchu guza.

TMS Distributor_Accuray_2017_rev.indd   1 3/21/17   12:33 PM



Inżynier i Fizyk Medyczny         5/2018          vol. 7 293

spis treści / table of contents

W numerze 5/2018...

– artykuł naukowy – artykuł firmowy

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowa-

nym, indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (50,50), BazTech. 

Publikowane są prace w następujących kategoriach: prace naukowe, ba-

dawcze, studia przypadków, artykuły poglądowe, doniesienia, wywiady, po-

lemiki, artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji 

zawodowych, raporty techniczne i sprawozdania. Zamieszcza również przeglą-

dy literatury przedmiotu, recenzje książek oraz aktualności branżowe.

Nadesłane do redakcji artykuły są recenzowane.

Instrukcje dla autorów dostępne na www.inzynier-medyczny.pl

356

 

Znajdź nas na:
http://www.facebook.com/AlterEgoSeniora
Znajdź nas:
Inżynier i Fizyk Medyczny
www.inzynier-medyczny.pl

331

stopka redakcyjna

KOMITET NAUKOWY / SCIENTIFIC COMMITTEE 

prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki

dr hab. inż. Ewa Zalewska

dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL

mgr Bartosz Bąk, PTE, WCO, Poznań

dr hab. inż. Maciej Budzanowski, IFJ PAN, Kraków

dr hab. Wojciech Bulski, Centrum Onkologii, 
Warszawa

dr n. fiz. Hab. n. med. Armand Cholewka, 
Uniwersytet Śląski, Chorzów

dr hab. Arkadiusz Derkacz, UM, Wrocław

dr n. med. Maciej Dobrzyński, UM Wrocław

dr n. med. Wojciech Glinkowski, PTT, Warszawa

prof. Natalia Golnik, PW, Warszawa

dr n. med. Marzena Janiszewska, Dolnośląskie 
Centrum Onkologii we Wrocławiu

mgr Monika Jędrzejewska, PTIK Poznań

mgr Aleksandra Kaczmarek, PTE, WCO, Poznań

dr inż. Jolanta Karpowicz, CIOP-PIB, Warszawa

dr inż. Renata Kopeć, IFJ PAN, Kraków

prof. Danuta Koradecka, CIOP-PIB, Warszawa

mgr inż. Ryszard Kowski, PTIK, Łódź

prof. Leszek Królicki, UM, Warszawa

dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, PTFM Warszawa

prof. Roman Maniewski, IBIB PAN, Warszawa

prof. dr hab. Rafał Matkowski, UM, Wrocław

dr n. fiz. Łukasz Matulewicz, Poznań

dr hab. n. med. Robert Krzysztof Mlosek,  
WUM w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Nowicki, IPPT, PAN

dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska, 
NCHospital, Wolverhampton Royal Hospitals, UK 

prof. Tadeusz Pałko, PW, Warszawa

mgr Maria Paroń, NWSM Wrocław

prof. Grzegorz Pawlicki, PW, Warszawa

mgr Elżbieta Pater, Wrocław

dr n. med. Tomasz Piotrowski, WCO, Poznań

Czesław Pływacz, PSTE, Piekary Śląskie

prof. Halina Podbielska, PWR Wrocław

prof. Marek Sąsiadek, UM, Wrocław

mgr Grzegorz Sieradzki – TMS Polska

dr. inż. Jakub Słowiński – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek, Centrum 
Onkologii, Gliwice

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz,  
AGH Kraków

prof. Andrzej Urbanik, CM UJ, Kraków

prof. dr hab. med. Jerzy Walecki, CMKP Warszawa

prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska, IBIB PAN, 
Warszawa

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki

Z-ca Redaktora Naczelnego / Editor
prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska 

Z-ca Redaktora Naczelnego / Editor
mgr inż. Jacek Lewandowski
j.lewandowski@zahir.pl

Redaktor techniczny / Technical Editor
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska 
katarzynaw@zahir.pl

ADRES REDAKCJI INDYGO Media

ul. Mariana Haisiga 2/2, 54-705 Wrocław
tel./fax + 48 71 796 41 59, mob. + 48 604 586 979
e-mail: j.lewandowski@zahir.pl

PRENUMERATA / SUBSCRIPTION

Cena egzemplarza – 15,50 zł 
Prenumerata roczna – 90 zł
www.inzynier-medyczny.pl
j.lewandowski@zahir.pl

WYDAWNICTWO / PUBLISHING HOUSE 
INDYGO Media

Dyrektor Wydawnictwa 
Jacek Lewandowski

DTP 
Tomasz Brończyk

294 Od Redakcji

299 Kontrola jakości w ultrasonografii

305 PET/CT w diagnostyce guzów mózgu

311 Diagnostyka patologii uszkodzeń stawu kolanowego  
w badaniu rezonansu magnetycznego przy 
wykorzystaniu różnych sekwencji

316 Rimage Professional™ 2410 – duplikator  
do dystrybucji płyt z wynikami badań pacjentów

317 Utlenianie anodowe biostopu Ti6Al4V w aspekcie jego 
zastosowań w implantacji

323 Wyznaczenie lokalnych poziomów referencyjnych 
dla kończyny górnej i dolnej na podstawie operacji 
ortopedycznych u dzieci z użyciem ramienia C

331 System SPECT nowej generacji do badań całego ciała

333 Obraz metaboliczny guzów mózgu w protonowej 
spektroskopii MR (1HMRS)

339 Obraz metaboliczny otępienia w chorobie Alzheimera  
w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego

345 Zastosowanie obrazowania termicznego w diagnostyce  
nowotworów piersi

350 Znaczniki tkankowe w pęcherzu moczowym

351 Procedury fizyczne przed wykonaniem terapii  
Gamma Knife

356 Badanie elektrofizjologiczne gałki ocznej – 
elektrookulografia



vol. 7           5/2018         Inżynier i Fizyk Medyczny294

redakcja \ editorial board

Prof. Grzegorz Pawlicki, dr hab. inż. w zakresie inżynie-

rii biomedycznej, lekarz medycyny – od ponad sześć-

dziesięciu lat związany z  Politechniką Warszawską, 

a  w  szczególności z  Wydziałem Mechatroniki, którego 

był dziekanem, został uhonorowany 45. Medalem Poli-

techniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus. 

To najwyższe odznaczenie uczelni zostało przyznane 

„w uznaniu zasług dla rozwoju inżynierii medycznej oraz 

działań na rzecz społeczności akademickiej”. Uroczystą 

laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, 

Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, wień-

cząc ją słowami: „O Profesorze Pawlickim i  jego działal-

ności w  podobnym duchu można pisać bez końca, Nie 

sposób przypomnieć wszystkich jego zasług i osiągnięć”.

Profesor Pawlicki jest autorem lub współautorem 

ponad 150 publikacji, w tym 5 książek. Otrzymał liczne odzna-

czenia i medale, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty 

Krzyż Zasługi, Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski oraz Medale 

Politechniki Warszawskiej. Wypromował 8 doktorów. W ramach 

działalności organizacyjnej Profesor pełnił wiele funkcji, m.in.:

 – współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej 

(1965 r.) i  czasopisma naukowego „Postępy Fizyki Medycz-

nej”, wydawanego od 1973 roku w  języku angielskim jako 

„Polish Journal of Medical Physics”,

 – przewodniczącego Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobio-

logii i  Diagnostyki Obrazowej PAN (Wydział Nauk Medycz-

nych) w latach 2001-2009, członka od 1993 roku, a obecnie 

przewodniczącego honorowego,

 – członka Komitetu Biocybernetyki i  Inżynierii Biomedycznej 

PAN, 

 – współzałożyciela i  pierwszego prezesa Stowarzyszenia 

Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (2010-

2016), obecnie Prezesa Honorowego,

 – członka Konwentu Politechniki Warszawskiej,

 – konsultanta krajowego ministra zdrowia w dziedzinie inży-

nierii medycznej (2004-2016),

 – członka (wcześniej przewodniczącego) zespołu eksper-

tów do opracowania i  aktualizacji programów specjalizacji 

w dziedzinie inżynierii medycznej (a także w zespole fizyki 

medycznej) i wiele innych.

Jesteśmy zaszczyceni, że Profesor Grzegorz Pawlicki współ-

tworzył tytuł Inżynier i  Fizyk Medyczny, obejmując funkcję 

Redaktora Naczelnego czasopisma. Zrealizował tym samym 

kolejne wyzwania bliskie swojej życiowej idei Frustra vivit, 

qui neminem prodest (na próżno żyje, kto nikomu nie  przynosi 

pożytku). Czasopismo stało się pożytecznym forum wymiany 

wiedzy, narzędziem spajającym szerokie środowisko inżynierów 

medycznych, fizyków medycznych, techników, lekarzy oraz osób 

naukowo i  zawodowo związanych z  zagadnieniami stosowania 

techniki w praktyce medycznej.

„W swojej działalności nigdy nie ubiegałem się o  pochwały, na-

grody, a nawet wynagrodzenia. Satysfakcję dawało mi zadowolenie 

z dobrze wykonanej, zleconej pracy lub własnego pomysłu badań, 

jaki przyszedł mi do głowy. Starałem się być użytecznym!”

Profesor Grzegorz Pawlicki  

- fragment przemówienia po dekoracji Alma Mater Bene Merentibus

Serdecznie gratulujemy znalezienia się w  gronie 45 osobo-

wości Politechniki Warszawskiej uhonorowanych najwyższym 

odznaczeniem uczelni nadawanym osobom lub instytucjom za 

istotne zasługi!

Redakcja Inżyniera i Fizyka Medycznego

Profesor Grzegorz Pawlicki  
uhonorowany Medalem  

Politechniki Warszawskiej
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Z radością i  szczerym uznaniem obserwu-
ję rozwój Inżyniera i  Fizyka Medycznego. 

Widać, że pomysł, który zrodził się głównie 
w środowisku wrocławskim, był trafiony. Profil 
czasopisma, określony z  jednej strony zagad-
nieniami ocierającymi się o  badania naukowe, 
a z drugiej o codzienne zastosowania, wypełnia 
lukę w  dostępnej przestrzeni. Spełnia oczeki-
wania zarówno czytelników, jak i  autorów. To 
oczywiste, że każde czasopismo powinno speł-
niać oczekiwania czytelników, inaczej będzie 
tylko i wyłącznie makulaturą. Spełnianie ocze-
kiwań autorów jest dodatkową zaletą, gdyż nie 
trzeba drżeć o  zawartość kolejnego numeru. 
Inżynier i Fizyk Medyczny jest otwarty na auto-
rów piszących regularnie i takich, którzy piszą 
rzadko, a także dla tych, którzy z dużą nieśmia-
łością piszą po raz pierwszy. Elektroradiolodzy, 
którzy w krajach zachodnich aktywnie uczestni-
czą w wymianie myśli, również w Polsce powoli 
zajmują właściwe im miejsce. Należy się z tego 
cieszyć i to doceniać. W latach po II wojnie świa-
towej ta grupa zawodowa określana była jako 
technicy. Pamiętam wypowiedzi śp. Profesor 
Barbary Gwiazdowskiej, która z  wielkim uzna-
niem mówiła o technikach pracujących w Zakła-
dzie Fizyki Medycznej. Zasada pomocniczości 
nie powinna być tylko odświętnym sztanda-
rem, używanym do opakowania wypowiedzi 
w  mądre sformułowania, świadczącym o  elo-
kwencji mówcy, powinna być stosowana zgod-
nie z  jej przeznaczeniem. Rolą osób, których 

doświadczenie w pisaniu – a sztuka pisania to 
coś znacznie więcej niż sztuka mówienia – jest 
dużo większe, powinno być również animowa-
nie podejmowania trudu pisania artykułu przez 
osoby mniej doświadczone.

W mojej osobistej ocenie poziom publikowa-
nych artykułów jest coraz wyższy. W każdym nu-
merze można znaleźć coś ciekawego dla siebie, 
ułatwiającego nasze zmagania z  codziennymi 
problemami. Otwartość Redakcji na wydarzenia 
związane ze środowiskiem fizyków medycznych 
jest bardzo duża i za to dziękujemy. Przed nami 
kolejne wydarzenia. Szkoła Fizyki Medycznej, 
która odbędzie się w  Bydgoszczy w  dniach 
18, 19 i 20 października. W Poznaniu w listopa-
dzie będziemy uczestniczyli w  kilku połączo-
nych wydarzeniach, w uroczystościach 65-lecia 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii, w  Forum 
Młodych Naukowców i  Walnym Zgromadzeniu 
Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, na 
którym wybierzemy nowe władze Towarzystwa. 

Cieszy bardzo schludna szata graficzna. Ja 
ciągle wolę mieć w ręku wersję drukowaną cza-
sopisma niż wersję elektroniczną. W tym przy-
padku szata graficzna odgrywa ważną rolę. 
Dziękując Redakcji za podejmowane wysiłki, 
życzę dalszego rozwoju czasopisma.

Mój tekst nosi znamiona pożegnania. Nie że-
gnam się, nadal będę wspierał rozwój czasopi-
sma i tak bliskiej mi fizyki medycznej. Być może to 
upał skłonił mnie do takich osobistych wynurzeń.

Paweł Kukołowicz

Radość czytania

Dwumiesięcznik Inżynier i Fizyk Medyczny jest czasopismem recenzowa-

nym, indeksowanym w MNiSW (4), Index Copernicus (48,64), BazTech. 

Publikowane są prace w następujących kategoriach: prace naukowe, badaw-

cze, studia przypadków, artykuły poglądowe, doniesienia, wywiady, polemiki, 

artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji zawodo-

wych, raporty techniczne i sprawozdania. Zamieszcza również przeglądy litera-

tury przedmiotu, recenzje książek oraz aktualności branżowe.

Czasopismo jest redagowane przez Redakcję w wersji papierowej oraz 

w wersji elektronicznej. Publikowane są prace z następujących dziedzin: diagno-

styka obrazowa, interwencyjna (zabiegowa), elektrodiagnostyka, informatyka 

medyczna (telemedycyna; e-zdrowie), wyposażenie i techniczne środki tera-

peutyczne (radio-, elektro-, światło-, mechanoterapia itd.), implanty, sztuczne 

narządy, transport medyczny, bezpieczeństwo, aspekty prawne, finansowanie, 

organizacja i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia, prawo i edukacja.

Istnieje możliwość opublikowania artykułów z innych dziedzin, łączących tema-

tykę zgodną z profilem pisma.

Nadsyłane prace nie mogą być publikowane w innych czasopismach.
Każda praca naukowa powinna zawierać tytuł, streszczenie (do 500 znaków 

ze spacjami) i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a także dokładną 

afiliację wszystkich współautorów (adres, kontakt e-mail i telefoniczny). Układ 

prac powinien uwzględniać: streszczenie, wstęp, rozdziały, zakończenie. 

Literaturę, na którą powołuje się Autor, należy numerować w kolejności wy-

stępowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym) w nawiasach kwadrato-

wych, a w spisie literatury w sposób podany poniżej.

• Artykuły w czasopismach naukowych (prosimy podawać pełne tytuły oraz 

oficjalne skróty nazw czasopism):

1. B. Szafjański, G. Pawlicki, T. Pałko, J. Kosicki: Impedance plethysmography in 

the evaluation of peripheral blood flow in children, Pediatr Pol, 56(10), 1981, 

1131-1140.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko autora(rów), tytuł artykułu (italik), tytuł cza-

sopisma (preferowany międzynarodowy skrót), nr tomu (nr wydania), rok wy-

dania, numery stron.

Instrukcja dla Autorów

• Książki

2. G. Pawlicki (ed.): Podstawy inżynierii medycznej, Wyd. OWPW, Warszawa 1997.

czyli: inicjał(y) imienia i nazwisko autora(rów), tytuł książki (italik), wydawca, 

miejsce i rok wydania, ewentualnie numery stron. 

Rysunki i fotografie (na osobnych stronach, załączone jako oddzielne pliki, 

oznaczone symbolem rys. oraz fot.) należy numerować kolejno, z zaznaczeniem 

miejsca w tekście, w którym powinny się znaleźć. 

Grafikę (wykresy, fotografie) należy dostarczyć jako pliki: *.eps, *.tif lub *.jpg 

o rozdzielczości 300 dpi.

Autorom nie przysługuje honorarium za nadesłane prace. W przypadku pozy-

tywnej recenzji Autor otrzyma bezpłatny egzemplarz wydania kwartalnika, 

w którym zamieszczono jego pracę. Redakcja zastrzega sobie prawo do wpro-

wadzenia zmian redakcyjnych w publikowanych artykułach. Wszelkie prawa 

w stosunku do tekstów drukowanych w czasopiśmie są zastrzeżone. 

Przesłanie pracy do publikacji jest tożsame z przekazaniem praw autorskich.

Opublikowane prace stają się własnością redakcji. Przedruk w całości lub we 

fragmentach czy też tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie 

po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji. 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie oraz dane za-

warte w nadesłanych pracach lub materiałach reklamowych. Redakcja zastrze-

ga sobie prawo do poprawienia stylu i nazewnictwa. 

Prace można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie *.doc,  

na adres e-mail: j.lewandowski@zahir.pl.

Instructions for Authors in English version can be obtained

from the office of Editor: j.lewandowski@zahir.pl

Instrukcje dla autorów dostępne na www.inzynier-medyczny.pl 

Redaktor gościnny

Paweł Kukołowicz
Dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, 
profesor nadzwyczajny w COI



vol. 7           5/2018         Inżynier i Fizyk Medyczny296

prezentacja \ presentation aktualności \ news

RENTGEN-SERWIS 
Zygmunt Koss Rafał Koss

ul. Kasjopei 8 • 80-299 Gdańsk
tel. 58 511 09 03 • tel. kom. 603 270 482

e-mail: rentgenserwis@gmail.com
www.koss.net.pl

reklama 

Szanowni Państwo,
Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina w Warszawie 
ma przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję kursu 
z zakresu badań Elektrofizjiologicznych Narządu Wzroku.

Kurs przeznaczamy dla studentów i absolwentów 
elektroradiologii, fizyki medycznej oraz innych dziedzin 
związanych z aparaturą medyczną, a także dla studen-
tów, absolwentów i lekarzy okulistyki.

W trakcie kursu poruszymy zagadnienia dotyczące 
aspektów fizycznych badań elektrofizjologicznych, pod-
staw interpretacji wyników, a także podamy praktyczne 
wskazówki, jak wykonywać tego typu badania.

Spotkanie jest podzielone na część teoretyczną 
(24.11.2017) i praktyczną 01.12.2017).

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne. 
 Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo 
w obu częściach kursu.

Szczegółowe informacje na temat kursu można 
znaleźć na stronie: www.retina.pl w sekcji Dla Lekarzy – 
Kursy/Szkolenia – Kurs Badanie Elektrofizjiologiczne od 
teorii do praktyki.

Zapraszamy serdecznie,
Zespół Szkoleniowy Retina

pOZNAŃ
26 - 27.10.2018

Łączymy inżynierię
z medycyną

#konferencjaIBM

 www.bioinzynieria.net
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CZARNY 
DIAMENT
HITACHI ALOKA ARIETTA S60 SELECTIVE to jedyny aparat USG 
w ekskluzywnej czarnej obudowie, który z estetyką najwyższej próby 
łączy najbardziej zaawansowane technologie nowej generacji. 
Podziwiaj krystaliczną czystość obrazu i dynamiczną moc obrazowania 
o niezwykłej precyzji, stworzonej dla koneserów jakości. 

  

Szczegóły na miro-med.pl/diament/ pod numerem infolinii 
22 540 19 00 oraz u Doradcy Regionalnego. Oferta limitowana.

*Oferta dotyczy modelu HITACHI ALOKA ARIETTA S60 z jedną głowicą S211 
– wartość 129 000 zł brutto. Umowa na okres 71 m-cy, wpłata własna  25 800 zł, 
rata pożyczki 1 701,51 zł, suma płatności rat 146 607,21 zł brutto. 
Oferta obowiązuje do 30 września 2018 roku lub do wyczerpania puli promocji. 
Oferta wyliczona przy WIBOR 1M w wysokości 1,64%.
* *Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

HITACHI ALOKA ARIETTA S60 SELECTIVE 
w specjalnej cenie i aż 72 ratach. Już od 1 701 zł miesięcznie!*   
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
41-902 Bytom,  

ul. Kędzierzyńska 17A/101
+48 663 555 903 
www.vikimed.pl

PROFESJONALNY I ELASTYCZNY SERWIS

Alternatywne głowice USG

w doskonałej cenie 
do każdego aparatu

Aparaty USG

nowość na rynku

Densytometry
inusD

 niemiecki producent  
– japońska lampa



Inżynier i Fizyk Medyczny         5/2018          vol. 7 299

diagnostyka / diagnosticsartykuł / article

Wprowadzenie

Kontrola jakości w rentgenodiagnostyce funkcjonuje już od wielu 

lat. Weryfikacja parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych 

pozwoliła na poprawienie stanu technicznego aparatury rentge-

nowskiej oraz jakości wykonanych badań. Przy coraz większym 

zastosowaniu fal ultradźwiękowych pojawia się ryzyko postępu-

jącej degradacji, która może ingerować w jakość obrazu, a co za 

tym idzie – może wpływać na diagnozę medyczną. Wykonując 

testy rutynowe, możemy obserwować stopniowe zmiany w pra-

cy systemu, co pomoże wykryć wcześniej problemy w prawidło-

wym funkcjonowaniu systemu. Testy mogą pomóc w  procesie 

podejmowania decyzji o wymianie lub zamówieniu nowych sond. 

W przypadku aktualizacji systemów lub zmiany modalności syste-

mu, testy potwierdzają poprawność działania urządzenia. Testy 

dają pewność, że system działa w  sposób spójny i  prawidłowy. 

Podczas użytkowania ultrasonografów może dochodzić do czę-

ściowej degradacji systemów z powodu ich transportu np. z od-

działu na oddział. Wydaje się zatem, iż warto jest zainteresować 

się sprawnością ultrasonografów jako jednych z podstawowych 

narzędzi diagnostycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Istnieje kilka międzynarodowych zaleceń dotyczących kon-

troli jakości aparatów ultrasonograficznych. Niektóre z  nich 

opracowane zostały kilkanaście lat temu, inne doczekały się już 

aktualizacji. 

W artykule przytoczono przykładowe testy urządzeń USG, 

zgodnie z  zaleceniami towarzystw międzynarodowych, a  na-

stępnie przedstawiono własne propozycje testów aparatury.

Ultrasonografia – kontrola jakości

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 12 listopada 2015 

roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promienio-

wania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycz-

nej (Dz. U. 2040 – nowelizacja 5 maja 2017 r. Dz. U. 884) pojawił 

się po raz pierwszy zapis o kontroli jakości w ultrasonografii, ale 

dotyczy on tylko brachyterapii. Test wykonywany raz na trzy 

miesiące, to test zgodności siatki obrazowej na ekranie USG 

z siatką wzornika. Jednakże wykorzystanie ultrasonografii i ska-

nerów ultrasonograficznych w  innych dziedzinach medycyny 

jest o  wiele większe, dlatego warto pochylić się nad tematem 

kontroli jakości w ultrasonografii w diagnostyce.

Zalecenia międzynarodowe dotyczące 
kontroli jakości w ultrasonografii

1. American Institute of Ultrasound in Medicine AIUM,

2. American Association of Physicists in Medicine AAPM,

3. Institute of Physics and Engineering in Medicine IPEM,

4. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC),

5. Cancer Care Manitoba,

6. American College of Radiology ACR.

AIUM American Institute of Ultrasound in Medicine

Amerykański Instytut Ultrasonografii w  Medycynie podzielił 

testy na dwie grupy – czystość i bezpieczeństwo oraz wyświe-

tlanie obrazu i  wydajność. Testy zostały przydzielone dla po-

szczególnych specjalności zawodowych: fizycy lub inżynierowie 

wykonują testy miesięczne oraz roczne, a  sonografista (lekarz 

obsługujący ultrasonograf) wykonuje testy codzienne, testy ty-

godniowe oraz częściowo testy miesięczne.

1. Czystość i bezpieczeństwo:

a) sprawdzenie czystości panelu ultrasonograficznego 

oraz głowic po każdym badaniu;

b) sprawdzenie przewodów (głowic i zasilania) pod kątem 

uszkodzeń i zagięć powinny być sprawdzane codziennie;

c) monitor powinien być wolny od jakichkolwiek rys i śla-

dów żelu; 

d) sprawdzenie funkcjonowania przycisków oraz pokrętła 

na konsoli; 

e)  sprawdzenie, czy przewody, obudowa i powierzchnie każ-

dego przetwornika są wolne od pęknięć i przebarwień.

Kontrola jakości w ultrasonografii
Monika Jędrzejewska1, 2, Bartosz Węckowski1, 2, Agata Jodda3, Piotr Jankowski1, 4

1 Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Przemysłowa 7, 63-600 Kępno, tel. + 48 605 211 722,  e-mail: mjedrzejewska@icloud.com
2 ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o., ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań 
3 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
4 Katowickie Centrum Onkologii , ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice
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2. Wyświetlanie obrazu i wydajność:

a) kontrola jasności i kontrastu na monitorze;

b) sprawdzenie obecności smug na obrazie monitora (za-

zwyczaj spowodowanych nieprawidłowościami w prze-

tworniku);

c) sonda i monitor:

 jednorodność: dla każdej użytej w  ultrasonografie 

sondy wykonać skan jednolitego obszaru w  fanto-

mie, a smugi są niedopuszczalne;

 głębokość penetracji;

 jednorodność;

 rozdzielczości; 

 ocena niskiego kontrastu; 

 ocena dokładności pomiaru odległości: dla poziomej 

i pionowej odległości;

d) drukarka – wydajność i jakość druku.

AAPM American Association of Physicists in Medicine

AAPM zaleca, aby testy były wykonywane przez jedną i tę samą 

osobę lub powinny być wykonane pomiary porównawcze w przy-

padku wykonywania ich przez kilka osób. Amerykański instytut 

zaleca, aby testy były rejestrowane w wersji elektronicznej lub 

na kopii trwałej dla możliwości porównania obrazów DICOM 

w przyszłości. Obrazy te mogą później być obrazami bazowymi. 

Testy zostały podzielone na testy kopii trwałej, testy oceniane 

na monitorze oraz na testy systemu w całości.

A) Kontrola wizualna ultrasonografu:

1.  Przełączniki, kable, wtyczki, mechaniczne uszkodzenia 

głowic, filtry.

 Ocena wzrokowa stanu aparatu. Wszystkie przewody i ka-

ble są nieuszkodzone (nie ma widocznych przetarć). Prze-

tworniki są nieuszkodzone (niepęknięte, nieporysowane, 

nierozwarstwione, nieodbarwione). Filtry czyste. Głowice 

przetworników nie mają na swojej powierzchni pęcherzy 

powietrznych. Głowice przetworników poruszają się po 

fantomie gładko, podczas ich ruchu nie obserwuje się na 

monitorze dodatkowych szumów i  drgań. Przełączniki 

i  pokrętła są czyste i  działają prawidłowo. Powierzchnia 

monitora jest czysta i wolna od zarysowań (śladów palców 

czy śladów chusteczek od czyszczenia monitora). Jasność 

i  kontrast monitora są regulowane płynnie. Obudowa 

aparatu nie ma wgnieceń ani żadnych innych widocznych 

mechanicznych uszkodzeń. Mechanizmy jezdne aparatu 

działają prawidłowo, aparat porusza się bez oporów i jest 

stabilny. Urządzenia peryferyjne są podłączone prawidło-

wo, ich rozmieszczenie nie zagraża bezpieczeństwu.

2. Pomiar odległości pionowych

 Nominalna odległość pomiędzy obiektami [mm]. Odle-

głość pomiędzy parą obiektów pionowych [mm] (ogni-

sko położone na głębokości pierwszej grupy obiektów 

poziomych). Odległość pomiędzy parą obiektów pio-

nowych [mm] (ognisko położone na wysokości drugiej 

grupy obiektów poziomych).

3. Rozdzielczość osiowa i boczna

 Głębokość obiektów [mm] dla różnych głębokości.

 Rozdzielczość osiowa [mm].

 Rozdzielczość boczna [mm].

4. Czułość kontrastowa

 Liczba widocznych linii.

5. Bezechowe cylindry stopniowe 

 Częstotliwość przetwornika [MHz].

 Średnica obiektu.

 Głębokość obiektu.

 Liczba widocznych mas w  stosunku do pomiarów linii 

odniesienia powinna być stała.

6. Głębokość penetracji 

 Liczba widocznych obiektów pionowych na monitorze. 

Głębokość penetracji odczytana na monitorze i  liczba 

widocznych obiektów pionowych na trwałej kopii. 

7. Martwa strefa

 Pomiar głębokości martwej strefy. Martwa strefa, liczba 

widocznych obiektów bliskiego pola. Głębokość martwej 

strefy podajemy w milimetrach.

B) Test monitora oraz poprawność odwzorowania trwałej kopii.

 Osobnym testom podlega monitor oraz kopia trwała. Na 

nich oceniamy odpowiednio:

1. Skale szarości. 

2. Obraz testowy (brak smug, błędnych pixeli, brak zmian 

w jasności pomiędzy wyborem ogniskowania, brak arte-

faktów).

3. Odwzorowanie skali szarości według AAPM

 Liczba stopni skali szarości na monitorze.

 Numer pierwszego ledwie widocznego stopnia.

 Numer ostatniego ledwie widocznego stopnia.

 Liczba stopni skali szarości na trwałej kopii.

 Numer pierwszego ledwie widocznego stopnia.

 Numer ostatniego ledwie widocznego stopnia.

 Linie siatki testowej wyświetlanej na monitorze są 

ostre, proste i wzajemnie prostopadłe.

 Linie siatki testowej trwałej kopii są ostre, proste 

i wzajemnie prostopadłe.

4. Jednorodność obrazu 

 Na monitorze:

 Brak poziomych lub pionowych smug.

 Brak błędnych pikseli.

 Brak redukcji jasności w pobliżu krawędzi obrazu. 

 Brak zmian jasności pomiędzy ogniskami.

 Brak innych niejednorodności i artefaktów.

Na wydruku:

 Brak poziomych lub pionowych smug.

 Brak błędnych pikseli.

 Brak redukcji jasności w pobliżu krawędzi obrazu.

 Brak zmian jasności pomiędzy ogniskami.

 Brak innych niejednorodności i artefaktów.
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5. Poprawność odwzorowania trwałej kopii

 Pomiar wykonywany dla każdej sondy według AAPM. 

 Ocenę powinna wykonywać ta sama osoba lub grupa 

osób. Zaleca się, aby zaangażowany w  wykonanie te-

stów był lekarz wykonujący codziennie badania na da-

nym ultrasonografie albo osoba przeszkolona z obsługi 

aparatu (zmniejszy to możliwość błędu wykonania po-

miaru). 

6. Pomiar odległości pionowych na kopii trwałej.

7. Rozdzielczość osiowa i boczna na kopii trwałej

 Głębokość obiektów [mm] dla różnych głębokości.

 Rozdzielczość osiowa [mm].

 Rozdzielczość boczna [mm].

8. Czułość kontrastowa na kopii trwałej

 Liczba widocznych linii.

9. Bezechowe cylindry stopniowe na kopii trwałej

 Częstotliwość przetwornika [MHz].

 Średnica obiektu.

 Głębokość obiektu.

 Liczba widocznych mas w  stosunku do pomiarów linii 

odniesienia powinna być stała.

10. Głębokość penetracji

 Liczba widocznych obiektów pionowych n na trwałej kopii. 

11. Martwa strefa

 Pomiar głębokości martwej strefy. Martwa strefa, licz-

ba widocznych obiektów bliskiego pola. Głębokość mar-

twej strefy podajemy w milimetrach.

IPEM Institute of Physics and Engineering in Medicine

Angielski Instytut Fizyki i  Inżynierii Medycznej wydał kolejne 

wydanie testów dla systemów ultrasonograficznych: Report102 

Quality Assurance of Ultrasound Imaging Systems. IPEM kładzie 

duży nacisk na bezpieczeństwo ze względu na raport grupy do-

radczej w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizują-

cym przy Health Protection Agency odnośnie skutków narażenia 

na ultradźwięki i  infradźwięki (Advisory group on non-ionising 

radiation Health Protection Agency Health effects of exposure 

to ultrasound and infrasound 2010).

Testy w ultrasonografii zostały podzielone na 4 grupy: 

1. Testy urządzeń dopplerowskich.

2. Akceptacyjne/bazowe.

3. Testy bezpieczeństwa.

4. Testy reaktywacyjne.

IPEM zaleca wykonywanie następujących testów dla syste-

mów ultrasonograficznych: 

1. Dokładność odległości. 

2. Jednorodność przestrzenna. 

3. Ocena szumów. 

4. Testy funkcjonalności. 

5. Ocena niskiego kontrastu.

6. Martwa strefa.

7. Skala szarości. 

8. Rozdzielczość.

W publikacji duży nacisk jest położony na pomiar MI (indeksu 

mechanicznego) oraz TI (indeksu termicznego).

IEC International Electrotechnical Commission

W przypadku zaleceń dotyczących pomiarów nie należy zapo-

mnieć o  Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), 

wiodącej organizacji, która przygotowuje i  publikuje normy 

międzynarodowe dla wszystkich elektrycznych, elektronicznych 

urządzeń. Służą one jako podstawa normalizacji krajowej, jak 

punkt odniesienia do przygotowania protokołów pomiarowych 

testów akceptacyjnych poszczególnych producentów ultra-

sonografów. Normy IEC zawierają oprócz elektrycznych norm 

bezpieczeństwa z  grupy IEC 61601 również normy dotyczące 

ultrasonografii i  ultradźwiękowych zastosowań medycznych. 

Standardy te nie odnoszą się bezpośrednio do bezpieczeństwa 

pacjenta i operatora, ale do technologii sprzętu, pomiarów wła-

ściwości fizycznych zastosowanych energii ultradźwiękowej. 

W tej grupie znajdują się normy takie jak: 

– IEC 60854 Metody pomiaru skuteczności impulsów 

ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych echa.

– IEC 61157 Standardowe metody określania akustycznego 

sygnału wyjściowego medycznych ultradźwiękowych urzą-

dzeń diagnostycznych.

– 62359:2011 Ultradźwięki – Właściwości pola – Metody ba-

dań służących do określania wskaźników termicznych i me-

chanicznych związanych z diagnostyką medyczną wykorzy-

stującą pole ultradźwiękowe. 

Zalecenia te odnoszą się zazwyczaj do warunków laborato-

ryjnych, co niestety nie jest podstawą do obserwacji degradacji 

systemu.

Cancer Care Manitoba

Pierwsze zalecenie kanadyjskie obejmowały podział na testy 

miesięczne, tygodniowe, dzienne oraz roczne. Testy powinny 

być wykonywane przez fizyka medycznego certyfikowanego 

przez Canadian College of Physicists in Medicine2. Testy pokry-

wają się z testami AIUM oraz ACR obejmują:

A) Sprawdzenie czystości panelu ultrasonograficznego oraz 

głowic po każdym badaniu. 

1. Sprawdzenie przewodów (głowic i zasilania) pod kątem 

uszkodzeń i zagięć.

2. Monitor powinien być wolny od jakichkolwiek rys i śla-

dów żelu. 

3. Sprawdzenie funkcjonowania przycisków oraz pokrętła 

na konsoli. 

4. Sprawdzenie, czy kable, obudowa i  powierzchnie każ-

dego przetwornika są wolne od pęknięć, rozbarwień 

i przebarwień.

5. Kontrola jasności i kontrastu na monitorze.

6. Sprawdzenie obecności smug na obrazie monitora (za-

zwyczaj spowodowanych nieprawidłowościami w prze-

tworniku).
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7. Jednorodność: dla każdej użytej w ultrasonografie. 

8. Głębokość penetracji. 

9. Rozdzielczości. 

10. Ocena niskiego kontrastu.

11. Ocena dokładności pomiaru odległości: dla poziomej 

i pionowej odległości.

12. Artefakty. 

13. Ocena szumu.

American College of Radiology 

Program wymagań American College of Radiology zawiera te-

sty akceptacyjne, roczne, podstawowe oraz działania zapobie-

gawcze – serwisowe. Określa raportowanie i odnawianie testów 

rocznych, specyfikuje testy, które będą wymagane raz do roku 

jako akceptacyjne i  rutynowe. Program nie zawiera metodyki 

wykonania testów. Testy akceptacyjne uznawane są za opcjonal-

ne, natomiast testy roczne (tzw. Annual Survey) za wymagane 

i muszą być wykonywane co najmniej raz w roku na wszystkich 

maszynach i przetwornikach w rutynowych zastosowaniach kli-

nicznych. American College of Radiology dopuszcza okresy do 

14 miesięcy między pomiarami. Testy to:

1. Roczne:

a) Ocena wzrokowa i funkcjonalna. 

b) Jednorodność obrazu i artefakty.

c) Zgodność geometryczna.

d) Czułość systemu.

e) Monitory.

f) Drukarki.

g) Rozdzielczość.

h) Kontrast.

2. Rutynowe (kwartalne):

a) Ocena wzrokowa i funkcjonalna.

b) Jednorodność obrazu i artefakty.

c) Zgodność geometryczna.

d) Drukarki.

e) Monitory.

Propozycja autorska

Grupa złożona z kilku fizyków przyjęła za zadanie opracowanie 

własnego, autorskiego protokołu pomiarowego. Celem za-

pewnienia prawidłowego funkcjonowania ultrasonografu jest 

nadzór nad stałością funkcjonowania aparatury. Dlatego też 

stworzony protokół został opracowany do corocznego lub kwar-

talnego wykonywania testów. Ważne jest, aby w  testowaniu 

uwzględnić wszelkie modalności pracy ultrasonografu. Pierwot-

ny protokół jest mocno rozbudowany, ale decyzja pozostawienia 

lub wyrzucenia danego testu z protokołu pomiarowego zosta-

nie podjęta po analizie materiału badawczego z kilkudziesięciu 

aparatów USG. W publikacji tej przedstawiamy wstępny proto-

kół pomiarowy oraz niektóre ze zdjęć z ultrasonografów. 

Testy wykonane w  ramach autorskiego protokołu pomiaro-

wego.

1. Ocena wzrokowa i funkcjonalna 

 aparat: blokada kółek, obudowa monitora, klawiatura, 

przewody, port sondy, sprzęt pomocniczy 

 głowice: powierzchnia, uchwyt, przewody łączące głowice, 

przełącznik itp.

– przełączniki i pokrętła są czyste i działają prawidłowo,

– powierzchnia monitora jest czysta i wolna od zarysowań,

– jasność i  kontrast monitora są regulowane w  sposób 

gładki i ustawione na odpowiednim poziomie.

Rys. 1 Sonda ultrasonograficzna

Źródło: Archiwum własne.

Rys. 2 Sonda ultrasonograficzna 

Źródło: Archiwum własne.

Rys. 3 Sonda ultrasonograficzna

Źródło: Archiwum własne.
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2. JEDNORODNOŚĆ OBRAZU

 Na monitorze oraz na wydruku:

– brak poziomych lub pionowych smug,

– brak błędnych pikseli,

– brak redukcji jasności w pobliżu krawędzi obrazu, 

– brak zmian jasności pomiędzy ogniskami,

– brak innych niejednorodności i artefaktów.

3. TEST MONITORA

– odwzorowanie skali szarości,

– liczba stopni skali szarości na monitorze,

– numer pierwszego, ledwie widocznego stopnia,

– numer ostatniego, ledwie widocznego stopnia,

– linie siatki testowej wyświetlanej na monitorze są ostre,

– proste i wzajemnie prostopadłe.

4. POPRAWNOŚĆ ODWZOROWANIA TRWAŁEJ KOPII

– liczba stopni skali szarości na trwałej kopii,

– numer pierwszego, ledwie widocznego stopnia,

– numer ostatniego, ledwie widocznego stopnia,

– odwzorowanie skali szarości,

– linie siatki testowej trwałej kopii są ostre, proste i wza-

jemnie prostopadłe.

5. KONTRAST

6. ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA 

7. MARTWA STREFA

8. GŁĘBOKOŚĆ PENETRACJI

9. ZGODNOŚĆ GEOMETRYCZNA, POMIAR ODLEGŁOŚCI

W przypadku ultrasonografów pracujących w systemie  DICOM 

zostały też przeprowadzone pomiary krzywej. Podczas wykonywa-

nia tych pomiarów największym problemem było uzyskanie moż-

liwości wgrania obrazów testowych do systemu oraz możliwość 

zgrania obrazów fantomów w  formacie DICOM. Wyniki wstępne 

z pomiarów zostaną przedstawione w kolejnym artykule.  
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Streszczenie

Wczesna diagnostyka zmian guzów zlokalizowanych 

w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardzo istotna. 

Podstawowymi badaniami obrazowymi w  diagnostyce guzów 

mózgu są tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magne-

tyczny (MR). Pomimo wykorzystania tych metod wykrywanie 

wznowy miejscowej oraz odróżnienie jej od zmian wywołanych 

zastosowanym leczeniem jest bardzo trudne. Obrazowanie 

z wykorzystaniem technik medycyny nuklearnej stanowi uzupeł-

nienie do podstawowych metod obrazowania guzów ośrodko-

wego układu nerwowego (OUN). Po wprowadzeniu 18F-fluoro-

deoxyglukozy (18F-FDG) do diagnostyki i  wykazaniu wartości 

diagnostycznej z użyciem tego znacznika, obrazowanie w neu-

rologii stało się jednym z ważniejszych obszarów jego wykorzy-

stania. Ze względu na wysoki fizjologiczny metabolizm glukozy 

w tkance mózgowej i związany z tym wysoki wychwyt FDG w ob-

rębie mózgowia, wykrycie i  zróżnicowanie zmian nowotworo-

wych w ośrodkowym układzie nerwowym jest utrudnione. Wy-

korzystanie innych radiofarmaceutyków i obrazowania techniką 

pozytonowej tomografii emisyjnej PET (Positron Emission Tomo-

graphy) pozwala na wykrycie hipoksji, dostarcza informacji na 

temat przemian biochemicznych aminokwasów lub proliferacji 

komórkowej. Dzięki temu zwiększa się czułość w  diagnostyce 

guzów mózgu oraz poprawia ocena odpowiedzi na leczenie czy 

wczesnym wykrywaniu wznowy.

W niniejszej pracy przedstawiono metody obrazowania guzów 

ośrodkowego układu nerwowego z użyciem techniki PET/CT.

Słowa kluczowe: diagnostyka, guzy mózgu, medycyna nuklearna, 

PET/CT, onkologia

Abstract

Early diagnostic is critical in central nervous system tumors. 

Primary imaging modalities in brain tumors are computed 

tomography (CT) and magnetic resonance (MR). Despite use 

of these methods recurrence detection and differentiation be-

tween tumor and post-therapeutic changes is still challenging. 

Nuclear medicine modalities provide additional information 

unavailable in CT or MRI imaging. After FDG introduction the 

diagnostic value of this radiotracer was quickly proven and ever 

since positron emission tomography (PET) has become one of 

most important tools in brain tumor management. Due to the 

high physiologic activity of 18F-FDG in healthy brain tissue, it is 

difficult to differentiate the lesions within the brain. Positron 

emission tomography using other markers visualizing hypoxia, 

aminoacids metabolism or proliferation increases the sensitivity 

of brain tumor diagnostics and follow-up of the treated area to 

detect early recurrence. The paper presents methods for imag-

ing central nervous system tumors using the PET/CT. 

Key words: diagnostic, brain tumors, nuclear medicine, PET/CT, 

oncology
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Wprowadzenie

Wśród najczęściej stosowanych nieinwazyjnych metod obrazo-

wania struktur mózgu wyróżniamy: tomografię komputerową 

(TK) oraz rezonans magnetyczny (MR), które umożliwiają ocenę 

struktur anatomicznych i  charakteryzują się wysoką czułością. 

Ograniczenie w  zastosowaniu tych metod obrazowania sta-

nowią zmiany wywołane zastosowanym leczeniem (np. zabieg 

operacyjny, martwica popromienna). W takich przypadkach po-

mocne okazują się być techniki medycyny nuklearnej, w szcze-

gólności badanie pozytonowej tomografii emisyjnej w połącze-

niu z tomografią komputerową (PET/CT), w której wykorzystuje 

się radiofarmaceutyki emitujące promieniowanie pozytonowe. 

Radiofarmaceutykiem może być sam radioizotop, czyli pro-

mieniotwórczy izotop pierwiastka lub związek radioizotopu z li-

gandem, który dobierany jest zgodnie z funkcją pełnioną przez 

tkankę – są one w  niej wychwytywane, metabolizowane bądź 

uczestniczą w  innych fizjologicznych procesach. Istotną cechą 

radiofarmaceutyków wykorzystywanych w  obrazowaniu PET 

jest tzw. czas półrozpadu (T1/2). Jest to czas, w ciągu którego (nie-

zależnie od czynników zewnętrznych) liczba jąder pierwiastków 

promieniotwórczych (aktywność promieniotwórcza) zmniejsza 

się do połowy ich początkowej wartości. Jest on stałą charakte-

rystyczną dla danego pierwiastka promieniotwórczego. 

W tabeli 1 przedstawiono radioizotopy najczęściej wykorzy-

stywane w  obrazowaniu PET wraz z  ich właściwościami fizycz-

nymi [1, 2].

Tabela 1 Charakterystyka izotopów wykorzystywanych w PET/CT 

Radioizotop Czas półrozpadu [min] Energia [keV]

Węgiel – 11 (11C) 20,33 394

Azot – 13 (13N) 9,97 488

Tlen – 15 (15O) 2,04 721

Fluor – 18 (18F) 109,75 250

Źródło: [5].

Radioznacznikiem najczęściej wykorzystywanym w  obra-

zowaniu metabolizmu nowotworu jest analog glukozy znako-

wany fluorem F-18-fluorodeoksyglukoza (18F-FDG). Zgodnie 

z prawem Warburga nowotwory (w tym guzy mózgu) wykazują 

zwiększony metabolizm glukozy. Dowiedziono, że istnieje zależ-

ność pomiędzy rozpoznaniem histopatologicznym a  wychwy-

tem 18F-FDG: guzy o  wysokim stopniu złośliwości wykazują 

hipermetabolizm, natomiast guzy o niskim stopniu złośliwości – 

hipometabolizm w  porównaniu z  istotą szarą, np. gwiaździaki 

o  niskim stopniu złośliwości wykazują niski wychwyt 18F-FDG, 

gwiaździaki anaplastyczne i glejaki wielopostaciowe charaktery-

zują się zwiększonym wychwytem [3, 4]. 

Badanie PET/CT w diagnostyce guzów mózgu wykorzystywa-

ne jest w następujących przypadkach: 

a) ocenie stopnia zaawansowania nowotworu oraz ocenie 

rozległości zmian;

b) wykryciu wznowy miejscowej i różnicowaniu jej z martwicą 

popromienną;

c) planowaniu biopsji;

d) ocenie odpowiedzi na leczenie;

e) ustaleniu objętości tarczowej do planowania radioterapii [2].

Obrazowanie wykorzystywane w  medycynie nuklearnej po-

zwala uzyskać informacje o funkcji narządów zarówno w tkance 

zdrowej, jak i chorobowo/patologicznie zmienionej.

Pomimo znacznego postępu, w  wykorzystaniu obrazowania 

molekularnego w onkologii, zastosowanie w diagnostyce guzów 

mózgu jest wciąż ograniczone. Celem niniejszego artykułu jest 

przedstawienie dostępnych metod obrazowania w neuroonko-

logii przy użyciu metody PET/CT, które mogą usprawnić diagno-

stykę guzów mózgu oraz monitorowanie pacjentów po zakoń-

czonym leczeniu.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów Centrum 

Onkologii – Instytut w Warszawie corocznie diagnozuje się 2900 

nowych zachorowań na nowotwory złośliwe mózgu, najwięcej 

u dorosłych w wieku między 50. a 64. r.ż. Ta grupa nowotworów 

jest szczególnie groźna u  dzieci oraz tzw. młodych dorosłych. 

W wieku do 19. r.ż. stanowią ponad 15% zachorowań na nowo-

twory złośliwe i są przyczyną 1/3 zgonów nowotworowych w tej 

grupie wiekowej. Guzy mózgu klasyfikuje się na podstawie kry-

teriów histopatologicznych oraz danych immunohistochemicz-

nych. Dodatkowe informacje stanowią stopień złośliwości guza 

wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World He-

alth Organization), cechy morfologiczne, czynniki wzrostu oraz 

profil molekularny. Jednym z najczęściej występujących typów 

nowotworów złośliwych mózgu są nowotwory pochodzenia 

glejowego, tzw. glejaki, wśród których wyróżnia się: gwiaździaki, 

wyściółczaki, skąpodrzewiaki oraz postacie mieszane [6-9]. 

Diagnostyka

Pomimo dostępnych metod terapeutycznych i  diagnostycz-

nych, guzy mózgu nadal stanowią poważne wyzwanie dla kli-

nicystów, szczególnie w ocenie wznowy po zakończonym pro-

cesie leczenia. 

Zarówno TK, jak i MR z użyciem środka cieniującego są pierw-

szymi z wyboru badaniami diagnostycznymi przeprowadzanymi 

u  pacjentów z  symptomami mogącymi świadczyć o  obecności 

guza mózgu. Dominującą metodą jest MR, który zapewnia obra-

zowanie anatomiczne struktur mózgu, a obrazy T1- i T2-zależne 

charakteryzują się wysoką czułością w określeniu rozmiaru oraz 

umiejscowienia guzów mózgu, ocenie efektu masy, obrzęku, 

martwicy, krwawieniach czy przy podejrzeniu zwiększonego ci-

śnienia wewnątrzczaszkowego [6, 10].

Badanie PET z fluorodeoksyglukozą

Glukoza jest głównym substratem energetycznym dla tkanki 

nerwowej. Zwiększony wychwyt znacznika występuje przede 

wszystkim w  istocie szarej: korze mózgu oraz w  jądrach pod-

stawnych. Całkowity wychwyt radiofarmaceutyku w tym obsza-

rze wynosi około 6% wstrzykniętej aktywności (Rys. 1). Kliniczne 
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wykorzystanie 18F-FDG w glejakach o niskim stopniu złośliwości 

ma wartość jedynie prognostyczną, w  odróżnieniu do guzów 

wysokozróżnicowanych, w których wychwyt 18F-FDG jest różny, 

często zbliżony do tego w istocie szarej.

Dodatkowo guzy umiejscowione w  okolicy wzgórza i  jąder 

podstawnych mogą nie zostać wykryte w  18F-FDG-PET bądź 

mieć zatarte granice, ze względu na niski stosunek współczyn-

nika guza do tła T/B (Tumor to Background ). Jako próg odcięcia 

tła dla 18F-FDG, przydatny w różnicowaniu guzów wysoko- od 

niskozróżnicowanych jest wartość 1,5 T/B. W  diagnostyce gu-

zów mózgu przy użyciu 18F-FDG istotny jest fakt, że znacznik 

ten charakteryzuje się wysoką akumulacją w komórkach zapal-

nych, szczególnie makrofagach, stąd w niektórych przypadkach 

18F-FDG-PET wykazuje niską dokładność w różnicowaniu wzno-

wy guza mózgu i  martwicy popromiennej. Wykonanie badania 

opóźnionego może pomóc w odróżnieniu guza i zdrowej tkanki 

mózgowej, ponieważ obserwuje się wydłużony czas zatrzyma-

nia radioznacznika w guzie w stosunku do istoty szarej [11-15].

Badanie PET z fluorotymidyną

Analog tymidyny 3-deoxy-3-18F-fluorotymidyna (18F-FLT) po-

zwala określić aktywność proliferacyjną komórek. Po wniknię-

ciu do komórki podlega fosforylacji przez kinazę tymidynową 

1. W odróżnieniu od tymidyny, 18F-FLT jest substratem dla mi-

tochondrialnej kinazy tymidynowej 2, dzięki czemu jego groma-

dzenie jest charakterystyczne dla cyklu komórkowego. W związ-

ku z  tym 18F-FLT dostarcza ilościowej informacji dotyczącej 

aktywności mitotycznej i podziału komórek [16, 17].

18F-FLT z uwagi na niską aktywność proliferacyjną nie prze-

kracza bariery krew-mózg, a  jej wychwyt w  zdrowej tkance 

mózgowej jest niski. Jest to przydatne w  ocenie prawidłowej 

tkanki mózgowej, jednak stanowi ograniczenie w  diagnostyce 

niskozróżnicowanych guzów mózgu, które nie przerywają barie-

ry krew-mózg [18, 19].

18F-FLT PET wykrywa wznowę wysokozróżnicowanych gleja-

ków i  jest lepszym wskaźnikiem prognostycznym niż 18F-FDG, 

a ilościowa ocena 18F-FLT w połączeniu z modelem kinetycznym 

pomocna jest w różnicowaniu nawrotu choroby od martwicy po-

promiennej (czułość 93%, swoistość 75%) [20, 21]. 

Badanie PET z fluoromizonidazolem

Niedotlenienie (hipoksja) jest jedną z ważniejszych przyczyn po-

wodujących progresję guzów nowotworowych oraz ich oporność 

zarówno na radio-, jak i chemioterapię. Skuteczność standardo-

wego leczenia radioterapeutycznego – radioterapia stereotak-

tyczna bądź radioterapia z modulacją intensywności dawki pro-

mieniowania IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) zależy 

od dostępności tlenu, który bierze udział w  tworzeniu wolnych 

rodników zdolnych do uszkodzenia DNA, wywołania apoptozy 

oraz spowolnienia wzrostu guza. Niedotlenienie w  komórkach 

guza połączone jest często z gorszą prognozą dla pacjenta. Czyn-

niki indukujące hipoksję uczestniczą w  zmianach, które czynią 

nowotwory złośliwe odporniejszymi na niedotlenienie. Niektóre 

z tych czynników, włączając w to angiogenezę nowotworową wy-

nikającą z nieprawidłowego tworzenia się naczyniowo-śródbłon-

kowego czynnika wzrostu VEGF (Vascular Endothelial Growth Fac-

tor), stanowią istotną przeszkodę w leczeniu nowotworu [22-24].

18F-fluoromizonidazol (18F-FMISO) swobodnie przechodzi przez 

barierę krew-mózg, równomiernie rozkłada się w tkance niezależnie 

od perfuzji i jest wychwytywany tylko w żywych komórkach, które 

są w stanie hipoksji. Obrazy 18F-FMISO PET oceniane są za pomo-

cą analizy opartej na stosunku wychwytu w  guzie do akumulacji 

w dużych naczyniach. Wartość powyżej 1,2 wskazuje na akumulację 

18F-FMISO w niedotlenionej tkance w porównaniu z tkanką zdrową. 

W badaniu przeprowadzonym na grupie 23 pacjentów z rozpozna-

niem nowotworu pochodzenia glejowego (14  pacjentów stopień 

IV, 9 stopień II bądź III wg klasyfikacji WHO), którzy przeszli zarów-

no badanie przy użyciu 18F-FMISO, jak i 18F-FDG, dowiedziono, że 

18F-FMISO lepiej różnicuje glejaki od mniej zróżnicowanych nowo-

tworów w porównaniu z 18F-FDG [25-28].

Badanie PET ze znakowanymi 
aminokwasami

Znakowane aminokwasy są grupą radiofarmaceutyków stoso-

wanych w obrazowaniu PET, szczególnie w neuroonkologii. Jest 

to spowodowane ich niewielkim wychwytem w zdrowej tkance 

mózgowej w przeciwieństwie do zwiększonej akumulacji znacz-

nika w większości złośliwych guzów mózgu (Rys. 2).

Rys. 1 Fizjologiczny rozkład 18F-FDG-PET w obrębie mózgowia

Źródło: Materiał własny.

Rys. 2 Fizjologiczny wychwyt 18F-FET-PET w obrębie mózgowia

Źródło: Materiał własny.
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Wzmożony metabolizm komórek nowotworowych zwiększa 

zapotrzebowanie na aminokwasy, stąd nie tylko wzrost wyko-

rzystania glukozy w komórkach nowotworowych związany jest 

z  transformacją nowotworową, ale również nasilony transport 

aminokwasów w obrębie guza [13, 29]. 

Jednym z  najbardziej rozpowszechnionych aminokwasów 

stosowanych w  badaniach PET jest 11C-metionina (11C-MET), 

jednak krótki okres półrozpadu 11C (T1/2 = 20 min) stanowi 

utrudnienie w zastosowaniu znacznika w ośrodkach nieposiada-

jących cyklotronu. Badania wskazują, że badanie 11C-MET-PET 

wykazuje większą dokładność w ustaleniu miejsca resekcji guza 

niż badanie RM z  użyciem środka cieniującego, co korzystnie 

przekłada się na czas przeżycia pacjenta. Jednocześnie wzmo-

żony wychwyt 11C-MET wskazuje lokalizację, w której prawdo-

podobieństwo wystąpienia wznowy glejaka po zakończonej 

chemioterapii jest większe. W metaanalizie dotyczącej wznowy 

glejaka u pacjentów po zakończonej terapii dokładność badania 

11C-MET PET była umiarkowana z czułością wynoszącą 0,70 oraz 

swoistością 0,93 dla wysokozróżnicowanych glejaków [30-32].

Alternatywą dla 11C-MET jest 18F-fluoroethylo-L-tyrozy-

na (18F-FET), której zaletą jest dłuższy okres półrozpadu 18F 

(T1/2 = 110 min). 18F-FET została zsyntetyzowana w późnych la-

tach 90. przez Wastera i wsp. Jest ona sztucznym aminokwasem, 

który charakteryzuje się zwiększonym wychwytem w  komór-

kach nowotworowych, pozwala na uzyskanie kontrastu pomię-

dzy zdrową a zmienioną nowotworowo tkanką zarówno w wyso-

ko-, jak i niskozróżnicowanych guzach. 18F-FET znajduje szerokie 

zastosowanie w obrazowaniu guzów mózgu i służy m.in. do: dia-

gnostyki pierwotnego procesu rozrostowego, planowania ra-

dioterapii, oceny odpowiedzi na leczenie, a także różnicowania 

wznowy miejscowej i martwicy popromiennej [31, 33-36].

Innym znacznikiem stosowanym w diagnostyce guzów mózgu 

jest 3,4-dihydroxy-6-18F-fluoro-L-fenyloalanina (18F-FDOPA), 

która jest wykorzystywana w  obrazowaniu szlaków DOPA-de-

karboxylazy w  chorobach neurodegeneracyjnych. Jest rów-

nież markerem uczestniczącym w  transporcie L-aminokwasów 

w  guzach mózgu. 18F-FDOPA okazał się być korzystniejszy niż 

18F-FDG w  ocenie niskozróżnicowanych guzów mózgu oraz 

w  odróżnieniu wznowy i  martwicy popromiennej. Badania 

przeprowadzone na grupie 81 pacjentów wykazały, że czułość 

wykrycia guza jest dużo większa przy użyciu 18F-FDOPA w po-

równaniu z 18F-FDG, zwłaszcza w guzach o niskim stopniu zło-

śliwości [37].

Alfa-(11)C-metylo-L-tryptofan (ATM) PET jest znacznikiem, 

który gromadzi się w glejakach poprzez wykorzystanie szlaku ki-

nureinowego, który prowadzi do produkcji dinukleotydu nikoty-

namidoadeninowego (NAD+) z redukcji aminokwasu tryptofanu. 

W badaniu przeprowadzonym z udziałem 22 chorych z podejrze-

niem wznowy glejaka w  obrazie MR, obrazowanie przy użyciu 

11C-ATM-PET pozwoliło zróżnicować wznowę i martwicę popro-

mienną z czułością wynoszącą 100% oraz swoistością 91% [38].

Wnioski

Rezonans magnetyczny wciąż pozostaje metodą z  wyboru 

w obrazowaniu i monitorowaniu guzów mózgu. Wykorzystanie 

znaczników opisanych powyżej w badaniu PET pozwala na oce-

nę różnych aspektów biologii guza nowotworowego i  stanowi 

przyszłość w obrazowaniu zmian w obrębie ośrodkowego ukła-

du nerwowego. Metody te mogą okazać się szczególnie przy-

datne w monitorowaniu pacjentów po zakończonym leczeniu. 
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Streszczenie

Wstęp: Staw kolanowy to największy staw w ludzkim ciele pod-

dany różnym obciążeniom powiązanym z  uprawianiem sportu 

i wykonywaniem zawodu. W obrębie tego stawu często docho-

dzi do urazów, które nie zostają w odpowiednio szybkim czasie 

zdiagnozowane. Metodą, z wyboru, mającą zastosowanie w ob-

razowaniu patologii stawu kolanowego jest badanie rezonansu 

magnetycznego (MRI). Celem pracy jest ocena skuteczności, 

znaczenia i  przydatności sekwencji MR wykorzystywanych 

w ocenie patologii stawu kolanowego.

Materiał i metody: Wyniki zebrano i opracowano na podstawie 

uzyskanych obrazów rezonansu magnetycznego w  grupie pa-

cjentów z urazem stawu kolanowego. Badano grupę liczącą 60 

osób z podziałem na płeć, wiek, patologie i wskazanie kliniczne. 

Badania wykonano aparatem rezonansu magnetycznego Ma-

gnetom Essenza 1,5 T  (Siemens, Niemcy), używając sekwencji 

koniecznych do oceny stawu kolanowego: T1-, T2-, PD-zależnych 

oraz sekwencji PD-zależnej połączonej z techniką saturacji tłusz-

czu (FAT SAT). 

Wyniki: Wszystkie sekwencje były jednakowo skuteczne w oce-

nie złamania rzepki. Wszystkie za wyjątkiem sekwencji T1-za-

leżnej były jednakowo skuteczne w wykrywaniu torbieli Bakera 

i  patologicznego płynu, a  za wyjątkiem sekwencji T2-zależnej 

w wykrywaniu zwapnień. W ocenie patologii w zakresie więza-

deł, łąkotki, chrząstki stawowej oraz występowania obrzęku tka-

nek miękkich i  stanów zapalnych najskuteczniejsze okazały się 

sekwencja PD- i PD-zależna z FAT SAT. 
Wnioski: W  ocenie patologii w  zakresie stawu kolanowego za 

pomocą MR najskuteczniejsze okazały się sekwencje PD-zależna 

bez i z saturacją tłuszczu.

Słowa kluczowe: staw kolanowy, patologie stawu kolanowego, 

diagnostyka, uraz, rezonans magnetyczny, sekwencje

Abstract

Introduction: The knee joint is the largest joint in the human body 

subjected to various strains associated with practicing sports and 

exercising the profession. Injuries often occur within this knee 

joint, which are not diagnosed at the appropriate time. The meth-

od of choice applicable in the imaging of knee joint pathology 

is a  magnetic resonance imaging (MRI). The aim of the work is 

to show the effectiveness of meaning and usefulness of the se-

quences, used in the assessment of pathologies of the knee joint. 

Material and methods: The results were collected and elabo-

rated on the basis of obtained magnetic resonance images in 

the group of patients with a knee joint injury. A group of 60 sub-

jects were examined with division into sex, pathologies, age and 

clinical indication. The examinations were carried out by a mag-

netic resonance apparatus Magnetom Essenza 1,5 T  (Siemens 

Germany) using necessary sequences to estimate knee joint: 

T1-, T2- and dependent PD and dependent PD sequence com-

bined with fat saturation technique (FAT SAT).

Results: All sequences were equally effective in the assessment 

of patella fracture. All sequences with the exception of the de-

pendent T1 sequence were equally effective in detecting the 

Baker cyst and the pathological fluid, with the exception of the 

dependent T2 sequence in the detection of calcifications. In the 

assessment of knee joint pathology in the scope of ligaments, 

meniscus, articular cartilage, and the occurrence of soft tissue 

edema and inflammation, the most effective sequence turned 

out to be PD- and PD with FAT SAT. 

Conclusions: In the assessment of knee joint pathology by 

means of (MRI) the most effective sequence turned out to be 

dependent PD without and with fat saturation (FAT SAT).

Key words: knee joint, pathologies of the knee joint, diagnos-

tics, injury, magnetic resonance imaging, sequences
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Wprowadzenie

Kłopoty zdrowotne, które są związane ze stawem kolanowym 

stają się coraz bardziej rozpowszechnione i stanowią duży pro-

blem ograniczający sprawność poruszania się i codzienne funk-

cjonowanie. Zmniejszenie ruchomości w stawie i utrzymujący się 

uciążliwy ból powoduje obniżenie zdolności do pracy, a nawet 

zaburzenia snu [1, 2]. Ból wywołany przez uszkodzenie struktur 

anatomicznych kolana spowodowany przez uraz mechaniczny, 

jego zużycie czy nawet stan zapalny chrząstki stawowej odgry-

wa pozytywną rolę, ponieważ zmusza pacjenta do ograniczenia 

aktywności fizycznej, w  wyniku czego maleje ryzyko dalszego 

uszkodzenia stawu [3, 4]. 

Czynnikami powodującymi najwięcej dolegliwości ze strony 

stawu kolanowego są przewlekłe przeciążenia oraz makro- i mi-

krourazy [5]. Zmiany te dotyczą przede wszystkim sportowców, 

którzy intensywnie biegają (piłka nożna, tenis), uprawiają wspi-

naczkę, narciarstwo czy podnoszą ciężary. Dolegliwości w  po-

staci bólu, ograniczenia ruchomości, obrzęku nie powinno się 

lekceważyć, gdyż mogą świadczyć o stanie zapalnym [2]. 

Bardzo częstym następstwem urazów kolana są podwich-

nięcia i  zwichnięcia przebiegające z  uszkodzeniem więzadeł, 

zwłaszcza krzyżowych (przednie i  tylne), pobocznego piszcze-

lowego, pobocznego strzałkowego. Razem z  uszkodzeniem 

więzadeł mogą współistnieć uszkodzenia chrząstki stawowej, 

łąkotek czy złamania kości [1, 4, 6-11]. Metodą z wyboru, która 

znalazła zastosowanie w  obrazowaniu stawu kolanowego, jest 

rezonans magnetyczny. Zaletą tego badania jest znakomita roz-

dzielczość kontrastowa oraz przestrzenna uzyskanych obrazów, 

która umożliwia dokładną ocenę struktur anatomicznych niewi-

docznych w konwencjonalnym badaniu rentgenowskim [12-15]. 

Diagnostyka uszkodzeń w  stawie kolanowym jest koniecz-

na i niezbędna do podjęcia dalszego leczenia, gdyż nieleczone 

zmiany urazowe i  zwyrodnieniowe grożą wystąpieniem po-

wikłań. Jednak dostęp do badania MR jest nadal ograniczony 

z uwagi na znacznie wysoki koszt zakupu aparatu i utrzymania 

pracowni. Utrudnieniem dostępności do badania jest również 

konieczność posiadania skierowania na badanie od lekarza spe-

cjalisty oraz niewystarczające w  stosunku do potrzeb środki 

przeznaczone na ten cel przez NFZ. Wynikiem tego jest bardzo 

długi czas oczekiwania pacjentów na badanie [16, 17].

Materiał i metody

Przedmiotem badań były obrazy rezonansu magnetycznego sta-

wu kolanowego pacjentów z urazem stawu kolanowego. Grupa 

badana liczyła 60 osób. Zastosowano podział osób poddanych 

badaniom ze względu na płeć, wiek, rodzaje patologii i wskaza-

nie kliniczne. 

Analizie poddano wyniki badań MR stawu kolanowego wyko-

nanych w okresie 7 miesięcy, u 21 kobiet i 39 mężczyzn, w prze-

dziale wiekowym od 11 do 65 lat, przy użyciu aparatu rezonansu 

magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T (Siemens, Niemcy). 

U  wszystkich pacjentów badanie wykonano w  jednakowy spo-

sób, używając typowych sekwencji służących do uwidocznienia 

stawu kolanowego: T1-, T2-, PD-zależnych i PD-zależnych z FAT 

SAT (saturacją tłuszczu) w płaszczyznach poprzecznych, strzał-

kowych i czołowych w pozycji leżącej na plecach, z zastosowa-

niem odpowiedniej cewki kolanowej zamocowanej na stole do 

badań. Zastosowano pole widzenia FoV read- 160 mm, matrycę 

256 x 256 oraz korzystano z grubości warstw wynoszącej 3 mm 

i  ilości warstw dostosowanej do budowy anatomicznej kolana 

(18-25). 

W badaniu oceniano uszkodzenia łąkotek, więzadeł, chrząst-

ki stawowej i  szpiku kostnego, obrzęk ciała tłuszczowego Hof-

fy, złamania, zwichnięcia oraz obecność torbieli Bakera, płynu 

i  objawów zapalenia. Przy pomocy rezonansu magnetycznego 

oceniono przydatność wszystkich sekwencji wykorzystywanych 

w ocenie patologii stawu kolanowego. 

Wyniki

Analiza skuteczności diagnostycznej wykorzystywanych se-

kwencji w badaniu MR stawu kolanowego wykazała, że najbar-

dziej skuteczne w ocenie patologii okazały się dwie sekwencje: 

PD-zależna i  sekwencja PD-zależna z  FAT SAT. Oceniając pozy-

skany materiał pod względem kryteriów uszkodzenia więzadła 

krzyżowego przedniego – ACL, uwzględniono: obrzęk umiar-

kowany, obrzęk znaczny, naderwanie i  zerwanie. W  sekwencji 

T1-zależnej umiarkowany obrzęk więzadła zauważono u 17 osób 

(28,33%), w sekwencji PD-zależnej u 22 osób (36,66%) widoczne 

jest uszkodzenie więzadła ACL w  postaci obrzęku umiarkowa-

nego bez cech przerwania więzadła, w sekwencji PD-zależnych 

z  FAT SAT u  19 osób (31,66%). Na obrazie PD-zależnym znacz-

ny obrzęk uwidocznił się u  13 pacjentów (21,66%), na skanach 

z  wytłumieniem tłuszczu uszkodzenia stwierdzono u  11 osób 

(18,33%). Natomiast w sekwencjach PD-zależnych z FAT SAT za-

uważono taką samą liczbę – 11 osób (18,33%) z  naderwaniem 

ACL, a w PD-zależnym 12 osób (20,0%). W obrazach T1-zależnych 

w  minimalnym stopniu u  4 osób (6,66%) wykazano zerwanie 

Rys. 1 Prezentacja procentowa badanej zbiorowości na podstawie wskazania kli-

nicznego. ALC – więzadło krzyżowe przednie, MCL – więzadło poboczne piszczelowe

Źródło: Opracowanie własne.



Inżynier i Fizyk Medyczny         5/2018          vol. 7 313

diagnostyka / diagnosticsartykuł naukowy / scientific paper

więzadła ACL. Uszkodzenie to uwidoczniło się lepiej w obrazach 

PD-zależnych u 5 osób (8,33%), a najdokładniej na obrazach PD-

-zależnych z FAT SAT u 7 osób (11,66%). 

Wartościując łąkotki, brano pod uwagę obrazy T1-zależne, 

PD-zależne, PD-zależne z  FAT SAT, uwzględniając takie uszko-

dzenia, jak: obrzęk, uszkodzenie punktowe, poziome szczelino-

wate i  linijne. W  grupie badanej w  sekwencjach T1-zależnych 

najwięcej stwierdzono uszkodzeń szczelinowych u  10 pacjen-

tów (16,66%). Uszkodzenie poziome zauważono u 4 pacjentów 

(6,66%), obrzęk łąkotek u 3 pacjentów (5,0%), uszkodzenie po-

ziome u 2 pacjentów (3,33%), a linijne u 1 pacjenta (1,66%). Na 

przykładzie obrazów PD-zależnych największą liczbę uszkodzeń 

stanowiły uszkodzenia poziome u 19 osób (31,66%), u 13 osób 

(21,66%) stwierdzono uszkodzenia szczelinowate, u  11 (18%) 

obrzęk, 8 pacjentów (13,33%) posiadało uszkodzenia punktowe, 

a 6 osób (10%) uszkodzenia linijne. Obrazy PD-zależne z satura-

cją tkanki tłuszczowej wskazują, iż największy procent to pacjen-

ci z uszkodzeniem poziomym – 18 pacjentów (30%). 

Kolejna grupa to pacjenci z  urazem łąkotek w  przebiegu 

uszkodzenia szczelinowatego – 12 osób (20,0%). Uszkodze-

nie punktowe stwierdzono u  11 pacjentów (18,33), obrzęk u  7 

(11,66%), a  uszkodzenia liniowe były widoczne u  6 pacjentów 

(10%). Ocenie rutynowej pod względem obrzęku poddano 

chrząstkę stawową w  obrazach T1-zależnych i  T2-zależnych 

z uwzględnieniem saturacji tłuszczu. Delikatny obrzęk chrząstki 

stawowej stwierdzono u 1 pacjenta (1,66%). W sekwencjach PD- 

i  PD-zależnych z  FAT SAT uzyskano wyniki, tj. obrzęk umiarko-

wany u 6 pacjentów (8,33%), znaczny obrzęk u 3 chorych (5,0%). 

U jednego chorego (1,66%) w sekwencji T1-zależnej stwierdzo-

no niewielki obrzęk szpiku kostnego. W sekwencjach PD- i PD-

-zależnych z  FAT SAT u  5 osób (8,33%) stwierdzono niewielki 

obrzęk szpiku kostnego, u 8 osób (13,33%) obrzęk umiarkowany, 

u 9 osób (15,0%) obrzęk nasilony. 

Podczas analizy patologicznego płynu w  stawie kolanowym 

zwrócono uwagę na jego umiejscowienie. Płyn badano w  sta-

wie rzepkowo-udowym, przy więzadłach krzyżowych i zachyłku 

nadrzepkowym. Płyn oceniano w  sekwencjach PD- i  PD-zależ-

nych z  FAT SAT. W  wybranych sekwencjach w  stopniu równym 

stwierdzono obecność patologicznego płynu. Płyn w  zachyłku 

nadrzepkowym zaobserwowano u 26 pacjentów (43,33%), płyn 

w  okolicy ACL u  17 badanych (28,33%), w  stawie rzepkowo-

-udowym u 9 osób (15,0%), płyn w okolicy PCL u 7 osób (11,0%). 

Obrzęk oceniono też w tkankach miękkich. Nieznaczny obrzęk 

stwierdzono u 2 osób (3,33%) w obrazach T1-zależnych, u 1 pa-

cjenta (1,66%) obrzęk umiarkowany i znaczny. W obrazach PD-

-zależnych obrzęk umiarkowany zauważono u 12 osób (20,0%), 

obrzęk tkanek miękkich nieznaczny u 10 osób (16,66%), znacz-

ny obrzęk tkanek miękkich stwierdzono u  7 osób (11,66%). 

W  obrazie z  wytłumieniem tłuszczu zauważono, że 11 osób 

(18,33%) posiada nieznacznie obrzęknięte tkanki, 6 osób (10,0%) 

Tabela 1 Ogólne wyniki procentowe widocznych uszkodzeń z podziałem na sekwencje i patologie

Obrazy – sekwencje
elementy oceniane

T1-zależne T2-zależne PD-zależne PD-zależne z FAT SAT

n % n % n % n %

więzadła

obrzęk umiarkowany 17 28,33% 0 0% 22 36,67% 19 31,67%

obrzęk znaczny 2 3,33% 0 0% 13 21,67% 11 18,33%

naderwanie 8 13,33% 0 0% 12 20,0% 11 18,33%

zerwanie 4 6,67% 0 0% 5 8,33% 7 11,67%

łąkotki

obrzęk 3 5,0% 0 0% 11 18,33% 7 11,67%

uszkodzenie punktowe 2 3,33% 0 0% 8 13,33% 11 18,33%

uszkodzenie poziome 4 6,67% 0 0% 19 31,67% 18 30,0%

uszkodzenie  
szczelinowate

10 16,67% 0 0% 13 21,67% 12 20,0%

uszkodzenie linijne 1 1,67% 0 0% 6 10,0% 6 10,0%

chrząstka
stawowa

obrzęk delikatny 1 1,67% 0 0% 5 8,33% 5 8,33%

obrzęk umiarkowany 0 0% 0 0% 6 10,0% 6 10,0%

obrzęk znaczny 0 0% 0 0% 3 5,0% 3 5,0%

szpik 
kostny

obrzęk niewielki 1 1,67% 0 0% 5 8,33% 5 8,33%

obrzęk umiarkowany 0 0% 0 0% 8 13,33% 8 13,33%

obrzęk nasilony 0 0% 0 0% 4 6,67% 4 6,67%

płyn 
patologiczny

staw rzepkowo-udowy 0 0% 9 15,0% 9 15,0% 9 15,0%

przy ACL 0 0% 17 28,33% 17 28,33% 17 28,33%

przy PCL 0 0% 7 11,67% 7 11,67% 7 11,67%

zachyłek nadrzepkowy 0 0% 26 43,33% 26 43,33% 26 43,33%

obrzęk tkanek 
miękkich

nieznaczny 2 3,33% 0 0% 10 16,67% 10 16,67%

umiarkowany 1 1,67% 0 0% 12 20% 12 20%

znaczny 1 1,67% 0 0% 7 11,67% 7 11,67%

torbiel Bakera 0 0% 12 20,0% 12 20,0% 12 20,0%

złamanie rzepki 3 5,0% 3 5,0% 3 5,0% 3 5,0%

zapalenie 0 0% 0 0% 3 5,0% 3 5,0%

zwapnienia 3 5,0% 0 0% 3 5,0% 3 5,0%

Źródło: Opracowanie własne.
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Porównywalne wartości występowania patologii w stawie ko-

lanowym uzyskano na obrazach w sekwencjach z techniką wyga-

szania tkanki tłuszczowej. 

W zastosowanym podziale badanej zbiorowości ze względu na 

płeć w obrazach PD- i PD-zależnych z FAT SAT stwierdzono u 21 ko-

biet (100%) ognisko patologicznego płynu, u  18 kobiet (85,71%) 

zmienione urazowo łąkotki, u 16 kobiet (76,19%) uszkodzone wię-

zadła. U  mężczyzn wyniki klasyfikują się w  następujący sposób: 

u 39 mężczyzn (100%) stwierdzono uszkodzenie łąkotek, u 38 męż-

czyzn (97,43%) stwierdzono obecność patologicznego płynu, 

u  36  mężczyzn (92,30%) uszkodzenie więzadeł, u  18 mężczyzn 

(46,15%) obecność obrzęku tkanek miękkich. U badanych osób ze 

względu na wiek zastosowano następujące przedziały wiekowe: 

11-15 lat, 16-20 lat, 21-25 lat, 26-30 lat, 31-35 lat, 36-40 lat, 41-45 

lat, 46-50 lat, 51-55 lat, 56-60 lat, 61-65 lat. Stwierdzono, że naj-

liczniejszą grupę wiekową wśród badanych pacjentów stanowiły 

osoby w przedziale wiekowym 31-35 lat – 11 osób (18,34%). Kolejna 

grupa to osoby z przedziału wiekowego 46-50 lat – 9 osób (15%). 

Następne grupy to pacjenci między 16-20 lat i 21-25 lat – 7 osób 

(11,66%). Przedział wiekowy 26-30 lat to 6 osób (10,0%). Grupy wie-

kowe 36-40 lat i 41-45 lat to 5 osób (8,33%). Zbiorowość badana 

z  przedziału wiekowego 51-55 lat i  61-65 lat to 4 osoby (6,66%), 

a grupy wiekowe 56-60 lat i 11-15 lat zawierają po 1 osobie (1,66%). 

Omówienie wyników

Wykorzystując wysokopolowy rezonans magnetyczny oraz spe-

cjalnie dobrane programy do badań w  odpowiednich sekwen-

cjach, możliwe jest bardziej precyzyjne określenie lokalizacji 

ognisk patologii stawu kolanowego, dlatego też badanie MR od-

grywa kluczową rolę w diagnostyce uszkodzeń kolana. Rezonans 

magnetyczny uwidacznia w sposób niebudzący wątpliwości ob-

raz tkanek miękkich i obecnych patologii kolana, co nie zawsze 

jest możliwe w  innych metodach obrazowania ze względu na 

znaczny obrzęk albo ograniczoną ruchomość kończyny. 

Aby właściwie zobrazować staw kolanowy i  zidentyfikować 

nieprawidłowości, konieczne jest uzyskanie obrazów w  trzech 

różnych płaszczyznach, chociażby po to, aby dokładnie zmie-

rzyć występującą zmianę. Na podstawie wyników z  przepro-

wadzonych badań rezonansu magnetycznego można określić 

charakter uszkodzenia stawu kolanowego oraz które sekwencje 

stosowane są do oceny patologii stawu kolanowego najbardziej 

wartościowe w obrazowaniu różnych uszkodzeń. 

Wśród stosowanych sekwencji w badaniu MR stawu kolanowe-

go najbardziej przydatne do oceny patologii okazały się sekwencje 

PD-zależne i technika tłumienia sygnału tłuszczu – FAT SAT. W se-

kwencjach tych wyraźnie uwidoczniono zmiany urazowe w  po-

staci uszkodzeń więzadeł, łąkotek, chrząstki stawowej, obecność 

płynu patologicznego. Prawie u wszystkich badanych pacjentów 

stwierdzono obecność wzmożonej ilości płynu, co było powią-

zane z  jednoczesnym uszkodzeniem łąkotki i  więzadła. Podczas 

urazu kolana najczęściej uszkodzeniu ulegają więzadła krzyżowe 

przednie – ACL, co na skanach MR objawia się podwyższeniem 
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Rys. 2 Procentowe zestawienie uszkodzeń w stawie kolanowym w sekwencji PD-zależ-

nej – wyniki uogólnione

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Procentowe zestawienie uszkodzeń w stawie kolanowym w sekwencji PD-zależnej 

z FAT SAT – wyniki uogólnione

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4 Prezentacja procentowa wieku badanych osób

Źródło: Opracowanie własne.

umiarkowany obrzęk tkanek miękkich, 5 osób (8,33%) znaczny 

obrzęk. Torbiel Backera widoczny był u 12 badanych (20,0%). 

Jednakowo uwidoczniło się w  każdej sekwencji złamanie 

rzepki, zapalenia i  zwapnienia u  3 pacjentów (5,0%). W  przed-

miocie badania do oceny zmian patologicznych w  postaci pły-

nu użyto sekwencji PD- i  PD-zależnych z  FAT SAT. W  obrazach 

PD-zależnych najwięcej patologii w  formie płynu stwierdzono 

u  59 osób (98,33%). W  mniejszym stopniu pod względem wy-

stępowania to uszkodzenia łąkotek stwierdzone u 57 pacjentów 

(95,0%), uszkodzenia więzadeł zanotowano u 52 osób (86,66%), 

obrzęk tkanek miękkich u 29 pacjentów (48,33%), obrzęk szpiku 

kostnego i obrzęk chrząstki stawowej pojawił się w przybliżonej 

wartości procentowej – średnio około 25%.
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intensywności sygnału w obrazach T2-zależnych, zatarciem struk-

tury włókien, nieregularnymi obrysami, a  w  przypadkach skraj-

nych zerwaniem więzadła, czyli brakiem jego ciągłości. 

Z przeanalizowanych wyników przebadanych pacjentów 

z  uszkodzeniami łąkotek stwierdzono, że najwięcej osób po-

siadało urazy w postaci uszkodzenia poziomego. Zmianom wy-

stępującym w  więzadłach i  łąkotkach towarzyszyła obecność 

płynu patologicznego, który w sekwencji T2-zależnej ma wysoki 

sygnał. Patologię tę oceniano w zachyłku nadrzepkowym, przy 

ACL, w stawie rzepkowo-udowym i przy PCL. Przy podziale na ka-

tegorie według płci zauważono, że zarówno u kobiet, jak i u męż-

czyzn najczęściej występującym objawem uszkodzenia w stawie 

kolanowym są uszkodzenia więzadeł i  łąkotek oraz obecność 

płynu stwierdzana w  obrazach PD- i  PD-zależnych z  FAT SAT. 

Przy podziale badanej populacji na 11 przedziałów wiekowych 

omawiane powyżej patologie stawu kolanowego widoczne były 

we wszystkich grupach wiekowych. Jednak najczęściej pojawia-

jącą się patologią była obecność płynu i  uszkodzenie więzadła 

ACL. Obraz obrzęku chrząstki stawowej to patologia znacząco 

wpływająca na wynik badania stawu kolanowego i  stanowiąca 

integralną część całościowej oceny struktur kolana. 

Przyczyną dolegliwości w stawie kolanowym jest uszkodzenie 

chrząstki stawowej. Zostaje ona uszkodzona przeważnie na kłyk-

ciach przyśrodkowych i  bocznych kości udowej i  piszczelowej, 

co objawia się nierównym zarysem i grubością. Obraz obrzęku 

chrząstki stawowej najlepiej uwidacznia sekwencja PD- i PD-za-

leżna z  FAT SAT. Sekwencja ta również dokładnie przedstawia 

obrzęk szpiku kostnego, który u badanej zbiorowości uwidacz-

niał się w  okolicy dołu międzykłykciowego kości piszczelowej, 

tylnej przynasady dalszej kości udowej, kłykcia przyśrodkowego 

kości udowej i rzepki. W sekwencjach T2-zależnych PD- i PD-za-

leżnych z  FAT SAT widoczny był objaw torbieli Bakera, stano-

wiącej w tych sekwencjach pozastawowe ograniczone skupisko 

płynu, który jest jasny. Torbiel Bakera w obrazach T2-zależnych 

jest masą o  jednorodnym, wysokim sygnale, która w  obrazach 

T1-zależnych posiada pośredni lub niski sygnał. 

Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn urazy stanowią często spo-

tykaną przyczynę uszkodzenia rzepki. Zapalenia i  zwapnienia 

w  stawie kolanowym to zmiany, które wystąpiły najrzadziej 

w analizowanej grupie osób. Zapalenie dotyczy najczęściej stawu 

rzepkowo-udowego, który poddawany jest dużym obciążeniom, 

doprowadzając do zmian zwyrodnieniowych kolana. W  ocenie 

patologii łąkotek, więzadeł, szpiku kostnego, obrzęku tkanek 

miękkich i  obecności płynu patologicznego najskuteczniejszymi 

sekwencjami w MR okazały się sekwencje PD- i PD-zależne z FAT 

SAT, co potwierdzają wyniki. Zastosowanie wymienionych se-

kwencji okazało się pomocne w rozpoznawaniu charakteru zmia-

ny i prawidłowym postawieniu diagnozy na podstawie różnicowa-

nia obrazów T1- i T2-zależnych. W sekwencji PD-zależnej z FAT SAT 

zarówno obraz obecnych patologii, jak i obraz anatomiczny jest 

bardzo przejrzysty i  na optymalnym poziomie różnicuje tłuszcz 

od obszaru zmienionego chorobowo. Przeprowadzona analiza 

wykazała, że najczęściej występującą patologią wśród badanej 

zbiorowości było uszkodzenie ACL oraz uszkodzenie łąkotek. Na-

tomiast grupą szczególnie narażoną na uszkodzenie stawu kola-

nowego były osoby z grupy wiekowej 31-35 lat. Można przypusz-

czać, że wynika to z  tego, iż osoby te częściej przeciążają staw 

kolanowy w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej. 

Podsumowując analizę występowania patologii w  stawie 

kolanowym w badanej grupie osób, stwierdzono, że dobór se-

kwencji pozwala na zróżnicowanie i kontrast pomiędzy badany-

mi tkankami. W celu optymalizacji obrazu sekwencje mogą być 

stosowane synchronicznie, dlatego tak istotne jest, aby proto-

kół do badania stawu kolanowego tworzyła osoba z odpowied-

nim doświadczeniem i wiedzą, która starannie dobierze sekwen-

cje z  optymalnymi ustawieniami, aby uzyskać diagnostyczne 

obrazy wysokiej jakości. Należy też podkreślić fakt, że obecnie 

producenci aparatów MR dostarczają oprogramowanie z prze-

znaczeniem do badania określonej części ciała, dostosowane do 

mocy pola magnetycznego oraz klasy cewek nadawczo-odbior-

czych w celu zapewnienia maksymalnej jakości obrazu.

Wnioski

Wysokopolowy rezonans magnetyczny jest skutecznym narzę-

dziem w ocenie patologii stawu kolanowego. Najskuteczniejsze 

w rozpoznawaniu zmian okazały się sekwencje PD-zależne i PD-

-zależne z tłumieniem sygnału z tkanki tłuszczowej. 
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Streszczenie

Stop tytanu z aluminium i wanadem jest jednym z najczęściej 

używanych stopów tytanu w implantologii. Ti6Al4V charak-

teryzuje się dobrymi właściwościami i  jest względnie tani. Na 

stopie wytworzono warstwy metodą anodowania, przy zastoso-

waniu trzech różnych elektrolitów i różnych parametrów proce-

su. Na wszystkich próbkach otrzymano nanorurki. 

Słowa kluczowe: Ti6Al4V, anodowanie, implanty

Abstract

Titanium alloy with aluminum and vanadium is one of the 

most commonly used titanium alloy in implantology. 

Ti6Al4V has good properties and is relatively cheap. Oxide lay-

ers on the alloy were made by anodising process using three 

different electrolytes and different process parameters. Nano-

tubes were obtained on all samples.

Key words: Ti6Al4V, anodic oxidation, implants

Wprowadzenie

Stopy tytanu są często stosowane do wytwarzania implantów 

długotrwałych, czyli takich, które mogą przebywać w  organi-

zmie 20 lat lub dłużej [1]. Charakteryzują się dobrą wytrzymało-

ścią na rozciąganie, biokompatybilnością, wysoką odpornością 

na różne rodzaje korozji (co jest bardzo istotne w agresywnym 

środowisku, jakim są płyny ustrojowe) oraz względnie niskim 

modułem Younga. Swoją dobrą odporność na korozję tytan 

zawdzięcza warstwie tlenków, która wytwarza się na jego po-

wierzchni i oddziela metal od otoczenia [2]. Moduł Younga, czyli 

moduł sprężystości, powinien być jak najbardziej zbliżony do 

modułu kości, w którą dany implant jest wszczepiany – zbyt duża 

różnica między modułami powoduje, iż implant przenosi więk-

sze obciążenia, a kość wokół niego ulega resorpcji [3]. 

Jednym z częściej używanych stopów tytanu jest stop z alumi-

nium i  wanadem Ti6Al4V. Odznacza się on dobrymi właściwo-

ściami, które przedstawiono w tabeli 1.

Pomimo odpowiednich właściwości stopu zaleca się zaprze-

stanie jego użytkowania ze względu na zawartość wanadu. Wa-

nad jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym w  organizmie, 

jednakże w  zbyt wysokiej ilości ma on działanie toksyczne [4]. 

Długotrwały kontakt organizmu z wanadem może nawet prowa-

dzić do poważnych problemów zdrowotnych, jak np. neuropatii 

obwodowej lub osteomalacji. Badania in vivo wykazały, że za-

wartość V w tkankach okalających implant oraz we krwi wzrasta 

z czasem przebywania implantu w organizmie [5, 6].

Mimo to stop Ti6Al4V jest wciąż często stosowany w implan-

tologii ze względu na swoje właściwości oraz względnie niski 

koszt. 

Inną istotną cechą wpływającą na jakość implantu jest 

osteointegracja, czyli tworzenie stałego połączenia między 

Tabela 1 Porównanie właściwości stopu tytanu Ti6Al4V i czystego tytanu

Rodzaj 
stopu

Moduł Younga 
[GPa]

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

[MPa]

Wydłużenie  
procentowe  

[%]

Gęstość
[g/cm3]

99+Ti 97 240-550 15 4,5

Ti6Al4V 117 869-896 >12 4,4

Źródło: [2].
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implantem a kością i tkankami miękkimi. Na szybkość powstawa-

nia i trwałość tego połączenia oddziałuje wiele czynników, m.in. 

struktura powierzchni (większa chropowatość zwiększa adhezję 

osteoblastów) i jej skład chemiczny – warstwa tlenkowa korzyst-

nie wpływa na interakcje implantu z tkanką [7].

Cel pracy

Celem pracy było wytworzenie warstwy tlenkowej na po-

wierzchni stopu Ti6Al4V, która mogłaby odizolować wanad od 

otaczających tkanek, a równocześnie ułatwić osteointegrację. 

Materiał i metodyka

Do badań zastosowano próbki wykonane ze stopu Ti6Al4V o wy-

miarach 8 mm x 8 mm x 10 mm. Wszystkie próbki przed wykona-

niem powłoki tlenkowej zostały zeszlifowane papierami ścierny-

mi o gradacjach od 220 do 2400. Skład chemiczny stopu tytanu 

Ti6Al4V przedstawiono w tabeli 2. 

Wyniki i ich omówienie

Na rysunkach 2-4 przedstawiono zdjęcia wykonane na SEM. Moż-

na zauważyć, że na wszystkich próbkach powstały nanorurki.

Na powierzchniach próbek 1 i 2 nanorurki są rozłożone rów-

nomiernie na całym obszarze. Wszystkie nanorurki mają podob-

ną średnicę (ok. 100 nm) i kształt. Na obu warstwach występują 

drobne nieciągłości o  różnych rozmiarach i  kształtach, na któ-

rych nie zaobserwowano wytworzenia się nanorurek, jednakże 

w porównaniu z całą powierzchnią ubytki te nie są duże. 

Próbka 3 charakteryzuje się odmienną morfologią. Jak w przy-

padku poprzednich próbek, na całej powierzchni powstały nano-

rurki, ale nie są one uporządkowane. Mimo chaotycznego uło-

żenia, nanorurki pokrywają całą powierzchnię próbki – miejsca, 

które nie zostały pokryte przy pierwszym etapie anodowania, 

zostały osadzone przy drugim. Taka morfologia warstwy została 

spowodowana przez czyszczenie w myjce ultradźwiękowej po-

między etapami.

Na rysunkach 5-7 przedstawiono otrzymane widma EDS, 

a w tabeli 4 procentową zawartość wanadu na powierzchni każ-

dej z próbek.

Tabela 4 Zawartość wanadu na powierzchniach próbek

Nr próbki Ilość wanadu [%]

1 2,13

2 2,05

3 2,14

Źródło: Opracowanie własne.

Ilość wanadu na powierzchniach wszystkich próbek jest bar-

dzo do siebie zbliżona i obniżona prawie dwukrotnie w stosunku 

do stopu Ti6Al4V bez powłoki tlenkowej.

Tabela 2 Skład chemiczny stopu tytanu Ti6Al4V 

Stop
Zawartość pierwiastków [%]

Al V Fe N C N H Ti

Ti6Al4V 5,5 3,5-4,5 <0,30 <0,20 <0,08 <0,05 <0,0015 reszta

Źródło: [8].

Warstwę tlenkową wytworzono za pomocą elektrochemicz-

nej metody – anodowania. Próbkę – anodę [+] umieszczono 

w roztworze elektrolitu wraz z platynową katodą i podłączono 

napięcie. Stanowisko przedstawiono na rysunku 1.

Zastosowano trzy elek-

trolity o  różnym składzie 

i  zastosowano odmien-

ne parametry procesu 

anodowania. Parametry 

badań przedstawiono 

w tabeli 3. Próbka nr 3 zo-

stała przygotowana dwu-

etapowo: po pierwszym 

anodowaniu umieszczono 

ją w  myjce ultradźwięko-

wej w  izopropanolu na 

15 minut, a następnie po-

nownie poddano ją ano-

dowaniu [9].

Badania

Morfologię wytworzonych próbek zbadano za pomocą skanin-

gowego mikroskopu elektronowego (SEM) JEOL SM-7600F, a do 

analizy składu chemicznego posłużył dodatkowy mikroanaliza-

tor EDS.

Rys. 1 Stanowisko do przeprowadzania anodowania

Źródło: Materiał własny.

Tabela 3 Parametry przygotowanych próbek

Nr 
próbki Przygotowanie Skład elektrolitu

Napięcie 
[V]

Czas 
[min]

1

–  izopropanol – 
płukanie w myjce 
ultradźwiękowej 
przez 10 min

–  woda destylowana 
– płukanie w myjce 
ultradźwiękowej 
przez 3 min

–  metanol – płukanie 
w myjce ultradźwię-
kowej przez 10 min

–  20 ml H3PO4  
(st. 85%)

–  1,5 ml HF  
(st. 40%)

–  150 ml wody 
destylowanej

20 30

2

–  izopropanol – płuka-
nie przez 10 min

–  HNO3 – płukanie przez 
10 min

–  10 ml H3PO4  
(st. 85%)

–  1,2 ml HF (st. 
40%)

–  150 ml wody 
destylowanej

20 20

3

–  etanol – płukanie 
w myjce ultradźwię-
kowej przez 10 min

–  woda destylowana 
– płukanie w myjce 
ultradźwiękowej 
przez 5 min

–  0,75 ml HF  
(st. 40%)

–  3 ml wody 
destylowanej

–  100 ml C2H6O2

60 60
30

Źródło: Opracowanie własne.
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Rys. 2 Mikrostruktura próbki 1 pow. a) 5000x,  

b) 50 000x

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Mikrostruktura próbki 2 pow. a) 5000x, 

b)50 000x

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4 Mikrostruktura próbki 3 pow. a) 5000x, 

b)20 000x

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie

Wstępne badania wykazały, że możliwe jest zmniejszenie ilości 

wanadu, który ma kontakt z tkankami, za pomocą wytworzenia 

warstwy tlenkowej. Dla różnych rodzajów elektrolitów spadek 

zawartości V był podobny – na wszystkich próbkach wynosił ok. 

2%, czyli prawie dwukrotnie mniej niż na stopie Ti6Al4V bez po-

włoki. Powłoka z nanorurek, która powstała na wszystkich po-

wierzchniach, ma bardzo korzystny wpływ na osteointegrację. 

Rozwinięcie powierzchni implantu poprawia jego stabilność 

i  ułatwia osteoblastom adhezję, co znacznie zmniejsza ryzyko 

odrzucenia wszczepu. Najbardziej równomierne warstwy na-

norurek powstały na próbkach nr 1 i 2, które uzyskano w elek-

trolitach złożonych z  wody destylowanej, kwasu fosforowego 

i fluorowodoru. 

Podziękowanie

Autorzy wyrażają podziękowania mgr. inż. Gabrielowi Strugale 

oraz dr. inż. Grzegorzowi Gajowcowi z Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Gdańskiej za pomoc w wykonaniu badań.

Rys. 5 Widmo EDS dla próbki 1 przy powiększeniu 200x

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 6 Widmo EDS dla próbki 2 przy powiększeniu 200x

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 7 Widmo EDS dla próbki 3 przy powiększeniu 200x

Źródło: Opracowanie własne.
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DR 800
Cyfrowy system DR 800 umożliwia wykonywanie 
niemal wszystkich ekspozycji oraz badań 
fl uoroskopowych stosowanych we współczesnej 
diagnostyce radiologicznej. System pozycjonowania, 
zdalnego sterowania, kontroli oraz zaawansowany 
technologicznie płaski detektor, umożliwiają 
wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych 
i nietypowych badań przy znacznie zredukowanych 
dawkach promieniowania. 

DX-D 100
Niewielkich rozmiarów mobilny i w pełni 
cyfrowy aparat rtg może być wykorzystywany do 
wykonywania większości typowych prześwietleń 
pacjentów z ograniczoną zdolnością poruszania 
oraz pacjentów leżących. Jest też nieoceniony 
do badań dzieci i noworodków w inkubatorach.

DX-M 
Wielokasetowy skaner, automatycznie obsługujący 5 kaset, to pierwszy 
na świecie skaner CR, który obsługuje zarówno płyty z luminoforem 
igłowym, jak i proszkowym. Płyty obrazowe z luminoforem igłowym 
posiadają lepszy stosunek sygnału do szumu [DQE], zapewniają 
wysoką jakość i możliwość redukcji dawki promieniowania. Kasety 
pozwalają na łatwe pozycjonowanie pacjenta oraz idealnie sprawdzają 
się w badaniach przyłóżkowych. DX-M to doskonałe rozwiązanie dla 
pracowni robiących dużą ilość badań, a także w dziedzinie pediatrii 
i mammografi i.

Agfa – cyfrowe obrazowanie z myślą o pacjentach 

Rozwiązania Agfa są stworzone z myślą o pacjentach oraz różnych grupach 
użytkowników, wykorzystują najnowsze technologie między innymi takie jak 
Zero Force, EasyStitch, czy FreeView, a także innowacyjne rozwiązania IT, 
skutecznie usprawniają proces diagnostyczny i gwarantują najwyższą jakość 
wykonywanych badań.
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Zmniejszenie średniej dawki promieniowania po zastąpieniu systemów 
innych firm urządzeniami DR firmy Agfa*

CZASZKA KLATKA PIERSIOWA BRZUCH KOŃCZYNY

Niedościgniona jakość obrazów 

Sercem rozwiązań CR i DR Agfa jest MUSICA, oprogramowanie 
do inteligentnego przetwarzania cyfrowych obrazów rtg. MUSICA 
dokonuje analizy każdego obrazu (niezależnie dla kości i tkanek 
miękkich, ustawień użytkownika i zmienności dawki promieniowania), 
optymalizując parametry przetwarzania, zapewniając najwyższy 
standard jakości obrazów. 

  Zrównoważone odwzorowanie zarówno tkanek miękkich, jak 
i nakładających się struktur kostnych 

  Doskonała widoczność szczegółów w jamie brzusznej 

  Rzeczywiste odwzorowanie implantów z czystym obrazem kości

  Uwydatnianie mikrozwapnień – mammografi a!

  Wygodne i pewne diagnozowanie

  Automatyczny wybór odpowiedniej grupy wiekowej (na podstawie 
daty urodzenia) – neonatologia i pediatria!

  Predefi niowane parametry algorytmu do obróbki badań dla każdej 
grupy wiekowej (grupy wiekowe – 0-1,5 roku (niemowlęta), 1,6-5 
lat (dzieci raczkujące, w wieku przedszkolnym), 6-12 lat (dzieci 
w wieku szkolnym), 13-16 lat (nastolatki) i w wieku 17+ dla osób 
dorosłych – neonatologia i pediatria!

  MUSICA jest obdarzona zaufaniem radiologów na całym świecie

Dlaczego akceptować tylko „wystarczającą” jakość, skoro można mieć doskonałą 
w przystępnej cenie?! 

Kompleksowe, skalowalne rozwiązania Agfa wspierane przez MUSICA 
umożliwiają stworzenie komfortowej, nowoczesnej, wysokowydajnej pracowni 
diagnostycznej na miarę aktualnych i przyszłych potrzeb oraz zgodnie z wybraną 
ścieżką rozwoju obrazowania.
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Wyszkoleni inżynierowie stale podnoszący swoje kwalifikakcje.

Nowoczesny, autoryzowany serwis gwarantujący efektywność 
i obniżenie kosztów.

Bieżąca aktualizacja oprogramowania diagnostycznego.

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

e-mail: serwispolska@ge.com
tel. (22) 330 83 30
fax (22) 330 83 71

GE Healthcare
SERWIS

Zainwestuj w jakość 
i bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem już dzisiaj, aby 
otrzymać szczegółową ofertę.

GE Healthcare dostarcza technologii i usług medycznych, zmieniających rzeczywistość wokół nas, zapewniających 
coraz lepszą jakość i coraz większą dostępność do opieki zdrowotnej na całym świecie. Skupiamy się na tym, 
co najważniejsze – na wspaniałych ludziach i technologiach, podejmując wyzwania, które pojawiają się 
wokół nas. Nasza szeroka wiedza w zakresie obrazowania medycznego i technologii informatycznych, 
diagnostyki medycznej, systemów do monitorowania pacjentów, badań nad lekami, biofarmaceutycznych 
technologii produkcyjnych oraz systemów zwiększania wydajności pomaga naszym klientom  w świadczeniu 
lepszej opieki medycznej oraz większej liczbie ludzi.
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Streszczenie
Uzasadnienie. Ważnym aspektem w  ochronie radiologicznej 
jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w  czasie operacji 
ortopedycznych z użyciem fluoroskopii. Ze względu na wysoką 
promieniowrażliwość dzieci, bardzo ważna jest kontrola dawek 
oraz zapewnienie im odpowiedniej ochrony radiologicznej.
Cel. Celem tej pracy było oszacowanie dawki powierzchniowej 
oraz czasu ekspozycji z fluoroskopii wykonywanych w czasie opera-
cji ortopedycznych dzieci oraz wyznaczenie lokalnych diagnostycz-
nych poziomów referencyjnych na podstawie tych parametrów.
Materiał i  metody. W  badaniu uwzględniono 501 pacjentów 
(mediana 11 lat), którzy przeszli operacje ortopedyczne z  uży-
ciem fluoroskopii. Pomiaru dawek dokonano w czasie zabiegów 
ortopedycznych celowanych na kończyny dolne i  górne z  uży-
ciem mobilnego ramienia C  (Ziehm-8000) pomiędzy marcem 
a  sierpniem 2017 roku. Dawki zebrano na podstawie wskazań 
miernika kompatybilnego z aparatem.
Wyniki. Średnia dawka powierzchniowa przypadająca na obszar 
kończyny górnej (73,65%) w badanej populacji wynosi 25,82 ± 
58,10 cGycm2, dawka dla obszaru kończyn dolnych (26,35%)  jest 
równa 91,07 ± 217,27 cGycm2. Lokalne poziomy referencyjne 
dawki w przedziałach wiekowych: 1-5, 5 ≥ 10 oraz 10 ≥ 15 i po-
wyżej 15. roku życia wynoszą odpowiednio: 22,15, 24,76, 40,08, 
55,04 cGycm2. Poziomy referencyjne czasów naświetlania w od-
niesieniu do podanej kolejności przedziałów są następujące: 
60,75, 82,75, 124,50, 108,00 s. 
Wnioski. Wyniki pokazują, iż kończyny dolne otrzymują znacz-
nie wyższe dawki niż kończyny górne w  czasie operacji. Wyni-
ka to głównie z tego, że kończyny dolne mają większą objętość 
względem górnych. Otrzymane poziomy referencyjne układają 
się w tendencji wzrostowej zarówno dla DAP, jak i czasu ekspo-
zycji. Wyjątkiem jest przedział wiekowy > 15 lat, gdzie DRL cza-
sów ekspozycji jest niższy niż u młodszych dzieci.
Podsumowanie. Na podstawie pomiaru rzeczywistych dawek po-
wierzchniowych możliwe jest zdefiniowanie lokalnych poziomów 
referencyjnych. Ich określenie pozwala na kontrolowanie warun-
ków ekspozycji w czasie operacji ortopedycznych. Ma to znaczenie 
zarówno dla ochrony radiologicznej pacjentów, jak i dla usystema-
tyzowania pracy operatorów fluoroskopii, którzy mogą świadomie 
dobierać odpowiednie dla wieku pacjenta warunki ekspozycji.

Słowa kluczowe: dawka powierzchniowa, dawka skuteczna, 
fluoroskopia, operacje ortopedyczne, diagnostyczne poziomy 
referencyjne, DRL

Abstract
Background. Radiological protection of the patient during 
fluoroscopy procedures is an important topic due to the wide 
scope of its use during orthopaedic surgery. Children are espe-
cially sensitive to radiation, thus it is important to control dose 
and ensure them special radiological protection.
Objective. The aim of this study was to estimate DAP and expo-
sure time from fluoroscopy during orthopaedic surgical proce-
dures and to establish DRLs for these parameters.
Material and methods. We involved 501 paediatric patients (me-
dian age 11) who went orthopaedic surgery with targeted fluor-
oscopy acquisition. The ionizing radiation was assayed using Dose 
Area Product Meter. This was done during orthopaedic procedures 
of lower and upper extremities with using mobile C-arm device 
(Ziehm-8000) performed between March 2017 and August 2017.
Results. As the radiation dose depends on the size of the child, 
the children were assigned to four different age groups: 1-5, 
5-10, 10-15 and > 15 years. The mean, median and third-quar-
tile DAP and the exposure time were calculated for each group. 
The mean DAP for upper extremities (73.65%) was 25.82 58.10 
cGcm2 and for lower extremities (26.35%) was 90.40 216.59 
cGcm2. The third-quartile values were used to establish the 
DRLs. For this age selection the DRLs of the DAP were: 22.15, 
24.76, 40.08, 55.04 cGcm2 respectively. The third-quartile the 
time of exposure for above mentioned age selection were as 
follows: 60.75, 82.75, 124.50, 108.00 s.
Conclusions. The dose from fluoroscopy-guided orthopaedic 
surgery is higher for lower than upper extremities. It’s came 
from the size of a  lower parts, which have larger volume than 
the upper parts. The DRLs of DAP and exposure time are col-
lected with upward trend to arising age. Only the children group 
older than 15 years have DRLs of exposure time higher than the 
age group between 10-15 years. 
Discussion. Measurement of the dose area product in narrow 
group of patients allow to assessed dose reference levels. This 
procedure enable to control the fluoroscopy parameters during 
the orthopaedic surgeries. It is important both for the radiolog-
ical protection of patients and to systematize the work of fluor-
oscopy operators, who can consciously choose age-appropriate 
patient exposure conditions.

Key words: dose area product, effective dose, fluoroscopy,  
orthopaedic surgery, DRL
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Wprowadzenie

Operacje ortopedyczne stanowią 44,1% na tle innych typów za-

biegów i  są większością [1]. W  czasie ich przebiegu niezbędne 

jest wykorzystanie fluoroskopii, aby chirurdzy zapoznali się do-

kładnie z miejscem przeznaczonym do operacji oraz ewentual-

nym usytuowaniem implantów ortopedycznych. Pomimo tego, 

iż fluoroskopia stanowi dokładne narzędzie obrazowe wysokiej 

jakości, jest także metodą wykazującą wyższe dawki niż klasycz-

na radiografia [2]. W przypadku grupy pediatrycznej pacjentów 

jest to szczególnie ważne ze względu na 3-krotnie wyższe ryzy-

ko wystąpienia choroby nowotworowej niż w grupie dorosłych. 

Wynika to z  2- do 10-krotnie większej promieniowrażliwości 

młodych organizmów dyktowanej wysokim uwodnieniem tka-

nek oraz mnogością podziałów komórkowych [3].

Aktualne dokumenty odpowiadające za bezpieczne stosowanie 

promieniowania jonizującego wskazują na ograniczenie dawek 

ze względu na wiek oraz rozmiar (masę) pacjenta. Wprowadzają 

również zasady ochrony indywidualnej oraz współczynniki norma-

lizujące dawkę powierzchniową do dawki skutecznej [4]. Powyższe 

wytyczne służą do osiągania jak najbezpieczniejszych warunków 

wykonywania badań z  wykorzystaniem promieniowania jonizują-

cego. Pozwalają również na odniesienie się do nich w kontekście 

uzyskanych wyników. Niemniej jednak w podanych raportach bra-

kuje wykazu dokładnych parametrów ekspozycji, którymi mogliby 

posługiwać się operatorzy aparatów RTG. W polskich przepisach 

nie ma informacji odnośnie poziomów referencyjnych dla fluoro-

skopowych badań pediatrycznych z użyciem ramienia C [5]. Z tego 

względu wiele instytucji podejmuje się inspekcji dawek powierzch-

niowych DAP (Dose Area Product) i sporządzania lokalnych diagno-

stycznych poziomów referencyjnych DRLs (Diagnostic Reference 

Levels) dla określonych typów zabiegów [6-8].

Wyjątkową populacją badanych są dzieci, u  których najczę-

ściej operowane są kończyny górne i  dolne z  powodu złamań, 

Tabela 1 Miary tendencji centralnej z uwzględnieniem typu i liczności badanych obszarów przy podziale na cztery grupy wiekowe pacjentów

Przedziały 
wiekowe, lata

Statystyka/  
obszar ekspozycji

Wszystkie KG KD

DAP, cGycm2 t, s DAP, cGycm2 t, s DAP, cGycm2 t, s

1≤5

Średnia 41,64 61,21 27,87 53,78 119,69 103,27

SD 103,76 99,91 73,23 91,44 194,47 137,92

Mediana 4,77 20,50 4,74 22,00 16,77 10,00

Q3 22,15 60,75 19,64 55,50 113,85 242,00

Zakres 0,40-548,81 1,00-481,00 0,40-393,00 1,00-481,00 1,82-548,81 2,00-332,00

n 60 51 9

5≤10

Średnia 25,77 69,68 20,82 70,16 48,68 67,42

SD 65,38 100,69 60,50 105,31 81,63 77,02

Mediana 8,06 35,50 6,92 35,00 15,87 36,00

Q3 24,76 82,75 19,81 82,00 47,10 98,00

Zakres 0,01-701,50 1,00-718,00 0,01-701,50 1,00-718,00 0,56-384,68 1,00-290,00

n 186 153 33

10≤15

Średnia 48,16 98,25 30,71 100,66 84,44 93,24

SD 136,36 150,49 52,32 140,28 223,97 170,87

Mediana 12,49 38,00 7,82 38,00 24,43 38,00

Q3 40,08 124,50 34,15 137,00 57,70 88,00

Zakres 0,02-1251,48 1,00-901,00 0,02-288,13 1,00-782,00 0,62-1251,48 1,00-901,00

n 194 131 63

≥15 

Średnia 80,57 111,45 26,37 69,42 148,83 164,37

SD 211,29 182,50 40,64 85,30 303,72 249,82

Mediana 15,14 40,00 11,72 16,00 29,38 46,00

Q3 55,04 108,00 26,91 105,25 168,62 173,50

Zakres 0,02-1413,24 1,00-890,00 0,02-139,59 1,00-278,00 0,31-1413,24 2,00-890,00

n 61 34 27

Źródło: Źródło własne.

Tabela 2 Bez podziału na grupy wiekowe

Statystyka/  
obszar ekspozycji

Wszystkie KG KD

DAP, cGycm2 t, s DAP, cGycm2 t, s DAP, cGycm2 t, s

Średnia 43,01 84,81 25,82 78,66 91,07 102,02

SD 125,22 134,08 58,10 116,69 217,27 173,08

Mediana 10,07 34,00 7,22 31,00 21,42 38,50

Q3 33,42 98,00 24,72 99,00 66,07 98,00

Zakres 0,01-1413,24 1,00-901,00 0,01-701,50 1,00-782,00 0,31-1413,24 1,00-901,00

n 501 369 132

Źródło: Źródło własne.
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zniekształceń lub zwichnięć i zmiażdżeń. W porównaniu z ope-

racjami kręgosłupa lub bioder urazy te wymagają użycia dużo 

mniejszych dawek [9]. Należy jednak zwrócić uwagę na koniecz-

ność przeprowadzenia nie tylko właściwej operacji, ale również 

dodatkowych zabiegów korekcyjnych lub kontroli pooperacyj-

nej (np. wyjęcie implantów w postaci śrub i drutów), co zwiększa 

dawkę sumaryczną.

W trosce o odpowiednią ochronę radiologiczną najmłodszych 

w  naszej pracy zostały zaprezentowane poziomy referencyjne 

DAP dla dzieci operowanych na bloku ortopedycznym. Dodatko-

wo wskazano czynniki, które warunkują najbardziej efekt zwięk-

szenia dawki oraz działania, dzięki którym w przyszłości będzie 

możliwe zoptymalizowanie procedury fluoroskopii w  czasie 

operacji ortopedycznych.

Materiał i metoda

W czasie od 23 marca do 27 sierpnia 2017 

roku z  użyciem fluoroskopii zanotowano 

501 operacji ortopedycznych pacjentów 

pediatrycznych (od 1 do 17 lat, mediana 

11 lat). Sumarycznie zostało przeprowadzo-

nych 369 fluoroskopii kończyny górnej (KG) 

oraz 132 – kończyny dolnej (KD). Operacje 

przeprowadzono z  użyciem mobilnego ra-

mienia C (Ziehm 8000).

Dla każdego pacjenta dawkę powierzch-

niową oraz czas fluoroskopii uzyskiwano 

z  pomiaru dawkomierza VacuDAP (Vacu-

TecMeßtechnik GmbH, Germany 2009), któ-

ry jest kompatybilny z  ramieniem C. Do-

datkowo otrzymano informacje o  rodzaju 

naświetlanego obszaru. Wszystkie te in-

formacje zapisywane były w księdze zabie-

gów. Z  uwagi na małą liczebność przypad-

ków operacji kręgosłupa, miednicy, głowy 

i klatki piersiowej, zostały one wykluczone 

z analizy statystycznej. Uwzględniono para-

metryczny charakter zmiennych DAP i czas 

ekspozycji. Biorąc pod uwagę najczęściej 

wykonywane operacje kończyn, utworzono 

lokalne poziomy referencyjne względem 

KD  i  KG, przy użyciu III kwartyla (Q3), dla 

czterech przedziałów wiekowych.

Wyniki

Do analizy statystycznej włączono 501 pa-

cjentów (n > 5) operacji ortopedycznych 

kończyn dolnych i  górnych. Stanowią one 

ilość badanych obszarów. Na podstawie da-

nych wyznaczono wartości średnie z odchy-

leniem standardowym (SD) oraz medianę 

Rys. 1 Histogram czasów ekspozycji w poszczególnych przedziałach

Źródło: Źródło własne.

Rys. 2 Histogram DAP w poszczególnych przedziałach

Źródło: Źródło własne.

zmiennej DAP i czasu ekspozycji. Wyznaczono lokalne wartości 

referencyjne za pomocą Q3 dla DAP oraz czasu naświetlania. Wy-

niki przedstawiono w tabeli 1.

Wyznaczono również wartości średnie z  odchyleniem 

standardowym (SD) oraz medianę zmiennej DAP i  czasu eks-

pozycji bez podziału na grupy wiekowe. Wyniki przedstawia  

tabela nr 2.

Dla czasu ekspozycji oraz DAP stworzono histogramy liczeb-

ności (Rys. 1 i 2) w sztucznie założonych przez nas przedziałach 

czasowych i liczbowych opartych na podstawie obserwacji ana-

lizowanych danych.

Na rysunku 3 zobrazowano rozkład wartości DAP na prze-

strzeni czasu. Rysunek 4 obrazuje wartości czasu fluoroskopii.
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bez podziału na grupy wiekowe. Dla grupy 1 < 5 

oraz 5 < 10 wartości DAP Q3 są poniżej wartości 

Q3 dla analizy bez podziału na grupy wiekowe. 

Dyskusja

Fluoroskopia to obecnie bardzo przydatna wła-

sność obrazowania za pomocą promieniowania 

jonizującego, stosowana często jako wspoma-

ganie przy operacjach ortopedycznych. Jednak 

ceną tego wspomagania jest dawka promienio-

wania otrzymana przez pacjenta i nie tylko.

Dane zgromadzone w tabelach 3 i 4 przedsta-

wiają przegląd literatury, której autorzy porów-

nywali parametry ekspozycji fluoroskopii. Zasto-

sowano oryginalne nazewnictwo dla wybranych 

wartości DAP oraz czasu ekspozycji w  celu ła-

twiejszej identyfikacji. Tabele uzupełniono o  za-

pisy związane ze stosowanym przez nas nazew-

nictwem KG i KD.

Porównując otrzymane przez nas dane (Tabe-

la 3), można wywnioskować, że średnie wartości 

DAP otrzymywane przez pacjentów są kilkukrot-

nie mniejsze niż wartości podawane przez innych 

autorów. Jednak należy zwrócić uwagę, iż auto-

rzy podawali je dla konkretnych zabiegów [10], 

czego w niniejszej publikacji nie dokonano. 

W przypadku czasu fluoroskopii otrzymane 

przez nas dane (Tabela 4) są na zbliżonym pozio-

mie w porównaniu z innymi autorami. Podobnie jak 

w przypadku porównania wartości DAP i wartości 

czasu fluoroskopii dokonywane były dla konkret-

nych zabiegów [10, 13], a nawet z podziałem na do-

świadczenie osoby wykonującej zabieg [13, 14]. 

W przeglądanej literaturze istotnym manka-

mentem wydaje się fakt używania pełnego za-

kresu wiekowego pacjentów. Oznacza to, że fak-

tyczne dane, które powinny zostać odniesione do 

wieku pacjenta, nie są znane [1, 13, 16]. Utrudnia 

to ocenę narażenia radiologicznego pacjentów z punktu widze-

nia obowiązujących standardów.

Wiele agencji światowych i  europejskich z  tego względu re-

komenduje pomiar wartości DAP oraz jego zapis podczas zabie-

gów z wykorzystaniem fluoroskopii [17-19]. Zatem prowadzenie 

księgi zabiegów realnie przekłada się na monitoring dawek po-

wierzchniowych, który jest niezbędny dla określenia dawek rów-

noważnych oraz skutecznych. Stanowią one podstawę do prze-

widywania efektów biologicznych promieniowania na organizm. 

Wiążącą kwestią wobec ochrony radiologicznej pacjenta jest 

również wyznaczenie lokalnych poziomów referencyjnych przez 

pracowników szpitala, którzy są do tego zobligowani. Ta zacho-

wawczość powinna być nieodzownym elementem systemu za-

rządzania jakością na bloku operacyjnym.

Wnioski

Na podstawie tabeli 1 wyraźnie widać, iż operacje z zakresu koń-

czyny dolnej obarczone są większymi dawkami niż kończyny gór-

ne. Zależność ta zachodzi w każdym przedziale wiekowym. Czas 

fluoroskopii jest również większy dla kończyny dolnej z  wyjąt-

kiem przedziału wiekowego 10 < 15. Największy przyrost dawek 

obserwujemy między II i  III kwartylem, gdzie wartości DAP Q3 

są kilkukrotnie większe od Q2. Zależność ta występuje zarówno 

dla każdej grupy wiekowej, jak i dla podziału na rodzaj kończyny.

Porównując tabelę 1 z  tabelą 2, można zauważyć, iż wyzna-

czone przez nas lokalne poziomy referencyjne DAP dla grupy 

wiekowej 10 < 15 oraz 15 < są większe od wartości Q3 wyliczonej 

Rys. 3 Wykres rozrzutu czasu fluoroskopii w ramach czasowych

Źródło: Źródło własne.

Rys. 4 Wykres rozrzutu wartości DAP w ramach czasowych

Źródło: Źródło własne.
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Najwłaściwszym wobec tego postępowaniem 

byłoby rozważenie warunków ekspozycji już na 

etapie zakupu aparatu. W  tym celu inspektor 

ochrony radiologicznej oraz fizyk medyczny ( jeśli 

jest zatrudniony) powinni uzyskać od dostawcy 

aparatu RTG informacje dotyczące jego pracy 

(pełną specyfikację techniczną oraz opcjonalną) 

w  celu przygotowania odpowiednich procedur 

przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Pro-

ces ten nie może odbyć się również bez zaan-

gażowania samych użytkowników aparatu, czyli 

chirurgów, gdyż to od nich zależy, jaką dawkę 

promieniowania jonizującego otrzyma pacjent. Niestety często 

wprowadzenie nowego sprzętu wygląda zupełnie inaczej. Dodat-

kowym ograniczeniem jest wspomniany wcześniej brak wartości 

referencyjnych, przez co zadanie optymalizacji dawki jest obar-

czone dużymi błędami i wymaga sporego nakładu pracy [5]. Na-

tomiast procedury wzorcowe z radiologii zabiegowej w zakresie 

ortopedycznym, chirurgicznym czy neurochirurgicznym pozosta-

ją na co dzień w rękach operatora aparatu [20].

Na przykładzie przeprowadzonych przez nas obliczeń wska-

zaliśmy istotę obecnego ówcześnie problemu ochrony radio-

logicznej w pediatrycznej radiologii zabiegowej. Jest to temat 

wymagający ciągłych dyskusji oraz wprowadzania nowych, lep-

szych rozwiązań. Wiąże się to z zaangażowaniem osób właściwie 

wykwalifikowanych do tworzenia, sprawnego wdrażania oraz 

monitorowania procedur radiologicznych używanych na bloku 

operacyjnym. 
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Tabela 4 Porównanie otrzymanych wartości czasu fluoroskopii z innymi publikacjami

CZAS Średnia, s n

Y.-S. Lee et. all (2015) [1] 78,53 (KD i KG) 165 (KG i KD)

G. Kirousis et. all (2009) [11] 71,4 (KD) 25 (KD)

L.P. Müller et. all (1998) [12] 277,8 (KD) 41(KD)

S. Madan et. all (2002) [13]
Conultant/middlegrade 

33,6/76,8 – tibia (KD) 
(31,2/96,6) – femur (KD)

99 – tibia (KD) 
(95) – femur (KD)

T.R. Blattert et. all (2004) [14] Senior/junior 
265,8 / 417 23

M.A. Hafez et. all (2015) [15] 154,8 (KD) 47 (KD)

S. Malek et. all (2007) [10]

42 – DHS fixation (KD) 
66 – CHS fixation (KD) 
90 – IMN of femur (KD) 
126 – IMN of tibia (KD)

389 – DHS fixation (KD) 
85 – CHS fixation (KD) 

125 – IMN of femur (KD) 
71 – IMN of tibia (KD)

J.C.L. Salvia et. all (2011) [16] 61 (KG i KD) 80 (KG i KD)

Nasza publikacja

KD i KG 84,81 501

KG 78,66 369

KD 102,02 132

Źródło: Źródło własne.

Tabela 3 Porównanie otrzymanych wartości DAP z innymi publikacjami

DAP Średnia cGycm2 Q3 cGycm2 Zakres cGycm2 n

S. Malek et. all (2007) [10]

196//DHS fixation (KD)
356//CHS fixation (KD)
548//IMN of femur (KD)
125// IMN of tibia (KD)

389 (KD)
85 (KD)

125 (KD)
71 (KD)

G. Kirousis et. all (2009) [11] 75 (KD) 111 25 (KD)

Y.-S. Lee et. all (2015) [1] 270(KG i KD) 165(KG i KD)

M. T. Crawley et. all (2000) [9] 258 374 15,4-187,2 43

Nasza publikacja

KD i KG 43,01 33,42 0,01-1412,24 501

KG 25,82 24,72 0,01-701,50 369

KD 91,07 66,07 0,31-1413,24 132

Źródło: Źródło własne.
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Spectrum Dynamics, lider kardiologii nuklearnej, kontynuuje 

innowacje technologiczne i  wprowadza na rynek nowatorską 

technologię w konstrukcji gamma kamer. 

użyciu standardowych systemów analogowych (gamma kamery 

jedno- i dwugłowicowe z detektorami NaI o dużym polu widze-

nia) z tą różnicą, że czas badań jest ok. 8 razy krótszy [2]. Niektó-

rzy autorzy zwracają uwagę na poprawę jakości wyników badań 

przeprowadzonych przy użyciu gamma kamer kardiologicznych 

CZT, zwanych super szybkimi (UFC – Ultra Fast Camera) [3]. 

Doświadczenia zebrane przez firmę Spectrum Dynamics 

w ciągu dziesięciolecia produkcji dedykowanych gamma kamer 

kardiologicznych z  detektorami CZT potwierdzają jednoznacz-

nie kierunek rozwoju. Wydaje się, że nowy system VERITON do 

badań całego ciała jest długo oczekiwanym przełomem w  in-

strumentarium. Otoczenie pacjenta wieloma detektorami za-

pewnia jednoczesną akwizycję promieniowania gamma w całym 

obszarze wokół ciała, a  nie, jak w  przypadku kamer z  płaskimi 

głowicami o dużym polu widzenia, z części pełnego kąta. W kon-

sekwencji odbieramy nie tylko więcej zliczeń w jednostce czasu, 

ale obserwujemy również rozkład izotopu w całym obszarze 3D 

w każdej chwili akwizycji (Rys. 2).

VERITON 
System SPECT nowej generacji  

do badań całego ciała
Andrzej Bolanowski

Health Technologies, www.healthtech.pl

Rys. 1

System VERITON do badań SPECT całego ciała zrywa z kilku-

dziesięcioletnią historią gamma kamer z  płaskimi detektorami 

o dużym polu widzenia. VERITON jest zbudowany z niewielkich 

detektorów, których materiałem są półprzewodnikowe kryszta-

ły CZT. Inżynieria i fizyka przynosi tu przełomowe rozwiązania. 

Inżynieria – w nieznanej wcześniej budowie gantry składającego 

się z  12 detektorów o  niewielkich rozmiarach umożliwiających 

ich automatyczne dosunięcie do niemal każdego miejsca pacjen-

ta, co poprawia rozdzielczość obrazów, fizyka – w detektorach 

półprzewodnikowych o bezpośredniej konwersji promieniowa-

nia gamma (bez udziału scyntylacji), co prowadzi do poprawy 

większości parametrów, głównie czułości detekcji (Rys. 1).

Czy jednak aż tak przełomowe innowacje technologiczne 

mają znaczenie?

W ostatnim dziesięcioleciu firmy wiodące w  rozwiązaniach 

innowacyjnych sprzedały kilkaset dedykowanych gamma kamer 

kardiologicznych wyposażonych w  detektory CZT i  wykonu-

jących badania SPECT z  nieruchomym gantry systemu [1]. Do-

świadczenia z używania gamma kamer są pozytywne i wskazują 

na pełną korelację wyników badań z wynikami uzyskanymi przy Rys. 2
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To znaczne zwiększenie czułości aparatu otwiera nowe tere-

ny w procesach akwizycji, umożliwiając:

 – zmniejszenie dawek izotopu podawanych pacjentom,

 – skrócenie czasu trwania badań,

 – poprawę kontrastu obrazów diagnostycznych,

 – wykonywanie trójwymiarowych (SPECT) badań dynamicz-

nych.

Gamma kamera VERITON została już zainstalowana w  kilku 

ośrodkach i potwierdza w praktyce obietnice wynikające z para-

metrów konstrukcyjnych i obrazowych. Na przykład:

 – badanie SPECT perfuzji mięśnia serca po podaniu standar-

dowej dawki MIBI może trwać 2 minuty,

 – trójwymiarowy skan kostny całego ciała pacjenta o wzroście 

190 cm po podaniu standardowej dawki MDP jest wykony-

wany w 18 minut,

 – statystyka zliczeń w  badaniu SPECT mózgu po podaniu 

standardowej dawki HMPAO jest ponad trzykrotnie wyższa 

niż w  konwencjonalnej, dwugłowicowej gamma kamerze 

SPECT z płaskimi detektorami.

Detektory CZT umożliwiają precyzyjną akwizycję fotonów 

z  głównego piku energetycznego oraz z  obszaru rozproszenia 

dla każdego izotopu w zakresie energii 40-220 keV (Rys. 4). Ba-

danie dwuizotopowe oferuje nowe możliwości w  diagnostyce 

neurologicznej, kardiologicznej i w obrazowaniu infekcji; można 

śledzić wiele patologii w jednej sesji. Mniej artefaktów spowo-

dowanych ruchami pacjenta podczas badań oraz precyzyjne 

dopasowanie anatomiczne dwóch różnych zestawów obrazów 

zebranych w  jednej sesji jest kolejną zaletą badania dwuizoto-

powego. Wreszcie, nie bez znaczenia jest zmniejszenie liczby 

skanów i czasu przebywania pacjenta pod kamerą.

Badania dynamiczne 3D są kolejnym, nowym i prawie zupeł-

nie niepoznanym obszarem zastosowań. 

Do tej pory praktycznego zastosowania doczekała się oce-

na ilościowa przepływu wieńcowego (rezerwa wieńcowa). 

Doświadczenia zebrane w  tym zakresie są bardzo obiecujące, 

a opublikowane w tym roku wyniki wskazują na korelację między 

badaniami SPECT MIBI i PET O-15 [4]. Kolejnym obszarem zain-

teresowań diagnostycznych może się okazać obrazowanie 3D 

kinetyki radioznaczników.

Strona ekonomiczna

Nieuchronnym pytaniem przy rozważaniu zakupu urządzenia 

diagnostycznego jest jego koszt. Nowa technologia przynoszą-

ca znaczną poprawę najbardziej istotnych parametrów jest po-

czątkowo droższa od zastanej. Tak było w radiologii, gdy syste-

my cyfrowe zaczęły wypierać analogowe. Czy jednak inwestycja 

w nowe rozwiązanie, które służy średnio ok. 10 lat, nie wymaga 

rozważenia ewidentnych zalet nowego systemu takich jak:

 – krótkie czasy badań pacjentów,

 – wysoka rozdzielczość obrazów diagnostycznych,

 – niskie dawki izotopów podawanych pacjentom,

 – niskie dawki pochłonięte,

 – komfort pacjentów podczas szybkich badań.

Zalety nowej, przełomowej technologii SPECT mogą dopro-

wadzić do odbudowania silnej pozycji konwencjonalnej medycy-

ny nuklearnej w diagnostyce obrazowej.

Gamma kamera VERITON jest również oferowana w wersjach 

hybrydowych, z tomografem CT-64 i CT-16 o nazwie VERITON CT*. 

Health Technologies jest ofi-

cjalnym dystrybutorem pro-

ducenta systemu VERITON, firmy Spectrum Dynamics w Polsce 

(www.healthtech.pl)

* System hybrydowy VERITON CT oczekuje na uzyskanie certyfikatu CE
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Streszczenie

Wstęp. Protonowa spektroskopia MR (1HMRS) to wyspecjalizo-

wana technika, która w bezinwazyjny sposób dostarcza informa-

cji na temat składu biochemicznego tkanek. Dzięki niej można 

określić charakter zmian, które są niejednoznaczne po wykona-

niu konwencjonalnego badania TK lub MR.

Cel. Celem badania jest identyfikacja charakterystycznego dla 

guzów mózgu widma 1HMRS.

Materiał i  metody. Analizowano dane z  badań 1HMRS 30 

pacjentów (15 kobiet i  15 mężczyzn) w  wieku od 18 do 76 lat 

(średnia 56,7 lat) wykonanych przy pomocy systemu MR 1,5 T. 

U wszystkich badanych zidentyfikowano obecność zmian ogni-

skowych w OUN, które okazały się guzami złośliwymi (weryfika-

cja hist-pat po przebytych operacjach). Sygnały 1HMRS uzyski-

wano z obszaru guza, a także z przeciwnej niezmienionej tkanki 

mózgowej (lokowano tzw. Volume of Interest – VOI). Porówny-

wano poziom względnych stężeń (WSS) następujących meta-

bolitów: NAA/Cr, Cho/Cr, mI/Cr, Lip/Cr i Lac/Cr z obu lokalizacji. 

Ocenę różnic WSS pomiędzy badanymi grupami (VOI z guza i ze 

strony przeciwnej) przeprowadzono testem t-Studenta. Jako 

poziom istotności przyjęto wartość p < 0,05.

Wyniki. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost wartości 

WSS Cho/Cr, Lip/Cr i Lac/Cr oraz spadek WSS NAA/Cr w widmie 

1HMRS guzów złośliwych mózgu. 

Wnioski. W widmie 1HMRS złośliwych guzów mózgu stwierdza 

się istotny statystycznie: wzrost stężenia Cho, wzrost stężenia 

Lip i Lac oraz spadek stężenia NAA. Stwierdza się również różnice 

w konfiguracji widma 1HMRS w zależności od stopnia złośliwości 

guza. W guzach o niskim stopniu złośliwości odnotowano uniesie-

nie piku Cho z obniżeniem piku NAA, natomiast w guzach o wyso-

kim stopniu złośliwości odnotowano obniżenie piku NAA, uniesie-

nie piku Cho oraz bardzo znaczne uniesienie pików Lac i Lip.

Słowa kluczowe: protonowa spektroskopia rezonansu magne-

tycznego, guzy mózgu, 1HMRS

Obraz metaboliczny guzów mózgu  
w protonowej spektroskopii MR (1HMRS)

Metabolic image of braintumors  
in proton MR spectroscopy (1HMRS) 

Gabriela Flaga

Studenckie Koło Naukowe „Młoda Elektroradiologia”, Katedra Elektroradiologii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów

Abstract

introduction. Proton MR spectroscopy (1HMRS) is a  special-

ized technique that provides non-invasive information on the 

biochemical composition of tissues. Thanks to it, it is possible 

to determine the nature of changes that are ambiguous after 

performing a conventional CT or MR examinations.

The aim of the study. The aim of the study is to identify the 

1HMRS spectrum characteristic for brain tumors.

Material and methods. Data from 1HMRS studies were analyzed 

in 30 patients (15 women and 15 men) aged from 18 to 76; (mean 

56.7 years) made using the MR 1.5 T system. All subjects were iden-

tified by the presence of focal lesions in the CNS, which turned out 

to be malignant tumors (histopathic verification after surgery). 

1HMRS signals were obtained from the tumor area as well as from 

the opposite unchanged brain tissue (the so-called Volume of In-

terest (VOI) was located). The levels of relative ratio of concentra-

tions (RRC) of the following metabolites were compared: NAA/Cr, 

Cho/Cr, mI/Cr, Lip/Cr and Lac/Cr from both sites. Evaluation of RRC 

differences between the examined groups (VOI from tumor and 

from the opposite side) was carried out with the Student’s t-test. 

The p value was < 0.05 as the significance level.

Results. There was a  statistically significant increase in RRC-

Cho/Cr, Lip/Cr and Lac/Cr values   as well as a  decrease in RRC 

NAA/Cr in the 1HMRS spectrum of brain malignancies.

Conclusions. In the 1HMRS spectrum of malignant tumors of 

the brain, statistically significant is found: increase of Cho con-

centration, increase of Lip and Lac concentration and decrease 

of NAA concentration. It is also found differences in the con-

figuration of spectrum 1HMRS depending on the grade of the 

tumor. In low-grade tumors, the Cho peak with NAA peak reduc-

tion was noted, while in the high-grade tumors there was a de-

crease in NAA peak, Cho peak lift and very high Lac and Lip lift.

Key words: magnetic resonance proton spectroscopy, brain 

tumors, 1HMRS
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Wprowadzenie

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe mózgu w Polsce wy-

nosi około 2700 rocznie. Najwięcej zachorowań odnotowuje się 

wśród osób w wieku 50-64 oraz wśród dzieci, gdzie zachorowal-

ność na nowotwory mózgu wynosi 15% w porównaniu z innymi 

nowotworami. W ciągu roku z powodu nowotworów OUN umie-

ra w naszym kraju około 2800 dorosłych oraz 1/3 dzieci z guzami 

mózgu [1, 2]. 

Podstawowe znaczenie w diagnostyce guzów mózgu odgry-

wa diagnostyka z użyciem tomografii komputerowej (TK) i rezo-

nansu magnetycznego (MR). Najbardziej dostępne jest badanie 

TK, dzięki któremu można stwierdzić obecność guza, sprecyzo-

wać jego lokalizację oraz określić budowę [3]. Podobnie w przy-

padku MR, z  tym że technika ta oferuje lepszą rozdzielczość 

tkankową [4]. Dodatkowo oferuje zaawansowane techniki, do 

których należą obrazowanie dyfuzyjne oraz perfuzyjne, a także 

protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego [5-7].

Mimo posiadania tak znakomitych narzędzi jak TK i MR oraz 

dodatkowych możliwości, które gwarantują techniki z nimi zwią-

zane, często pojawiają się problemy i  wątpliwości dotyczące 

zróżnicowania zmian ogniskowych mózgu [9]. Trudności sprawia 

również klasyfikacja guzów do zmian łagodnych i złośliwych [8]. 

Do zmian nienowotworowych, które mogą przypominać guzy, 

należą między innymi zmiany infekcyjne, niedokrwienne oraz de-

mielinizacyjne [9]. Kolejnym problemem jest zróżnicowanie po-

operacyjnego odrostu guza od martwicy popromiennej [4]. Przy 

ostatecznym różnicowaniu charakteru zmian ogniskowych OUN 

i ocenie wznowy niezwykle przydatną techniką okazała się pro-

tonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1HMRS) [9].

Protonowa spektroskopia MR to wyspecjalizowana technika 

obrazowania, która w  bezinwazyjny sposób dostarcza infor-

macje na temat składu biochemicznego tkanek [10]. Dzięki tej 

technice można sprecyzować charakter zmian, które są niejed-

noznaczne po wykonaniu konwencjonalnego badania TK lub 

MR [11]. Obrazowanie 1HMRS jest efektem specyficznego prze-

sunięcia  chemicznego  atomów,  typowego  dla  każdego  z  uwi-

docznionych  metabolitów. Wynikiem badania MRS jest widmo 

spektroskopowe zawierające piki metabolitów, czyli wzniesień 

naniesionych na oś współrzędnych. Każdy z  pików ma swoje 

stałe miejsce na osi określane w  skali ppm (parts per milion). 

Stężenie każdego metabolitu w  badanej próbce obrazuje pole 

powierzchni pod jego pikiem [3]. Do wykonania badania 1HMRS 

wykorzystuje się systemy MR, których natężenie pola wynosi 

minimum 1,5 T [12]. 

Do najczęściej ocenianych metabolitów należą:

• NAA – N-acetyloasparaginian – marker neuronalny; spadek 

jego stężenia świadczy o zmniejszeniu liczby neuronów lub 

spadku aktywności neuronalnej;

• Cr – kreatyna – marker procesów energetycznych komórki; 

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie, przechowywa-

nie i  wykorzystywanie energii w  komórce. Stężenie tego 

związku chemicznego jest najbardziej stabilne, dlatego po-

równuje się do niego stężenia pozostałych metabolitów;

• Cho – cholina – marker metabolizmu błon komórkowych 

oraz komórkowych procesów proliferacyjnych; 

• mI – mioinozytol – marker gleju astrocytarnego; wzrost 

jego stężenia oznacza rozplem gleju astrocytarnego;

• Lac – mleczany – marker procesów beztlenowych; pik nie-

obecny w prawidłowym widmie;

• Lip – lipidy – pojawiają się w zmianach patologicznych, np. 

uszkodzenia błony komórkowej, w ogniskach martwicy; pik 

nieobecny w prawidłowym widmie [10, 12, 13].

Cel

Celem pracy jest identyfikacja charakterystycznego dla guzów 

mózgu widma 1HMRS.

Materiał

Dokonano retrospektywnej analizy danych 30 pacjentów (15 ko-

biet i 15 mężczyzn) w wieku od 18 do 76 lat (średnia 56,7 lat). 

U wszystkich w badaniu obrazowym MR zidentyfikowano obec-

ność zmian ogniskowych w  OUN. Następnie wykonano u  nich 

badanie 1HMRS w technice pojedynczego voxela (SVS). Stwier-

dzone zmiany ogniskowe oceniono jako guzy złośliwe i poddano 

operacji, w ramach której dokonano ostatecznego potwierdze-

nia rozpoznania – glejaki złośliwe.

Metoda

Badania obrazowe MR i 1HMRS przeprowadzono przy pomocy 

systemu MR 1,5 T (GEMS) z użyciem cewki głowowej. Po uzyska-

niu obrazów z badania MR umieszczano VOI (Volume Of Interest) 

w obrębie zmiany, tak aby jak najmniej obejmował obszar mar-

twicy lub obrzęku (na tyle, na ile to było możliwe). Następnie 

umieszczano VOI po przeciwnej stronie, w obrębie niezmienio-

nej tkanki mózgowej. Standardowa wielkość stosowanego VOI 

to 20 x 20 x 20 mm; w przypadku niektórych guzów konieczne 

było zmniejszenie jego wymiarów. Z tak zidentyfikowanych ob-

szarów uzyskiwano widma 1HMRS (Rys. 1). Stosowano stały pro-

tokół badania 1HMRS: TE 35 ms, TR 1500 ms, Freq 256, Phase 

160, NEX 8. 

Widma te poddawano analizie, wykorzystując firmowy pro-

gram S.A./GE (GEMS). Analizowano wartości względnych sto-

sunków stężeń (WSS) wybranych metabolitów w  stosunku do 

kreatyny (Cr). W  ten sposób obliczono WSS NAA/Cr, Cho/Cr 

i mI/Cr. Wyniki z poszczególnych lokalizacji VOI opisano średnią 

arytmetyczną wraz z  odchyleniem standardowym. Ocenę róż-

nic WSS pomiędzy badanymi grupami przeprowadzono testem 

t-Studenta. Jako poziom istotności przyjęto wartość p  < 0,05. 

Obliczenia wykonano przy pomocy programu Statistica 12.5.
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Wyniki

Dokonano analizy wartości wybranych względnych stosunków 

stężeń (WSS) wybranych metabolitów u każdego pacjenta z ba-

danej grupy zarówno w obrębie guza, jak i po przeciwnej stronie 

w  niezmienionej morfologicznie tkance mózgowej. Wyniki ze-

stawiono w tabeli 1.

Tabela 1 Wyniki analizy wartości wybranych WSS w obrębie guza i kolateralnej, nie-

zmienionej tkance mózgowej

Źródło: Archiwum Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ.

W uzyskanych wynikach stwierdza się:

• istotny statystycznie spadek wartości dla WSS NAA/Cr 

w obrębie guza, 

• istotny statystycznie wzrost wartości dla WSS Cho/Cr w ob-

rębie guza,

• istotny statystycznie wzrost wartości dla Lip/Cr w obrębie 

guza,

• istotny statystycznie wzrost wartości dla Lac/Cr w obrębie 

guza.

Oceniając jakościowo analizowane w  niniejszej pracy widma 

1HMRS, można stwierdzić zasadniczo dwa typy konfiguracji: 

1. Z uniesieniem piku Cho i  obniżeniem piku NAA (Rys. 2) – 

guzy o niskiej złośliwości (typ II wg WHO).

2. Z obniżeniem piku NAA, uniesieniem piku Cho oraz uniesie-

niem pików Lac i Lip (Rys. 3) – guzy o wysokiej złośliwości 

(typ III i IV wg WHO).

Rys. 2 Typ widma 1HMRS glejaków złośliwych mózgu z obniżeniem piku NAA i unie-

sieniem piku Cho

Źródło: Archiwum Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ.

Rys. 1 Przykład sposobu lokalizacji w badaniu 1HMRS w przypadku guzów mózgu. 

VOI zlokalizowano w obrębie zmiany oraz po przeciwnej stronie w obrębie makrosko-

powo niezmienionej tkanki mózgowej

Źródło: Archiwum Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ.

Rys. 3 Typ widma 1HMRS glejaków złośliwych z obniżeniem piku NAA oraz z unie-

sieniem pików Cho, Lac i Lip

Źródło: Archiwum Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ.

Dyskusja

Celem pracy było zidentyfikowanie charakterystycznego dla 

złośliwych guzów mózgu (glejaki) widma 1HMRS na podstawie 

analizy stężeń określonych metabolitów. Analizowano przy tym 

względne stosunki stężeń (WSS) wybranych metabolitów w sto-

sunku do stężenia Cr. Analizując dostępną literaturę, można za-

uważyć, że wyniki poszczególnych prac różnią się między sobą, 

jednak mają również wspólne cechy, które pozwalają zauważyć 

pewną prawidłowość w widmach 1HMRS guzów mózgu.

W badaniu Hnilicová i  wsp. [14] przeprowadzono badanie 

1HMRS 10 pacjentów (średni wiek: 64 ± 8 lat, 6 mężczyzn i 4 kobie-

ty), u których wykryto w badaniu obrazowym MR wewnątrzczasz-

kowe guzy nowotworowe. Wszyscy pacjenci przeszli diagnostykę 

1HMRS przed leczeniem chirurgicznym, po którym potwierdzono 

rozpoznanie w badaniu histologicznym. We wszystkich przypad-

kach potwierdzono obecność glejaków stopnia IV. W  badaniu 



vol. 7           5/2018         Inżynier i Fizyk Medyczny336

diagnostyka \ diagnostics artykuł naukowy \ scientific paper

spektroskopowym zauważono zmniejszenie wartości WSS NAA/

Cr oraz podwyższenie Cho/Cr i Cho/NAA. Odnotowano również 

podwyższenie wartości WSS Lac/Cr i Lip/Cr w obszarze guza. Wy-

niki te pokrywają się z wynikami otrzymanymi w niniejszej pracy, 

w której również stwierdzono podobne prawidłowości. 

W badaniach przeprowadzonych przez zespół Sobiecka i wsp. [15] 

wzięło udział 100 pacjentów w wieku od 17 do 81 lat; średnia wieku 

wynosiła 50,61 ± 16,34 lat. Grupa ta obejmowała 52 kobiety oraz 

48 mężczyzn. Po wykonaniu badania MR i 1HMRS u wszystkich pa-

cjentów stwierdzono obecność guza. W badaniu tym uczestniczyła 

również grupa kontrolna, która liczyła 30 zdrowych ochotników – 18 

kobiet i 12 mężczyzn, w wieku od 20 do 79 lat; średnia wieku 40,8 

± 18,3 lat. Wyniki badań pacjentów z guzem porównywano z grupą 

kontrolną. Wyniki otrzymane w cytowanej pracy częściowo pokry-

wają się z wynikami niniejszej pracy, w której odnotowano istotność 

statystyczną w uzyskanych wynikach w podobnej analizie. 

W badaniu Sahin i  wsp. [16] wzięło udział 20 pacjentów (15 

mężczyzn i  5  kobiet w  wieku 2864 lat, średni wiek 44,25 lat) 

z glejakami. WSS Cho/Cr i mI/Cr mierzono przy wartości TE 30 

ms. Wyniki porównano między glejakami o  niskim stopniu zło-

śliwości (LGG) a wysoko złośliwymi glejakami (HGG). WSS Cho/

Cr były istotnie wyższe w grupie HGG niż w grupie LGG. Nie było 

znaczącej różnicy w wartościach WSS mI/Cr między LGG i HGG. 

Wyniki sugerują, że ocena wartości WSS Cho/Cr jest przydatna 

w  różnicowaniu stopnia złośliwości. Wyniki te pokrywają się 

z wynikami otrzymanymi w niniejszej pracy. Jest to tym bardziej 

istotne, że badanie zostało przeprowadzone na pacjentach ze 

zdiagnozowanymi guzami o różnym stopniu złośliwości.

W badaniu prowadzonym przez J.M. Lupo i wsp. [17] obrazo-

wanie MR wykonano u 38 pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym 

(1HMRS) nowotworem mózgu bezpośrednio przed operacją chi-

rurgiczną (15 kobiet, 23 mężczyzn). Średni wiek pacjentów wy-

nosił 41 lat, przedział wiekowy to 19-69 lat. Analiza histopato-

logiczna wyciętej tkanki potwierdziła rozpoznanie 17 glejaków 

stopnia III i 21 glejaków stopnia IV. W wynikach odnotowano wy-

raźne podniesienie stężenia choliny i mleczanów oraz obniżenie 

stężenia kreatyny. Wyniki te pokrywają się z wynikami niniejszej 

pracy. Nie można porównać jedynie zmiany stężeń Cr, ponieważ 

w pracy własnej analizowano wartości WSS wybranych metabo-

litów w stosunku do Cr, a nie bezwzględne wartości stężeń.

W kolejnym przypadku badań prowadzonych przez Osorio 

i  wsp. [18] 7  ochotników i  34 pacjentów (22 mężczyzn i  12 ko-

biet) z  histologicznie potwierdzonymi nowotworami mózgu 

było włączonych do badania. Wiek pacjentów wahał się od 25 

do 67 lat. Próbki tkanek pobrane podczas resekcji chirurgicznej 

lub biopsji otwartej oceniono na podstawie badania histologicz-

nego z  zastosowaniem kryteriów określonych przez Światową 

Organizację Zdrowia (WHO). W  sumie 32 pacjentów miało po-

twierdzone histologicznie nowotwory pochodzenia glejowego 

(8  stopnia II, 9 stopnia III, 13 stopnia IV, jeden gliomatozę i  je-

den glejak pnia mózgu), a dwóch miało guzy pochodzenia gąb-

czastego (złośliwy chłoniak i oponiak III). Wyniki z obszaru guza 

wykazały znacznie podwyższony poziom choliny i zredukowane 

wartości Cr i NAA. Wyniki te pokrywają się z wynikami niniejszej 

pracy. Również i w tym przypadku nie można porównać jedynie 

zmiany stężeń Cr, ponieważ w niniejszej pracy analizowano war-

tości WSS w stosunku do Cr, a nie bezwzględne wartości stężeń.

W badaniu prowadzonym przez Shang i wsp. [19] brało udział 

23 pacjentów (14 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 11-73 lat; średni 

wiek 46 lat) z glejakami mózgu. Wszyscy pacjenci zostali poddani 

badaniu 1HMRS przed operacją. W  porównaniu z  niezmienioną 

tkanką mózgową stwierdzono zmiany w  stężeniach metaboli-

tów. Zmniejszenie stężenia lub nieobecność NAA i podwyższenie 

stężenia Cho były ogólnymi wskaźnikami dla glejaków mózgu. 

Stwierdzono także znaczny wzrost WSS Cho/Cr i Cho/NAA oraz 

obniżenie WSS NAA/Cr w  glejakach. Wzrost WSS Cho/Cr, Cho/

NAA i obecność piku lipidów (Lip) uznano za wyznacznik nowo-

tworu złośliwego. Przeanalizowano także wartości WSS guzów 

niskiego stopnia złośliwości w  porównaniu z  grupą wysokiego 

stopnia złośliwości guza. WSS Cho/Cr, Cho/NAA i Lip/Cr były istot-

nie wyższe w glejakach o wysokim stopniu złośliwości. Wyniki te 

pokrywają się z wynikami otrzymanymi w niniejszej pracy.

W kolejnym badaniu prowadzonym przez McLean i  wsp. 

[20] badanie 1HMRS przeprowadzono w  grupie 10 pacjentów 

z gwiaździakami (2 stopnia III, 8 stopnia IV) przy użyciu 8-kana-

łowej cewki odbiorczej przy natężeniu pola 3T. Stężenie Lac, Lip, 

Cho, Cr i NAA mierzono w obszarze guza i przeciwległej istoty 

białej. Metabolity zostały poddane kwantyfikacji w odniesieniu 

do wody. Zgodnie z oczekiwaniami Lac i Lip nie były wykrywal-

ne w zdrowej istocie białej, ale stwierdzono je w wysokich stę-

żeniach w większości guzów. NAA i Cr były niższe w guzach niż 

w normalnej istocie białej, a Cho zmieniała się pomiędzy warto-

ściami powyżej i poniżej normy. W niniejszej pracy również od-

notowano piki Lac i  Lip w  obrębie guzów oraz niższe stężenia 

NAA, jednak w stosunku do Cr, a nie w odniesieniu do wody.

W badaniu prowadzonym przez Server i  wsp. [21] zbadano 

53 pacjentów (średni wiek 61,6 ± 13,18 lat; przedział wiekowy 

30-88 lat). Wszyscy pacjenci mieli zdiagnozowane i potwierdzo-

ne histologicznie glejaki o wysokim stopniu złośliwości – 34 gle-

jaki wielopostaciowe (GBM) i 19 gwiaździaków anaplastycznych 

(AA). Dodatkowo 20 pacjentów (średni wiek - 63,8 +/- 14,32 roku; 

przedział wiekowy 30-85 lat) miało przerzuty do mózgu. Kontro-

lę stanowiły wartości WSS Cho/Cr, Cho/NAA i NAA/Cr uzyskane 

w  normalnie wyglądającej istocie białej w  przeciwległej, zdro-

wej, półkuli. Średnie wartości WSS Cho/Cr, Cho/NAA i  NAA/Cr 

glejaków o wysokim stopniu złośliwości nie różniły się znacząco 

od przerzutów. Jednak wartości WSS NAA/Cr w rdzeniu nowo-

tworu były statystycznie istotnie różne między glejakami o wy-

sokim stopniu złośliwości a przerzutami. Wyniki te pokrywają się 

z  wynikami niniejszej pracy, w  której dodatkowo odnotowano 

wzrost stężenia Lip i Lac w obrębie guza.

Badanie Oshiro i  wsp. [22] obejmowało 8 pacjentów (5 męż-

czyzn, 3 kobiety) z glejakami (przedział wiekowy 25-66 lat). Masy 

wewnątrzczaszkowe obejmowały 2  przypadki glejaka wielopo-

staciowego (GBM), 5 przypadków anaplastycznego oligoden-

drogliomy (AO) i  1 przypadek gwiaździaka włóknistego (FA). 
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Diagnozy zostały potwierdzone histopatologicznie po operacji, 

a  oceny nowotworów zostały określone przy użyciu kryteriów 

WHO. Wyniki badań 1HMRS analizowano oddzielnie dla każdego 

guza. Nie zaobserwowano znaczących różnic między średnimi 

wartościami WSS Cho/NAA i Cho/Cr a klasyfikacją glejaków. Jed-

nak w tym badaniu stwierdzono tendencję do wzrostu złośliwości 

glejaka ze wzrostem średnich wartości WSS Cho/NAA lub Cho/Cr. 

Obecność wzrostu stężenia Lac obserwowano u 7 z 8 pacjentów. 

Wzrost stężenia Lip wykryto również u 2 pacjentów z GBM i 1 pa-

cjenta z AO. Zwiększone wartości WSS Cho/NAA i Cho/Cr bardzo 

silnie korelowały ze złośliwością nowotworu. Obecność Lac i Lip 

wykryto głównie u pacjentów z glejakiem o wysokim stopniu zło-

śliwości. Wyniki te pokrywają się z wynikami niniejszej pracy.

Łącznie do badania Liu i  wsp. [23] włączono 33 pacjentów 

(20 mężczyzn i 13 kobiet; przedział wiekowy 19-73 lat, średnia 

wieku = 44,76) z pierwotnymi glejakami nadnamiotowymi. Gleja-

ki o wysokim stopniu złośliwości wykryto u 23 pacjentów, a gle-

jaki o niskim stopniu złośliwości u 10 pacjentów. Wartości WSS 

Cho/Cr i Cho/ NAA były znacząco wyższe w przypadku glejaków 

o wysokim stopniu złośliwości niż w glejakach o niskim stopniu 

złośliwości. Wartości WSS NAA/Cr były istotnie niższe w wyso-

kich klasach niż w glejakach o niskim stopniu złośliwości. Wyniki 

te pokrywają się z rezultatami niniejszej pracy. 

W badaniu Chawla i wsp. [24] oceniono 35 pacjentów (21 męż-

czyzn i 14 kobiet, średni wiek 45/46 lat, przedział wiekowy 20-68 

lat), u  których potwierdzono histopatologicznie glejaki mózgu. 

Pacjentów podzielono na 2 grupy: wysoki stopień złośliwości 

(stopnie 3 i 4, n = 22) oraz glejaki o niskiej złośliwości (stopnie 1 i 2, 

n = 13). Ogólnie glejaki o wysokim stopniu złośliwości wykazały 

wyższe stężenia Cho, Lac, Lip i Glx niż glejaki o niskiej złośliwo-

ści. Wyniki te pokrywają się z wynikami niniejszej pracy, w której 

odnotowano również podwyższenie Cho, Lac i Lip, a dodatkowo 

odnotowano obniżenie WSS NAA/Cr w widmach guzów mózgu. 

Przy tym nie analizowano stężenia Glx w badanym obszarze guza.

W badaniu prowadzonym przez Bieza i wsp. [25] udział wzięło 

45 pacjentów (24 kobiety i 21 mężczyzn w wieku od 20 do 73 lat; 

średnia wieku 44 lata) z potwierdzonym glejakiem mózgu. Zaob-

serwowano znaczny spadek stosunków Lip i Lac/Cr od centrum 

guza w kierunku normalnie wyglądającej istoty białej. Wartości 

WSS Cho/Cr były znacznie niższe w odległej, normalnie wyglą-

dającej istocie białej, niż w  obrzęku i  centrum guza. Wartości 

WSS NAA/Cr znacząco zmniejszały się w centrum guza, obrzęku 

okołoguzowym i odległej normalnie wyglądającej istocie białej 

w porównaniu z drugą półkulą. W niniejszej pracy również odno-

towano wzrost wartości Lip (Lip/Cr) i Lac (Lac/Cr), wzrost WSS 

Cho/Cr oraz zmniejszenie wartości WSS NAA/Cr w obrębie guza.

Wnioski

1. W złośliwych guzach mózgu, w widmie 1HMRS, stwierdza się:

• istotny statystycznie wzrost stężenia Choliny (Cho),

• istotny statystycznie spadek stężenia N-acetyloaspara-

ginianu (NAA),

• istotny statystycznie wzrost stężenia (w różnym stop-

niu) lipidów (Lip) i mleczanów (Lac).

2. W złośliwych guzach mózgu, w widmie 1HMRS, stwierdza 

się różnice konfiguracji widma 1HMRS w  zależności od 

stopnia złośliwości: 

• uniesienie piku Cho z obniżeniem piku NAA – guzy o ni-

skiej złośliwości (typ II wg WHO),

• obniżeniem piku NAA, uniesienie piku Cho oraz bardzo 

znaczne uniesienie pików Lac i Lip – guzy o wysokiej zło-

śliwości (typ III i IV wg WHO). 

Literatura 
1. Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/mozg-c71/ 

(09.05.2018).
2. D.N. Louis, A. Perry, G. Reifenberger et al.: The 2016 World Health 

Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: 
a summary, Acta Neuropathol., 131(6), 2016, 803-820.

3. B. Kubas, W. Sobaniec, W. Kułak i in.: Zastosowanie spektroskopii pro-
tonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mó-
zgu u dzieci – doniesienie wstępne, Neurol. Dziec., 17(34), 2008, 21-27.

4. A. Cieszanowski: Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego 
w onkologii, Onkol Prakt. Klin., 9(2), 2013, 60-69.

5. M. Cichocka: Techniki obrazowania rezonansu magnetycznego (MR), 
Inż. Med. Fiz., 4(6), 2015, 313-318.

6. J. Walecki, E. Jurkiewicz: Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrod-
kowego układu nerwowego, Pol. Przegl. Neurol, 3(3), 2007, 155-171.

7. P. Pęczkowski: Podstawy fizyczne i historia obrazowania metodą rezonan-
su magnetycznego, Wszechświat, 113(10-12), 2012, 292-302.

8. A. Horská, P.B. Barker: Imaging of brain tumors: MR spectroscopy and 
metabolic imaging, Neuroimaging Clin N Am., 20(3), 2010, 293-310.

9. A. Czarnecka, A. Zimny, P. Szewczyk: Zaawansowane techniki rezo-
nansu magnetycznego w  diagnostyce guzów wewnątrzczaszkowych, 
Pol. Przegl. Neurol., 6(1), 2010, 27-37.

10. W. Guz, Z. Bober, Ł. Ożóg et al.: Clinical application of advanced neuro-
imaging techniques – Magnetic Resonance Spectroscopy, Eur J Clin Exp 
Med., 15(2), 2017, 133140.

11. N. Borof, A. Marcinkowska: Nowoczesne techniki rezonansu magnetyczne-
go w obrazowaniu guzów mózgu, Forum Med Rodz, 11(5), 2017, 216-224.

12. M. Cichocka, A. Urbanik: Widmo protonowej spektroskopii rezonansu 
magnetycznego (1HMRS) mózgu dorosłego człowieka, Inż. Med. Fiz., 
6(3), 2017, 193-196.

13. H. Zhu, P.B. Barker: MR spectroscopy and spectroscopic imaging of the 
brain, Methods Mol Biol, 711, 2011, 203-226.

14. P. Hnilicová, R. Richterová, E. Kantorová et al.: Proton MR spectro-
scopic imaging of human glioblastomas at 1.5 Tesla, Gen Physiol Bio-
phys., 36(5), 2017, 531-537.

15. B. Sobiecka, A. Urbanik: Porównanie przydatności wzorców zewnętrz-
nego i wewnętrznego w diagnostyce HMRS guzów mózgowia, Prz. Lek., 
70(5), 2013, 313-318.

16. N. Sahin, E.R. Melhem, S. Wang et al.: Advanced MR imaging tech-
niques in the evaluation of nonenhancing gliomas: Perfusion-Weighted 
Imaging Compared with Proton Magnetic Resonance Spectroscopy and 
Tumor Grade, NRJ, 26(5), 2013, 531-541.

17. J.M. Lupo, S. Cha, S.M. Chang et al.: Analysis of Metabolic Indices in 
Regions of Abnormal Perfusion in Patients with High-Grade Glioma, 
AJNR, 28(8), 2007, 1455-1461.

18. J.A. Osorio, E. Ozturk-Isik, D. Xu et al.: 3D 1H MRSI of Brain Tumors at 3.0 
Tesla Using an Eight-Channel Phased-Array Head Coil, 26(1), 2007, 23-30.

19. H.B. Shang, W.G. Zhao, W.F. Zhang: Preoperative Assessment using 
multimodal Functional magnetic Resonance Imaging Techniques in Pa-
tients with Brain gliomas, Turk Neurosurg., 22(5), 2012, 558-556.

20. M.A. McLean, A. Sun: Bradstreet TE et al. Repeatability of Edited Lactate 
and Other Metabolites in Astrocytoma at 3T, JMRI, 36, 2012, 468-475.

21. A. Server, R. Josefsen, B. Kulle et al.: Proton magnetic resonance spec-
troscopy in the distinction of high-grade cerebral gliomas from single 
metastatic brain tumors, Acta Radiol, 51(3), 2010, 316-325.

22. S. Oshiro, H. Tsugu, F. Komatsu et al.: Quantitative Assessment of 
Gliomas by Proton Magnetic Resonance Spectroscopy, Anticancer Res, 
27(6A), 2007, 37573764.

23. Z.L. Liu, Q. Zhou, Q.S. Zeng et al.: Noninvasive Evaluation of Cerebral 
Glioma Grade by Using Diffusionweighted Imaging-guided Single-voxel 
Proton Magnetic Resonance Spectroscopy, JIMR, 40(1), 2012, 76-84.

24. S. Chawla, S. Wang, R.L. Wolf et al.: Arterial Spin-Labeling and 
MR Spectroscopy in the Differentiation of Gliomas, AJNR, 28(9), 
2007,1683-1689.

25. A. Bieza, G. Krumina: Magnetic Resonance study on Fractional aniso-
tropy and neuronal Metabolite Ratios in Peritumoral area of Cerebral 
gliomas, Medicina, 48(10), 2012, 497-506.



vol. 7           5/2018         Inżynier i Fizyk Medyczny338

reklama \ advertisementprezentacja \ presentation

archiwum obrazów i dokumentów

mediDOK – kompleksowe archiwum obrazów

– Integracja innych urządzeń 
medycznych, np. EKG

– Dostęp do obrazów i dokumen-
 tacji pacjenta w całej placówce
– Przeglądarka diagnostyczna

DICOM wbudowana w mediDOK
– Obsługa wielu lokalizacji i brak

limitów na liczbę komputerów
– Aplikacja na urządzenia

mobilne
– I wiele więcej

mediDOK® opiera się na 
interoperacyjności i otwartych 
interfejsach:
– HL7 / WebServices / REST

do innych systemów placówki 
medycznej (HIS, RIS, LIS, 
e-usługi, itd.)

– DICOM do diagnostyki
obrazowej

– IHE do zapewnienia 
interoperacyjności

Im większa i bardziej złożona 
placówka medyczna, tym 
ważniejsze jest otwarte na integ-
racje uniwersalne oprogramowa-
nie do archiwizacji obrazów i do-
kumentów. Dlatego użytkownicy 
i decydenci w placówkach medy-
cznych polegają na mediDOK® 
od ponad 20 lat. Jesteśmy eksper-
tami w archiwizacji obrazów
i dokumentacji medycznej.

Wobec rosnących wymagań 
placówek w Polsce, mediDOK® 
jest wyrobem medycznym klasy 
IIa, który oferuje już sprawdzone 
i potrzebne rozwiązania,
na przykład:
– Interfejs DICOM, z przesyłaniem 

listy roboczej DICOM na 
urządzenia USG, CR, MR, CT, 
artroskopy, endoskopy, itp.

– Podłączenie analogowych źródeł
obrazu, w tym wideo (non-DICOM)

diagnostycznych i dokumentacji medycznej

mediDOK - więcej niż PACS 
to kompleksowe archiwum 
medyczne potrzebne w każdej 
placówce wdrażającej EDM.

Współpracujemy z polskimi 
producentami i dostawcami 
oprogramowania dla przychodni, 
szpitali, diagnostyki obrazowej,
a system mediDOK działa już 
w ponad 12 000 placówkach 
w Europie, także w Polsce. 

Chcesz poznać mediDOK? 
Skontaktuj się z nami 
biuro.polska@medidok.de 
lub odwiedź naszą stronę 
www.medidok.com.pl

mediDOK

Diagnostyka
obrazowa

Zdjęcia
Interoperacyjność

EHR / RSIM

EDM
HIS / RIS

Skierowania
Zgody pacjenta
Dokumentacja

medyczna

PDF

Skaner

Pl
ik

i

HL7 / WS
IHE

  D
IC

OM

 vi
de

o

In
ne

 p
ro

gr
am

y

E-mail / Fax

Certyfi kowany zgodnie
z DIN EN ISO 13485

Kontakt Polska: Tel. +48 500 207 134, e-mail biuro.polska@medidok.de

mediDOK® Software Entwicklungsgesellschaft mbH · Handschuhsheimer Landstraße 11 · 69221 Dossenheim · Tel. +48 500207134 · www.medidok.com.pl



Inżynier i Fizyk Medyczny         5/2018          vol. 7 339

radiologia / radiologyartykuł naukowy / scientific paper

Streszczenie

Wstęp. Choroba Alzheimera (AD) jest pierwotną chorobą dege-

neracyjną mózgu o nieznanej etiologii z towarzyszącymi charak-

terystycznymi cechami neuropatologicznymi i neurochemiczny-

mi. Z całą pewnością AD można stwierdzić jedynie pośmiertnie 

na podstawie badania neuropatologicznego mózgu. Szansa na 

przyżyciowe rozpoznanie choroby Alzheimera pojawiła się wraz 

z możliwością neuroobrazowania oraz oceny biomarkerów dia-

gnostycznych. Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycz-

nego (1HMRS) daje szanse na wczesne rozpoznanie AD.

Cel. Celem pracy jest analiza widma 1HMRS u osób ze zdiagnozo-

wanym klinicznie otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera.

Materiał i  metoda. W  analizie retrospektywnej wykorzysta-

no dane 60 pacjentów (w tym 30 z AD i 30 z grupy kontrolnej), 

uzyskane w czasie badań 1HMRS za pomocą systemu MR 1,5 T. 

VOI zostały zlokalizowane w okolicy czołowej, ciemieniowo-po-

tylicznej oraz hipokampie. W  analizie wykorzystano względne 

stosunki stężeń (WSS) wybranych metabolitów: NAA/Cr, Cho/

Cr oraz mI/Cr. Ocenę różnic WSS pomiędzy badanymi grupami 

przeprowadzono testem t-Studenta. Jako poziom istotności 

przyjęto wartość p < 0,05.

Wyniki. W uzyskanych widmach w grupie chorych AD stwierdzo-

no w stosunku do grupy kontrolnej:

 – istotny statystycznie spadek wartości WSS NAA/Cr we 

wszystkich lokalizacjach,

 – istotny statystycznie wzrost wartości WSS mI/Cr we wszyst-

kich lokalizacjach,

 – w WSS Cho/Cr nie stwierdzono istotnych statystycznie róż-

nic w badanych lokalizacjach, a  jedynie tendencję wzrostu.

Wnioski. W badanych lokalizacjach, tj. okolica czołowa, okolica 

ciemieniowo-potyliczna oraz hipokamp, zaobserwowano istot-

nie statystyczne zmiany stężeń metabolitów w  przebiegu AD: 

spadek WSS NAA/Cr oraz wzrost WSS mI/Cr.

Słowa kluczowe: protonowa spektroskopia rezonansu 

magnetycznego, 1HMRS, choroba Alzheimera, AD

Abstract

Introduction. Alzheimer’s disease (AD) is a primary degenera-

tive disease of the brain of unknown etiology accompanied by 

characteristic neuropathological and neurochemical features. 

With absolute certainty, AD can only be seen posthumously on 

the basis of a  neuropathological examination. The chance for 

a lifetime diagnosis of Alzheimer’s disease appeared along with 

the possibility of neuroimaging and assessment of diagnos-

tic biomarkers. The proton magnetic resonance spectroscopy 

(1HMRS) gives a chance for early diagnosis of AD.

Aim of the study. The aim of the study is to analyze the 1HMRS 

spectrum in people with clinically diagnosed dementia in the 

course of Alzheimer’s disease.

Material and method. The retrospective analysis used data from 

60 patients (including 30 from AD and 30 from the control group) 

obtained during the 1HMRS study using the MR 1.5 T system. VOIs 

were located in the frontal area, parietal occipital region and hippo-

campus. The analysis uses the relative ratio concentrations (RRC) of 

selected metabolites: NAA/Cr, Cho/Cr and mI/Cr. Evaluation of RRC 

differences between the studied groups was carried out with the 

Student’s t-test. p < 0.05 was assumed as the level of significance.

Results. The obtained spectra in the group of AD patients were 

found in relation to the control group:

 – statistically significant decrease in the value of RRC NAA/

Cr in all locations,

 – statistically significant increase in RRC mI/Cr in all locations,

 – in RRC Cho/Cr there were no statistically significant differ-

ences in the examined locations, 

 –  but only a tendency of growth.

Conclusions. In the studied locations, which were the frontal area, 

parietal occipital region and hippocampus, statistically significant 

changes in the levels of metabolites in the course of AD were ob-

served: decrease in RRC NAA/Cr and increase in RRC mI/Cr.

Key words: proton magnetic resonance spectroscopy, 1HMRS, 

Alzheimer’s disease, AD
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Wprowadzenie

Choroba otępienna została określona przez Światową Orga-

nizację Zdrowia w  Klasyfikacji ICD-10 jako pierwotna choroba 

degeneracyjna mózgu o  nieznanej etiologii z  towarzyszącymi 

charakterystycznymi cechami neuropatologicznymi i  neuro-

chemicznymi. Zaburzenie to rozwija się podstępnie i powoli, ale 

systematycznie przez wiele lat [1]. Choroba prowadzi do upośle-

dzenia niektórych wyższych funkcji korowych, które obejmują 

pamięć, myślenie, rozumienie, naukę, liczenie, język i  osądy. 

Upośledzenia te nierzadko dostrzegane są wraz ze zmianami za-

chowania, kontroli emocjonalnej czy motywacji [2]. 

Według danych WHO z  kwietnia 2017 roku na świecie żyło 

47,5 mln osób ze zdiagnozowaną chorobą otępienną. Prognozu-

je się, że do 2030 roku liczba chorych wzrośnie do 75 mln, a do 

2050 roku ulegnie potrojeniu. Z  kolei w  Polsce szacuje się, że 

470 000 osób powyżej 65. roku życia choruje na demencję [3, 4]. 

Choroba Alzheimera (AD) jest najczęściej występującą od-

mianą choroby otępiennej. W Polsce dotyczy ona blisko połowy, 

a na świecie 75% chorych na demencję [5]. W początkowych sta-

diach objawia się utratą pamięci krótkotrwałej oraz trudnościa-

mi w znalezieniu odpowiednich słów. Często występują również 

napady lęku oraz braku motywacji. W  miarę postępu choroby 

cechy te jeszcze bardziej się uwidaczniają i uniemożliwiają samo-

dzielne funkcjonowanie [6].

Chorobę Alzheimera można stwierdzić ( jako pewne roz-

poznanie) jedynie pośmiertnie, na podstawie badania neuro-

patologicznego [7]. Diagnostyka kliniczna pozwala określić 

rozpoznanie prawdopodobne AD. Przez długi czas opierała się 

wyłącznie na objawach, kolejności ich pojawiania się oraz pro-

gresji choroby [8]. Do dzisiaj w  praktyce klinicznej stosuje się 

testy przesiewowe, z których najbardziej znanym jest Mini-Men-

tal (MMSE). Celem tego typu testów jest określenie ogólnego 

poziomu funkcji poznawczych osoby badanej. Rozwiązanie testu 

MMSE poniżej określonego poziomu jedynie sugeruje obecność 

procesu otępiennego i zmusza do podjęcia dalszych działań dia-

gnostycznych. Ponadto wykonanie poszczególnych zadań jest 

uzależnione od wieku oraz wykształcenia badanego [9].

Szansa na przyżyciowe rozpoznanie choroby Alzheimera po-

jawiła się wraz z możliwością neuroobrazowania oraz oceny bio-

markerów diagnostycznych [10].

Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1HMRS) 

jest techniką umożliwiającą ocenę składu biochemicznego ludz-

kiego mózgu in vivo, poprzez analizę widma metabolicznego, co 

pozwala stwierdzić zmiany patologiczne jeszcze przed zmianami 

strukturalnymi [11, 12]. 

Na spektrogramie powstałym w wyniku badania 1HMRS można 

zaobserwować szereg pików odpowiadających poszczególnym me-

tabolitom. W przeprowadzonych licznych badaniach, w chorobie Al-

zheimera, odnotowano w 1HMRS zmiany poziomu stężenia poszcze-

gólnych metabolitów [13-17], odzwierciedlające stopniowy proces 

zwyrodnienia mózgu [18]. Dzięki temu 1HMRS może pozwolić na 

postawienie wczesnej diagnozy oraz różnicowanie typów otępienia. 

Cel 

Celem pracy jest analiza widma 1HMRS u osób ze zdiagnozowa-

nym otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera.

Materiał i metoda

Do analizy retrospektywnej wykorzystano dane uzyskane w cza-

sie badań rezonansu magnetycznego przeprowadzonych przy 

pomocy systemu MR 1,5 T. Wszystkie badania były zrealizowane 

w ramach standardowej diagnostyki klinicznej. 

Analizowano dwie grupy:

Grupa kontrolna

–  30 osób (w tym 15 mężczyzn i 15 kobiet) w wieku od 53 do 

78 lat; średnia 63,8 lat. Osoby bez odchyleń w  badaniach 

Rys. 1 Lokalizacja VOI w okolicy czołowej oraz ciemieniowo-potylicznej

Źródło: Materiały własne.

Rys. 2 Lokalizacja VOI w obrębie hipokampa 

Źródło: Materiały własne.
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neuropsychologicznych. U osób z tej grupy wyłączono prze-

byte urazy czaszkowo-mózgowe, choroby psychiczne, uza-

leżnienie od leków i alkoholu. Na badanie tej grupy uzyskano 

zgodę Komisji Bioetycznej.

 Grupa AD – chorzy ze stwierdzonym otępieniem na podsta-

wie choroby Alzheimera

–  30 osób (w tym 15 mężczyzn i 15 kobiet) w wieku od 56 do 

80 lat; średnia 66,7 lat.

W czasie badania obrazowego MR uzyskano przekroje osio-

we mózgu w celu lokalizacji VOI w okolicy czołowej oraz ciemie-

niowo-potylicznej, a także przekroje czołowe w celu lokalizacji 

voxela w hipokampie.

Badanie przeprowadzono przy pomocy techniki spektrosko-

pii pojedynczego voxela. Aby zlokalizować voxel, zastosowano 

technikę PRESS, w celu saturacji wody – technikę CHESS, a do 

przetworzenia danych – program S.A./G.E.(GEMS).

Do analizy wykorzystano wartości względnych stosunków 

stężeń (WSS) wybranych metabolitów (NAA – N-acetyloaspar-

ginian, Cho – Cholina, mI – mioinozytol) w stosunku do kreaty-

ny (Cr). W  ten sposób obliczono WSS NAA/Cr, Cho/Cr i  mI/Cr. 

Wartości WSS z poszczególnych lokalizacji VOI opisano średnią 

arytmetyczną wraz z  odchyleniem standardowym. Ocenę róż-

nic WSS pomiędzy badanymi grupami przeprowadzono testem 

t-Studenta. Jako poziom istotności przyjęto wartość p  < 0,05. 

Obliczenia wykonano przy pomocy programu Statistica 12.5.

Wyniki

Przeprowadzono analizę średnich wartości WSS wybranych me-

tabolitów dla poszczególnych (wcześniej zdefiniowanych) loka-

lizacji. Wyniki zestawiono w tabeli 1. 

Na podstawie uzyskanych wyników, u  chorych z  rozpozna-

niem otępienia wskutek choroby Alzheimera stwierdzono:

 – istotny statystycznie spadek wartości WSS NAA/Cr we 

wszystkich lokalizacjach, 

 – istotny statystycznie wzrost wartości WSS mI/Cr we wszyst-

kich lokalizacjach, 

 – w WSS Cho/Cr nie stwierdzono istotnych statystycznie róż-

nic w badanych lokalizacjach, a jedynie tendencję wzrostu.

Biorąc pod uwagę istotnie statystyczne zmiany stężeń NAA/

Cr i mI/Cr dla chorych z grupy AD w stosunku do grupy kontro-

lnej i wzorem szeregu prac [19-23], obliczono dla każdej lokali-

zacji dodatkowy wskaźnik utworzony jako iloraz NAA/Cr i mI/Cr. 

Wyniki przedstawiono w tabeli 2.

Analizując wyniki uzyskane dzięki utworzeniu wskaźnika 

NAA/mI, stwierdzono we wszystkich badanych lokalizacjach, 

tj. okolica czołowa, okolica ciemieniowo-potyliczna oraz hipo-

kamp, spadek wartości tego wskaźnika w grupie chorych z AD. 

Zmiany w stężeniach metabolitów znajdują odzwierciedlenie 

w wyglądzie widma 1HMRS – na rysunkach 3 i 4 porównano pra-

widłowe widmo dorosłego osobnika z widmem osobnika z AD.

Tabela 1 Analiza średnich wartości WSS metabolitów w poszczególnych lokalizacjach

Lokalizacja Stosunki  
metabolitów

Grupa  
kontrolna Grupa AD Istotność 

statystyczna

hipokamp

NAA/Cr 1,98 +/- 0,56 1,67 +/- 0,64 +

Cho/Cr 0,92 +/- 0,49 0,98 +/- 0,52 -

mI/Cr 1,05 +/- 0,57 1,27+/- 0,68 +

Okolica  
ciemieniowo- 
-potyliczna

NAA/Cr 1,39 +/- 0,53 1,07 +/- 0,43 +

Cho/Cr 0,73 +/- 0,38 0,79 +/- 0,32 -

mI/Cr 0,81 +/- 0,29 1,08 +/- 0,44 +

Okolica 
czołowa

NAA/Cr 1,90 +/- 0,39 1,79 +/- 0,27 +

Cho/Cr 1,02 +/- 0,29 1,03 +/- 0,32 -

mI/Cr 0,87 +/- 0,28 1,04 +/- 0,27 +

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2 Analiza średnich wartości WSS NAA/mI w poszczególnych lokalizacjach

Lokalizacja Stosunki  
metabolitów

Grupa  
kontrolna Grupa AD

hipokamp NAA/mI 1,89 +/- 0,98 1,31 +/- 0,94

Okolica 
ciemieniowo-
-potyliczna

NAA/mI 1,72 +/- 1,83 0,99 +/- 0,98

Okolica 
czołowa

NAA/mI 2,18 +/- 1,39 1,72 +/- 1

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Widmo 1HMRS dorosłego człowieka – prawidłowe 

Źródło: Materiały własne.

Rys. 4 Widmo 1HMRS pacjenta z otępieniem AD

Źródło: Materiały własne.
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Dyskusja

Próby wykorzystania protonowej spektroskopii rezonansu ma-

gnetycznego w  diagnostyce choroby Alzheimera sięgają 1992 

roku. Już w  pierwszym opracowaniu, wykonanym przez W.E. 

Klunka i wsp., zaobserwowano istotny spadek stężenia NAA [24]. 

Na przestrzeni lat przeprowadzono liczne badania, w których nie 

obserwowano istotnych statystycznie różnic stężeń metaboli-

tów, takich jak mI. Dopiero późniejsza analiza wczesnych prac 

dowiodła, że na uzyskane wyniki miała wyraźny wpływ wartość 

stosowanego parametru TE (czas echa). Początkowo stosowano 

długie czasy, tzn. 144 ms. Pozwalało to na bardzo dobrą ocenę 

NAA, ale nie uwidaczniało wystarczająco dokładnie mI. Dopiero 

wprowadzenie krótkich czasów TE – 35 ms rozwiązało ten pro-

blem i  prace, w  których badania wykonywano z  takim właśnie 

czasem TE są wiarygodne.

 W przeważającej większości opracowań, w których VOI zlo-

kalizowany został w  obrębie hipokampa, otrzymano istotność 

statystyczną. Zespół Kejala Kantarici wykonał pracę, w  której 

grupę badawczą stanowiły 22. osoby z  chorobą Alzheimera, 

a grupę kontrolną 61. osób. Odnotowano istotność statystyczną 

(p = 0,05) w obniżeniu wartości WSS NAA/mI dla grupy z chorobą 

AD. Czułość w możliwości różnicowania grupy kontrolnej z ba-

dawczą za pomocą tego wskaźnika wynosiła 86% [25]. Wyniki 

badań zespołu M.R. Dixona opierały się na porównaniu widma 

spektroskopowego 9-osobowej grupy badawczej z  14-osobo-

wą grupą kontrolną. Stwierdzono istotny statystycznie spadek 

stężenia NAA (p = 0,02) zwłaszcza w  lewym hipokampie, nie 

stwierdzono jednak istotnej statystycznie zmiany stężenia mI 

[26]. W  opracowaniu A. Shiino grupę badawczą stanowiło 99. 

pacjentów z  chorobą Alzheimera, a  grupę kontrolną 45. zdro-

wych osób. Na podstawie pomiaru ilościowego stężenia NAA, 

Glx oraz mI stwierdzono spadek stężenia NAA i Glx oraz wzrost 

stężenia mI w  obrębie hipokampa oraz okolicy czołowej [27]. 

W  badaniu opublikowanym w  2011 roku C.M. Foy, analizując 

39-osobową grupę z AD, wykazał istotne statystycznie obniże-

nie poziomu NAA oraz Cr. Nie zaobserwowano jednak istotnych 

różnic stężenia mI oraz Cho w obrębie hipokampa [28]. Zespół 

W. Blocka opublikował pracę dotyczącą widma 1HMRS w choro-

bie Alzheimera, w której sygnał pochodził z hipokampa oraz oko-

licy skroniowo-potylicznej. Porównano wartości WSS Cho/NAA, 

Cho/Cr oraz Cr/NAA 16-osobowej grupy z AD z grupą 17. zdro-

wych osobników. Chorzy z  AD wykazali wzrost wartości WSS 

Cho/NAA i  Cr/NAA. Stosunek Cho/NAA w  regionie hipokampa 

był znacząco podwyższony w  porównaniu z  grupą kontrolną 

[29]. Wyniki przytoczonych powyżej publikacji prawie całkowicie 

zgadzają się z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy. W obrę-

bie hipokampa otrzymano istotny statystycznie wzrost stężenia 

mI/Cr oraz spadek NAA/Cr.

W jednej z pierwszych publikacji, w których VOI został zloka-

lizowany w płacie czołowym wykonanej przez zespół N. Schuf-

fa, stwierdzono istotne statystycznie obniżenie stężenia NAA. 

Badanie opierało się na wynikach 28-osobowej grupy badawczej 

oraz 22-osobowej grupy kontrolnej [30]. Otrzymany wynik jest 

zgodny z uzyskanym w niniejszej pracy. Warto również zauwa-

żyć, że grupy badawcze w obu opracowaniach mają zbliżoną li-

czebność. 

 Dostępne są również publikacje, w  których nie odnotowa-

no istotności statystycznej zmian stężeń metabolitów z  VOI 

zlokalizowanego w  płacie czołowym. Ważne wydaje się być 

badanie T. Ernsta i wsp., w którym wykorzystano 1HMRS w celu 

różnicowania otępienia czołowo-skroniowego z  chorobą Al-

zheimera. Wyodrębniono 14-osobową grupę z otępieniem czo-

łowo-skroniowym, 12-osobową z  AD oraz 11-osobową grupę 

kontrolną. W  grupie chorych z  AD nie stwierdzono istotnych 

statystycznie zmian stężenia metabolitów w  VOI zlokalizowa-

nym w płacie czołowym. Natomiast w grupie osób z demencją 

czołowo-skroniową zaobserwowano zmiany stężeń NAA, Glu 

oraz mI, a czułość różnicowania w badaniu wyniosła 92%. Na tej 

podstawie wywnioskowano, że 1HMRS można z  powodzeniem 

wykorzystywać do różnicowania demencji czołowo-skroniowej 

z chorobą  Alzheimera [31]. Podobnie jak w powyżej przytoczo-

nym badaniu, X. Zhu nie zaobserwował istotnych statystycznie 

zmian w  płacie czołowym. Stwierdzono natomiast zwiększone 

stężenia mI oraz WSS mI/Cr, a także zmniejszone stężenie NAA 

oraz spadek wartości WSS NAA/Cr w płacie ciemieniowym. Za-

obserwowano również, że wzrost stężenia mI lub WSS mI/Cr nie 

korelował ze spadkiem wartości stężeń NAA lub WSS NAA/Cr, 

wobec tego zmiany te reprezentują różne procesy metaboliczne 

zachodzące w mózgu [32]. 

Okolica ciemieniowa oraz ciemieniowo-potyliczna była wyko-

rzystywana przez wielu badaczy w poszukiwaniu zmian metabo-

licznych w mózgu w przebiegu choroby Alzheimera. Przykładem 

jest badanie przeprowadzone przez zespół Jonathana M. Schot-

ta na grupie 64. pacjentów (w tym 42. osoby z AD). W badaniu 

analizowano wartości WSS NAA/Cr, Cho/Cr oraz mI/Cr. Poziom 

NAA/Cr w grupie kontrolnej był o 11% wyższy niż w grupie ba-

dawczej i uzyskał istotność statystyczną (p < 0,001). Podobnie 

jak stosunek stężeń Cho/Cr, który wzrósł w  grupie badawczej 

o 9% (p = 0,012) oraz stosunek mI/Cr, gdzie odnotowano wzrost 

o  17% (p = 0,001). Odnotowano również istotne statystycznie 

różnice między grupami, porównując wartości WSS NAA/mI 

(24% spadek w  grupie badawczej), umożliwiające rozpoznanie 

grupy badawczej z  83% czułością oraz 77% specyficznością 

[22]. Istotność statystyczną zaobserwowano również w badaniu 

S. Mackay’a i wsp. Na podstawie porównania wyników 9-osobo-

wej grupy z AD z 11-osobową grupą kontrolną, zauważono ob-

niżenie wartości WSS NAA/Cho oraz podwyższenie WSS Cho/Cr 

[33]. Wyniki uzyskane w powyższych pracach jedynie częściowo 

zgadzają się z otrzymanymi wynikami. W niniejszym opracowa-

niu spadek stężenia NAA/Cr oraz wzrost mI/Cr były istotne sta-

tystycznie. Z kolei wzrost stężenia Cho/Cr nie wykazały istotno-

ści statystycznej. 

Istotna jest również publikacja pochodząca z 2010 roku, któ-

rej autorem jest Andrzej Urbanik. We wspomnianej pracy VOI 

zostały zlokalizowane w  okolicy czołowej, przykomorowej, 
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ciemieniowo-potylicznej oraz hipokampie. Obliczano WSS NAA/

Cr, Cho/Cr, mI/Cr i NAA/mI. Wyniki oparto na danych uzyskanych 

z badania 44-osobowej grupy kontrolnej oraz 47-osobowej gru-

py chorych z AD. W grupie badawczej stwierdzono istotny staty-

stycznie spadek wartości WSS NAA/Cr w okolicy czołowej oraz 

WSS NAA/mI we wszystkich lokalizacjach. Stwierdzono również 

wzrost wartości WSS mI/Cr w  prawie wszystkich lokalizacjach. 

Największa różnica w  WSS analizowanych metabolitów wystę-

powała w  hipokampie [23]. Wyniki te całkowicie zgadzają się 

z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy. 

Podsumowując własną pracę oraz liczne doniesienia przywo-

łanych autorów, można stwierdzić, że protonowa spektroskopia 

rezonansu magnetycznego może być istotnym narzędziem dia-

gnostycznym w  różnicowaniu otępienia na podstawie choroby 

Alzheimera. W połączeniu z obrazem klinicznym daje szansę na 

przyżyciowe rozpoznanie AD. 

Wnioski 

1. W badanych lokalizacjach, tj. okolica czołowa, okolica ciemie-

niowo-potyliczna oraz hipokamp, stwierdzono istotnie staty-

styczne zmiany stężeń metabolitów w przebiegu AD: spadek 

wartości WSS NAA/Cr oraz wzrost wartości WSS mI/Cr.

2. Niezależnie od lokalizacji VOI, w  chorobie Alzheimera nie 

odnotowano istotności statystycznej zmian wartości WSS 

Cho/Cr. Stwierdzono przy tym tendencję wzrostu w przy-

padku pacjentów z AD.

3. Wyniki uzyskane w badaniu 1HMRS mogą wspomagać dia-

gnostykę kliniczną w  różnicowaniu otępienia z  powodu 

choroby Alzheimera. 
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Streszczenie

Przyczyną dużej śmiertelności pacjentek chorych 

na nowotwory piersi jest zbyt późna wykrywal-

ność zmian nowotworowych. Konieczność wprowa-

dzenia bezpiecznej i bezinwazyjnej metodyki stanowi 

obecnie wyzwanie badawcze. Jedną z metod, która 

może wspomóc diagnostykę nowotworów piersi, 

jest termografia w podczerwieni. Znalazła ona szero-

kie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, jak 

również z powodzeniem jest stosowana w medycy-

nie. Kamery termowizyjne wraz ze specjalistycznym 

oprogramowaniem umożliwiają analizę obrazów ter-

mograficznych różnych schorzeń, w których zmiana 

zlokalizowana jest na powierzchni skóry lub pod jej 

powierzchnią, co stanowi zaletę, ale również i wadę 

tej techniki diagnostycznej.

Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań, 

które pozwolą ocenić przydatność obrazowania ter-

mograficznego w diagnostyce, jak i efektach leczenia 

nowotworów piersi z wykorzystaniem radioterapii.

 

Słowa kluczowe: nowotwór piersi, termografia 

w podczerwieni

Abstract

Currently, a large percentage of women’s deaths 

are breast cancers as opposed to other disease 

entities The reason for this is that the detectability of 

cancerous changes is too late Therefore, the current 

research challenge is the need to develop a new, safe 

and non-invasive methodology. Infrared thermogra-

phy is one such method that can help diagnose the 

breast cancer It is a  method that has successfully 

found application in many fields of science, including 

medicine. Thermal imaging cameras with specialized 

software allow for the analysis of thermographic im-

ages of diseases in which the lesion is located on the 

surface of the skin or just below the surface of the 

skin. Based on the temperature gradient, you can lo-

cate and assess the affected area.

This work aims to conduct studies that will assess 

the usefulness of thermography imaging in diag-

nostics and to observe the effect of radiotherapy 

treatment of breast cancer.

Key words: breast cancer, Infrared thermography

otrzymano / received: 

06.05.2018

poprawiono / corrected: 

02.08.2018

zaakceptowano / accepted: 

17.08.2018



vol. 7           5/2018         Inżynier i Fizyk Medyczny346

diagnostyka \ diagnostics artykuł naukowy \ scientific paper

Wprowadzenie

Jedną z  najczęstszych przyczyn śmierci kobiet na choroby no-

wotworowe jest nowotwór piersi. Mimo wysoko rozwiniętej 

techniki medycznej i zaawansowanych metod diagnostycznych 

umieralność kobiet na nowotwory piersi wciąż stanowi wysoki 

odsetek, w odróżnieniu do innych jednostek chorobowych. Po-

wodem takiej sytuacji jest zbyt późne wykrywanie istniejących 

zmian patologicznych. Wobec powyższych informacji ważnym 

wyzwaniem badawczym jest opracowanie procedury i metody-

ki, która umożliwiłaby bezpieczne i bezinwazyjne wczesne wy-

krycie zmian nowotworowych [1-3]. 

Obrazowanie termograficzne polega na rejestracji promie-

niowania „cieplnego” emitowanego z  powierzchni ciała, jako 

efekt ciepła dostarczonego na powierzchnię skóry w wyniku we-

wnętrznego metabolizmu tkanek oraz krążenia naczyniowego. 

Zastosowanie termografii w  diagnostyce nowotworów piersi 

pozwala ocenić obszar zmieniony chorobowo w oparciu o mapę 

termiczną powierzchni ciała.

Wykorzystywane kamery termowizyjne wraz z  nowocze-

snym oprogramowaniem, umożliwiającym analizę obrazów ter-

micznych, pozwalają wspomagać diagnostykę wielu jednostek 

chorobowych, zwłaszcza w  tych sytuacjach, w  których zmiana 

zlokalizowana jest powierzchownie na skórze lub tuż pod jej 

powierzchnią. Zasadniczą zaletą obrazowania termicznego jest 

możliwość oceny funkcjonalnej tkanek, pośrednio analizując 

zmiany bądź też zakres zmian temperatury tkanek powierzch-

niowych. Taka swoista mapa termiczna może nieść informacje 

o  metabolizmie tkanek, który w  przypadku wielu schorzeń, 

a w szczególności nowotworów, ulega znaczącemu przyspiesze-

niu [4-7].

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na grupie 15 kobiet ze zdiagnozowa-

nym nowotworem piersi. Każda z  pacjentek została poddana 

badaniom diagnostycznym (rezonans magnetyczny, tomografia 

komputerowa, USG, mammografia) potwierdzającym lokaliza-

cję i  rodzaj nowotworu. Przed rozpoczęciem badań przepro-

wadzony został wywiad w formie kwestionariusza – konieczny 

w późniejszym etapie do prawidłowej interpretacji otrzymanych 

obrazów. Badania termograficzne odbyły się w  ściśle określo-

nych warunkach, zgodnych z  przyjętym protokołem obrazo-

wania termograficznego w  medycynie, tak aby wyeliminować 

wpływ czynników zewnętrznych mogących powodować zmiany 

temperatury ciała [8]. 

W pomieszczeniu pomiarowym temperatura była ustabi-

lizowana i  utrzymywana na stałym poziomie równym 22 ± 

1°C. Pacjenci zostali poinformowani, aby na około 30 minut 

przed badaniem pozostawać w  spoczynku w  celu aklimaty-

zacji do temperatury otoczenia. W  tym czasie powierzchnia 

ciała podlegająca badaniu musiała pozostawać odkryta. Zale-

cono również, aby w dniu badania pacjent nie stosował używek 

oraz nie wykonywał ćwiczeń fizycznych. Termogramy dla każdej 

pacjentki zostały wykonane w takiej samej pozycji (przód, bok 

prawy, bok lewy) w  ustalonej odległości od kamery termowi-

zyjnej. W  trakcie przeprowadzania obrazowania termograficz-

nego badane kobiety miały ręce uniesione ku górze. Pomiary 

przeprowadzono przy użyciu kamery Flir Systems E60 o czułości 

0,05°C oraz kamery Flir Systems T1020 o czułości 0,02°C. 

Analiza otrzymanych obrazów polegała na wyrysowaniu na 

termogramach piersi kwadrantów, z  których otrzymane para-

metry temperaturowe analizowano statystycznie dla każdej 

z pacjentek (Rys. 1).

Rys. 1 Podział piersi na obszary – kwadranty:

P1 – kwadrant dolny zewnętrzny L1 – kwadrant dolny zewnętrzny

P2 – kwadrant górny zewnętrzny L2 – kwadrant górny zewnętrzny

P3 – kwadrant górny wewnętrzny L3 – kwadrant górny wewnętrzny

P4 – kwadrant dolny wewnętrzny L4 – kwadrant dolny wewnętrzny

Źródło: http://www.mp.pl/artykuly/1142,zasady-pobierania-i-oceny-materialu-po-

chodzacego-z-biopsji/.

Wyniki i dyskusja

Analizując otrzymane termogramy (Rys. 2-4), można zauważyć, 

że u kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem piersi występuje 

wyraźna asymetria termalna między piersią zdrową a zmienioną 

chorobowo. U przykładowej pacjentki nr 1 średnia temperatu-

ra kwadrantu górnego zewnętrznego piersi prawej P2 wynosi 

34,2°C (kwadrant, w  którym według badań diagnostycznych 

wykryto nowotwór), natomiast symetryczny obszar na piersi 

lewej L2 ma temperaturę 31,9°C. Różnica wynosi aż ok. 3°C, co 

w  przypadku diagnostyki termowizyjnej jest bardzo dużą war-

tością. Podobne rezultaty zaobserwowano u pozostałych repre-

zentatywnych pacjentek, których termogramy zaprezentowano 

na rysunkach (Rys. 3-4). W tych przypadkach asymetria jest ob-

serwowana dla kwadrantów górnych zewnętrznych piersi pra-

wej i lewej. Taka sytuacja jest związana z dynamiką metabolizmu 

zmienionych chorobowo tkanek, co jest odzwierciedlane zmie-

nionym gradientem temperatury powierzchni gruczołu piersio-

wego. Obserwowane zmiany temperatury uzależnione są rów-

nież od zmian w lokalnym przepływie i transporcie krwi [9, 10]. 
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Rys. 2 Termogramy piersi przykładowej pacjentki nr 1 w pozycji: bok prawy (a), bok 

lewy (b) i na wprost (c), z widoczną różnicą temperatur pomiędzy piersią lewą – zdro-

wą i piersią prawą zmienioną chorobowo – zmiana zlokalizowana jest w kwadrancie 

górnym zewnętrznym. Na obrazach termograficznych zaznaczono kwadranty, któ-

re posłużyły do określenia lokalizacji zmiany nowotworowej. Skala temperatur: od 

27°C do 38°C. W badaniu USG piersi prawej uwidoczniono hypoechogeniczny guz 

(o wymiarach 18 x 12 mm) w odległości 9,5 cm od brodawki, na głębokości 23 mm 

pod skórą. Termogramy potwierdzają występowanie obszaru o podwyższonej tem-

peraturze zgodnie z opisem USG.

Źródło: Archiwum własne.

Rys. 3 Termogramy piersi przykładowej pacjentki nr 2 w pozycji: bok prawy (a), bok 

lewy (b) i na wprost (c), z widoczną różnicą temperatur pomiędzy piersią prawą – 

zdrową i piersią lewą zmienioną chorobowo – zmiana zlokalizowana jest w kwadran-

cie górnym zewnętrznym. Skala temperatur: od 27°C do 38°C. W USG piersi lewej 

uwidoczniono patologiczną, hypoechogeniczną strukturę (wym. 26 x 17,5 x 30 mm), 

w odległości 3 cm od brodawki, na głębokości 7,5 mm pod skórą. Termogramy po-

twierdzają występowanie obszaru o podwyższonej temperaturze zgodnie z opisem 

USG.

Źródło: Archiwum własne.

a) b)

c)

a) b)

c)
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Termogramy reprezentatywnych pacjentek wyraźnie przed-

stawiają asymetryczny gradient temperaturowy, jak również 

nieregularny kształt objęty podwyższoną temperaturą, co przy-

pisać można rozprzestrzenieniu się procesu chorobowego. Jest 

to wynik produkcji endogennego ciepła i  intensywności prze-

mian metabolicznych, co wpływa na czynnościowe funkcje ukła-

du krążenia (głównie mikrokrążenia) [11].

W celu szerszej interpretacji wyników przeprowadzono ana-

lizę statystyczną, do której wybrano pacjentki, u  których zdia-

gnozowano zmianę w kwadrancie górnym zewnętrznym. W celu 

określenia wartości statystycznej badań wykonano test t-stu-

denta dla zmiennych niezależnych względem grup. Wyniki wska-

zały na istotne statystycznie różnice pomiędzy średnią tempe-

raturą kwadrantu piersi zmienionej chorobowo w stosunku do 

odpowiadającego kwadrantu piersi zdrowej. 

Tabela 1 obrazuje poziom istotności statystycznej p w teście 

t-studenta.

Tabela 1 Poziom istotności statystycznej p w teście t-studenta dla badanej grupy 

pacjentek.

Poziom istotności statystycznej p = 0,02

Na rysunku 5 zaprezentowano wykres ramka – wąsy dla 

wszystkich pacjentek, u  których zdiagnozowano nowotwór 

w kwadrancie górnym zewnętrznym. Jak można zauważyć, śred-

nia temperatura kwadrantu górnego zewnętrznego piersi zdro-

wej jest znacznie niższa niż w przypadku średniej temperatury 

Rys. 5 Wykres ramka – wąsy przedstawiający różnice pomiędzy średnią temperatu-

rą kwadrantu górnego zewnętrznego piersi zmienionej chorobowo (1) w stosunku 

do kwadrantu górnego zewnętrznego piersi zdrowej (2) dla całej grupy badawczej

Źródło: Archiwum własne.

Rys. 4 Widok termogramów piersi przykładowej pacjentki nr 3 w pozycji: bok prawy 

(a), bok lewy (b) i  na wprost (c), z  widoczną różnicą temperatur pomiędzy piersią 

prawą – zdrową i piersią lewą zmienioną chorobowo – zmiana zlokalizowana jest 

w kwadrancie górnym zewnętrznym. Skala temperatur: od 27°C do 38°C. W bada-

niu USG piersi lewej uwidoczniono nieregularny guz (o wymiarach maksymalnych 

31 x 20 mm), w odległości około 5,9 cm od brodawki, na głębokości 6 mm pod po-

wierzchnią skóry. Termogramy potwierdzają występowanie obszaru o podwyższonej 

temperaturze zgodnie z opisem USG.

Źródło: Archiwum własne.

a) b)

c)

kwadrantu, w którym zlokalizowana jest zmiana nowotworowa. 

Tabela 2 zawiera wartości średnich temperatur kwadrantu, 

w którym zlokalizowano zmianę nowotworową oraz wartości śred-

nich temperatur dla odpowiadającego kwadrantu piersi zdrowej 

dla trzech reprezentatywnych pacjentek. Przedstawiono również 

różnicę temperatur pomiędzy tymi obszarami (P2-L2, L2-P2). 

Analizując tabelę 2, można zaważyć, że w przypadku pacjentki 

nr 1, u której zdiagnozowano nowotwór w piersi prawej (P2), róż-

nica temperaturowa między obszarem zmienionym nowotworo-

wo a obszarem zdrowym wynosi 2,7°C. Natomiast w przypadku 

pacjentek nr 2 i 3, u których nowotwór zlokalizowany był w pier-

si lewej (L2), różnice te wynoszą kolejno 2,3°C i 2,4°C. 
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Wnioski

• Wykonane badania termowizyjne potwierdziły, że w  miej-

scu lokalizacji nowotworu widoczny jest obszar o podwyż-

szonej temperaturze.

• U każdej z  badanych pacjentek wynik obrazowania termo-

graficznego pokrył się z  wynikami diagnostycznymi i  po-

twierdził lokalizację nowotworu.

• Na termogramach badanych pacjentek widoczna jest asy-

metria termalna pomiędzy obszarem piersi zmienionej cho-

robowo a  symetrycznym obszarem piersi zdrowej. Świad-

czyć to może o toczącym się procesie patologicznym, gdyż 

wartości średnich temperatur są zdecydowanie wyższe niż 

w symetrycznych obszarach zdrowej piersi. 
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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 

reklama 

25G minimalizuje się ryzyko wystąpienia 
powikłań, przełożenie znacznika do zesta-
wu biopsyjnego EBUS eliminuje natomiast 
ryzyko wystąpienia odmy oraz seedin-
g`u komórek nowotworowych, otwierając 
dostęp do okołoaortalnych węzłów chłon-
nych. 

Złote znaczniki stanowią obecnie standard w IGRT oraz SBRT pro-
staty. Implantowanie znaczników w narządach jamy brzusznej i klatki 
piersiowej pozwoli na rozpowszechnienie najbardziej skutecznych 
technik leczenia. Pewność jaką daje oznaczanie tkanki złotym znaczni-
kiem redukuje ryzyko związane z zawężaniem marginesów i eskalacją 
dawki co jest wymierną korzyścią dla pacjentów jak i radioterapeutów. 
Modyfikacje w zakresie parametrów znaczników Gold Anchor nadąża-
ją za najbardziej zaawansowanymi technikami leczenia w radioterapii, 
nierzadko gwarantując możliwość ich przeprowadzenia. 

Znaczniki tkankowe w pęcherzu moczowym
Piotr Wójcicki

Product Manager Zarys International Group, www.zarys.pl

Implantowanie znaczników tkankowych stanowi standardo-
we wsparcie dla technik IGRT oraz SBRT. W odróżnieniu od 
weryfikacji CBCT na struktury miękkie zastosowanie złotego 
znacznika znacząco przyśpiesza proces weryfikacji, eliminu-
je ryzyko błędów, niewłaściwej interpretacji obrazów oraz 
jest mniej obciążające dla pacjenta. Po ustaleniu standardu 
w  postaci implantacji znaczników tkankowych do gruczołu 
krokowego, coraz częściej stosowanego w  leczeniu guzów 
wątroby i trzustki, wprowadzenie nowych modeli do oferty 
firmy Naslund Medical rozszerza dotychczasowe możliwości.

Doświadczenia użytkowników określiły kierunek rozwoju 
znaczników Gold Anchor. Długość igły wynosząca w  stan-
dardzie 200mm nie pozwala na użycie ich za pośrednictwem 
głowicy transrektalnej typu end-fire oraz sztywnego cysto-
skopu przy implantacji do ściany pęcherza moczowego. 
Rozwiązaniem jest wprowadzenie do oferty modelu z  igłą 
długości 350mm o pogrubionych ściankach w celu zwiększe-
nia sztywności. Znacznik umieszczony w  środku może mieć 
standardowe 20mm lub 10mm, pozwalając na dostosowa-
nie do objętości tkanki w jakiej ma zostać zdeponowany. Do 
bardzo precyzyjnych implantacji przezskórnych został dedykowany 
znacznik o wyjątkowo cienkiej igle, w dwóch wersjach długości znacz-
nika. Grubość zewnętrzna igły 0,5mm (25G) pozwoliło na użycie igły 
o maksymalnie 150mm długości. Jest to jednak konfiguracja znako-
micie sprawdzająca się w  implantacjach przezskórnych a  w  wersji 
ze znacznikiem 10mm do ścian narządów takich jak żołądek, szyjka 
macicy czy przełyk. Ze względu na najniższą możliwą średnicę znacz-
nika i igły, w której jest umieszczony istnieje również możliwość zna-
czenia zmian w klatce piersiowej. Przy implantacji przezskórnej igłą 
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Streszczenie

Współczesna medycyna oraz wysokie wymagania pacjen-

tów stawiają duże wyzwanie nie tylko przed lekarzami, 

ale również przed fizykami medycznymi, którzy odpowiedzialni 

są m.in. za sprawne działanie urządzeń terapeutycznych oraz 

diagnostycznych. W celu weryfikacji poprawności działania urzą-

dzeń terapeutycznych wykonywane są testy kontrolne.

W przypadku urządzenia Gamma Knife przeprowadza się testy 

dzienne, miesięczne oraz roczne. Istotnym testem jest test pre-

cyzji ogniska (geometryczny test QA oraz test Pin Point), a także 

dozymetria. Weryfikacja planów leczenia odbywa się przy uży-

ciu niezależnego oprogramowania GammaKnifeCheck MuCheck 

v.9.2.0.

Słowa kluczowe: testy fizyczne, planowanie leczenia, weryfikacja 

planów

Abstract

Modern medicine and high requirements of patients pose 

a big challenge not only for doctors but also for medical 

physicists, who are responsible for the efficient operation of 

therapeutic and diagnostic devices. In order to verify the cor-

rect functioning of the therapeutic devices, control tests are 

performed.

The Gamma Knife tests are the following: daily, monthly and 

yearly. An important test is the focus precision test (Geometric 

QA test and Pin Point test) and dosimetry. Verification of treat-

ment plans is carried out using the independent software Gam-

maKnifeCheck MuCheck v.9.2.0.

Key words: Physical Tests, Treatment Planning, Plan Verification

Procedury fizyczne  
przed wykonaniem terapii  

Gamma Knife
Physical procedures prior to Gamma Knife treatment 

Katarzyna Antończyk-Szewczyk1, 2, Anna Mitek2, Beata Kozłowska1

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, tel. +48 607 054 118, e-mail: k.antonczyk-szewczyk@exira.pl 
2 Exira Gamma Knife w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

Wprowadzenie

Ustawa Prawa Atomowego z dnia 17 września 2014 r. (Dz.U. 2014 

poz. 1512) wymaga kontroli fizycznych parametrów urządzeń 

radiologicznych w  jednostce ochrony zdrowia i  obejmuje wy-

konywanie m.in. testów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń 

radiologicznych stosowanych w  radioterapii. Można wyróżnić 

testy dzienne, miesięczne, kwartalne oraz roczne. 

Seria testów fizycznych

Przed przystąpieniem do leczenia z  wykorzystaniem urzą-

dzenia Gamma Knife konieczne jest przeprowadzenie testów 

aparatury. W skład serii testów fizycznych wchodzą: testy dzien-

ne, miesięczne oraz roczne. System obsługujący urządzenie 

Gamma Knife ma funkcje, które umożliwiają zrealizowanie zada-

nych testów. Funkcja Fizyka pozwala na tworzenie serii testów 

fizycznych oraz ich realizację. 

Pierwszym testem koniecznym do przeprowadzenia jest test 

QA (Quality Assurance), który jest dostępny przy użyciu funkcji QA 

aparatu terapeutycznego. W skład testów QA wchodzi kontrola 

alarmu bezpieczeństwa oraz test precyzji ogniska. Dla każdego 

testu QA wyświetlane są następujące informacje: nazwa testu 

QA, data jego ostatniego wykonania, wynik testu, nazwa opera-

tora przeprowadzającego test oraz data kolejnego wykonania 
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testu. Aby rozpocząć procedurę geometrycznego testu QA, 

konieczne jest zadokowanie narzędzia QA (Rys. 1) do łóżka tera-

peutycznego. Urządzenie to posiada wbudowaną diodę półprze-

wodnikową umieszczoną w środku urządzenia. Czas trwania testu 

wynosi 5 min. Pozycja kąta promieniowania gamma wynosi 90°. 

W trakcie wykonywania testu następuje rejestracja wartości po-

ziomu sygnału z diody, uzyskanego przy jej „skanowaniu” jedną 

ekspozycją o kolimatorze 4 mm, względem osi x, y oraz z. Algo-

rytm odnajduje pozycje 47%, 50% i 53% poziomów w stosunku do 

maksymalnej wartości sygnału na bocznych krawędziach obu pro-

fili, łącznie 12 punktów. Rysunek 2 przedstawia uzyskane profile 

sygnału diody w  trakcie „skanowania” diody dwukrotnie w  każ-

dym z zadanych odcinków osi x. Dioda w czasie testu przyjmuje 

następujące pozycje: x = 100, y = 100 oraz z = 100 i kolejno wyko-

nywane są dwukrotne przesuwy w następujących pozycjach:

1. x = 100-90-110-100, y = 100, z = 100,

2. x = 100, y = 100-90-110-100, z = 100,

3. x = 100, y = 100, z = 100-90-110-100,

gdzie oś x nadaje kierunek prawa – lewa, oś y góra – dół, nato-

miast oś z biegnie wzdłuż ciała pacjenta.

Test dokładności ogniska służy do sprawdzenia bieżącego po-

łożenia ogniska radiologicznego w  porównaniu z  położeniem 

zapisanym w pamięci systemu podczas testów akceptacyjnych, 

przeprowadzonych w  trakcie instalacji modułu Leksell Gamma 

Knife® Perfexion™. Wszelkie odchylenia od położenia muszą 

mieścić się w akceptowalnym zakresie. Zaleceniem producenta 

jest wykonanie tych testów raz w miesiącu lub w przypadku po-

dejrzenia uszkodzenia adaptera ramy oraz narzędzia QA.

Do testów miesięcznych zalicza się również test alarmu stanu 

awaryjnego, który polega na audiowizualnej kontroli przebiegu 

alarmu stanu awaryjnego w  obszarze sterowni. Po odpowied-

nim wybraniu polecenia alarm stanu awaryjnego powinien 

się uaktywnić, co jest sygnalizowane przez dźwięk brzęczyka 

ostrzegawczego oraz migający wskaźnik „Alarm bezpieczeń-

stwa” na panelu sterowania. 

Do ręcznych testów QA zalicza się następujące testy: Test za-

trzymania awaryjnego, który służy do sprawdzenia działania przy-

cisku zatrzymania awaryjnego i  sekwencji wysunięcia w  stanie 

awaryjnym, Test czujników, Blokady ochrony bocznej oraz blokada 

drzwi pomieszczenia. Działanie większości czujników w systemie 

jest automatycznie kontrolowane przed rozpoczęciem terapii 

i w jej trakcie. 

Rys. 1 Narzędzie QA wraz z oznaczeniem umieszczonej diody półprzewodnikowej

Źródło: Archiwum własne. 

Dioda półprzewodnikowa 

Rys. 2 Profile sygnału diody podczas „skanowania” diody. Linia niebieska oznacza 

zebrany sygnał przewijania do przodu, a czerwona linia sygnał powrotny wzdłuż osi x

Źródło: [3].

Rys. 3 Narzędzie do kontroli odstępów montowane do urządzenia Gamma Knife 

Perfexion®. Zieloną kreską oznaczono miejsce montowania urządzenia 

Źródło: [4].

Do testów QA należy również test sprawdzający narzędzie kon-

troli odstępów, który ma na celu sprawdzenie dokładności narzę-

dzia kontroli odstępów. Zaleca się przeprowadzenie go dwa razy 

do roku lub w razie podejrzenia uszkodzenia narzędzia kontroli 

odstępów.

Do testów miesięcznych zaliczamy także test dozymetryczny 

wykonywany przy użyciu fantomu sferycznego (Rys. 4) w  celu 

kalibracji zaabsorbowanej dawki. Fantom podzielony jest na 

dwie półkoliste kule, między którymi można włożyć kasetę. 

Kasety umożliwiają dozymetrię filmową, TLD i pomiar dawki za 

pomocą małej komory jonizacyjnej. Kasety wykonane są z poli-

styrenu i mają grubość 10 mm. 
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W ośrodku Exira Gamma Knife w Katowicach do pomiaru daw-

ki punktowej (absolutnej) używa się cylindrycznej komory joni-

zacyjnej CC01 firmy IBA (komora Pin Point). Dlatego też w celu 

umieszczenia tego typu komory jonizacyjnej wykorzystuje się 

indywidualnie skonstruowaną kasetę z  otworem. Umożliwia 

to precyzyjne umieszczenie komory tak, by objętość aktywna 

komory była w  izocentrum dla jednej ekspozycji z użyciem ko-

limatora 16 mm dla wszystkich sektorów. Po wyznaczeniu śred-

niej wartością odczytu z  dawkomierza (średnia wartość ładun-

ku zebranego w  10 powtórzeniach po 1 min) i  uwzględnieniu 

poprawek na efekt rekombinacji ks oraz efekt polaryzacji kpol, 

a także współczynnika uwzględniającego temperaturę i ciśnie-

nie kp,T oraz współczynnika kalibracyjnego komory w warunkach 

dawki pochłoniętej w  wodzie Nd,w, wyznaczana jest wartość 

bezwzględnej mocy dawki zaabsorbowanej w wodzie. Uzyskany 

wynik jest porównywany z wartością wyznaczaną w SPL na dzień 

pomiaru. Znając wartość mocy dawki na dzień testów akcepta-

cyjnych, można wyznaczyć wartość teoretyczną mocy dawki na 

dzień pomiarów.

Wśród testów półrocznych można wyróżnić test Pin-Point na 

zgodność izocentrum. Na rysunku 5 przedstawiono uchwyt ze 

specjalną wypustką w  celu umieszczenia na niej filmu dozyme-

trycznego (np. Gafchromic RTQA) o odpowiednim kształcie i wy-

miarze. Po umieszczeniu filmu w zadanym miejscu konieczne jest 

wykonanie nakłucia przez igłę umieszczoną w  środku obszaru 

przeznaczonego dla filmu. Tak przygotowany film zostaje zabez-

pieczony przez drugą część uchwytu i  kolejno realizowany jest 

plan z  jedną ekspozycją, dla której wszystkie sektory mają przy-

pisane kolimatory 4 mm, o współrzędnych x = 100, y = 100 oraz 

z = 100. Test wykonywany jest dla dwóch płaszczyzn: XZ i YZ. 

Planowanie leczenia w Gamma Knife

Jednym z najważniejszych etapów leczenia jest proces przygoto-

wania planu leczenia, który odbywa się przy użyciu systemu Lek-

sell Gamma Plan 10.1.1 (LGP). System ten jest obsługiwany przez 

algorytm obliczeniowy TMR 10. Gamma Knife to urządzenie wyko-

rzystujące technikę multiizocentryczną. Ideą planowania leczenia 

jest zastosowanie odpowiedniej liczby ekspozycji promieniowa-

nia, tzw. shots (strzałów), sterowanych układem ośmiosektoro-

wym w celu zbudowania zadanej dawki promieniowania w obsza-

rze leczonej zmiany, czyli targetu z jednoczesnym uwzględnieniem 

narządów krytycznych zlokalizowanych w  sąsiedztwie targetu. 

W  technice Gamma Knife targetem jest obszar GTV, a  zadana 

dawka jest podana w jednej frakcji. Wartość izodozy marginalnej, 

czyli linii łączącej punkty o tej samej dawce, waha się od 45% do 

70% w  zależności od rodzaju leczonej zmiany nowotworowej.  

W większości przypadków stosowana jest izodoza 50% będąca 

odpowiednikiem izodozy 100% w  przypadku konwencjonalnej 

radioterapii. Dawka terapeutyczna zależna jest także od rodzaju 

leczonej zmiany [1].

W sytuacji leczenia oponiaków oraz nerwiaków stosowana jest 

dawka 12 Gy w izodozie 50%. W przypadku oponiaków, w zależ-

ności od umiejscowienia, dawka marginalna może wynosić 13 Gy. 

Z  kolei w  planowaniu leczenia nerwiaków nerwu słuchowego 

(Acustic Schwannoma) istotnym narządem krytycznym jest śli-

mak, gdzie maksymalna dawka nie powinna przekraczać 4,5  Gy 

dla słuchu o współczynniku GR (Garson Robert) równym 1. Ponad-

to istotnym OR jest pień mózgu, dla którego dawka maksymalna 

nie powinna przekraczać 13 Gy. 

W leczeniu zmian przerzutowych dawki 

marginalne mieszczą się w zakresie 16-22 Gy 

w izodozie 55-70%. Wielkość dawki oraz izo-

dozy marginalnej zależy od objętości leczone-

go guza. Im objętość jest większa, tym dawka 

marginalna oraz izodoza terapeutyczna jest 

mniejsza. Maksymalna liczba jednorazowo 

leczonych zmian przerzutowych wynosi 10.

Specyficznym przypadkiem nienowo-

tworowym jest leczenie bólów neuralgicz-

nych. Planowanie leczenia polega na wy-

znaczeniu punktu zlokalizowanego 7,5 mm 

od pnia mózgu w  obszarze nerwu trójdzielnego. W  przypadku 

leczenia neuralgii dawka terapeutyczna wynosi 80-90 Gy w izo-

dozie 100%. Zwykle jest to leczenie monoizocentryczne, ale 

czasem istnieje konieczność zastosowania dwóch ekspozycji lub 

ekspozycji zblokowanej w celu zmniejszenia dawki maksymalnej 

w  pniu mózgu. Rysunek 6 przedstawia rozkład dawki w  czasie 

leczenia neuralgii dla pojedynczej, niezblokowanej ekspozycji, 

gdzie w każdym sektorze przypisano kolimator 4 mm.

Rys. 4 Fantom sferyczny ABS plastic 1,066g/cm3 firmy Electa

Źródło: Archiwum własne.

Rys. 5 Film-holter do pomiaru precyzji ogniska w Gamma Knife. Rejestracja zaabsorbowanego promieniowa-

nia przy użyciu filmu dozymetrycznego w płaszczyźnie XZ (lewa strona) i YZ (środek) oraz wynik przeprowa-

dzonego testu w płaszczyźnie yz (prawa strona) 

Źródło: Archiwum własne.
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Weryfikacja planu leczenia

Do weryfikacji przygotowanych planów leczenia wykorzystywa-

ne jest oprogramowanie Gamma Knife Check MuCheck. Celem 

zastosowania modułu oprogramowania Gamma Knife Check 

jest niezależna weryfikacja dawki i/lub jednostek monitorowych 

(MU) dla pojedynczych lub wielu punktów, które zostały wcze-

śniej wyznaczone w  systemie planowania leczenia. Podobnie 

do systemu planowania leczenia Leksell Gamma Knife, funkcja 

MuCheck Gamma Knife Check oblicza bezwzględną dawkę [Gy] 

dostarczoną przez jedną lub więcej ekspozycji do dowolnych 

punktów odniesienia w symulowanej geometrii czaszki. Punkty 

odniesienia są definiowane przez współrzędne XYZ pacjenta, 

a metody wykorzystywane do obliczeń są całkowicie niezależne 

od oprogramowania GammaPlan. Porównanie całkowitej dawki 

otrzymanej w systemie GammaPlan z odpowiednią dawką bez-

względną GammaKnifeCheck w określonym punkcie odniesienia 

pomaga zapewnić otrzymywanie przez pacjentów dawek pro-

mieniowania, zaplanowanych przez system planowania leczenia 

Leksell GammaPlan [2]. 

W ośrodku Exira Gamma Knife w Katowicach przyjęto nastę-

pujące punkty pomiarowe: 95%, 90%, 80% oraz izodoza terapeu-

tyczna. System MuCheck przyjmuje tolerancję różnicy do 5%. 
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Rys. 6 Rozkład dawki w leczeniu neuralgii dla pojedynczej ekspozycji z 4 mm kolima-

torami w każdym sektorze. Niebieską linią oznaczono obszar pnia mózgu, natomiast 

linią czerwoną określono obszar nerwu trójdzielnego 

Źródło: Archiwum własne.
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Do wszystkich rodzajów badań

Materiały zużywalne 24h,  
niezależenie od ilości wykonanych badań

Wolne od DEHP i lateksu

Praca ze wszystkimi rodzajami  
środków kontrastowych

Oszczędność kosztów

Innowacyjna, opatentowana technologia Pearltec,  
to zastosowanie kombinacji miękkich,  

dopasowujących się do ciała  
kuleczek polistyrenowych  

oraz nadmuchiwanych komór powietrznych. 

Zapewnia to optymalną stabilizację pacjenta  
podczas badań MRI oraz TK,  
dzięki czemu między innymi  

znacząco zmniejsza się ryzyko występowania 
artefaktów, powodowanych ruchami badanego.

Dystrybucja w Polsce: Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k., tel. 61/ 87 50 743, e-mail: biuro@bertzmedical.pl 

Unikalny system stabilizacji pacjenta

Automatyczne, bezwkładowe  
wstrzykiwacze środka kontrastowego
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Wprowadzenie

W latach 20. XX wieku odkryto, że umieszczając elektrody na 

skórze w  okolicy oczu, można rejestrować aktywność elek-

tryczną, która zmienia się synchronicznie wraz z  ruchami gałki 

ocznej. Początkowo sądzono, że potencjały te odzwierciedlają 

potencjał czynnościowy w mięśniach, które są odpowiedzialne 

za poruszanie gałką oczną. Jednak obecnie przyjmuje się, że te 

potencjały elektryczne są generowane przez stałą różnicę po-

tencjałów, jaka istnieje między rogówką a tylną częścią oka. Na 

tej podstawie opracowano obiektywny test elektrofizjologiczny 

służący ocenie funkcji zewnętrznych warstw siatkówki i nabłon-

ka barwnikowego (RPE) – badanie EOG, czyli elektrookulografia. 

Ze względu na właściwości badanych warstw siatkówki poten-

cjał spoczynkowy oka zmienia się w zależności od oświetlenia, 

dlatego mierzony jest w warunkach adaptacji do ciemności i ja-

sności [1-4].

Tak jak wszystkie badania elektrofizjologiczne, EOG wyko-

nywane jest według standardów Międzynarodowego Towarzy-

stwa Elektrofizjologii ISCEV (International Society for Clincal Elec-

trophysiology of Vision). Obecnie stosowany protokół wydano 

w 2017 roku, który jest uaktualnieniem wersji z 2011 roku. Doku-

ment ISCEV opisuje metody rejestrowania zapisu i szczegółowe 

wytyczne dotyczące wymagań technicznych tak, aby otrzymy-

wany wynik w  formie współczynnika Ardena pozyskiwany był 

w różnych ośrodkach w taki sam sposób.

Metodyka badania elektrookulografii EOG

Elektrookulografia (EOG), podobnie jak ERG, jest stosowana 

do oceny niektórych chorób plamki żółtej. Określany potencjał 

czynnościowy rejestrowany jest przy wymuszonych ruchach oka, 

a  jego amplituda zależy od położenia gałki ocznej. Elektrooku-

lografia jest jedynym badaniem w  elektrodiagnostyce narządu 

wzroku, które wiąże się z  pomiarem potencjału spoczynkowego 

w przeciwieństwie do pozostałych badań, gdzie mierzymy poten-

cjał wywołany bodźcem. Otrzymany wynik to różnica potencjału 

między przednim odcinkiem gałki ocznej, czyli rogówki, oraz ujem-

nie naładowanym tylnym biegunem gałki ocznej. W  wywołaniu 

potencjału spoczynkowego prawdopodobnie bierze udział wiele 

warstw siatkówki i struktur naczyniówki, jednak przyjmuje się, że 

najważniejszy z nich jest nabłonek barwnikowy siatkówki [5, 6].

Przebieg badania

Badanie EOG wykonywane jest przy rozszerzonej źrenicy. Pierw-

szym etapem jest preadaptacja w świetle pokojowym ( jasne po-

mieszczenie) około 30 minut przed badaniem. Elektrody przy-

kleja 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 zapala-

jącymi 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 i 15 minut 

w  ciemności. Po wyłączeniu światła stały potencjał oka ulega 

obniżeniu przez 8 do 10 minut. Ponowne włączenie światła wy-

woła obniżenie potencjału stałego oka przez 60-75 sekund. Jest 

to tzw. szybka oscylacja, która pojawia się na wykresie w postaci 

małego wychylenia fazy EOG w adaptacji fotopowej. Następnie 

przez kolejne 7 do 14 minut dochodzi do znacznego wzrostu 

potencjału. Pik świetlny jest wynikiem wzrostu poziomu wol-

nych jonów Ca2+ wewnątrz komórek. Uwalniane są one z endo-

plazmatycznego reticulum, a regulacja ta zależna jest od relacji 

pomiędzy Bestrophiną a kanałami chlorkowymi błony podstaw-

nej. Zmiany stałego potencjału oka w różnych warunkach oświe-

tlenia są zależne od zmiany przepuszczalności jonów w  błonie 

podstawnej RPE regulowanej częściowo przez gen BEST 1. Na 

podstawie wyników odpowiedzi składowej wrażliwej i niewrażli-

wej na światło oblicza się współczynnik Ardena [2, 7].

Badanie elektrofizjologiczne  
gałki ocznej – elektrookulografia

Anna Kowalik1, Dorota Wojtusik2, Agnieszka Siennicka1, Piotr Fryczkowski1

1 Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina, ul. Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa, tel. +48 +48 22 664 44 33, e-mail: a.kowalik@retina.pl
2 Specjalistyczne Centrum Okulistyczne OCU SERVICE, ul. Kościelna 26/1, 60-538 Poznań
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Współczynnik Ardena AR (Arden Ratio) to stosunek amplitud 

potencjałów w jasności (wartość maksymalnej amplitudy) do am-

plitud potencjałów w ciemności (wartość minimalnej amplitudy).

Wartości ocenia się następująco:

• < 1,5 nienormalnie niskie,

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

serwacji,

• > 2,0 wartość prawidłowa [2, 7].

Badanie EOG wykonuje się głównie u pacjentów ze schorzenia-

mi, które przebiegają z zaburzeniem funkcjonowania kompleksu 

nabłonka barwnikowego i warstwy receptorowej siatkówki.

podobnie jak w przypadku innych badań elektrofizjologicznych 

z  wykorzystaniem elektrod skórnych, zalecane są elektrody ze 

srebrem lub chlorkiem srebra, lub złote elektrody. Skórę nale-

ży specjalnie przygotować przez oczyszczenie peelingiem oraz 

zastosować odpowiednią pastę lub żel w celu zapewnienia od-

powiedniej impedancji poniżej 5 kΩm, mierzonej w paśmie czę-

stotliwości między 20 a 40 Hz [2, 6].

Czasza ganzfeld

Do wykonania badania niezbędna jest czasza ganzfeld (cało-

polowa stymulacja). Pomimo tego, że badanie nie wymaga za-

stosowania bodźca stymulującego, to do pomiaru potencjału 

spoczynkowego potrzebny jest ruch gałki ocznej. W  celu syn-

chronicznego ruchu gałek ocznych stosuje się lampki wewnątrz 

czaszy ganzfeld. Lampki zapalają się naprzemiennie w  trakcie 

badania. Umieszczone są po lewej i prawej stronie czaszy 15° od 

środka. Czasza służy również zapewnieniu prawidłowej lumina-

cji podczas fazy ciemnej oraz jasnej badania [2, 6].

Jasna i ciemna adaptacja

Badanie wykonywane jest w dwóch fazach: ciemnej i jasnej. Ba-

danie jest poprzedzone krótką fazą preadaptacyjną, następnie 

w czaszy pojawia się przydymione światło ze światłami fiksacyj-

nymi przyciemnionymi do minimum niezbędnego do fiksacji pa-

cjenta. Po 15 minutach badania w fazie ciemnej następuje faza 

jasna bez uprzedniej adaptacji. Wymagane jest białe światło 

o luminancji 100 fotopowych cd m-2 zmierzoną na pozycję oka. 

Aby uwzględnić niewielką zmienność w wyposażeniu i kalibracji 

różnego sprzętu, dopuszczalny zakres w ramach standardu dla 

tła dostosowującego światło to 90-110 fotopowy cd m-2. Kali-

bracja stymulatora całopolowego powinna być przeprowadza-

na okresowo. Niewielkie oświetlenie w pomieszczeniu może być 

włączone podczas fazy jasnej. Należy pamiętać, że dostosowa-

nie źródeł światła różnych typów, takie jak żarówki wolframowe, 

halogenowe, LED i fluorescencyjne, mają różne charakterystyki 

spektralne i kolor może zmieniać się z jasnością. To sprawia, że   

definicja oświetlenia standardowego jest nieprecyzyjna, cho-

ciaż praktyczne zastosowanie „białego” światła o odpowiedniej 

luminancji da podobne wyniki [2, 6].

Trudności w wykonaniu badania

Jak przy każdym badaniu diagnostycznym, tak i  w  wykonaniu 

badania EOG mamy kilka trudności, które mogą wpłynąć na 

wynik końcowy. Badanie elektrookulograficzne wymaga ścisłej 

współpracy między przeprowadzającym badanie a  pacjentem. 

Badanie jest czasochłonne i  trwa około 30 minut, dlatego też 

ważne jest, aby śledzić ruchy gałek ocznych pacjenta, by pacjent 

regularnie patrzył w  lewo i w prawo zgodnie ze zmieniającymi 

się w czaszy światełkami. W przypadku, kiedy pacjent z powodu 

braku koncentracji nie patrzy według protokołu, wynik badania 

może być zafałszowany. Istotne jest również, aby przez cały czas 

Rys. 1 Układ elektrod naskórnych przyklejanych w kącikach oczu pacjenta. W trak-

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

wo (zdjęcie b)

Źródło: [2].

Metodyka wykonania badania, 
standardy ISCEV

Wymagania technologiczne

Elektrody

Do wykonania badania wykorzystujemy 5 elektrod tak zwa-

nych skórnych/kubełkowych. Do rejestrowania sygnału w EOG, 

Rys. 2 Zapis badania EOG (oko prawe) za pomocą aparatu Tomey

Źródło: Pracownia Elektrofizjologii eRetina, Poznań.
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trwania badania kontrolować poprawne przyleganie elektrod, 

które ze względu na swoje położenie (kąciki oczu) mogą ulec od-

klejeniu. Warto więc dodatkowo zabezpieczyć je poprzez użycie 

plastra.

Wskazanie do badania

Zaburzeniem funkcjonowania kompleksu nabłonka barwniko-

wego i  warstwy receptorowej siatkówki są głównym wskaza-

niem do badania EOG. Szczególnie jest ono przydatne w diagno-

zowaniu chorób, u podłoża których leżą nieprawidłowości genu 

BEST1 [3].

Należą do nich:

1) dystrofia żółtkowata plamki Besta,

2) autosomalnie recesywna bestrofinopatia,

3) autosomalnie dominująca witreoretinochoroidopatia 

ADVIRC (Autosomal Dominant Vitreoretinochoroidopathy),

4) ostra strefowa ukryta retinopatia zewnętrzna AZOOR 

(Acute Zonal Occult Outer Retinopathy) [4].

Obecnie najczęściej wykorzystuje się badanie EOG do po-

twierdzenia makulopatii żółtkowatej Besta.

Żółtkowata dystrofia plamki Besta jest chorobą dziedziczo-

ną w  sposób autosomalny dominujący, co oznacza, że dzieci 

chorych rodziców mają 50% szansy na zachorowanie. Przyczy-

ną choroby są mutacje w  genie BEST1, wcześniej nazywanym 

VMD2, zlokalizowanym na dłuższym ramieniu chromosomu 11 

(11q12.3).

Gen BEST1 odpowiedzialny jest za kodowanie białka kana-

łu wapniowego Ca2+ o  nazwie bestrophina 1 zlokalizowanego 

w  błonach komórkowych komórek nabłonka barwnikowego 

siatkówki (RPE), a  uaktywnianego jonami Cl-. Mutacja dopro-

wadza do nieprawidłowego metabolizmu komórek nabłonka 

barwnikowego siatkówki w okolicy plamki i odkładania się żół-

tych złogów podobnych do lipofuscyny w  komórkach RPE, fo-

toreceptorach, a  także w  komórkach Mullera. Klinicznie złogi 

podsiatkówkowe przypominają żółtko jaja, stąd nazwa choroby. 

Klasyfikacja poszczególnych stadiów opiera się na obserwacjach 

klinicznych i  obejmuje: stadium przedżółtkowate, żółtkowate, 

pseudohypopyonu, pękniętego żółtka lub jajecznicy i końcowe, 

w którym wyróżnia się zanik fotoreceptorów, błonę podsiatków-

kową o różnej aktywności neowaskularnej, jak i zbliznowacenie 

plamki.

Zarówno w fazie przedżółtkowatej, jak i żółtkowatej ostrość 

wzroku jest normalna, a pacjent nie odczuwa żadnych dolegli-

wości. Obniżenie ostrości wzroku zaczyna się od fazy hypopy-

onu i postępuje w różnym stopniu w kolejnych fazach choroby.

Odkryto ponad 200 mutacji genu BEST1, co powoduje dużą 

zmienność osobniczą (fenotypową) zależną od ekspresji i pene-

tracji genu. Rozpoznanie choroby Besta jest stawiane na pod-

stawie obrazu klinicznego (obecność żółtych złogów w okolicy 

plamki), wywiadu rodzinnego, a  także dodatkowych – przede 

wszystkim angiografii fluoresceinowej, autofluorescencji (FAF) 

i  badaniom elektrofizjologicznym, z  których najbardziej specy-

ficzne jest EOG wyrażone wskaźnikiem Ardena.

U wszystkich posiadaczy mutacji genu BEST1 występuje ob-

niżenie wskaźnika Ardena, niezależnie, czy mamy do czynienia 

z dystrofią młodzieńczą, czy osób dorosłych, autosomalną rece-

sywną bestrofinopatią czy autosomalną dominującą witreoreti-

nochoroidopatią. Ze względu na dużą zmienność fenotypową 

choroby badanie EOG pozwala na postawienie właściwego roz-

poznania tej rzadkiej choroby.

Inne jednostki chorobowe, w  przebiegu których często wy-

stępuje dysfunkcja RPE manifestująca się nieprawidłowym EOG: 

choroba Stargardta z dnem żółtoplamistym, dystrofia wzorzysta 

plamki, centralna kulista dystrofia naczyniówki, dziedziczny zanik 

naczyniówki, ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopa-

tia barwnikowa, retinochoroidopatia „birdshot”, rozsiane jedno-

stronne zapalenie siatkówki i n. II, retinopatia toksyczna wywoła-

na wigabatryną, retinopatia toksyczna wywołana indometacyną, 

meurofibromatoza typu I oraz czerniak naczyniówki [3, 5].

Przypadek kliniczny

Pacjent lat 45, mężczyzna około rok temu zauważył jakby krople 

widzenia w centrum.

Badania diagnostyczne:

1) zdjęcie dna oka oraz zdjęcie bezczerwienne (FAF),

2) tomografia koherentna plamki (OCT),

3) elektrookulgrafia (EOG).

Dorosła postać choroby Besta zaczyna się zwykle pomiędzy 

40. a 60. rokiem życia. Może jej towarzyszyć wcześniejszy rozwój 

zaćmy oraz wysoka nadwzroczność. W  okolicy plamki widocz-

ne są dekoloracje, a  także żółte, okrągłe złogi wielkości około  

1/4-1/2 średnicy tarczy nerwu wzrokowego (dd). W badaniu OCT 

widoczne są złogi poniżej poziomu fotoreceptorów, a powyżej 

nabłonka barwnikowego siatkówki (Rys. 3). W  dystrofii doro-

słych występują te same stadia choroby, co w młodzieńczej.

W badaniu OCT widoczne są złogi poniżej poziomu fotorecep-

torów, a powyżej nabłonka barwnikowego siatkówki.

Pacjent zauważył jakby krople itd. oraz szybkie męczenie się 

wzroku podczas dłuższej pracy z bliskich odległości, a także za-

burzenia widzenia pod postacią uczucia ciągle nieostrego obrazu.

W badaniu autorefraktometrem stwierdzono astygmatyzm 

nadwzroczny oka prawego +1,0/2-,0 ax 5 i oka lewego +2,0/-4,0 

ax 175. Skorygowana najlepsza ostrość wzroku do dali (BCVA) 

wynosiła 0,7 dla oka prawego i 0,6 dla oka lewego, natomiast do 

bliży wynosiła odpowiednio 0,75/30 i 1,0/30.

Z powodu braku poprawy widzenia korekcją okularową pa-

cjenta zbadano okulistycznie po rozszerzeniu źrenic. Na dnie 

obu oczu zauważono żółte złogi w  okolicy plamki (Rys. 4), 

w badaniu OCT akumulację materiału pod siatkówką zmysłową 

w okolicy fotoreceptorów (Ryc. 3) z niewielką ilością płynu pod-

siatkówkowego mogącego odpowiadać wczesnemu stadium 

hypoponu.
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Rys. 3 Koherentna tomografia komputerowa oka

Źródło: Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina, Warszawa.

Na dnie obu oczu zauważono żółte złogi w okolicy plam-

ki. Postawiono wstępne rozpoznanie dystrofii plamkowej 

dorosłych Besta, które zostało potwierdzone badaniem 

EOG (Rys. 5). Wskaźnik Ardena wynosił 1,71 dla oka prawe-

go i 1,66 dla oka lewego.

Rokowanie co do widzenia jest dobre, chociaż u  około 

12% chorych może się rozwinąć neowaskularyzacja naczy-

niówkowa będąca bezpośrednią przyczyną utraty wzroku.

Pacjent pozostaje w obserwacji.

Rys. 4 Zdjęcie dna oka/bezczerwienne (FAF)

Źródło: Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina, Warszawa.

Rys. 5 Zapis badania eletrookulografii wykonanej na aparacie do elektrofizjologii firmy Tomey

Źródło: Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina, Warszawa.
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Podsumowanie

Badanie EOG uznaje się za badanie czasochłonne i wymagające 

dużego zaangażowania ze strony pacjenta. Jednak ze względu 

na jego specyfikę pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie 

coraz szerszej liczby chorób w diagnostyce różnicowej schorzeń 

siatkówki, dzięki czemu jest ono coraz częściej stosowane. 
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