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Poprosiłam o  „słowo 

wstępne” na łamach „In-

żyniera i  Fizyka Medyczne-

go”, sprowokowana debatą 

„Kontrola każdego planu le-

czenia czy kontrola akcelera-

tora jako sposób weryfikacji 

radioterapii dynamicznej”. 

Zostawiła ona niepokoją-

cy ślad w  mojej duszy – czy 

jako fizycy medyczni, któ-

rzy uzyskują tak wysokie 

kompetencje, którzy sięgają 

wysokich poziomów decyzyj-

nych w zakresie parametrów 

ilościowych i  jakościowych, 

którzy mają za zadanie wdra-

żać, rozwijać i  zarządzać, 

których kształcenie jest tak 

drogie, powinni być zapętleni 

w działania odtwórcze, niew-

noszące dodatkowej infor-

macji, jakości czy podnoszą-

ce współczynnik bezpieczeństwa w realizowanych procedurach 

terapeutycznych i diagnostycznych. Zbalansowane rozwiązania 

dla utrzymania nadzoru/kontroli nad tymi parametrami jakościo-

wymi i  ilościowymi w podejmowanych działaniach/projektach, 

dostarczanych przez profesjonalistów, są ukryte w pojęciu za-

rządzania procesowego w realizacji procedur terapeutycznych/

diagnostycznych. 

Zarządzanie procesowe  jest efektem tzw. podejścia pro-

cesowego. Podstawą właściwie działającej procedury jest jej 

podział na procesy kluczowe dla poszczególnych etapów i grup 

zawodowych, biorących w niej udział, z jasno określonymi zasa-

dami przekazywania etapów procedury pomiędzy nimi (zasady 

komunikacji). Dodatkowo wymagane jest, aby były zdefiniowane 

obszary/elementy systemu/relacji wewnątrzorganizacyjnych/po-

wiązania z innymi procesami, które mogą wpływać na realizacje 

tej procedury w sposób bezpośredni i pośredni. Podejście pro-

cesowe jest oparte na optymalizacji działań, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu relatywności procesów (uwzględnienie zależności 

przyczynowo-skutkowych). Jest to dążenie do uzyskania maksy-

malnej wartości dodanej do procesu, przy jednoczesnej minima-

lizacji nieefektywnych operacji.

Jak można byłoby rozpatrywać realizację procedur tera-

peutycznych/diagnostycznych z  punktu widzenia zarządzania 

procesami? Przede wszystkim należy określić cele wprowadza-

nej procedury/etapu jej realizacji/działań podejmowanych dla 

zapewnienia osiągnięcia tych celów przy utrzymaniu jakości. 

Następnie rozpoznanie narzędzi umożliwiających realizację lub 

weryfikację procedur/etapów tych procedur/działań oraz ich 

cechy – zarówno w zakresie posiadanych funkcjonalności, mo-

dalności, wbudowanych modeli, algorytmów itd., jak i w zakre-

sie ich niepewności i ograniczeń, które wnoszą ze sobą. Mając 

zdefiniowane cele i narzędzia, można określić, jakie wartości są 

oczekiwane i z jaką niepewnością (akceptowalną) mogą być one 

odtwarzane. Tak zaczyna się budowanie procesu i narzędzi za-

rządzania tym procesem. W momencie, gdy powyższe staje się 

Redaktor gościnny

Dominika Oborska- 
-Kumaszyńska
Dr inż.

znane/zrozumiane, należy na matrycę zdefiniowanego procesu, 

jego realizacji wraz z używanymi narzędziami nałożyć potencjalne 

zagrożenia oraz ryzyka i je ocenić z punktu widzenia możliwości 

ich pojawienia się, częstotliwości, jak i potencjalnych skutków. Je-

żeli któryś czynnik osiąga współczynnik (factor = likelihood x pro-

baility x severity) wyższy niż akceptowalny, należy przebudować/

udoskonalić proces, zmienić narzędzia/wziąć pod uwagę większą, 

ale wciąż akceptowalną, niepewność oceny/odtwarzania warto-

ści oczekiwanych lub ocenić, czy nie wynika to z  interakcji po-

między procesami w strukturze. Po ostatecznej walidacji/ocenie 

procesu, narzędzi, zagrożeń i ryzyk należy wprowadzić proces 

do istniejącej struktury ze zrozumieniem, jak jest tam osadzony 

i w jaki sposób w niej funkcjonuje i na nią oddziałuje. 

Mając na uwadze powyższe, w filozofii zarządzania procesami 

najważniejsze jest: 

 – zrozumienie procesów i jakie cele realizują, 

 – zrozumienie narzędzi, które pozwalają ocenić/zmierzyć osią-

gane cele (weryfikacja narzędzi, zrozumienie ich działania, 

zdolności odtwarzania badanych parametrów, rozdzielczo-

ści ilościowej/numerycznej/przestrzennej, metod kalibracji, 

algorytmów, limitów i jak to wpływa na ocenę, jej precyzję, 

odtwarzalność i powtarzalność, jakie wnoszą niepewności), 

 – zrozumienie wartości oczekiwanych w zależności od stoso-

wanych narzędzi (np. wartości liczbowe, jednostki wartości 

mierzonych/liczonych, niepewności, poziomy reagowania, 

co oznacza wynik wadliwy i czy jest taki z punktu widzenia 

stosowanego narzędzia/metody/urządzenia itd.),

 – zrozumienie zagrożeń i ryzyk pojawiających się w procesie, 

ich akceptacja lub odrzucenie na podstawie analizy i oce-

ny. Jeżeli zagrożenia i  ryzyka są nieakceptowalne, należy 

zmodyfikować proces i/lub porównać/eskalować narzędzia. 

W  przypadku eskalacji narzędzi i  działań należy również 

przeprowadzić dla nich analizę zagrożeń i  ryzyk oddziału-

jących bezpośrednio na proces, jak również wynikających 

z interakcji. W związku z tym należy znaleźć balans pomię-

dzy wnoszonymi wartościami dodanymi/poprawa jakości/

bezpieczeństwa a całkowitym poziomem pojawiających się 

zagrożeń/ryzyk. 

Ostatecznym celem jest ustawienie i zarządzanie procesami 

na rzecz procedur terapeutycznych/diagnostycznych oraz we-

ryfikacji w sposób adekwatny do tych procedur, narzędzi, usta-

lonych procesów, poziomu jakości i bezpieczeństwa. Nie należy 

eskalować narzędzi i czynności, jako że zaczynają stanowić źródła 

następnych zagrożeń/ryzyk/potencjalnych błędów, a jednocze-

śnie niewnoszących dodatkowej informacji/jakości do procesu 

i jego bezpieczeństwa.

Reasumując, chciałam podzielić się swoimi refleksjami odno-

śnie debaty podejmującej bardzo ważny temat, który wzbudził 

bardzo ożywioną dyskusję pomiędzy jej uczestnikami. Miałam 

wrażenie, że te dwie propozycje podejścia do realizacji procesów 

weryfikacyjnych podzieliły audytorium prawie porównywalnie. 

Jeśli przeanalizować przyczyny, jestem wewnętrznie przekona-

na, że wynika to przede wszystkim z posiadanych narzędzi i tego, 

jaką informację ze sobą wznoszą lub nie. Może słuszna byłaby 

kontynuacja tematu, jako że dyskusja mogłaby pogłębić analizę 

problemu. Pisząc „słowo wstępne”, chciałam ugruntować podsta-

wy do kontynuacji debaty.

Dominika Oborska-Kumaszyńska, dr inż.

Retrospekcje i refleksje po kongresie PTFM
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sieciowego zarządzania 
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Zalety MUSICA:

  Stała jakość obrazu niezależnie od czynników 
ekspozycji, wielkości pacjenta, rodzaju badania – nawet 
przy minimalnych dawkach
  Zrównoważone odwzorowanie zarówno tkanek 

miękkich, jak i nakładających się struktur kostnych
  Wizualizacja subtelnych szczegółów w jamie brzusznej
  Rzeczywiste odwzorowanie implantów z czystym 

obrazem kości
  Wygodne i pewne diagnozowanie
  Bogaty pakiet opcjonalnych narzędzi przetwarzania obrazu 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika

Kompleksowa oferta 

Agfa wykorzystując swoje ponad stuletnie doświadczenie 
i wiedzę w zakresie badań obrazowych oferuje cyfrowe 
aparaty rentgenowskie – systemy DR, które dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom i zastosowaniu najnowszych 
technologii gwarantują najwyższą jakość obsługi pacjentów, 
wiarygodność i pewność diagnozowania. Dowodem jakości 
AGFA jest nagroda za innowacyjność dla systemu DR 800, 
przyznana przez Frost & Sullivan w 2019 roku. 

Konfi guracje dostosowane do użytkowników 

Szerokie możliwości konfi guracji decydują o wysokiej 
uniwersalności systemów AGFA, które mogą zostać 
przystosowane do wymagań niemal każdego uczestnika. 
Oferujemy różne rodzaje przenośnych detektorów oraz 
akcesoriów i urządzeń opcjonalnych, zwiększających komfort 
pracy, funkcjonalność i zakres wykonywanych badań. 

System DR Retrofi t 

Ultramibilne rozwiązanie retrofi towe oferuje możliwość 
ucyfrowienia aparatów analogowych lub rozbudowy 
posiadanych cyfrowych systemów rentgenowskich. DR 
Retrofi t oferuje bogate funkcjonalności oraz elastyczność 
dzięki możliwości zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego 
wykorzystania w formie tabletu. Agfa oferuje też 
specjalistyczny system dedykowany mammografi i z jakością 
obrazów przewyższającą tę uzyskiwaną z w pełni cyfrowych 
mammografów FFDM wiodących producentów.

Oprogramowanie MUSICA 

Oprogramowanie do przetwarzania obrazów MUSICA zostało 
specjalnie przystosowane do współpracy z technologią 
DR z bezpośrednią akwizycją obrazu. Uzyskiwane zdjęcia 
charakteryzują się wysokim poziomem kontrastu i dobrą 
widzialnością szczegółów, a ich wartość diagnostyczna jest 
w dużym stopniu niezależna od parametrów ekspozycji. 
Ze względu na wysoką jakość zdjęć możliwe jest znaczne 
zmniejszenie dawek promieniowania, które w przypadku 
współpracy aparatu z detektorami na bazie jodku cezu 
(CsI) dokonywane jest w pełni automatycznie bez potrzeby 
ręcznej zmiany ustawień przez operatora. Ograniczenie 
ekspozycji pacjenta na działanie promieniowania jest 
szczególnie ważne podczas prześwietleń wcześniaków 
i innych badań pediatrycznych.

Badania 

wchodzące w skład radiografi i ogólnej 
to około 40–45% wszystkich badań 
obrazowych wykonywanych w USA. 

JAKOŚĆ OBRAZU
Porównanie starszych systemów DR z aktualnymi 

rozwiązaniami Agfa 
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Przedstawiciel w Polsce
Helmar Measurement Systems

ul. Powstanców Slaskich 108 C/2 
01-466 Warszawa

tel. 22 436 31 06, fax 22 436 31 10
www.helmar-ms.pl

Wszystko czego potrzebujesz 
do Kontroli Jakosci

RaySafe X2
Wszystkie modalności. 
Łatwa obsługa. 
System ulubiony przez 
klientów.

 

 

RaySafe Xi
Pomiary wszystkich 
parametrów.

RaySafe ThinX
Idealny do testów 
podstawowych.

 
RaySafe Solo
Zamiennik dla 
Mult-O-Meters.

 

Przedstawiciel w Polsce
Helmar Measurement Systems
01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108 C/2
tel. 22 436 31 06,  fax 22 436 31 10
www.helmar-ms.pl
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1. dr hab. n. med. David Aebisher, Prof. Uniwersytetu Rze-

szowskiego

2. dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. Uniwer-

sytetu Rzeszowskiego

3. mgr inż. Zuzanna Bober; Uniwersytet Rzeszowski – Wydział 

Medyczny

4. mgr inż. Jerzy Chytła; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Rzeszowie

5. mgr inż. Arkadiusz Ciechaniak, Szkoła Główna Służby Pożar-

niczej, Warszawa

6. mgr inż. Krzysztof Czaja; Radiology Therapeutic Center Po-

land Sp. z o.o., Kraków

7. mgr inż. Piotr Czebek-Szebek; Radiology Therapeutic Cen-

ter Poland Sp. z o.o., Kraków

8. mgr inż. Aneta Dąbrowska; Radiology Therapeutic Center 

Poland Sp. z o.o., Kraków

9. mgr Szymon Domański; Narodowe Centrum Badań Jądro-

wych, Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Świerk

10. dr inż. Joanna Dudała; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wy-

dział Fizyki i Informatyki   Stosowanej, Kraków

11. inż. Olga Fałowska; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział 

Fizyki i Informatyki  Stosowanej, Kraków

12. mgr inż. Krzysztof Gorzkiewicz; Instytut Fizyki Jądrowej 

im. Henryka   Niewodniczańskiego PAN, Kraków

13. mgr inż. Krzysztof Isajenko; Centralne Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej,   Warszawa

14. mgr Monika Jędrzejewska; ATS Analizy Testy Szkolenia sp. 

z o.o., Kępno

15. dr inż. Renata Kierepko; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henry-

ka Niewodniczańskiego  PAN, Kraków

16. dr inż. Kamil Kisielewicz; Zakład Fizyki Medycznej Centrum 

Onkologii Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział 

w Krakowie

17. dr inż. Dariusz Kluszczyński; Krajowe Centrum Ochrony Ra-

diologicznej w Ochronie   Zdrowia, Łódź

18. dr hab. Krzysztof Kozak, Prof. IFJ Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. Henryka  Niewodniczańskiego PAN, Kraków

19. mgr inż. Dariusz Kołata; Canberra-Packard Sp. z o.o., War-

szawa

20. mgr inż. Wojciech Krysiński; Państwowa Agencja Atomisty-

ki – CEZAR, Warszawa 

21. mgr inż. Robert Laska; QualyMed R. Laska, A. Lutak Sp.j., 

Kraków

22. mgr inż. Anna Lenart; Radiology Therapeutic Center Po-

land Sp. z o.o., Kraków

23. mgr inż. Andrzej Lutak; QualyMed R. Laska, A. Lutak Sp.j., 

Kraków

24. dr inż. Aneta Łukaszek-Chmielewska; Centralne Laborato-

rium Ochrony Radiologicznej,  Warszawa 

25. dr inż. Jadwiga Mazur, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 

Niewodniczańskiego PAN,   Kraków

26. prof. dr hab. inż. Jerzy Mietelski, Instytut Fizyki Jądrowej 

im. Henryka   Niewodniczańskiego PAN, Kraków

27. dr inż. Izabela Milcewicz-Mika; Instytut Fizyki Jądrowej 

im. Henryka   Niewodniczańskiego PAN, Kraków

28. mgr Piotr Możdżeń, Krajowe Centrum Ochrony Radiolo-

gicznej w Ochronie  Zdrowia, Łódź

29. dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska; Cancer Centre 

London, 49 Parkside,   Wimbledon

30. dr inż. Jakub Ośko; Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 

Laboratorium Pomiarów   Dozymetrycznych, Świerk

31. mgr inż. Łukasz Ożóg; Uniwersytet Rzeszowski – Wydział 

Medyczny

32. dr Piotr Pankowski; Krajowe Centrum Ochrony Radiolo-

gicznej w Ochronie Zdrowia,  Łódź

33. mgr inż. Barbara Piotrowska, Centralne Laboratorium 

Ochrony Radiologicznej,   Warszawa

34. mgr inż. Tomasz Pliszczyński; Narodowe Centrum Badań 

Jądrowych, Laboratorium   Pomiarów Dozymetrycznych, 

Świerk

35. mgr inż. Paulina Porwoł; Radiology Therapeutic Center Po-

land Sp. z o.o., Kraków

36. dr inż. Adam Sidor; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Rzeszowie 

37. mgr Witold Skrzyński; Zakład Fizyki Medycznej, Centrum On-

kologii – Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

38. mgr inż. Iwona Słonecka; Centralne Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej, Warszawa 

39. dr inż. Katarzyna Szufa; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henry-

ka Niewodniczańskiego  PAN, Kraków 

40. mgr inż. Adrian Truszkiewicz; Kliniczny Szpital Wojewódzki 

nr 2 im. św. Jadwigi  Królowej w Rzeszowie 

41. mgr inż. Magdalena Tumidajewicz; Radiology Therapeutic 

Center Poland Sp. z o.o.,   Kraków

42. mgr Bartosz Węckowski, ATS Analizy Testy Szkolenia sp. 

z o.o., Kępno

43. mł. bryg. Marek Wnęk, Państwowa Straż Pożarna – JRG, 

Nowa Sarzyna

44. mgr Dorota Wróblewska; Krajowe Centrum Ochrony Radio-

logicznej w Ochronie   Zdrowia, Łódź

IV Konferencja z zakresu detekcji promieniowania 
jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, 

radioterapii i medycynie nuklearnej
Dwór Ostoia, Klimkówka k. Rymanowa 

03-06.09.2019 r.

WYKŁADOWCY I WSPÓŁAUTORZY WYSTĄPIEŃ
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IV Konferencja z zakresu detekcji promieniowania 
jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce,  

radioterapii i medycynie nuklearnej
Dwór Ostoia, Klimkówka k. Rymanowa 

03-06.09.2019 r.

PROGRAM

WTOREK – 3 września

godz. 1300-1350 SALA A Obiad

godz. 1400-1430 SALA B Rozpoczęcie Konferencji 

  dr inż. Adam Sidor – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

  dr inż. Dariusz Kluszczyński – Dyrektor Krajowego Centrum 

  Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 

  mgr inż. Krzysztof Isajenko – Z-ca Dyrektora Centralnego

  Laboratorium Ochrony Radiologicznej

  mgr inż. Andrzej Lutak – QualyMed R. Laska, A. Lutak Sp.j.

godz. 1430-1500 SALA B Zdarzenia radiacyjne w latach 2018-2019 na Podkarpaciu w aspekcie uruchomienia instalacji 

termicznego przetwarzania odpadów w Rzeszowie

  dr inż. Adam Sidor 

godz. 1500-1530 SALA B Narażenie niezamierzone i przypadkowe w medycynie – nowe regulacje 

  dr inż. Dariusz Kluszczyński

godz. 1530-1600 SALA B „Awarie” i inne zdarzenia radiologiczne rejestrowane w sieci wczesnego wykrywania skażeń 

promieniotwórczych działającej w Polsce

  mgr inż. Krzysztof Isajenko 

godz. 1600-1630 SALA KAWIARNIA Przerwa

godz. 1630-1700 SALA B Sieć podstawowa i uzupełniająca monitoringu radiologicznego w Polsce – stan aktualny i propo-

zycje 

  mgr inż. Wojciech Krysiński, mgr inż. Jerzy Chytła 

godz. 1700-1730 SALA B Monitoring wokół elektrowni jądrowych na przykładzie Niemiec. Jak to wygląda w Polsce?

  mgr inż. Krzysztof Isajenko

godz. 1730-1800 SALA B Monitoring obiektów jądrowych w świetle projektu nowego rozporządzenia w sprawie szcze-

gółowych wymagań dotyczących zakresu programu monitoringu radiacyjnego realizowanego 

przez jednostki organizacyjne zaliczane do I i II kategorii zagrożeń

   mgr inż. Tomasz Pliszczyński 

godz. 1800-1830 SALA B Zasady realizacji badań przesiewowych i eksperymentów medycznych – nowe regulacje

  mgr Dorota Wróblewska 

godz. 1900-2000 SALA A  Kolacja

ŚRODA – 4 września

godz. 700-830 SALA A Śniadanie

godz. 830-900 SALA B Jak stosować (interpretować) Rozporządzenie RADY (Euratom) 2016/52 (maksymalne dozwolone 

poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz)

  mgr inż. Jerzy Chytła

godz. 900-925 SALA B Pomiary porównawcze stężeń radonu w powietrzu i wodzie jako element zapewnienia jakości 

wyników 

  dr inż. Jadwiga Mazur

godz. 925-1005 SALA B Cykl paliwowy energetyki jądrowej na przykładzie doświadczeń francuskich

  dr hab. Krzysztof Kozak

godz. 1005-1035 SALA B Niskotłowy, cyfrowy spektrometr promieniowania gamma z detektorem germanowym i osłoną 

aktywną

  mgr inż. Krzysztof Gorzkiewicz
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godz. 1035-1105 SALA B Największa awaria jądrowa XXI w. – Fukushima Daiichi 2011 – nowe źródło izotopowe i jego 

identyfikacja w środowisku w skali lokalnej i globalnej 

  dr inż. Renata Kierepko

godz. 1105-1130 SALA KAWIARNIA Przerwa

godz. 1130-1200 SALA B Państwowa Straż Pożarna w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w świetle nowelizacji 

prawa atomowego

  mł. bryg. Marek Wnęk 

godz. 1200-1230 SALA B Nowelizacja Ustawy Prawo Atomowe – co się zmieni 

  mgr inż. Krzysztof Isajenko

godz. 1230-1300 SALA B Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów promieniotwórczych w nawozach mineralnych 

stosowanych w rolnictwie oraz w różnych rodzajach soli spożywczych dostępnych na rynku 

krajowym

  dr inż. Aneta Łukaszek Chmielewska 

godz. 1300-1330 SALA B Ru-106 w przygruntowej warstwie powietrza w Europie – identyfikacja śladów i poszukiwanie 

źródła

  dr inż. Renata Kierepko

----------------------------------------------------------------------------------

godz. 830-855 SALA A Proces optymalizacji w radioterapii – terapia i obrazowanie

  dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

godz. 855-920 SALA A Dawki z obrazowania w radioterapii – ignorować czy nie?

  dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska 

godz. 920-945 SALA A Metody wyznaczenia dawki promieniowania jonizującego na granicy ośrodków endoproteza 

stawu biodrowego – tkanka

  dr inż. Kamil Kisielewicz 

godz. 945-1035 SALA A Narażenie pacjentek podczas cyfrowej mammografii spektralnej. Dawki dla pacjentek poddawa-

nych cyfrowej tomosyntezie w mammografii

  dr inż. Kamil Kisielewicz 

godz. 1035-1100 SALA A TK w diagnostyce vs TK w radioterapii – implementacja algorytmów rekonstrukcji obniżających 

dawki i poprawiających jakość obrazowania – co ważne w radioterapii?

  dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

godz. 1100-1130 SALA A  Przerwa

godz. 1130-1200 SALA A Pomiary CTD dla CBCT – co mówią normy, a co jest w rzeczywistości

  dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

godz. 1200-1230 SALA A Znowu możemy coś zrobić w zakresie modalności pojawiających sią w obrazowaniu w radioterapii

  dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

godz. 1230-1300 SALA A Obsługa FCOs – wyłączyć z użytkowania czy zarządzać, ocena ryzyka w procedurach medycz-

nych (urządzenia medyczne)

  dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska

godz. 1300-1330 SALA A Obliczanie dawki w TK metodami Monte Carlo 

  mgr Witold Skrzyński 

godz. 1330-1430 SALA A Obiad

godz. 1430-1500 SALA B Aspekty praktyczne pomiarów promieniowania jonizującego w środowisku na przykładzie zaist-

niałych zdarzeń

  mgr inż. Wojciech Krysiński 

godz. 1500-1530 SALA B Wyposażenie do pomiarów spektrometrycznych w terenie. Pasywne i aktywne metody pomia-

rów Rn-222 w budynkach 

  mgr inż. Dariusz Kołata 

godz. 1530-1600 SALA B Ocena dawki dla zarodka lub płodu w procedurach rentgenodiagnostycznych

  dr Piotr Pankowski 

godz. 1600-1645 SALA B Angiografia i radiologia zabiegowa: urządzenia, kontrola jakości, dozymetria (wybrane informa-

cje z kursu EFOMP 4-6 lipiec 2019, Praga, Czech Republic)

  mgr Witold Skrzyński
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godz. 1645-1715 SALA KAWIARNIA Przerwa

godz. 1715-1745 SALA B Monitory do prezentacji obrazów medycznych 

  mgr inż. Robert Laska 

godz. 1745-1830 SALA B Kliniczne (praktyczne) aspekty kontroli jakości w USG

  mgr Monika Jędrzejewska, mgr Bartosz Węckowski

godz. 1930  SALA A Kolacja

CZWARTEK – 5 września

godz. 700-800 SALA A Śniadanie

godz. 800-1500 SALA B SEMINARIA mgr inż. Andrzej Lutak, 

  mgr inż. Jerzy Chytła

godz. 1500-1600 SALA A Obiad

godz. 1600-1630 SALA B Kalibracja dawkomierzy promieniowania neutronowego i pozostałych urządzeń dozymetrycznych

  mgr Szymon Domański 

godz. 1630-1700 SALA B Nowoczesne metody pasywnej dozymetrii indywidualnej promieniowania jonizującego

  dr inż. Izabela Milcewicz-Mika 

godz. 1700-1730 SALA B In vitro w dozymetrii, czyli o cytogenetycznej rekonstrukcji dawki 

  mgr inż. Iwona Słonecka

godz. 1730-1800 SALA KAWIARNIA Przerwa

godz. 1800-1830 SALA B Dozymetria dla organizmów żywych innych niż człowiek

  dr inż. Katarzyna Szufa

godz. 1830-1900 SALA B Spektrometria całego ciała w Polsce – nauka, medycyna, dozymetria

  dr inż. Jakub Ośko

godz. 1900 SALA A Kolacja

PIĄTEK – 6 września

godz. 700-830 SALA A Śniadanie

godz. 830-900 SALA B Obrazowanie rentgenowskie – nie tylko pomiar osłabienia promieniowania

  mgr Witold Skrzyński

godz. 900-930 SALA B Bezpieczeństwo danych

  mgr Monika Jędrzejewska, mgr Bartosz Węckowski

godz. 930-1000 SALA B Zastosowanie dozymetrii radiofotoluminescencyjnej rpld w dozymetrii indywidualnej i klinicznej

  dr inż. Joanna Dudała, inż. Olga Fałowska 

godz. 1000-1030 SALA B Zastosowanie technik obrazowych w kontroli jakości akceleratorów medycznych. Porównanie 

dwóch typów fantomów do kontroli jakości

  mgr inż. Magda Tumidajewicz i mgr inż. Paulina Porwoł

godz. 1030-1100 SALA KAWIARNIA Przerwa

godz. 1100-1130 SALA B Co łączy batona, pieniądze i telefon? Czyli parę słów o dozymetrii awaryjnej 

  dr inż. Iwona Słonecka

godz. 1130-1145 SALA B Zastosowanie jądrowego rezonansu magnetycznego w detekcji wiązania trastuzumabu z komór-

kami raka piersi

  mgr inż. Zuzanna Bober

  dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR

godz. 1145-1200 SALA B Ocena przydatności niekonwencjonalnych metod generowania i wykrywania 1O2 w diagnostyce 

medycznej przez zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego

  mgr inż. Łukasz Ożóg, 

  dr hab. n. med. David Aebisher, Prof. UR

godz. 1200-1215 SALA B Spektroskopia i Czasy Relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego in vitro jako środek do 

charakteryzacji nowotworów na poziomie komórkowym

  mgr inż. Adrian Truszkiewicz 

  dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR

godz. 1215-1300 SALA A Obiad i zakończenie
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ZDARZENIA RADIACYJNE W LATACH 
2018-2019 NA PODKARPACIU  

W ASPEKCIE URUCHOMIENIA INSTALACJI 
TERMICZNEGO PRZETWARZANIA 

ODPADÓW W RZESZOWIE
Adam Sidor

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
e-mail: adam.sidor@wsse.rzeszow.pl

Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju 
lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źró-
dłem promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwór-
czym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodują-
ce lub mogące powodować zagrożenie radiacyjne, stwarzające 
możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promie-
niowania jonizującego określonych w  obowiązujących przepi-
sach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochro-
ny pracowników lub ludności. 

W zależności od zasięgu skutków zdarzenia radiacyjnego, za 
kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i  usuwania skutków od-
powiedzialny jest  kierownik jednostki  (zdarzenie zakładowe), 
wojewoda we współpracy z państwowym wojewódzkim inspek-
torem sanitarnym (zdarzenie wojewódzkie) lub Minister Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji  przy pomocy Prezesa Państwo-
wej Agencji Atomistyki (zdarzenia krajowe). 

Uruchomienie w  Rzeszowie Instalacji Termicznego Przetwa-
rzania z Odzyskiem Energii, w której utylizowane są odpady ko-
munalne pochodzące z  terenu województwa podkarpackiego, 
skutkowało koniecznością podjęcia ww. działań przez Podkar-
packiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-
go (PPWIS), w  związku z  sygnalizacją obecności izotopów pro-
mieniotwórczych w odpadach komunalnych.

Przedmiotem wystąpienia jest przedstawienie wypracowanej 
metodyki postępowania, użytego wyposażenia pomiarowego 
oraz wyposażenia zabezpieczającego na przykładzie kilku inter-
wencji przeprowadzonych przez przedstawicieli PPWIS w latach 
2018-2019.

NARAŻENIE NIEZAMIERZONE 
I PRZYPADKOWE W MEDYCYNIE  

– NOWE REGULACJE 
Dariusz Kluszczyński

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź
e-mail: klud@kcor.gov.pl 

Stosowanie promieniowania jonizującego w  celach medycz-
nych jest przedmiotem uregulowań ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. – Prawo atomowe, a ponadto aktów wykonawczych wy-
danych na podstawie ustawowych upoważnień (rozporządze-
nia Ministra Zdrowia). Uregulowania te zostały dodane do usta-
wy w ramach jej nowelizacji z roku 2004 (ustawa z dnia 12 marca 
2004 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie 
skarbowej ) z  dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
tj. z dniem 1 maja 2004 r. Od tego czasu ustawa Prawo atomo-
we w zakresie części medycznej (rozdział 3a) była nowelizowa-
na trzykrotnie (w latach 2006, 2008 i 2014). Przyczyną kolejnej 
projektowanej nowelizacji jest konieczność wdrożenia do krajo-
wego porządku prawnego wymagań wynikających z przepisów 
Dyrektywy Rady 2013/59/EURATOM z  dnia 5  grudnia 2013 r. 
ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony 
przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promie-
niowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i  2003/122/
Euratom (tzw. dyrektywy BSS). Prace zmierzające do wdrożenia 
unijnej dyrektywy zostały zapoczątkowane przygotowaniem 
przez zespół, powołany w tym celu przez Ministra Środowiska, 
koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/
Euratom oraz opracowaniem wstępnego projektu nowelizacji. 
Oficjalny rządowy proces legislacyjny projektu nowelizacji Pra-
wa atomowego został uruchomiony w końcu 2016 r. W ramach 
niniejszego artykułu omówione zostaną nowe regulacje Prawa 
atomowego dotyczące ekspozycji niezamierzonych i  narażeń 
przypadkowych oraz sposobu postępowania w  przypadku ich 
wystąpienia.

IV Konferencja z zakresu  
detekcji promieniowania jonizującego  

oraz kontroli jakości  
w rentgenodiagnostyce, radioterapii  

i medycynie nuklearnej
03-06.09.2019 r. 

Dwór Ostoia, Klimkówka k. Rymanowa

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ
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„AWARIE” I INNE ZDARZENIA 
RADIOLOGICZNE REJESTROWANE  

W SIECI WCZESNEGO WYKRYWANIA 
SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH 

DZIAŁAJĄCEJ W POLSCE
Krzysztof Isajenko

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
e-mail: isajenko@clor.waw.pl 

Monitoring powietrza to jeden z  najważniejszych elementów 
monitoringu radiacyjnego kraju. W  Polsce monitoring ten jest 
realizowany m.in. przez Centralne Laboratorium Ochrony Ra-
diologicznej przy użyciu stacji ASS-500 (Aerosol Sampling Sta-
tions), pracujące w  sieci wczesnego wykrywania skażeń pro-
mieniotwórczych. Sieć powstała w 1992 r. i od tego czasu non 
stop mierzy powietrze w  naszym kraju pod kątem zawartości 
substancji promieniotwórczych.

W trakcie prawie 30-letniego działania sieć stacji ASS-500 kil-
ka razy wykryła wzrost stężeń substancji promieniotwórczych 
w powietrzu. Czasami było to związane z poważnymi awariami 
( jak np. awaria w elektrowni Jądrowej Fukushima Dai-ichi w Ja-
ponii w 2011 r.), czasami z  innymi, dużo mniej niebezpiecznymi 
zdarzeniami. Dwa takie zdarzenia miały miejsce w 2017 r., a więc 
stosunkowo nie tak dawno. 

Wykład przedstawi tego typu zdarzenia, szczególnie te, które 
miały miejsce w ostatnich latach. Zostaną także zasygnalizowa-
ne zdarzenia wcześniejsze – zarejestrowane na przestrzeni lat 
w sieci. 

SIEĆ PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
MONITORINGU RADIOLOGICZNEGO 

W POLSCE – STAN AKTUALNY 
I PROPOZYCJE

Wojciech Krysiński

Państwowa Agencja Atomistyki – Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
 e-mail: krysinski@paa.gov.pl

Jerzy Chytła

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów 
e-mail: jerzy.chytla@wsse.rzeszow.pl

Monitoring radiologiczny prowadzony jest obecnie zgodnie 
z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 17 grudnia 2002 r. 
w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwór-
czych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwór-
czych (Dz.U. nr 239 z 2002 r., poz. 2030).
Monitoring ten prowadzony jest przez:
1) stacje podstawowe wczesnego wykrywania skażeń nad-

zorowanych przez PAA (stacje PMS i TDPMS3), CLOR (ASS-
500 – pomiary γ) i IMiGW (pomiary α i β),

2) stacje wspomagające nadzorowane przez MON i  wyko-
nujące pomiary mocy dawki promieniowania 1 m  nad po-
wierzchnią ziemi.

Ponadto w  placówkach podstawowych i  specjalistycznych 
prowadzi się pomiary skażeń promieniotwórczych (α, β, γ) żyw-
ności, pasz, wody, gleby, opadu całkowitego i osadów dennych. 

Dotychczas WSSE w  ramach prowadzenia placówek podsta-
wowych wykonywały również dodatkowo pomiary mocy daw-
ki promieniowania, wykorzystując do tego aparat SAPOS-90. 
Z  uwagi jednak na dużą awaryjność i  przestarzałość tego wy-
posażenia pomiary takie są sporadycznie obecnie wykonywane 
i nie mogą być ujęte w sieci „on-line”.

WSSE w  Rzeszowie i  PAA – Centrum ds. Zdarzeń Radiacyj-
nych proponują rozwinięcie sieci podstawowej monitoringu 
radiologicznego prowadzonego przy pomocy stacji TDPMS3 
i PMS przez sieć uzupełniającą na terenie województwa, prowa-
dzoną przy wykorzystaniu wysokoczułych sond TDLGE – pomiar 
ciągły przestrzennego równoważnika dawki H*10.

Ponadto, z uwagi na kompatybilne oprogramowanie, obie sieci 
będą dostępne „on-line” przez służby PAA i WSSE, a wyniki ze sta-
cji mogą być wykorzystywane do wspomagania decyzji przy wy-
stąpieniu zdarzeń radiacyjnych na terenie województwa lub kraju 
(zgodnie z art. 84a i 86p znowelizowanej ustawy Prawo atomowe). 

MONITORING WOKÓŁ ELEKTROWNI 
JĄDROWYCH NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC.  

JAK TO WYGLĄDA W POLSCE?
Krzysztof Isajenko

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
e-mail: isajenko@clor.waw.pl 

W naszym kraju coraz poważniej mówi się o wejściu w erę energety-
ki jądrowej i budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Z istnieniem 
energetyki jądrowej w danym kraju związane są pewne zasady dzia-
łania sieci monitoringu środowiska – sieci działających inaczej niż 
w krajach „niejądrowych”. W chwili obecnej sieci monitoring w na-
szym kraju nie jest w pełni dostosowana (bo na razie nie musi być) 
do działania przy pracujących elektrowniach jądrowych.

Jak taka sieć powinna wyglądać? W wykładzie zostanie poka-
zana sieć monitoringu w Niemczech, czyli w kraju, który można 
stawiać za wzorzec w tej dziedzinie. Zostaną omówione elemen-
ty sieci monitoringu w Niemczech, podana zasada ich działania 
(zarówno w sytuacji normalnej, jak i awaryjnej) oraz zostanie to 
porównane z sytuacją w Polsce.

Wykład postara się odpowiedzieć na pytanie: co musimy 
w tym temacie zmienić w naszym kraju?

MONITORING OBIEKTÓW JĄDROWYCH 
W ŚWIETLE PROJEKTU NOWEGO 
ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 
SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ 

DOTYCZĄCYCH ZAKRESU PROGRAMU 
MONITORINGU RADIACYJNEGO 

REALIZOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE ZALICZANE  

DO I I II KATEGORII ZAGROŻEŃ
Tomasz Pliszczyński 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
e-mail: tomasz.pliszczynski@ncbj.gov.pl

Wraz z  nowym Prawem atomowym ukaże się szereg rozpo-
rządzeń RM, w  tym rozporządzenie w  sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących zakresu programu monitoringu radia-
cyjnego realizowanego przez jednostki organizacyjne zaliczane 
do I i II kategorii zagrożeń. Nowe Prawo atomowe dzieli obiekty 
jądrowe na kategorie w zależności od wielkości zagrożeń, jakie 
one stwarzają. Do kategorii I zaliczane są obiekty jądrowe eks-
ploatujące reaktory o  mocy powyżej 100 MW, do kategorii II 
obiekty jądrowe, takie jak Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
eksploatujące reaktory do 100 MW. 

Prezentacja omawia wymagania dotyczące szczegółowego 
zakresu wstępnego monitoringu radiacyjnego dla obiektów 
zaliczonych do I  i  II kategorii zagrożeń, który należy wykonać 
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jeszcze przed uruchomieniem działalności oraz wymagań dla 
podstawowego monitoringu radiacyjnego środowiska w trakcie 
eksploatacji obiektu jądrowego.

Przedstawiona zastanie konieczność rozszerzenia obecnego 
zakresu monitoringu środowiska prowadzonego przez Labora-
torium Pomiarów Dozymetrycznych NCBJ na potrzeby reaktora 
badawczego Maria.

ZASADY REALIZACJI BADAŃ 
PRZESIEWOWYCH I EKSPERYMENTÓW 

MEDYCZNYCH – NOWE REGULACJE
Dorota Wróblewska, Piotr Możdżeń

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź
e-mail: Wroblewska.Dorota@kcor.gov.pl

Przedmiotem opracowania będzie omówienie projektowanych no-
wych zapisów w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomo-
we, wprowadzonych na podstawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, obejmujących za-
sady i  szczegółowe rozwiązania ustawowe dotyczące realizacji eks-
perymentów medycznych oraz badań przesiewowych związanych 
z  ekspozycją medyczną. Poza określeniem wymagań, od których 
zależy możliwość organizacji badań przesiewowych, warto zwrócić 
uwagę na wprowadzone do ustawy rozwiązania związane z okreso-
wą oceną przeprowadzania takich badań. Znowelizowana ustawa 
pozwala również ministrowi zdrowia na określenie w szczególno-
ści dla stosowanych w badaniach przesiewowych urządzeń radio-
logicznych i  urządzeń pomocniczych szczegółowych wymagań 
w sposób odmienny od tych, które wynikają z przepisów wykonaw-
czych regulujących warunki bezpiecznego stosowania promienio-
wania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, 
a ponadto przyjęcia odmiennego zakresu testów eksploatacyjnych 
lub dopuszczalnych odchyleń parametrów fizycznych czy też in-
nej częstotliwości wykonywania takich testów. Z kolei komisja ds. 
procedur i audytów klinicznych zewnętrznych została wyposażona 
w  uprawnienie do opracowania procedury wzorcowej dla badań 
przesiewowych, tj. procedury innej niż procedura wzorcowa dla 
standardowej ekspozycji medycznej. 

Mając na uwadze, że katalog ekspozycji medycznych określony 
w projektowanym art. 33a nowej ustawy – Prawo atomowe obej-
muje również ekspozycje wobec osób uczestniczących w ekspe-
rymentach medycznych lub badaniach klinicznych, a nowa dyrek-
tywa BSS określa w tym zakresie pewne wymagania (art. 56 ust. 3 
dyrektywy), uregulowania dotyczące takich eksperymentów (ba-
dań) zostały włączone do Prawa atomowego w  ramach ustawy 
nowelizującej. Aktualne unormowania w  tym zakresie są wyjąt-
kowo skromne ( jeden przepis), w konsekwencji czego niezbędna 
okazała się interwencja ustawodawcy polegająca na doprecyzo-
waniu wymagań dla eksperymentów medycznych realizowanych 
z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. 

JAK STOSOWAĆ (INTERPRETOWAĆ) 
ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) 

2016/52  
(MAKSYMALNE DOZWOLONE POZIOMY 

SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO 
ŻYWNOŚCI I PASZ)

Jerzy Chytła

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie 
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów 
e-mail: jerzy.chytla@wsse.rzeszow.pl

W wystąpieniu zostanie omówione Rozporządzenie RADY (Eura-
tom) 2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. określające maksymalne 

dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności 
i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radia-
cyjnego oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 
oraz rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 
770/90 oraz trudności z  jednolitym jej stosowaniem (interpre-
towaniem).

Główne problemy w stosowaniu rozporządzenia spowodowa-
ne są uwzględnieniem lub nie, w wyliczeniu poziomu skażenia 
promieniotwórczego żywności, izotopów promieniotwórczych 
takich jak m.in. Be-7 czy Ba-140, w grupie nuklidów o okresie pół-
rozpadu większym niż 10 dni (w szczególności Cs-134 i Cs-137) 
oraz I-132 (Te-132) w grupie izotopów jodu.

POMIARY PORÓWNAWCZE STĘŻEŃ 
RADONU W POWIETRZU I WODZIE  

JAKO ELEMENT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
WYNIKÓW

Jadwiga Mazur

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: radon@ifj.edu.pl

Przedstawione zostaną problemy związane z  organizacją mię-
dzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych stężenia rado-
nu w powietrzu i wodzie. Udział w pomiarach porównawczych 
jest niezbędnym elementem działalności laboratorium, które 
posiada lub stara się o akredytację swoich metod pomiarowych. 
Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN jest organi-
zatorem takich pomiarów. Posiadamy kalibracyjną komorę rado-
nową, w której można wytworzyć różne poziomy stężeń radonu 
i mierzyć je za pomocą różnych technik pomiarowych stosowa-
nych w laboratoriach. Opracowaliśmy też metodę przygotowa-
nia próbek wody o  znanych stężeniach radonu, traktowanych 
jako wartości referencyjne do pomiarów porównawczych. 

CYKL PALIWOWY ENERGETYKI JĄDROWEJ 
NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ 

FRANCUSKICH
Krzysztof Kozak

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: radon@ifj.edu.pl

Francja to jeden z  krajów, gdzie udział energetyki jądrowej 
w ogólnym bilansie energetycznym stanowi prawie 87%. Pierw-
sze reaktory powstały we Francji w  latach 1958-1966. Wykład 
stanowi spojrzenie na cały cykl paliwowy w energetyce jądrowej 
– od rudy uranowej po składowanie wypalonego paliwa jądro-
wego. 

W trakcie wykładu słuchacze odbędą „wirtualną” podróż po 
francuskich ośrodkach jądrowych, w  czasie której będą mieli 
możliwość zapoznać się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi 
energetyki jądrowej. Zaprezentowane zostaną ośrodki zajmu-
jące się m.in. wzbogacaniem uranu, produkcji elementów pali-
wowych, pracami badawczymi, budową reaktorów jądrowych, 
reaktorami badawczymi i  wojskowymi, utylizacją elementów 
i składowaniem odpadów radioaktywnych. Przedstawione będą 
także najnowsze systemy bezpieczeństwa stosowane w reakto-
rach generacji III+ na przykładzie reaktora EPR. Zagadnienia te 
nabierają znaczenia w kontekście planów rozwoju energetyki ją-
drowej w Polsce. Materiały prezentowane w trakcie wykładu po-
chodzą m.in. z pobytu szkoleniowego we francuskich obiektach 
jądrowych w ramach szkolenia: Nuclear Introductory Session for 
Polish University Professors (2009) zorganizowanego w koope-
racji między Ministerstwem Gospodarki a Francuską Komisją ds. 
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Energii Atomowej (CEA – Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives) i Francuską Międzynarodową Agencją 
Jądrową (AFNI – L’Agence France Nucléaire International).

NISKOTŁOWY, CYFROWY SPEKTROMETR 
PROMIENIOWANIA GAMMA 

Z DETEKTOREM GERMANOWYM 
I OSŁONĄ AKTYWNĄ

Krzysztof Gorzkiewicz, Jerzy Wojciech Mietelski,  
Renata Kierepko

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: krzysztof.gorzkiewicz@ifj.edu.pl

Rozwój elektroniki w  ostatnich latach pozwolił na zastosowa-
nie do celów spektrometrii promieniowania gamma kompakto-
wych, szybkich, cyfrowych analizatorów (tzw. digitizerów), mo-
gących rejestrować zarówno wysokość impulsu (proporcjonalną 
do energii promieniowania), jak i czas jego rejestracji z rozdziel-
czością kilku nanosekund dla kilku detektorów jednocześnie. 
Pozwala to na badanie koincydencji sygnałów między dowolnie 
wybranymi detektorami podłączonymi do analizatora, co umoż-
liwia zastosowanie tego typu urządzeń do budowy spektrome-
trów promieniowania gamma z dodatkową osłoną aktywną.

Wspomniany spektrometr został zbudowany w  Instytucie 
Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Wyposażony jest w detektor 
BEGe (Broad Energy Germanium – BEGe, BE 5030, o  wydajno-
ści względnej ≥ 48%) firmy Canberra oraz pięć dużych, prosto-
padłościennych detektorów scyntylacyjnych (typ EJ-200 firmy 
Scionix) zamocowanych do ścian ołowiowych otaczających 
detektor germanowy. Detektory te pełnią funkcję dodatkowej 
osłony aktywnej, której działanie polega na odrzuceniu impul-
sów generowanych przez detektor BEGe w przypadku, gdy przy-
najmniej jeden ze scyntylatorów zarejestruje promieniowanie. 
Osłona pasywna spektrometru w kształcie sześcianu składa się 
z: 15 cm ołowiu (w tym 5 cm ponad 2500 lat od wytopu), blach 
z kadmu, miedzi elektrolitycznej oraz osłony z pleksiglasu. Do-
datkowo komora pomiarowa przepłukiwana jest oparami azotu 
w celu eliminacji radonu.

Akwizycja danych pomiarowych odbywa się za pomocą ośmio-
wejściowego digitizera CAEN DT5725 rejestrującego dane z roz-
dzielczością czasową 4 ns (250 MSamples/s). Wynikiem pomia-
rów są pliki wyjściowe zawierające informację o energii i czasie 
rejestracji promieniowania, generowane dla każdego detektora 
osobno. Podczas analiz off-line uzyskanych danych można za-
stosować szereg filtrów logicznych umożliwiających badanie ko-
incydencji pomiędzy dowolnymi kanałami analizatora. Jednakże 
podstawowym celem tego typu analiz jest przygotowanie widm 
antykoincydencyjnych (tzw. veto) pozwalających na znaczne ob-
niżenie tła spektrometru, a co za tym idzie – osiągnięcie lepszych 
limitów detekcji. Analizy takie wykonywane są za pomocą autor-
skiego oprogramowania, które jest w trakcie rozwoju. Ponadto 
stworzona aplikacja pozwoli oszacować wzajemne opóźnienia 
między detektorami, co jest ważne przy określaniu czasu trwa-
nia okna koincydencyjnego.

Wstępne wyniki przeprowadzonych testów spektrometru 
wskazują na 61% redukcję częstości zliczeń tła w całym zakresie 
energetycznym. Największy udział w redukcji mają scyntylatory 
umieszczone ponad i poniżej detektora BEGe (ok. 50%). Ponad-
to powierzchnia piku anihilacyjnego 511 keV została zmniejszo-
na prawie trzykrotnie. Dalsze wyniki przeprowadzanych testów 
zostaną zaprezentowane na konferencji.

NAJWIĘKSZA AWARIA JĄDROWA XXI W. – 
FUKUSHIMA DAIICHI 2011 

– NOWE ŹRÓDŁO IZOTOPOWE I JEGO 
IDENTYFIKACJA W ŚRODOWISKU 
W SKALI LOKALNEJ I GLOBALNEJ

Renata Kierepko

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: renata.kierepko@ifj.edu.pl

11.03.2011 r. o godz. 5:46 czasu UTC doszło do trzęsienia ziemi 
(M9) i w jego następstwie do tsunami o amplitudzie dochodzą-
cej do 15 m. Konsekwencją obydwu zdarzeń była m.in. awaria 
elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi – FDNPP (Japonia). Zda-
rzenie to zostało sklasyfikowane na poziomie 7 skali INES i tym 
samym określone jako wielka awaria. Taki status poprzednio zo-
stał przyznany jedynie awarii elektrowni w Czarnobylu (obecnie 
Ukraina). Według oszacowań, do atmosfery w wyniku awarii FD-
NPP (rozszczelnień w obudowach bezpieczeństwa trzech reak-
torów) zostało wyemitowane m.in. ok. 84 PBq 85Kr, 159 PBq 131I, 
15 PBq 137Cs oraz 17.5 PBq 134Cs. Łącznie aktywność uwolnień 
z FDNPP była określona na poziomie 10% uwolnień z  reaktora 
w Czarnobylu.

Izotopy promieniotwórcze wyemitowane z  FDNPP spowo-
dowały m.in. skażenie środowiska lądowego wokół elektrowni. 
Badania skanujące, oparte na pomiarach poziomu mocy dawki 
nad powierzchnią ziemi, pokazały, jak duży obszar prefektury 
Fukushima uległ znacznemu skażeniu. Powiązanie warunków 
meteorologicznych panujących w czasie awarii wraz z chronolo-
gią zdarzeń na terenie elektrowni jądrowej, pozwoliły uzasadnić 
trend występowania maksymalnych wartości stężeń aktywno-
ści sztucznych izotopów promieniotwórczych w  ekosystemie 
lądowym wzdłuż kierunku północno-zachodniego od FDNPP. 
Dodatkowo, znalezione izotopowe sygnatury FDNPP (stosunki 
aktywności i/lub mas danych izotopów) w środowisku, stanowi-
ły dowód na źródło pochodzenia zidentyfikowanych radionukli-
dów.

Uwolnione z  reaktorów FDNPP izotopy promieniotwórcze, 
transportowane wraz z  masami powietrza, w  ciągu ok. dwóch 
tygodni były identyfikowalne na całej kuli ziemskiej. Stało się to 
powodem do zmiany kwalifikacji awarii FDNPP z lokalnego źró-
dła skażeń promieniotwórczych na źródło globalne. 

W czasie prezentacji zostaną przedstawione i scharakteryzo-
wane wybrane izotopowe sygnatury FDNPP, które były wyzna-
czone na podstawie badań własnych materiałów środowisko-
wych. Jednocześnie zostanie omówiona ich ewolucja w  czasie 
wraz ze wskazaniem przewidywanych zmian ww. śladów FDNPP 
w przyszłości. Wspomniany powyżej opis zostanie uzupełniony 
komentarzem na temat radionuklidów pochodzących z  awarii, 
a zidentyfikowanych na terenie Polski w kontekście dalekozasię-
gowego transportu aerozoli atmosferycznych.

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 
W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

RADIACYJNEGO W ŚWIETLE 
NOWELIZACJI PRAWA ATOMOWEGO

mł. bryg. Marek Wnęk 

Państwowa Straż Pożarna – JRG Nowa Sarzyna
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 5
e-mail: m.wnek@podkarpacie.straz.pl

1. Zadania PSP wg znowelizowanego prawa atomowego.
2. Organizacja działań prowadzonych przez PSP na miejscu 

zdarzenia.
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3. Posiadane wyposażenie sprzętowe do realizacji zadań 
w przypadku wystąpienia radiacyjnego.

4. Współdziałanie PSP z WSSE w zakresie realizacji działań.
5. Dyskusja.

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO 
ATOMOWE – CO SIĘ ZMIENI

Krzysztof Isajenko

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
e-mail: isajenko@clor.waw.pl 

W związku z  wprowadzeniem przez Unię Europejską nowych 
Dyrektyw dotyczących ochrony przed zagrożeniami wynika-
jącymi z  narażenia na działanie promieniowania jonizującego 
(Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013) oraz 
ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów jądrowych (Dyrektywa Rady 2014/87/Euratom z dnia 
8 lipca 2014 oraz Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z  dnia 25 
czerwca 2009) pojawiła się konieczność zaimplementowania 
nowych przepisów do polskiego prawodawstwa. Dlatego two-
rzona jest nowelizacja Prawa atomowego – podstawowego aktu 
prawnego dotyczącego tej tematyki w Polsce.

Wykład przybliży najnowsze przepisy, które pojawiły się 
w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe. Zostaną przedsta-
wione także wprowadzone zmiany w przepisach.

ANALIZA STĘŻEŃ WYBRANYCH 
NATURALNYCH IZOTOPÓW 

PROMIENIOTWÓRCZYCH W NAWOZACH 
MINERALNYCH STOSOWANYCH 

W ROLNICTWIE 

 Aneta Łukaszek Chmielewska, Krzysztof Isajenko,  
Barbara Piotrowska, Arkadiusz Ciechaniak*
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
*Szkoła Główna Służby Pożarniczej
e-mail: chmielewska@clor.waw.pl 

We współczesnym rolnictwie wieloskładnikowe nawozy mine-
ralne (NPK) wywierają istotny wpływ na efektywność produkcji 
roślinnej, a  także decydują o  jakości i  ilości uzyskiwanych plo-
nów. Prawidłowe i racjonalne nawożenie pozwala na uzyskanie 
większej ilości plonów, a także poprawia żyzność gleby. 

Nawozy mineralne zawierają w swoim składzie poza azotem 
(N), fosforem (P) i potasem (K) i śladowymi ilościami metali cięż-
kich stosunkowo wysokie stężenia naturalnych izotopów pro-
mieniotwórczych potasu (40K), uranu (238U) i toru (232Th). 

W Polsce oraz na świecie z  roku na rok wzrasta zużycie na-
wozów mineralnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, co 
w  konsekwencji prowadzi do wzrostu stężenia radionuklidów 
w glebie, roślinach i w wodach gruntowych. Dlatego też auto-
rzy pracy postanowili wyznaczyć stężenia naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w  różnych rodzajach nawozów mineral-
nych dostępnych na rynku krajowym i porównać je ze stężeniami 
innych nawozów powszechnie stosowanych w Japonii i Egipcie. 

Dodatkowo dla wszystkich badanych próbek nawozów wy-
znaczono wskaźniki zagrożenia radiologicznego, m.in. aktyw-
ność równoważnika radu (ang. radium equivalent activity – Raq), 
wskaźnik narażenia zewnętrznego (ang. external index – Hex) 
i  wewnętrznego (ang. internal index – Hin), moc dawki promie-
niowania gamma pochłoniętej w  powietrzu (gamma absorbed 
dose rate – D) oraz równoważnik zewnętrznej rocznej efektyw-
nej dawki (ang. outdoor annual effective dose equivalent – Eout). 
Wyżej wymienione wskaźniki wyznaczono w  celu oceny zmian 

poziomu promieniowania jonizującego w środowisku oraz oce-
ny narażenia ludności (zwłaszcza rolników i pracowników fabryk 
zajmujących się produkcją nawozów mineralnych) wynikającej 
z obecności naturalnych radionuklidów w nawozach. 

Wyznaczone wartości wskaźników zagrożenia radiologiczne-
go porównano z wartościami referencyjnymi określonymi przez 
Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowe-
go (ang. United Nations Scientific Committee on the Effect of 
Atomic Radiation, UNSCEAR). 

ANALIZA STĘŻEŃ NATURALNYCH 
IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH 

W RÓŻNYCH RODZAJACH SOLI 
SPOŻYWCZYCH DOSTĘPNYCH  

NA RYNKU KRAJOWYM

 Aneta Łukaszek Chmielewska, Krzysztof Isajenko,  
Barbara Piotrowska
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
e-mail: chmielewska@clor.waw.pl 

Żywność, jak wiadomo z literatury przedmiotu, zawiera natural-
ne izotopy promieniotwórcze, takie jak Uran(238U), Rad (226Ra), 
tor (232Th) i  potas (40K), które wprowadzane są do organizmu 
człowieka drogą pokarmową i oddechową. 

Tor kumuluje się głównie w organizmie człowieka w takich or-
ganach, jak płuca, wątroba i  tkanka szkieletowa. Uran najsilniej 
pochłaniany jest przez płuca i nerki, a potas gromadzi się głów-
nie w mięśniach. Ponadto należy sobie zdawać sprawę, że każdy 
z  tych izotopów jest radiotoksyczny, a  dodatkowo ze względu 
na swój długi czas półrozpadu może powodować zmiany bioche-
miczne i morfologiczne w organizmie. Prowadzić to może do osła-
bienia systemu odpornościowego człowieka, powodując rozwój 
różnych typów chorób/nowotworów. Szacuje się, że przynajmniej 
jedna ósma średniej rocznej dawki naturalnej pochodzi od żyw-
ności. Dlatego też autorzy pracy postanowili wyznaczyć stężenia 
naturalnych izotopów promieniotwórczych w różnych gatunkach 
soli spożywczej dostępnej na rynku krajowym.

Jako materiał do badań wybrano sól spożywczą, ponieważ 
według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Polska przodu-
je w spożyciu soli w Europie. Dzienne spożycie soli nie powinno 
przekraczać 5 g na dobę, a obecnie Polacy spożywają jej trzy razy 
więcej, czyli ok. 15 g na dobę. Natomiast by organizm mógł funk-
cjonować prawidłowo, wystarczy zaledwie 1 g soli. Sól nie ma żad-
nych składników odżywczych, ale jest niezbędna dla zachowania 
równowagi elektrolitowej w organizmie, a także jest składnikiem 
płynów komórkowych i tkankowych. Ponadto konieczna jest do 
prawidłowej pracy układu mięśniowego i nerwowego. 

Na podstawie wyznaczonych stężeń naturalnych izotopów 
promieniotwórczych obliczono roczną efektywną dawkę obcią-
żającą, wynikającą ze spożywania soli. Otrzymane wyniki badań 
porównano ze stężeniami innych przypraw, takich jak m.in.: czar-
ny pieprz, czerwony pieprz, majeranek, kardamon itp. 

RU-106 W PRZYGRUNTOWEJ 
WARSTWIE POWIETRZA W EUROPIE 

– IDENTYFIKACJA ŚLADÓW 
I POSZUKIWANIE ŹRÓDŁA

Renata Kierepko

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: renata.kierepko@ifj.edu.pl

Na początku października 2017 r. wiele krajów europejskich za-
raportowało identyfikację 106Ru w aerozolowej frakcji przygrun-
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towej warstwy powietrza. Izotop ten jest czystym emiterem 
promieniowania beta (T1/2 = 371.8 dnia), a  jego detekcja, przy 
użyciu spektrometrii promieniowania gamma, jest możliwa po-
przez identyfikację produktu jego rozpadu, tj. 106Rh (T1/2 = 30.1 s). 
106Ru nie był wykrywalny w  atmosferze od czasu awarii elek-
trowni jądrowej w  Czarnobylu (1986 r.). Żadne źródła literatu-
rowe nie potwierdzają również jego detekcji na terenie Japonii 
w trakcie awarii elektrowni Fukushima Daiichi (2011 r.). Pierwsze 
ślady 106Ru w 2017 r. zostały zaobserwowane w Rumunii (w 39. 
tygodniu, tj. ostatnim tygodniu września (25.09-2.10.2017)), 
a  następnie sukcesywnie we wschodniej i  centralnej Europie. 
Stężenia aktywności tego izotopu w  powietrzu mieściły się 
w zakresie od setnych części mBq m-3 do kilkuset mBq m-3. Jed-
nocześnie z 106Ru, w kilku miejscach w Europie, w próbkach aero-
zoli atmosferycznych zidentyfikowano również inny izotop 103Ru 
(T1/2 = 39.2 dnia). Stosunek aktywności tych dwóch izotopów 
wynosił średnio ok. 4000. Bazując na tej wartości i opierając się 
na założeniach związanych z produkcją Ru w reaktorach jądro-
wych wykorzystywanych do celów cywilnych (energetycznych), 
można oszacować czas, jaki upłynął od momentu usunięcia prę-
tów paliwowych z rdzeni reaktorów a detekcją Ru w powietrzu. 
Okres ten może być traktowany jako wiek źródła i w tym przy-
padku wynosił on ok. 2 lat. 

Dalsze analizy wykonane zarówno przy użyciu spektrometrii 
promieniowania alfa, jak i  beta, które były poprzedzone pro-
cedurami radiochemicznymi, nie potwierdziły występowania 
w próbkach wraz z 106Ru izotopów takich pierwiastków, jak: Pu, 
Am, Cm czy Sr w ilościach, które odbiegałyby w istotny sposób 
od wartości wyznaczanych rutynowo dla danych miejsc poboru 
próbek i uznawanych jako „tło”. W materiale rozważanych pró-
bek nie znaleziono także żadnych nietypowych izotopowych sy-
gnatur, tj. stosunków aktywności lub mas wybranych izotopów 
promieniotwórczych. 

Pomimo tego, że obecność Ru w powietrzu traktowano jako 
zdarzenie krótkotrwałe (kilkutygodniowe), to jego ślady były 
sporadycznie wykrywalne również w 2018 r. Zastosowanie mo-
deli trajektorii wstecznych do zestawu danych pochodzących 
z badań przygruntowej warstwy powietrza dla Europy pokaza-
ły, że masy powietrza transportujące Ru nad Europę napłynęły 
z dużym prawdopodobieństwem z obszaru południowego Uralu 
i południowej Syberii. Pomimo upływu 18 miesięcy od tamtego 
zdarzenia, źródło pochodzenia śladów Ru w  atmosferze wciąż 
jest nieznane. 

W trakcie prezentacji zostanie przedstawiona chronologia 
zdarzeń ostatniego kwartału 2017 r., a także zostaną omówione 
potencjalne źródła pochodzenia Ru wykrytego w atmosferze.

PROCES OPTYMALIZACJI W RADIOTERAPII 
– TERAPIA I OBRAZOWANIE

Dominika Oborska-Kumaszyńska 

Cancer Centre London, 49 Parkside, Wimbledon, United Kingdom
e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl, dominika.oborska@nhs.net

We współczesnej radioterapii zwiększono nacisk na zmniejsze-
nie objętości narażonej na wysokie dawki radioterapii, popra-
wiając precyzję leczenia, jak również zmniejszając toksyczność 
zdrowej tkanki związanej z  promieniowaniem. Przyjęcie takiej 
drogi rozwoju technik radioterapeutycznych było naturalnym 
efektem wprowadzenia systemów obrazowania, które w drodze 
rozwoju technologicznego stały się również narzędziami dozy-
metrycznymi. Pozwoliły one w pierwszym rzędzie na dokładną 
weryfikację pozycji pacjenta i  korektę jego ułożenia przed se-
sją radioterapeutyczną, jak również dla technik adaptacyjnych 
podczas tej sesji. Pozwoliło to na wprowadzenie w radioterapii 
technik naświetlania wysokiej precyzji, wysokiej rozdzielczości 
przestrzennej i  zapodawania dawki. W  konsekwencji zaczęto 
wprowadzać także nowe schematy terapeutyczne w  zakresie 

przypisanej dawki frakcyjnej, całkowitej dawki terapeutycznej 
i  czynnika czasowego. Obecnie opracowano kilka technik ob-
razowania i wprowadzono wiele nowych technik radioterapeu-
tycznych, które osiągają te cele przy zachowaniu bardzo wyso-
kiej precyzji, choć wszystkie mają swoje ograniczenia. Nie ma 
jednej dostępnej metody, która eliminuje niepewności związane 
z dostarczanym leczeniem, bez znacznego zwiększenia kosztów. 

Rys. 1 Przykładowa odpowiedź internetowej wyszukiwarki dla słów kluczowych:  

 radioterapia, obrazowanie, optymalizacja
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DAWKI Z OBRAZOWANIA 
W RADIOTERAPII – IGNOROWAĆ CZY NIE

Dominika Oborska-Kumaszyńska 

Cancer Centre London, 49 Parkside, Wimbledon, United Kingdom
e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl, dominika.oborska@nhs.net 

Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w radiotera-
pii znacznie poprawiło precyzję dostarczania wysoce konformal-
nej dawki do obszarów targetów przy jednoczesnym zminimali-
zowaniu dawki w  narządach krytycznych i  tkankach zdrowych. 
Pomimo wprowadzenia metod i technik zapewniających wysoką 
precyzję realizacji procedur radioterapeutycznych zaistniała 
obawa dotycząca dawek w prawidłowych tkankach niebędących 
celem procesu terapeutycznego. Każdy obszar niebędący ob-
szarem wyznaczonym do napromieniania powinien mieć dawki 
zminimalizowane, jak jest to tylko praktycznie i  uzasadnienie 
możliwe, aby zminimalizować wnoszone ryzyko niepożądanych 
efektów. Dawki pochodzące z procedur obrazowania, wykony-
wanych na rzecz radioterapii, nie są ogólnie uważane za część 
dawki wynikającej z  realizacji procedur radioterapeutycznych. 
Niemniej przy współczesnej eskalacji obrazowania, jako wspie-
rającego precyzyjną radioterapię, uwzględnienie obecności 
tych dawek jest bardzo istotna, zwłaszcza dla obszarów poza 
obszarem terapeutycznym i  organów krytycznych, dla których 
często dawki dostarczane z  procedur terapeutycznych mogą 
być na poziomach akceptowalnych tolerancji. 

Jedną z metod zarządzania tymi dawkami w ramach ALARP 
jest przeprowadzenie procesu optymalizacji z najlepszym kom-
promisem między dawką a jakością obrazu.

W przeciwieństwie do diagnostycznych procedur obrazowa-
nia, sesje obrazowania na rzecz IGRT są częstsze, powtarzane co-
dziennie oraz powodują ekspozycję objętości, która jest większa 
niż objętość terapeutyczna. Właściwe zarządzanie dawką obrazo-
wania w IGRT powinno bazować na filozofii ALARP poprzez opty-
malizację dawki, aby była ona możliwie minimalna do określonego 
celu – jakości obrazowania i wizualizacji pozwalającej na właściwą 
ocenę informacji obrazowej. Każda dostarczona dawka podlega 
zasadom uzasadnienia i  jest to uregulowane prawnie. Jeżeli ist-
nieje obowiązek uzasadnienia zastosowania i  zatwierdzenia da-
wek promieniowania, to stanowi to podstawę do wprowadzenia 
obowiązku jej szacowania i raportowania. W związku z tym należy 
wprowadzić w  praktyce: lokalne i  zoptymalizowane protokoły 
obrazowania dla różnych obszarów anatomicznych i wielkości pa-
cjentów, raportowanie dawek pochodzących z  obrazowania dla 
poszczególnych obszarów anatomicznych, wprowadzenie pro-
tokołów pozwalających na redukcję dawek w organach promie-
niowrażliwych lub uwzględniających lateralizację obrazowania, 
sprawdzenie mocy dawki dla obrazowania MV i kV oraz kontrola 
stałości, szacowanie/zliczanie dawek pochodzących z obrazowa-
nia dla pacjentów. Należy wybierać właściwą wielkość pola ob-
razowania (FOV), selektywny zakres kątów skanowania (CBCT), 
stworzyć protokoły specyficzne dla poszczególnych obszarów 
anatomicznych, stosować filtry kompensacyjne, przeprowadzić 
proces optymalizacji jakość obrazowania vs dawka vs parametry 
obrazowania. Zaleca się również, aby dawkę dostarczoną podczas 
obrazowania uznać za część całkowitej dawki na etapie planowa-
nia leczenia, jeśli dawka z  powtarzanych procedur obrazowania 
ma przekroczyć 5% przepisanej dawki. Ułatwienie szacowania 
dawki obrazowej, specyficznej dla pacjenta, mogą wymagać 
wdrożenia nowych algorytmów dla wiązek MV i kV w komercyj-
nych SPL. Dopuszczalny poziom niepewności obliczania dawki ob-
razowania w obszarze terapeutycznym wynosi do 20% (zwłaszcza 
dla energii kV), ponieważ dawka obrazująca stanowi ogólnie tylko 
kilka procent zalecanej dawki docelowej. W zależności od modal-
ności różnorodność technologii powoduje, że dostępne są różne 
metody zmniejszenia dawki pochodzącej z obrazowania. ALARP 
powinna zawsze być główną zasadą stosowaną w praktyce. 

Jednak dostarczenie „wysokiej precyzji radioterapii” bez obra-
zowania przyniosłoby więcej szkody niż leczenie dużych objęto-
ści w celu skompensowania błędów konfiguracji. 

Ze względu na złożoność procedur radioterapeutycznych, 
ich realizacji, wymaganych narzędzi zarówno hardware, jak i so-
ftware, oraz związanych z tym procedurę weryfikacji, dozyme-
trii, pojawiły się w profesjonalnej praktyce oraz w procesie po-
dejmowania decyzji dwa pojęcia – optymalizacja i ryzyko. Oba te 
zagadnienia wymagają podejścia procesowego i wprowadzenia 
procedur związanych z ich implementacją i zarządzaniem. 

Radioterapia, mimo że jest terapią, której celem jest osiągnię-
cie ściśle określonych celów, nieodłącznie wiąże się z wadą pole-
gającą na dokonywaniu znacznej liczby założeń przy stosowaniu 
tradycyjnych technik leczenia. Zbiór danych 3D/4D uzyskany 
podczas symulacji jest „obrazowym surogatem” guza, jego po-
łożenia, kształtu i  dynamiki. Ponadto pozwalają na stworzenie 
modelu pozycji pacjenta w jednym punkcie czasowym oraz dla 
technik obrazowania 4D dynamiki w  cyklach czasowych. Infor-
macje te są wykorzystywane w przygotowaniu planów leczenia 
i  obliczania rozkładów dawek. Na etapie planowania wykorzy-
stuje się wiele założeń opartych na wcześniejszych doświadcze-
niach i literaturze. Dotyczy to na przykład przygotowania infor-
macji o obszarach tarczowych – GTV, CTV (guz i mikroskopowe 
rozprzestrzenianie się wokół guza), PTV i  ITV (uwzględnienie 
oczekiwanego zakresu wewnętrznego ruchu narządów i  błę-
dów konfiguracji). Leczenie radioterapeutyczne jest przeprowa-
dzane z przekonaniem, że wszystkie te założenia byłyby praw-
dziwe dla każdego pacjenta podczas codziennych sesji leczenia. 
Przede wszystkim dotyczy to niezmienności anatomii pacjenta 
i guza oraz pozycje targetów w odniesieniu do urządzeń pozy-
cjonujących pozostały niezmienione lub zmieniają się zgodnie 
ze „wzorem” dostarczonym podczas symulacji. Założenie, że 
dawka obliczona na zestawie danych CT w systemie planowania 
jest zgodna z dawką dostarczoną przez każdą frakcję lub przez 
cały kurs radioterapii, jest obciążone bardzo dużą niepewnością 
tego założenia. Planowanie radioterapii na statycznym zbiorze 
danych obrazu nie jest w stanie wyjaśnić błędów wynikających 
z  dynamiki anatomii pacjenta. Techniki obrazowania zaimple-
mentowane na potrzeby regularnego przechwytywania infor-
macji geometrycznej/dynamicznej podczas kursu leczenia w for-
mie seryjnych „migawek” jest jednym ze sposobów weryfikacji 
dostarczania promieniowania. W  ramach tej weryfikacji może 
być podejmowana decyzja o  ponownej symulacji, planowaniu, 
jeśli zaobserwowane odchylenia znajdą się poza wcześniej okre-
ślonymi tolerancjami. Wszystkie opisane powyżej kroki i  każdy 
z etapów przygotowania leczenia radioterapeutycznego i  jego 
realizacji, jest obciążony niepewnościami stosowanych modeli, 
algorytmów, pomiarów, urządzeń pomiarowych, obrazowych, 
terapeutycznych. Mając to w świadomości, dobór stosowanych 
procedur, metod, narzędzi powinien odbywać się na drodze ana-
lizy najbardziej optymalnych rozwiązań dla danego pacjenta, 
z uwzględnieniem ryzyka ich zastosowania i realizacji. 
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Sukces lub niepowodzenie leczenia radioterapią w  ogromnej 
mierze zależy od dokładności, z jaką zostanie dostarczona dawka 
do określonej objętości w  ciele pacjenta. W  wielu przypadkach 
zmiana tej wielkości o  3-4% może powodować niepowodzenie 
całej terapii. Zarówno wytyczne krajowe, jak i międzynarodowe 
dotyczące spójności i dokładności w dozymetrii promieniowania 
jonizującego skupiają się na jednorodnych ośrodkach (np. woda), 

jednakże ludzkie ciało złożone jest z  elementów różniących się 
pod względem gęstości (kości, płuca, zęby, mięśnie). W obecnych 
czasach, oprócz naturalnych heterogenicznych struktur, mogą 
pojawiać się również ciała obce, np. protezy biodra, nóg i ramie-
nia, pręty chirurgiczne, stenty i wypełnienia stomatologiczne. 

W niniejszym opracowaniu analizie zostały poddane implan-
ty stawu biodrowego. Od ponad 40 lat rozwija się implantolo-
gia i  protetyka stawu biodrowego. Całkowita bądź częściowa 
endoprotezoplastyka należy do najczęściej przeprowadzanych 
zabiegów. Zabieg wykonywany jest zarówno u  ludzi starszych, 
jak i młodych. Choroby zwyrodnieniowe, urazy, kontuzje lub po 
prostu zmiany związane z procesem starzenia się powodują ko-
nieczność zastąpienia uszkodzonych elementów stawów sztucz-
nymi implantami. Rozwiązanie takie jest dobrodziejstwem dla 
tysięcy pacjentów, przywracając im możliwość funkcjonowania 
w otaczającym świecie. 

Wspomniane wyżej urządzenia są zwykle wykonane z mate-
riałów o wysokiej liczbie atomowej Z. Ze względu na wykorzy-
stanie wysokoenergetycznego promieniowania jonizującego, 
w trakcie procesu leczenia radioterapeutycznego pacjentów po 
przebytym zabiegu implantacji protezy stawu biodrowego daw-
ka dostarczona w trakcie sesji terapeutycznej może ulec znacz-
nej zmianie w porównaniu z pierwotnie założoną w komputero-
wym systemie planowania leczenia. Wiąże się to ze zmianą ilości 
deponowanej energii w strukturze napromienianych organów – 
najczęściej z jej obniżeniem. Jednocześnie na powierzchni struk-
tur znacząco różniących się gęstością, ma miejsce zjawisko wtór-
nego narastania dawki, a tym samym podniesienie jej na granicy 
ośrodków – nawet do około 20%. Tak duża zmiana deponowanej 
energii w tkankach leczonych pacjentów może doprowadzić do 
zmian kośćca (prowadzących do złamań w  obrębie stawu bio-
drowego) lub nawet martwicy i osłabienia utrwalenia implantu.

W niniejszej pracy przedstawione zostały przykładowe meto-
dy pomiaru dawki deponowanej wewnątrz pacjenta w  trakcie 
procesu leczenia radioterapeutycznego na strukturach znaczą-
co różniących się gęstością – na granicy proteza – kość. 

NARAŻENIE PACJENTEK PODCZAS 
CYFROWEJ MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ
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Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych 
u  kobiet. Obecnie mammografia i  badania ultrasonograficz-
ne są podstawowymi metodami stosowanymi w  programach 
przesiewowych. Mammografia zapewnia wczesne rozpoznanie 
mikrozwapnień, kluczowe dla dalszej diagnostyki raka. Wysoki 
postęp w rozwoju nowych urządzeń do mammografii, np. nowe 
detektory obrazowe, tryby spektralne (CESM – Contrast Enhan-
ced Spectral Mammography) dają wiele nowych możliwości dia-
gnostycznych.

Celem pracy było porównanie dawek promieniowania jonizu-
jącego pochłanianych przez pacjentki podczas konwencjonalnej 
mammografii cyfrowej (Full Field Digital Mammography) z dawka-
mi pochłanianymi podczas mammografii spektralnej, ze wzmoc-
nieniem kontrastowym. Porównano wartości kermy wejściowej 
w  powietrzu (ESAK – Entrance Surface Air Kerma) oraz średniej 
dawki gruczołowej (MGD – Mean Glandular Dose). 

W badaniu uczestniczyły 482 kobiety. Pierwszą grupę 250 pa-
cjentek zbadano przy użyciu w  pełni cyfrowego mammografu 

Rys. 1 Przykładowe tabele dawek dla obrazowania XVI, (Elekta), dokumentacja 

techniczna
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GE Senographe Essential. Drugą grupę 232 pacjentek zbadano 
przy użyciu tego samego urządzenia, ale w trybie spektralnymi 
CESM (SenoBright®), gdzie zastosowano dwie ekspozycje róż-
niące się od siebie energią i filtracją.

Dla średniej grubości piersi po kompresji wynoszącej 45 mm 
(43-52 mm) średnia wartość AGD dla projekcji kranio-kaudalnej 
(CC) wynosiła 2,63 mGy dla trybu spektralnego. Dla trybu FFDM 
– 1,21 mGy. 

Wartości AGD dla projekcji MLO są podobne: 2,55 mGy dla try-
bu CESM vs 1,64 dla trybu FFDM. Dla średniej wartości grubości 
piersi po kompresji wynoszącej 72 mm, wartość AGD dla trybu 
spektralnego jest już 3,5 razy większa w stosunku do ekspozycji 
klasycznej.

Należy więc rozważyć narażenie radiologiczne pacjentek pod-
czas zastosowania trybu spektralnego dla grubości piersi po 
kompresji przekraczającej 70 mm.

DAWKI DLA PACJENTEK PODDAWANYCH 
CYFROWEJ TOMOSYNTEZIE 
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Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych 
u kobiet. Obecnie mammografia i badania ultrasonograficzne są 
podstawowymi metodami stosowanymi w programach przesie-
wowych. Mammografia zapewnia wczesne rozpoznanie mikroz-
wapnień, kluczowych dla dalszej diagnostyki raka.

Wysoki postęp w rozwoju nowych urządzeń do mammografii, 
np. nowe detektory obrazowe, tryby spektralne (CESM – Con-
trast Enhanced Spectral Mammography), tomosynteza dają wiele 
nowych możliwości diagnostycznych.

Klasyczny planarny (2D) obraz mammograficzny charaktery-
zuje się superpozycją wszystkich struktur piersi rzutowanych 
na płaszczyznę detektora, co utrudnia właściwą ocenę podej-
rzanych obszarów. Tomosynteza to modalność, w  której serię 
ekspozycji piersi wykonuje się pod różnymi kątami (zwykle 9). 
Uzyskane obrazy są następnie wykorzystywane do rekonstruk-
cji cienkich (1 mm) warstw, co eliminuje problem nakładania 
się struktur piersi. Ułatwia to wykrywanie potencjalnie podej-
rzanych zmian, które mogą być dodatkowo wspierane przez 
specjalistyczne oprogramowanie typu CAD (Computer Aided 
Diagnosis).

Do tej pory zebrano i przeanalizowano dane dozymetryczne 
pochodzące od 219 pacjentek poddawanych cyfrowej tomo-
syntezie (w sumie 357 projekcji CC/MLO). Ponadto 70 pacjentek 
miało również wykonane klasyczne badanie 2D jako punkt od-
niesienia pod względem dawki.

Średnia dawka gruczołowa (AGD) wzrasta wraz ze wzrostem 
grubości piersi. Zaobserwowano, że wzrost AGD jest znacznie 
szybszy u pacjentek poddawanych tomosyntezie. AGD dla trybu 
tomosyntezy było o 30-60% wyższe w zależności od rozpatry-
wanej grubości piersi, w  porównaniu z  badaniem 2D (np. 1,36 
mGy vs 1,75 mGy dla grubości piersi po kompresji w przedziale 
63-72 mm).

Korzyści diagnostyczne obrazowania 3D kompensują ryzyko 
związane ze zwiększeniem średniej dawki gruczołowej (AGD) 
u  pacjentek, w  szczególności dla grubości piersi po kompresji 
nieprzekraczających 63 mm.

TK W DIAGNOSTYCE VS TK 
W RADIOTERAPII – IMPLEMENTACJA 

ALGORYTMÓW REKONSTRUKCJI 
OBNIŻAJĄCYCH DAWKI 

I POPRAWIAJĄCYCH JAKOŚĆ 
OBRAZOWANIA – CO WAŻNE?

Dominika Oborska-Kumaszyńska 
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Współczesna radioterapia nie istnieje bez informacji obrazowej. 
Na jej potrzeby zaimplementowano techniki, które pozwalają 
na uzyskanie danych, które stały się podstawą w przygotowaniu 
i realizacji najbardziej złożonych i precyzyjnych procedur radio-
terapeutycznych. Symulator TK jako element linii terapeutycz-
nej stał się standardem, a wbudowywane dodatkowe modalno-
ści pozwalają na symulowanie pełnej informacji wolumetrycznej 
oraz zmienności obrazowanego „obiektu” w czasie (np. cyklicz-
ność oddechu, zmienność położenia narządów w czasie). Wpro-
wadzenie systemów TK do procesu przygotowania leczenia ra-
dioterapeutycznego oraz CBCT do procesu terapeutycznego, 
jako podstawa weryfikacji, zmieniło pojęcie dokładności dostar-
czania dawki promieniowania do obszarów tarczowych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu jej limitów dla organów krytycznych. 
Pozwoliło to również na implementację technik, które umożli-
wiają zwiększanie dawki i hypofrakcjonowanie przy utrzymaniu 
wymaganego reżimu dawek dla tkanek/organów zdrowych. 
Akwizycja i prezentacja rekonstrukcji tomograficznych powinna 
odbywać się w jak najbardziej optymalnych warunkach, zarówno 
z punktu widzenia parametrów technicznych systemu (np. mA, 
ms – czas pełnego obrotu lampy, kV, systemy automatycznej 
kontroli ekspozycji, pitch), algorytmów rekonstrukcji i  obróbki 
obrazów (algorytm, matryca rekonstrukcji, filtry rekonstrukcyj-
ne), kalibracji systemu, jak i warunków oceny obrazów (kalibra-
cja/parametry monitora, oświetlenie pomieszczenia). Niestety 
oferowane do tej pory systemy symulacji tomograficznej dalej 
mają wbudowane protokoły skanowania, których parametry są 
predefiniowane zgodnie z filozofią pozyskiwania obrazowej in-
formacji diagnostycznej. Mogą mieć one inaczej predefiniowane 
zakresy skanowania, okno obrazowe, grubość warstwy tomo-
graficznej, ale algorytmy rekonstrukcji i  ich dobór dalej bazują 
na diagnostycznej wartości obrazowania. One mogą w sposób 
znaczący ograniczać użytkownika w  zarządzaniu systemem 
i jego ustawieniami na potrzeby radioterapii i tego, co jest klu-
czowym z punktu widzenia planowania leczenia. W zasadzie sy-
mulatory TK różnią się tylko od systemów TK diagnostycznych 
rozmiarem okola gantry (80-90 cm vs 60-70 cm) i stołem symulu-
jącym stół terapeutyczny wraz z  systemem indeksowania dla 
urządzeń unieruchamiających. 

Proces optymalizacji systemów TK (a teraz także systemów 
CBCT, jako że stały się źródłem informacji nie tylko obrazowej, 
ale także kalibracji HU) ma na celu uzyskanie właściwej jakości 
obrazów, uwzględniając zarówno parametry tych obrazów (SD, 
SNR, CNR, jednorodność, kontrast, artefakty), wartości liczb 
tomograficznych (kV, mAs, filtry skanowania i  rekonstrukcji, 
fantom referencyjny), dostarczaną dawkę (nieprzekraczającą 
wymaganych DRLs dla protokołów skanowania stosowanych 
w  radioterapii). Na końcu tego procesu wszystkie protokoły 
skanowania powinny mieć predefiniowane zakresy skanowania 
obszarów klinicznych i dopasowanie do wymiarów geometrycz-
nych pacjenta (protokoły kliniczne przypisane obszarom anato-
micznym wraz z ich predefiniowanymi parametrami – ACS, dose 
right, fantom referencyjny, mAs, pitch, algorytmy skanowania 
i rekonstrukcji). Zarządzanie poszczególnymi parametrami akwi-
zycji i rekonstrukcji powinno odbywać się przy stałej kontroli ich 
wpływu na wartości liczb tomograficznych (HU). W  skanowa-
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niu na rzecz radioterapii jakość obrazu jest mniej krytyczna niż 
w diagnostyce obrazowej. Pacjenci poddawani symulacji TK naj-
częściej posiadają komplet przeprowadzonych badań z zakresu 
diagnostyki obrazowej (np. TK, MRI, PET), niezbędnych do oceny 
ich statusu klinicznego. Stanowią one informację wspierającą 
klinicystów w  procesie konturowania obszarów terapeutycz-
nych i OARs na rekonstrukcjach uzyskanych z symulatorów TK, 
które bardzo często są wspierane obrazami PET-TK i MRI (fuzja). 
W  związku z  tym proces optymalizacji protokołów klinicznych 
dla symulatorów TK na potrzeby radioterapii powinien mieć na 
celu uzyskanie założonej jakości obrazu, tak aby utrzymać cechy 
ilościowe (liczby tomograficzne, statystyka) i geometryczne re-
konstrukcji TK. 

Złożoność tego procesu była związana z  weryfikacją wpły-
wu każdego ze zmienianych parametrów na wartości HU, ze 
szczególnym uwzględnieniem filtrów akwizycyjnych, filtrów 
rekonstrukcyjnych, mAs, modulacji systemu ACS, zaimplemen-
towanych algorytmów redukcji artefaktów metalowych (MAR) 
oraz transkrypcji wartości HU w  rekonstrukcji tomograficznej 
dla materiałów o  wysokiej gęstości w  16-bitowej skali DICOM. 
Idealnym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby, aby odbywało się to 
przy współpracy fizyka radioterapii z fizykiem zajmującym się 
obrazowaniem symulacji TK w radioterapii.
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Systemy kV CBCT składają się z  lampy rentgenowskiej i  amor-
ficznych detektorów krzemowych zamontowanych na gantry 
aparatu terapeutycznego (Elekta XVI, Varian OBI) prostopadle 
do wiązki terapeutycznej MV. Mają one zdolność obrazowa-
nia 2D, fluoroskopowego, wolumetrycznego i  4D. Skanowa-
nie jest realizowane poprzez wykonywanie określonej liczby 
projekcji, których akwizycja odbywa się podczas ciągłego czę-
ściowego lub całkowitego obrotu gantry wokół stołu tera-
peutycznego. W  przypadku skanowania wolumetrycznego 
rekonstruowana jest „średnia” pozycja narządów z  ruchem 
oddechowym. Średnia dawka na obraz wynosi 30-50 mGy [1]. 
Średnia dawka współtowarzysząca w  regionie graniczącym 
z wiązką terapeutyczną podczas przebiegu RT przy codziennym 
stosowaniu CBCT (zakładając łącznie 40 skanów) może mieścić 
się w  zakresie 1-2 Gy, przy maksymalnych dawkach w  zakresie 
3-7 Gy [3]. Przy takich poziomach dawek słuszne wydaje się wła-
ściwe zarządzanie tymi dawkami przez przeprowadzenie pro-
cesu optymalizacji, a  potem wykonanie pomiarów dawek oraz 
ścisłe określenie protokołów skanowania oraz ich uzasadnienia. 
Zwłaszcza jest to krytyczne dla OARs, które często znajdują się 
blisko obszarów terapeutycznych. W takich przypadkach bardzo 
ważne jest opracowanie jednoznacznych kryteriów użycia i uza-
sadnienie użycia obrazowej dawki towarzyszącej. Te kryteria 
użycia i uzasadnienia mogą być determinowane technikami ra-
dioterapeutycznymi, np. SABR płuco i  inne miejsca anatomicz-
ne, takie jak prostata i kręgosłup, gdzie liczba frakcji jest niska 
(zazwyczaj 3-8) i gdzie efekt błędu geometrycznego jest znacz-
nie większy – użycie CBCT jest wyraźnie uzasadnione, a wyma-
gana liczba skanów mniejsza. Uzasadnienie użycia dawki obra-
zowej jest obowiązkowe w ustawodawstwie brytyjskim i wielu 
innych krajach, jeśli CBCT ma być bezpiecznie stosowane w IGRT. 
Wynika to ze znajomości ryzyka związanego z współistniejącym 
obrazowaniem, ryzyka indukcji wtórnych nowotworów, które 

muszą być zrównoważone z  korzyściami, np. lepszy wynik le-
czenia czy wzrost całkowitego przeżycia, czy kontrola lokalna, 
czy też zmniejszona toksyczność leczenia. Obecnie istnieje duża 
niepewność co do ryzyka wtórnego raka indukcja radioterapii. 
Oczywiście uzasadnienie jednoczesnej dawki obrazowania jest 
łatwiejsze, jeśli jest niższa przy utrzymaniu odpowiedniej jako-
ści obrazu. Aby zminimalizować i uzasadnić towarzyszącą dawkę 
obrazowania, musi być ona zmierzona. 

Procedura CTDI100 i CTDIw odnosi się do klauzuli 201.3.211 
(CTDIw100), 201.3.212 (vol CTDIw) i 201.3.214 (DPL) IEC 60601-
2-44 (2009) i  IEC 60601-2-44-A1 (2012). Definicja CTDI100 zo-
stała zaktualizowana dla systemów CBCT według normy IEC 
60601-2-44-A1 (2012). Ponieważ w systemach CBCT używane są 
dłuższe wymiary pola niż 100 mm, dlatego część dawki jest do-
starczana poza długością standardowej długości komory ołów-
kowej. Do tego dochodzi udział promieniowania rozproszonego, 
które jest dostarczane na zewnątrz standardowego fantomu 
CTDI. Aby to dostosować do standardu IEC, definicja 60601-2-
44-A1 mówi, aby wykonać pomiary referencyjne z polem 20 mm. 
To jest najdłuższe pole, dla którego całe rozproszone promienio-
wanie znajdzie się w fantomie. Pole odniesienia służy do pomia-
ru CTDI100 w fantomie. Skalowanie tego pomiaru jest regulo-
wane przez stosunek powietrza CTDIFree mierzonego przy polu 
20 mm do zmierzonego za pomocą standardowego rozmiaru 
pola dla ustawienia wstępnego.

a) Pomiary CTDI100 I  i  CTDIw (VolumeView™) według IEC 
60601-2-44 (2009)

b) Pomiary CTDI100 and CTDIw (VolumeView™) według IEC 
60601-2-44-A1 (2012)
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Implementacja różnych metod obrazowania w  radioterapii 
(zarówno na etapie diagnostyki, oceny klinicznej, jak i  przygo-
towania procesu radioterapeutycznego i  weryfikacja procesu 
leczenia) pozwoliła na wprowadzenie/rozwój nowych technik 
dostarczania dawki, takich jak: radioterapia z modulacją inten-
sywności dawki (IMRT), terapia łukowa z modulacją objętościo-
wą (VMAT), radioterapia z  obrazowaniem (IGRT) i  radioterapia 
adaptacyjna (ART). Pozwoliły one zobaczyć, co było do tej pory 
niewidzialne w aplikacjach wolumetrycznych, 4D, z uwzględnie-
niem fizjologii/aktywności metabolicznej, na potrzeby predefi-
niowania obszarów targetowych i chronionych oraz weryfikacji 
dokładności dostarczanej dawki zarówno w sensie geometrycz-
nym/anatomicznym, jak i  dozymetrycznym. Pierwsze cyfrowe 
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techniki obrazowania używane na rzecz radioterapii były meto-
dami planarnymi (symulatory konwencjonalne i systemy obrazo-
wania MV zainstalowane bezpośrednio na ramieniu akcelerato-
ra). Na pewno najbardziej rewolucyjnym, jak i  determinującym 
tempo rozwoju technik radioterapeutycznych było wprowadze-
nie systemów TK na potrzeby symulacji. Wraz z technologią TK 
pojawiła się potrzeba dalszego ulepszenia w obrazowaniu oraz 
pokusa użycia innych modalności diagnostycznych, jako że każ-
da z  nich wnosiła dodatkową informację obrazową, które się 
wzajemnie uzupełniały i  pozwalały na definiowanie obszarów 
targetowych z coraz większą precyzją. TK ma kilka ograniczeń, 
takich jak suboptymalny kontrast tkanki miękkiej, brak informa-
cji funkcjonalnych i  niezdolność do wizualizacji małych zmian 
nowotworowych. 

Zastosowanie innych metod obrazowania, takich jak rezonans 
magnetyczny (MR) i  pozytronowa tomografia emisyjna (PET), 
pozwala na dostarczenie dodatkowej informacji w celu dokład-
niejszego określenia lokalizacji obszaru terapeutycznego do 
planowania leczenia w radioterapii. W szczególności MR wspie-
ra prezentację lepszego kontrastu tkanek miękkich niż TK. Za-
pewnia lepszą wizualną dyskryminację między tkankami, które 
powinny być leczone a tymi, które podlegają zasadom minimali-
zacji dostarczanej dawki, PET umożliwia identyfikację obszarów 
aktywności metabolicznej, a  tym samym umożliwia określenie 
obszaru eskalacji dawki terapeutycznej. TK jest obecnie domi-
nującą metodą obrazowania 3D/4D wykorzystywaną w  plano-
waniu leczenia. Obrazowanie MR jest techniką dopiero wkracza-
jącą w ten obszar. Większość algorytmów planowania leczenia 
opracowano specjalnie dla TK. Wynikało to z relatywnie łatwej 
konwersji liczb tomograficznych do gęstości elektronowej lub 
masowej (możliwe jest określenie współczynnika pochłaniania 
masy (μ/ρ (m2/kg)) lub charakterystyki pochłaniania dla fotonów 
o  wysokiej energii, promieni rentgenowskich i  promieni gam-
ma). Ponadto dla systemów TK geometryczna zdolność odtwa-
rzania jest lepsza niż MR, w przypadku którego mogą wystąpić 
zniekształcenia, z tendencją ich powiększania wraz z odległością 
centralnej osi obszaru obrazowania. Obecnie większość syste-
mów planowania leczenia radiologicznego obsługuje rejestrację 
obrazu i syntezę. Najczęściej jest to transformacja geometrycz-
na (sztywna i niesztywna), która może być oparta na punktach, 
oparta na intensywności lub oparta na właściwościach mecha-
nicznych tkanki. Algorytmy rejestracji są bardzo złożone i mogą 
tworzyć niepożądane artefakty obrazu, powodując błędy w lo-
kalizacji guza i  prawidłowej tkanki. Dalej efekt fuzji musi być 
weryfikowany przez użytkownika systemów. Jedną z metod mi-
nimalizacji jest obrazowanie pacjenta dla wszystkich modalno-
ści w tej samej pozycji, najlepiej używanej potem podczas sesji 
terapeutycznych. 

Podczas sesji terapeutycznych stosowane są bardzo zróżnico-
wane metody weryfikacji położenia pacjenta, położenia narzą-
dów i obszarów terapeutycznych oraz OARs. Należą do nich:
– systemy usg – obrazowanie 3D wspomagające złożenie re-

konstrukcji targetów z  SPL i  podczas sesji terapeutycznej 
oraz skorygowania błędów międzyfrakcyjnych. Dokładność 
geometryczna wynosi 3-5 mm. Najpowszechniejsze zasto-
sowanie znajduje w radioterapii prostaty;

– kamery oparte na podczerwieni lub optyczne systemy we-
ryfikacji – identyfikują pozycje punktu odniesienia pacjenta 
w porównaniu z ich położeniem w układzie współrzędnych 
planowania TK, wspomagają transkrypcję położenia stołu 
terapeutycznego. Dokładność geometryczna wynosi 1-2 
mm, ale zastosowanie jest ograniczone tylko do sytuacji, 
w których powierzchnia zewnętrzna może działać jako wia-
rygodny odpowiednik anatomii wewnętrznej i jej dynamiki; 

– systemy śledzenia elektromagnetycznego – systemy wy-
korzystujące transpondery elektromagnetyczne zaimple-
mentowane w nowotwór, a ruch tych sygnałów nawigacyj-
nych może być śledzony w czasie rzeczywistym za pomocą 
systemu macierzy detektorów. Dokładność geometryczna 

jest na poziomie < 2 mm. Obecnie jego zastosowanie ogra-
nicza się do radioterapii prostaty;

– IGRT pod kontrolą MRI – systemy wspomagają ocenę ana-
tomii w  czasie rzeczywistym i  ruch wewnętrznej tkanki 
miękkiej przy użyciu ciągłego obrazowania tkanek mięk-
kich i umożliwiają korekcje wewnątrzmaciczne. Dokładność 
geometryczna systemu wynosi 1-2 mm; 

– systemy oparte na promieniowaniu – obejmują one zarów-
no śledzenie statyczne, jak i  śledzenie w  czasie rzeczywi-
stym za pomocą metod kilowoltowych (KV – projekcje 2D, 
CBCT), megawoltowych (MV – EPID, CBCT) lub hybrydo-
wych (Hybrid Systems for Real Time 4D Tracking, ExacTrac 
X-Ray 6-D Stereotactic IGRT System). Dokładność geome-
tryczna systemów wynosi 2 mm.
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Dyrektywy w  sprawie aktywnych implantów medycznych 
(AIMDD) dotyczące przyrządów medycznych (MDD) oraz dia-
gnostycznych urządzeń medycznych in vitro (IVDD) stawiają 
wymagania dla producentów urządzeń medycznych w zakresie 
zgłaszania właściwym organom określonych rodzajów incyden-
tów/dysfunkcjonalności/możliwości nieprawidłowego funkcjo-
nowania w  pewnym zakresie lub przy specyficznych ustawie-
niach związanych z tymi produktami (tj. MHRA/Wielka Brytania). 
Producenci lub dystrybutorzy/przedstawiciele handlowi są zo-
bowiązani przez te dyrektywy do natychmiastowego informo-
wania użytkowników o wszystkich powyższych sytuacjach (FCO 
lub FSN – „safety notice”). Właściwe organy, określone w dyrek-
tywie, są zobowiązane do przekazania szczegółów niektórych 
zgłaszanych im incydentów innym organom, zgodnie z  obo-
wiązującym lokalnie prawem i  strukturą organów nadzorczych 
oraz komisji. Należy pamiętać, że znak CE (znak potwierdzonej 
weryfikacji produktów/urządzeń/systemów medycznych) jest 
nadawany w  zakresie minimalnych wymagań (więc nie wszyst-
kie funkcjonalności muszą podlegać sprawdzeniu) i  jest nada-
wany tylko jeden raz. Wszystkie modyfikacje, nawet znaczące, 
są wykonywane poza oceną CE i wprowadzane do użytkowania 
klinicznego pod znakiem tej samej certyfikacji. System nadzoru/
kontroli/raportowania („the action or state of keeping careful 
watch for possible danger or difficulties”) dla wszystkich urzą-
dzeń medycznych (vigilance system for medical devices), ustano-
wiony przez Komisję Europejską, jest procesem powiadamiania 
i oceny tych incydentów. Został ustanowiony w celu zminimali-
zowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, użytkow-
ników i innych osób poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa 
poważnego incydentu/zdarzenia niepożądanego, wynikającego 
z nieprawidłowej funkcjonalności oraz jego wystąpienia w róż-
nych miejscach w Unii Europejskiej. W związku z tym pojawia się 
zagadnienie związane z praktyczną realizacją zapisów dyrektyw 
oraz prawa lokalnego w zakresie informowania i postępowania 
przy zgłoszonych niezgodnościach w  działaniu urządzeń/pro-
duktów medycznych/incydentach. Zarówno użytkownicy, jak 
i organy nadzorcze powinny określić procedury postępowania, 
jakie powinny być podjęte, kiedy zostali poinformowani, że urzą-
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dzenie/produkt/system medyczny nie działa zgodnie ze specyfi-
kacją/wykazuje dysfunkcje, zwłaszcza gdy mogą determinować 
jakość realizowanych procedur medycznych oraz bezpieczeń-
stwo pacjentów/osób obsługujących. Jednoznacznie musi być 
określone w  przesłanej informacji, jakie działania zapobiegają-
ce/ operacyjne użytkownik ma podjąć, aby zminimalizować ryzy-
ko pojawienia się błędu/zdarzenia niepożądanego. Użytkownik 
musi podjąć decyzję, czy zatrzymać system/wycofać urządzenie 
z użytkowania, czy ograniczyć używane modalności/funkcjonal-
ności, czy zmienić procedury operacyjne zgodnie z wytycznymi. 
Czy oszacować ryzyko i  dalej działać? Aktualnie zarządzanie 
sprzętem medycznym nie jest tylko związane z  nadaniem mu 
kategorii, numeru ewidencyjnego czy zapewnieniu odpowied-
niego przeszkolenia w  użytkowaniu. Użytkownik jest zobowią-
zany do zrozumienia podstaw działania systemów/urządzeń/ 
produktów medycznych na takim poziomie, aby mógł nimi zarzą-
dzać aktywnie w zakresie posiadanych funkcjonalności i oszaco-
wać ryzyko ich dysfunkcji, kiedy jest to wymagane. Odbiorca 
komunikatu o  bezpieczeństwie (FSN) powinien zapewnić, że 
informacja dotrze do najbardziej kluczowego personelu w jego 
organizacji. Powinien także ocenić ryzyko i  podjąć odpowied-
nie/zalecane działania. W  niektórych przypadkach odbiorca 
powiadomienia może nie być najbardziej odpowiednią osobą do 
rozwiązania problemu. Dlatego konieczny jest dobrze zdefinio-
wany, skuteczny mechanizm zarządzania komunikacją w organi-
zacji i określony proces zarządzania FSN i FCO, jak i ich praktycz-
nej realizacji. 
Literatura
1. D. Oborska-Kumaszyńska, Wyłączyć z  użytkowania czy ocenić ryzyko, 

IFM, 4/2018, vol. 7, p. 299-310. 

OBLICZANIE DAWKI W TK METODAMI 
MONTE CARLO

Witold Skrzyński

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl

Dawki otrzymywane przez osoby poddawane badaniom TK są 
często opisywane wielkościami podawanymi przez sam aparat, 
wyrażanymi w  postaci tomograficznego indeksu dawki CTDI 
(computed tomography dose index) i  DLP (dose-length product). 
Wartości te nie uwzględniają wielu czynników mających wpływ 
na dawkę rzeczywiście otrzymywaną przez pacjenta, w  szcze-
gólności różnic jego wielkości i  budowy anatomicznej. Dawki 
pochłonięte w  narządach konkretnego pacjenta poddanego 
badaniu konkretnym tomografem można wyznaczyć metodami 
Monte Carlo, wymaga to jednak stworzenia wirtualnego modelu 
tomografu i pacjenta.

Na podstawie zmierzonych warstw półchłonnych wyzna-
czono filtrację i  widmo promieniowania tomografu Siemens 
Somatom Sensation Open. Na podstawie wyników pomiarów 
wykonanych z  użyciem filmu radiochromowego wyznaczono 
kształt filtru bowtie. Uzyskane dane wprowadzono do programu 
komputerowego GMctdospp, przeznaczonego do obliczeń daw-
ki związanej z badaniem TK z użyciem Monte Carlo. Przeprowa-
dzono walidację modelu tomografu, polegającą na porównaniu 
wyników obliczeń z  wynikami pomiarów dawki komorą joniza-
cyjną umieszczoną w  fantomach z  PMMA. Zarejestrowano ob-
razy tomograficzne fantomu CIRS 062 zawierającego materiały 
zbliżone do rzeczywistych tkanek pod względem składu i gęsto-
ści. Na podstawie tych obrazów wskazano sposób przyporząd-
kowania składów i  gęstości różnych materiałów do wartości 
HU. Następnie do programu GMctdospp wprowadzono obrazy 
tomograficzne pacjentów w formacie DICOM i wykonano obli-
czenia dawek związanych z wykonanymi badaniami TK.

Przedstawiona metoda pozwala na obliczenie rozkładu daw-
ki pochłoniętej w czasie poniżej 10 minut. Opisane rozwiązanie 

posiada jednak pewne ograniczenia. Model pacjenta oparty 
na jego własnej tomografii obejmuje jedynie te tkanki, które 
zostały zobrazowane w badaniu i nie zapewnia możliwości ob-
liczenia dawki w obszarach sąsiadujących. Niestety nie istnieje 
możliwość w pełni jednoznacznego przypisania składu i gęstości 
tkanki do wartości HU. Obrazy TK zapisane w formacie DICOM 
nie zawierają pełnej informacji o sposobie modulacji natężenia 
promieniowania, która byłaby niezbędna do przeprowadzenia 
w pełni wiarygodnych obliczeń dawek.

ASPEKTY PRAKTYCZNE POMIARÓW 
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO 
W ŚRODOWISKU NA PRZYKŁADZIE 

ZAISTNIAŁYCH ZDARZEŃ
Wojciech Krysiński

Państwowa Agencja Atomistyki – Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
e-mail: krysinski@paa.gov.pl

Prezentacja ma na celu zwrócenie uwagi na jakość wykonania 
i umiejętność raportowania pomiarów przy użyciu sprzętu po-
miarowego do użytku ręcznego. Składa się ona z trzech części:
1. opisu stosowanych jednostek związanych z  promieniowa-

niem jonizującym i ich odniesienia do zachodzących zjawisk 
fizycznych;

2. zalet i wad stosowanych ręcznych przyrządów pomiarowych;
3. dyskusji na dwóch przykładach raportów z pomiarów złożo-

nych do CEZAR przez placówki podstawowe*;
4. dyskusji raportu pomiarowego będącego wynikiem zlece-

nia złożonego placówce specjali stycznej* przez klienta ze-
wnętrznego.

Dyskusji będą podlegały zarówno użyte w raportach sformu-
łowania, jak też wyniki pomia rów.

Prezentacja jest skierowana głównie do placówek podstawo-
wych i  ich organów nadrzęd nych. Ma na celu zwrócenie uwagi 
na konieczność doposażenia w  adekwatne do potrzeb ręczne 
przyrządy pomiarowe, jak również przeprowadzenie weryfika-
cji kwalifikacji pracowników i ich mniej lub bardziej intensywne 
przeszkolenie.

WYPOSAŻENIE DO POMIARÓW 
SPEKTROMETRYCZNYCH W TERENIE. 

PASYWNE I AKTYWNE METODY 
POMIARÓW Rn-222 W BUDYNKACH

Dariusz Kołata
 Canberra-Packard Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 24 B, 02-954 Warszawa
e-mail: d.kolata@cpce.net

Krótka prezentacja dwóch alternatywnych metod – pasywnej 
(czas akwizycji 1-3 msc) i aktywnej (czas akwizycji < 60 min) do 
pomiarów stężenia Rn-222 w budynkach w świetle planowanych 
nowych zapisów w aktualizowanym właśnie Prawie atomowym. 
Możliwość pomiaru stężeń Rn-222 także w wodzie oraz w glebie 
za pomocą specjalnych dostępnych przystawek.

Omówienie korzyści i ograniczeń związanych ze stosowaniem 
obu metod na przykładzie rozwiązań firm RadoSys (pomiar na 
foliach CR-39) oraz firmy Saphymo (nowa generacja przyrządu 
AlphaGuard – będącego „złotym standardem” w tych pomiarach).

Prezentacja najnowszych przenośnych spektrometrów gam-
ma, od niewielkich przyrządów z detektorami NaI(Tl), LaBr, CZT 
po wydajne systemy z detektorami półprzewodnikowymi HPGe. 
Omówienie możliwości i podstawowych parametrów.
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OCENA DAWKI DLA ZARODKA 
LUB PŁODU W PROCEDURACH 

RENTGENODIAGNOSTYCZNYCH
Piotr Pankowski

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź
e-mail: panko@kcor.gov.pl

Promieniowanie jonizujące jest uznanym czynnikiem rakotwór-
czym. Z uwagi na potencjalnie szkodliwe efekty zdrowotne wy-
wołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, procedury 
rentgenodiagnostyczne wykonywane u  kobiet w  ciąży wyma-
gają szczególnego uzasadnienia i powinny być ograniczone do 
niezbędnych przypadków, w  których badania te nie mogą być 
wykonane po porodzie. W  przypadku ekspozycji, podczas któ-
rej zarodek lub płód znajdował się w bezpośredniej wiązce pro-
mieniowania, wymagane jest przeprowadzenie oceny dawki dla 
zarodka lub płodu. 

W przypadku procedur z  zakresu radiologii zabiegowej ko-
bietę w ciąży należy również niezwłocznie poinformować na pi-
śmie o wynikach obliczeń oraz o rodzajach zagrożeń dla zarodka 
lub płodu i poziomie ryzyka ich wystąpienia. Krajowe Centrum 
Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia od lat wykonuje ta-
kie oszacowania na prośbę jednostek ochrony zdrowia. Dotych-
czasowa praktyka wskazuje, że zdecydowana większość przy-
padków badań rentgenowskich wykonanych u ciężarnych kobiet 
dotyczy pacjentek podczas wczesnych stadiów ciąży. Większość 
poprawnie wykonanych badań z  zakresu rentgenodiagnostyki 
na ogół wiąże się z niewielką dawką promieniowania i nie stwa-
rza zagrożenia dla prawidłowego rozwoju płodu, zwłaszcza 
w przypadkach badań dotyczących części ciała nieznajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie jamy brzusznej lub miednicy.

Dotychczasowa praktyka KCORwOZ wskazuje, że najczęściej 
nieuzasadniony strach przed szkodliwym wpływem promieniowa-
nia jest istotnym czynnikiem wpływającym na postępowanie perso-
nelu medycznego oraz pacjentów. W ramach niniejszego artykułu 
omówione zostaną przypadki oraz przeprowadzone oszacowania 
dawek dla typowych sytuacji z praktyki ochrony radiologicznej.

ANGIOGRAFIA I RADIOLOGIA 
ZABIEGOWA: URZĄDZENIA, KONTROLA 

JAKOŚCI, DOZYMETRIA  
(WYBRANE INFORMACJE Z KURSU EFOMP  
4-6 LIPIEC 2019, PRAGA, CZECH REPUBLIC)
Witold Skrzyński

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl

Angiografia i radiologia zabiegowa wiążą się ze znacznym naraże-
niem dla pacjentów i personelu. Podstawowe zasady optymaliza-
cji narażenia i monitorowania dawek w radiologii zabiegowej są 
ogólnie znane, a nawet zapisane w polskim prawie. Szczegółowa 
wiedza w tych dziedzinach nie jest jednak powszechnie dostępna.

W dniach 4-6 lipca 2019 r. w Pradze (Czechy) planowane jest 
szkolenie nt. State of the art and new trends of angiographic equip-
ment: Image quality, Patient and Staff dosimetry, organizowa-
ne w ramach cyklu ESMPE (European School for Medical Physics 
Experts). Podczas 17 godzin szkolenia kilkunastu wykładowców, 
reprezentujących m.in. IAEA, wiodące europejskie ośrodki kli-
niczne i producentów urządzeń medycznych, przedstawi infor-
macje na temat:
• medycznych aspektów angiografii i radiologii zabiegowej;

• budowy i działania aparatury do angiografii, w tym nowych 
rozwiązań wprowadzanych przez poszczególnych produ-
centów;

• metod oceny jakości obrazu, metod wyznaczania, monito-
rowania i  oceny dawek otrzymywanych przez pacjentów, 
optymalizacji protokołów;

• metod oceny narażenia personelu.
W trakcie prezentacji skrótowo przedstawione zostaną wy-

brane informacje ze szkolenia.

MONITORY DO PREZENTACJI  
OBRAZÓW MEDYCZNYCH

Robert Laska 

QualyMed R. Laska, A. Lutak Sp.J. 
ul. Królowej Jadwigi 49/9, 30-209 Kraków
e-mail: robert.laska@qualymed.pl

Mijają już prawie 4 lata od daty, kiedy zaczęły obowiązywać 
w Polsce przepisy dotyczące testów kontroli jakości monitorów 
do prezentacji obrazów medycznych. Na początku przez prawie 
2 lata przepis był „martwy” (ignorowany przez wiele jednostek 
zarówno użytkowników monitorów, jak i  dostawców nowych 
urządzeń). 

Jak sytuacja wygląda obecnie? Wiele pracowni rentgenow-
skich, np. posiadających mammograf cyfrowy, dla którego 
właściwy monitor i  częsta potrzeba jego kalibracji jest sprawą 
oczywistą i pojawienie się takiego obowiązku tylko potwierdziło 
przekonanie, że właściwie nadzoruje się własne wyposażenie. 
Dla innych była to nowość i wielkie zaskoczenie, gdy okazało się, 
że lekarze od wielu lat opisują obrazy na monitorach niewiele 
mających wspólnego z monitorami medycznymi i jedynym wyj-
ściem z tej sytuacji jest wymiana monitorów na nowe. 

Obecne wymogi nie są pozbawione „wad” i  w  związku z  dy-
namicznym rozwojem technologii potrzebują aktualizacji. Szcze-
gólnie podział, wyłącznie na monitory opisowe i przeglądowe, 
jest niekompletny i nieprecyzyjny. 

W najbliższym czasie zmiana Ustawy Prawo atomowe może być 
okazją na zmianę zapisów związanych z wymogami dotyczącymi 
monitorów medycznych. Przed ewentualną zmianą warto zwrócić 
uwagę, jak przepisy, normatywy, specyfikacje regulują ten zakres 
w innych krajach. Być może nie warto tworzyć czegoś zupełnie no-
wego, tylko przyjąć sprawdzony podział i kryteria testowania, nad 
którymi pracowały kraje Unii Europejskiej, USA, Kanady.

OMÓWIENIE PLANOWANYCH 
WYTYCZNYCH DO PROCESU KALIBRACJI 

MONITORÓW DO DIAGNOSTYKI 
OBRAZOWEJ W POLSCE

Jan Siwek 

ALSTOR  Spółka Jawna, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
e-mail: j.siwek@alstor.com.pl

W wystąpieniu omówione będą praktyczne metody wykony-
wania kalibracji monitorów do diagnostyki obrazowej oraz 
najczęściej występujące problemy podczas procesu kalibracji. 
Przedstawiona będzie różnica procedur dla procesu kalibracji 
a testów akceptacyjnych czy akredytacyjnych dla wymienionych 
powyżej monitorów. 

Poruszone zostaną proponowane wytyczne dla najnowszych 
propozycji wymogów podczas kalibracji, jak i omówione problemy 
unifikacji i standaryzacji wyników podczas procedur kalibracyjnych. 

Pokazana zostanie możliwość kontroli codziennych testów 
dla stacji do diagnostyki zdalnej z automatycznym zapisem ich 
wyników.



vol. 8           4/2019         Inżynier i Fizyk Medyczny272

wydarzenia \ events streszczenia \ abstracts

KLINICZNE (PRAKTYCZNE) ASPEKTY 
KONTROLI JAKOŚCI W USG

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski

ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze
61-619 Poznań, ul. Naramowicka 144
e-mail: mjedrzejewska@icloud.com

Badania ultrasonograficzne odgrywają coraz większą rolę w dia-
gnostyce, zyskując coraz większą akceptację kliniczną, ponieważ 
badanie jest wygodne w użyciu, komfortowe dla pacjenta, łatwo 
dostępne i bezinwazyjne. W szerokim zastosowaniu klinicznym 
ultradźwięków w  diagnostyce od wielu lat nie wykazano żad-
nych szkodliwych skutków wykorzystywania tej metody, przy-
najmniej nie na tyle, by poświęcać im uwagę. Obecnie w literatu-
rze pojawia się coraz więcej negatywnych wypowiedzi na temat 
niespójności wyników badań (różnice w  rozmiarach narządów 
wewnętrznych czy też nieprawidłowej ocenie płodu), jednakże 
może być to spowodowane brakiem nadzoru nad urządzeniami 
lub też niewłaściwym przeszkoleniem personelu. W świecie fizy-
cy medyczni i inżynierowie pracujący z ultrasonografami zajmu-
ją się kontrolą jakości tych urządzeń. Od kilku lat w Polsce mamy 
nieliczne jednostki, w  których podejmuje się próby kontroli 
prawidłowej pracy ultrasonografów. Brak prawnego obowiąz-
ku wykonywania pomiarów jakościowych urządzeń skutkuje 
sprowadzaniem ultrasonografów wycofanych z użytku w innych 
państwach. 

Prezentacja podzielona została na 4 części: 
1. Przedstawienie aktualnych zaleceń prawnych obowiązują-

cych w świecie;
2. Przedstawienie wyników pomiarów parametrów fizycz-

nych aparatów ultrasonograficznych; 
3. Wykaz klinicznych zastosowań pomiarów na przykładzie 

położnictwa;
4. Opracowanie dla przykładowego ultrasonografu, wyników 

porównawczych masy ciała noworodka na podstawie sza-
cowanej masy ciała przez oprogramowanie ultrasonografu 
do masy ciała dziecka zważonej tuż po porodzie.

Prezentacja ma na celu przedstawienie problemów, z którymi 
niektórzy klinicyści spotykają się od wielu lat, lecz nie potrafią 
ich zinterpretować oraz określić. 

KALIBRACJA DAWKOMIERZY 
PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO 

I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ 
DOZYMETRYCZNYCH

Szymon Domański

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
e-mail: szymon.domanski@ncbj.gov.pl

Jednym z  zadań Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych 
w  Narodowym Centrum Badań Jądrowych jest wzorcowanie 
dawkomierzy stosowanych w  ochronie radiologicznej. Instru-
menty takie wymagane są podczas monitoringu dawek pracow-
ników, jak i dawek środowiska. Używane są rutynowo wszędzie 
tam, gdzie pracują osoby zawodowo narażone na promieniowa-
nie jonizujące. Liczne laboratoria wzorcujące w całej Polsce ofe-
rują usługi w  podobnym zakresie, jednak nasza placówka jako 
jedyna posiada akredytację w  zakresie wzorcowania urządzeń 
do pomiarów przestrzennego i  indywidualnego równoważnika 
dawki promieniowania neutronowego. Do tego celu laborato-
rium wykorzystuje źródła izotopowe wytwarzające wzorcowe 
pola promieniowania zgodne z  tymi zalecanymi przez normy 
międzynarodowe (ISO).

W prezentacji omówiona zostanie budowa podstawowych ty-
pów urządzeń pomiarowych stosowanych obecnie w  ochronie 

radiologicznej, podstawowe metody detekcji neutronów, a tak-
że stosowane współcześnie techniki pomiarowe. Przedstawię 
też eksperymentalne wyniki porównań odpowiedzi przyrządów 
dostępnych komercyjnie na terenie naszego kraju oraz mierni-
ków starszych typów wciąż często w naszym kraju stosowanych.

NOWOCZESNE METODY PASYWNEJ 
DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ  

PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Izabela Milcewicz-Mika, Ewelina Pyszka, Maciej Budzanowski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: izabela.milcewicz@ifj.edu.pl

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i  Środowiskowej IFJ 
PAN jest obecnie największym serwisem dozymetrycznym 
w  Polsce. Od 2002 r. Laboratorium wykonuje pomiary dawek 
indywidualnych i środowiskowych od promieniowania jonizują-
cego na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. 
W ramach swojej działalności Laboratorium wykonuje pomiary 
dawek indywidualnych dla około 50  000 osób, głównie w  cy-
klach kwartalnych. Pomiary dawek odbywają się z wykorzysta-
niem materiałów termoluminescencyjnych, głównie detekto-
rów MTS-N (LiF:Mg,Ti) oraz MCP-N (LiF:Mg,Cu,P). 

Na świecie funkcjonują jednakże bądź są rozwijane systemy 
dozymetrii bazujące na innych właściwościach materiałów niż 
termoluminescencja. W  prezentacji przedstawione zostaną al-
ternatywne metody pomiaru dawek indywidualnych.

IN VITRO W DOZYMETRII,  
CZYLI O CYTOGENETYCZNEJ 

REKONSTRUKCJI DAWKI
Iwona Słonecka

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
e-mail: i.sloneca@clor.waw.pl

Do oceny narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące wyko-
rzystywane są głównie metody dozymetrii fizycznej. Powszech-
nie stosowaną metodą jest dozymetria termoluminescencyjna 
(TLD), która pozwala na oszacowanie dawki zaabsorbowanej 
zarówno w  całym organizmie człowieka, jak i  na ocenę dawek 
szczególnie narażonych części ciała. Zdarza się jednak, że pod-
czas wypadku radiacyjnego pracownik nie posiadał osobistego 
dozymetru TLD lub też uległ on zniszczeniu albo skażeniu, a na 
miejscu zdarzenia nie były prowadzone kontrolne pomiary śro-
dowiskowe. Ofiarami wypadków radiacyjnych mogą być także 
osoby niewyposażone w dozymetry indywidualne. 

W sytuacji braku dozymetru fizycznego pewną i dokładną oce-
nę dawki pochłoniętej musi więc zagwarantować dozymetria 
biologiczna. Wykorzystuje ona zmiany, jakie powstają w żywym 
organizmie pod wpływem działania promieniowania jonizujące-
go. Rekonstrukcja dawki jest możliwa poprzez porównanie skut-
ków występujących po rzeczywistym narażeniu z wyznaczonymi 
drogą in vitro krzywymi dawka – skutek. Najdokładniej można 
odtworzyć dawkę, analizując aberracje w  materiale genetycz-
nym limfocytów krwi obwodowej poprzez pomiar częstości ich 
występowania. Wówczas metoda zawęża się do tak zwanej do-
zymetrii cytogenetycznej. 

W prezentacji przedstawiony zostanie schemat oddziaływa-
nia promieniowania jonizującego z  organizmem żywym i  wyja-
śnione będzie, w  jaki sposób ciało ludzkie może być wykorzy-
stane jako detektor dawki pochłoniętej. Zaprezentowane będą 
także najpopularniejsze metody wykorzystywane w dozymetrii 
biologicznej.
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DOZYMETRIA DLA ORGANIZMÓW 
ŻYWYCH INNYCH NIŻ CZŁOWIEK

Katarzyna Szufa

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
e-mail: katarzyna.szufa@ifj.edu.pl

W ochronie radiologicznej środowiska punktem odniesienia są 
złożone i zróżnicowane biologicznie ekosystemy. Podstawą oceny 
zagrożenia radiologicznego dla badanej populacji jest wyznacze-
nie odpowiednich organizmów referencyjnych, czyli przedstawi-
cieli fauny i flory, które najlepiej reprezentują badaną zbiorowość 
oraz obliczenie mocy dawki, na jaką są narażone. Schemat osza-
cowania mocy dawki dla organizmów żywych innych niż człowiek 
opiera się na wykorzystaniu współczynników konwersji dawki 
(ang. DCC – Dose Conversion Coefficient, DCF – Dose Conversion 
Factor). Współczynnik konwersji dawki definiuje się jako dawkę 
pochłoniętą (Gy) przez organizm w jednostce czasu (h) w wyniku 
ekspozycji na jednostkową aktywność (Bq/kg) danego radionukli-
du. Współczynniki pozwalają wyznaczyć moc dawki pochłoniętej, 
która pochodzi od zewnętrznej ekspozycji na promieniowanie jo-
nizujące (napromienienie pochodzące od otoczenia) i wewnętrz-
nej pochodzącej z  wniknięć nuklidów promieniotwórczych. 
Energia promieniowania zaabsorbowana jest przez organizm 
referencyjny, który na potrzeby obliczeń przybliżony jest prostą, 
trójwymiarową figurą geometryczną. Na podstawie tak otrzyma-
nych danych, w oparciu o wytyczne przygotowane przez Między-
narodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ang. ICRP – Internatio-
nal Commission on Radiological Protection) można dokonać oceny 
zagrożenia radiologicznego badanego ekosystemu.

Powyższy model obliczeń dozymetrycznych zastosowano do 
oceny dawek dla wybranych elementów ekosystemów Antarkty-
ki. Badania przeprowadzone były na materiale badawczym obej-
mującym głównych przedstawicieli flory (mchy, porosty) i fauny 
(ryby, ptaki, ssaki). Stanowiły one odpowiedni zbiór organizmów 
referencyjnych, tak by podjąć próbę całościowej oceny ekosys-
temów (bioróżnorodność w Antarktyce jest mała). Oznaczenie 
radionuklidów antropogenicznych: 137Cs, 90Sr, 238,239+240Pu, 241Am, 
które wniknęły do analizowanych organizmów, pozwoliło osza-
cować moc dawki od ekspozycji wewnętrznej. Na podstawie 
uzyskanych wyników wyznaczono gatunek o szczególnym zna-
czeniu radiologicznym – petrel śnieżny (łac. pagodroma nivea). 

SPEKTROMETRIA CAŁEGO CIAŁA 
W POLSCE – NAUKA, MEDYCYNA, 

DOZYMETRIA
Jakub Ośko

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
e-mail: jakub.osko@ncbj.gov.pl

Podczas prowadzenia prac z  otwartymi źródłami promienio-
wania jonizującego lub w  sytuacjach awaryjnych związanych 
z  uwolnieniem substancji promieniotwórczych do środowiska, 
możliwe jest wniknięcie radionuklidów drogą oddechową lub 
pokarmową do organizmu człowieka.

W celu monitorowania narażenia wewnętrznego stosuje się 
metody in vitro (pomiary aktywności promieniotwórczej w prób-
kach, np. wydalin, pobranych od osoby monitorowanej) lub in vivo 
(bezpośredni pomiar aktywności promieniotwórczej emitowanej 
z ciała człowieka), które ograniczają się praktycznie do monitoro-
wania skażeń wewnętrznych emiterami promieniowania gamma. 
Jednym ze sposobów monitoringu jest pomiar spektrometrycz-
ny całego ciała. W Polsce istnieją dwa urządzenia umożliwiające 
tego rodzaju analizy: w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 
oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Na podstawie pomiarów 

przeprowadzonych przy ich zastosowaniu można nie tylko doko-
nać identyfikacji izotopów gamma-promieniotwórczych, ale tak-
że oszacować pochodzącą od nich obciążającą dawkę efektywną.

Licznik Promieniowania Całego Ciała w NCBJ jest wykorzysty-
wany przede wszystkim do rutynowego monitoringu narażenia 
pracowników NCBJ oraz ZUOP. Oprócz tego prowadzone są na 
nim badania naukowe mające na celu przede wszystkim rozwój 
metod oceny skażeń wewnętrznych. Natomiast Spektrometr 
Całego Ciała w IFJ PAN wykorzystywany jest najczęściej do we-
ryfikacji promieniotwórczych skażeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, fizyków me-
dycznych) mającego kontakt z  radionuklidami podczas terapii 
i diagnostyki, pacjentów poddanych np. terapii 131I, badań prze-
siewowych ludności zamieszkującej teren Małopolski (wolonta-
riusze), badań metodycznych nad właściwą aplikacją spektrome-
trii całego ciała w zależności od profilu projektowanych analiz.

Oba urządzenia stanowią infrastrukturalną bazę Polski na 
wypadek powstania skażeń ludności w razie zdarzeń jądrowych 
(intencyjnych lub nieintencyjnych uwolnień radionuklidów 
o środowiska).

W prezentacji przedstawione zostaną charakterystyki obu 
spektrometrów, zakres ich stosowania, a także możliwości wy-
korzystania w rutynowym monitoringu oraz w celach naukowo-
-badawczych.

OBRAZOWANIE RENTGENOWSKIE 
– NIE TYLKO POMIAR OSŁABIENIA 

PROMIENIOWANIA
Witold Skrzyński

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl

Badania rentgenodiagnostyczne są oparte na pomiarze osłabie-
nia wiązki promieniowania przechodzącej przez tkanki pacjenta. 
Osłabienie wiązki nie jest jednak jedynym efektem oddziaływa-
nia promieniowania w  tkankach. Oprócz osłabienia mamy do 
czynienia m.in. z rozproszeniem (także wstecznym), tworzeniem 
promieniowania charakterystycznego, a nawet zmianą fazy i za-
łamaniem fali elektromagnetycznej.

Możliwość wykorzystania tych zjawisk w  obrazowaniu me-
dycznym jest badana. Zjawisko rozproszenia wstecznego jest 
obecnie wykorzystywane na lotniskach do obrazowania pasaże-
rów w celach kontroli bezpieczeństwa. Pasażer jest skanowany 
wiązką rentgenowską przez kilka sekund, a detektory rejestrują 
promieniowanie rozproszone. Na obrazie widać sylwetkę czło-
wieka i to, co ma na sobie pod ubraniem.

Foton oddziałujący na drodze efektu fotoelektrycznego przeka-
zuje całą swoją energię elektronowi, który jest wybijany z atomu. 
W efekcie w atomie może powstawać promieniowanie charaktery-
styczne. Jeżeli pacjentowi podany zostanie środek kontrastujący 
zawierający pierwiastek o wysokiej liczbie atomowej, to powsta-
jące w nim promieniowanie charakterystyczne może mieć energię 
umożliwiającą jego rejestrację. Teoretycznie więc możliwe obrazo-
wanie koncentracji środka kontrastującego na podstawie rejestra-
cji jego wymuszonej fluorescencji rentgenowskiej.

Wiązka promieniowania rentgenowskiego jest nie tylko stru-
mieniem fotonów, ale i falą, która podczas przechodzenia przez 
tkanki doznaje zmiany fazy i załamania. Umieszczając na drodze 
wychodzącego z pacjenta promieniowania odpowiednio dobra-
ne kratki, można uzyskać obraz zależny od załamania fali. Naj-
większe różnice sygnału w tak uzyskanym obrazie otrzymuje się 
nie w miejscu największej grubości obrazowanej struktury ana-
tomicznej, a na jej krawędziach.

Być może w przyszłości obrazowanie rentgenowskie pozwo-
li na lepsze uwidocznienie tkanek mało różniących się osłabie-
niem promieniowania.
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BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski

ATS Analizy Testy Szkolenia Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze
61-619 Poznań, ul. Naramowicka 144
e-mail: mjedrzejewska@icloud.com

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 
2016 r. nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych oso-
bowych – RODO. Firmy działające na terenie UE, które gromadzą 
dane na temat osób fizycznych, miały czas na wdrożenie zmian do 
dnia 25 maja 2018 r., na podstawie ustawy z  dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. W 2019 r. w Dzienniku Ustaw opu-
blikowano ustawę z  dnia 21 lutego 2019 r. o  zmianie niektórych 
ustaw, w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). Czy te dokumenty wpływają na pracę laborato-
riów pomiarowych? W dobie ustawy o ochronie danych osobowych 
przyjmujemy, że dane przetwarzane w laboratorium to dane, do któ-
rych mamy dostęp podczas pomiarów, czyli dane naszych klientów, 
pracowników. Podczas prezentacji przypomniane zostaną definicje 
danych osobowych. Czym są dane wrażliwe dla klienta i dla labora-
torium, czyli czy wszystkie dane podlegają zachowaniu tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz informacji poufnych zawartych w  ustawie 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. 2018, poz. 419.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i  prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.), ustawie z  dnia 
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1538 z 2005 r.), jaki jest obowiązek klienta do zachowania w ta-
jemnicy informacji poufnych? Co może być informacją poufną? 

ZASTOSOWANIE DOZYMETRII 
RADIOFOTOLUMINESCENCYJNEJ RPLD 

W DOZYMETRII INDYWIDUALNEJ 
I KLINICZNEJ

Joanna Dudała, Olga Fałowska

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: Joanna.Dudala@fis.agh.edu.pl

Promieniowanie jonizujące jest szeroko stosowane w medycynie 
w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Ze względu na bez-
pieczeństwo pacjentów, jak i personelu medycznego, niezwykle 
ważną kwestią jest kontrola jakości związana ze stosowaniem 
promieniowania jonizującego w procedurach medycznych. Jed-
nym z  elementów kontroli jakości są pomiary dozymetryczne. 
Mogą one być przeprowadzane m.in. przy użyciu dozymetrów 
pasywnych, takich jak dozymetry termoluminescencyjne TL, 
optoluminescencyjne (OSL) lub radiofotoluminescencyjne RPL. 

Przedmiotem prezentacji będą dozymetry RPLD na tle po-
zostałych metod pasywnych. Pokazane zostaną główne cechy 
dozymetrów RPLD, które stanowią o ich konkurencyjności. Pre-
zentacja będzie miała charakter przeglądu literaturowego doty-
czącego obecnego stanu wiedzy na temat dozymetrii RPLD oraz 
statusu metody w dozymetrii klinicznej i indywidualnej.

ZASTOSOWANIE TECHNIK OBRAZOWYCH 
W KONTROLI JAKOŚCI AKCELERATORÓW 

MEDYCZNYCH. PORÓWNANIE DWÓCH 
TYPÓW FANTOMÓW DO KONTROLI JAKOŚCI
M. Tumidajewicz, P. Porwoł, K. Czaja, A. Dąbrowska,  
P. Czebek-Szebek, A. Lenart

Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o., 
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Celem prezentacji jest przedstawienie zastosowania technik ob-
razowych w  kontroli jakości akceleratorów medycznych Elekta 
Synergy wraz z  systemami obrazowania MV (iView) i  kV (XVI) 
w Centrum Radioterapii Amethyst oraz porównanie wyników 
kontroli położenia izocentrum uzyskiwanych przy użyciu dwóch 
typów fantomów: fantomu Pentaguide i fantomu Ball Bearing 
stosowanych w kontroli tygodniowej.

W codziennych testach z użyciem technik obrazowych spraw-
dzana jest poprawność działania systemów obrazowania i jakość 
rejestrowanych obrazów. W  kontroli tygodniowej oceniane 
jest położenie izocentrum akceleratora (mechaniczne, promie-
niowania MV i  kV, stołu). W  kontroli czteromiesięcznej zakres 
testów obejmuje m.in.: jednorodność, kontrast, rozdzielczość 
wysoko- i niskokontrastową geometrię obrazu. Techniki obrazo-
we wykorzystuje się również do oceny parametrów statycznych 
i dynamicznych kolimatora wielolistkowego MLC Elekta Agility. 
Testy statyczne pozwalają na sprawdzenie m.in. środka obrazu, 
rotacji kolimatora. W  testach dynamicznych mamy możliwość 
kontrolowania wpływu efektów grawitacyjnych na pozycję 
listków, stałości oraz prędkości ruchu listków MLC dla różnych 
kątów ramienia akceleratora, pozycji listków względem izocen-
trum.

Analiza kontroli codziennych przeprowadzana jest wizualnie 
w sposób jakościowy. W kontroli tygodniowej i czteromiesięcz-
nej analiza jakościowa i  ilościowa uzyskanych w trakcie testów 
obrazów realizowana jest w  programie ARTISCAN, który służy 
do automatycznego obliczania i oceny kontrolowanych parame-
trów w oparciu o zadane kryteria.

W kontroli tygodniowej izocentrum akceleratora początkowo 
wykorzystywany był fantom Pentaguide, który z czasem został 
zastąpiony fantomem Ball Bearing.

Dla fantomu Ball Bearing zaobserwowano zmniejszenie 
rozrzutu wartości wyników w  porównaniu z  fantomem Penta-
guide. W teście izocentrum promieniowania MV średnia wartość 
średnicy sfery izocentrum wynosi 1,95 ± 0,09 mm, natomiast 
dla Pentaguide 1,97 ± 0,23 mm. Podobną zależność uzyskano 
w  przypadku testu izocentrum obrotu stołu; średnia średnica 
sfery wynosi 0,69 ± 0,19 mm, a dla Pentaguide 0,86 ± 0,47 mm. 
Analizie poddano również przesunięcie izocentrów względem 
ich teoretycznego położenia. 

Dla izocentrum promieniowania MV dla fantomu Ball  
Bearing uzyskano średnie wartości przesunięć w  kierunku 
X:  -0,61  ±  0,04  mm, w  kierunku Y: 0,53 ± 0,13 mm, w  kierunku 
Z: 0,07 ± 0,13 mm, natomiast dla Pentaguide odpowiednio -0,53 
± 0,13 mm; 0,47 ± 0,10 mm i 0,00 ± 0,06 mm. Dla izocentrum ob-
rotu stołu dla fantomu Ball Bearing uzyskano średnią wartość 
przesunięcia w kierunku X: -0,28 ± 0,07 mm, w kierunku Y: -0,06 
± 0,20 mm; dla Pentaguide odpowiednio: -0,09 ± 0,40 mm oraz 
-0,08 ± 0,24 mm.

W przypadku fantomu Pentaguide rejestrowano silną zależność 
wyników od jakości obrazu, natomiast zastosowanie fantomu Ball 
Bearing zminimalizowało wpływ artefaktów na wynik testu. Długo-
terminowa analiza wyników może pozwolić w przyszłości na zawę-
żenie przedziału tolerancji dla poszczególnych kontroli.

CO ŁĄCZY BATONA, PIENIĄDZE 
I TELEFON? CZYLI PARĘ SŁÓW 

O DOZYMETRII AWARYJNEJ
Iwona Słonecka

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
e-mail: i.sloneca@clor.waw.pl

Do oceny narażenia osób pracujących z promieniowaniem joni-
zującym powszechnie wykorzystywane są aktywne lub pasywne 
detektory. W przypadku zdarzeń radiacyjnych z udziałem osób 
nieposiadających detektorów wykorzystywana jest dozymetria 
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awaryjna, która ma za zadanie pomóc w  ustaleniu wielkości dawki pochłoniętej 
w organizmie ofiary. Dozymetria awaryjna jest ogólnym pojęciem określającym wa-
chlarz metod służących do oceny dawki, a także odseparowania osób potencjalnie 
narażonych od osób zdrowych, z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użyt-
ku, które pozornie nie są detektorami, a dzięki rozwinięciu metod fizycznych mogą 
posłużyć jako rejestratory dawek. Metody dozymetrii awaryjnej mogą dać odpo-
wiedź o dawce zanim jeszcze zaczną się uwidaczniać skutki napromienienia, co ma 
istotne znaczenie w przypadku podjęcia leczenia i hospitalizacji osoby napromie-
niowanej. Pomiary termoluminescencyjne, optycznie stymulowana luminescencja, 
spektrometria elektronowego rezonansu paramagnetycznego, czy dozymetria 
biologiczna to przykładowe metody, dzięki którym istnieje możliwość sprawdze-
nia dawki, jaką pochłonął badany materiał, a na tej podstawie oszacowanie dawki 
pochłoniętej przez napromieniowaną osobę. Kryształki soli ze słonych przekąsek, 
cukry zawarte w  słodyczach czy układy scalone telefonów komórkowych mogą 
skutecznie posłużyć jako detektory w sytuacjach narażenia na promieniowanie joni-
zujące. Detektorem, który zawsze mamy przy sobie, jest nasze ciało. Promieniowa-
nie jonizujące modyfikuje strukturę żywych komórek, powodując zmiany, które są 
proporcjonalne do pochłoniętej dawki, a z zależności tej korzysta metoda dozyme-
trii biologicznej. Do oszacowania dawki najczęściej wykorzystywana jest łatwa do 
pobrania krew obwodowa. Ale także nasze kości, zęby czy paznokcie, ze względu 
na zawarty w nich hydroksyapatyt, po odpowiedniej obróbce mogą być bardzo sku-
tecznym materiałem dającym informację o zaabsorbowanej dawce. 

W prezentacji przedstawione i opisane zostaną przykładowe metody dozymetrii 
awaryjnej. Zaprezentowane także zostaną przedmioty codziennego użytku, które 
w sytuacji radiacyjnej mogą posłużyć do oceny dawki pochłoniętej.

ZASTOSOWANIE JĄDROWEGO REZONANSU 
MAGNETYCZNEGO W DETEKCJI WIĄZANIA 

TRASTUZUMABU Z KOMÓRKAMI RAKA PIERSI
Zuzanna Bober, Dorota Bartusik-Aebisher 

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej
(Opiekun naukowy: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR)

Metoda obrazowania magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) jest szeroko wy-
korzystywana w diagnostyce klinicznej w badaniach in vivo, metoda cieszy się coraz 
większą popularnością w badaniach naukowych in vitro. 

Analizując typy nowotworów piersi, musimy zwrócić uwagę na znaczenie recep-
torów HER w patogenezie raka. Do rodziny receptorów HER zaliczamy receptory: 
HER1, HER2, HER3, HER4. W badaniach skupiamy się na receptorach HER2 z racji 
tego, że jego nadekspresja znacząco wpływa na agresywność przebiegu choroby 
nowotworowej, a jego nadekspresję stwierdza się aż w 25% przypadków zachoro-
wań. Jednak ten typ raka wykazuje szansę na odpowiedź na terapię z wykorzysta-
niem biologicznego leku Trastuzumab. Niestety nie jest znany dokładny mechanizm 
działania Trastuzumabu, dlatego istotne okazują się badania eksperymentalne 
sprawdzające jego działanie. 

Szczególnie interesujące okazuje się obrazowanie leków biologicznych, takich 
jak na przykład Trastuzumab za pomocą rezonansu magnetycznego. Lek jest prze-
ciwciałem monoklonalnym klasy IgG1, który wykazuje działanie terapeutyczne 
przeciwko dodatniej domenie receptora HER2. Łącząc się z  receptorem, hamuje 
przekazywanie do jądra komórki sygnałów podziałowych, tym samym spowalniając 
rozwój nowotworu. Niezwykle istotne okazują się wczesna diagnostyka i wdroże-
nie odpowiedniego schematu leczenia oraz monitorowanie stosowanych terapii 
w jak najwcześniejszym stadium raka. W tym celu proponujemy wdrożenie badań 
eksperymentalnych in vitro z wykorzystaniem metody rezonansu magnetycznego 
oraz opracowaniu i optymalizacji hodowli komórkowych raka piersi 3D. Pomiary zo-
staną wykonane metodą rezonansu przy optymalnie dobranym protokole badania, 
co pozwoli na obrazowanie na poziomie komórkowym. Wykonanie serii pomiarów 
z odpowiednio dobranymi czasami TR i TE pozwala na wyznaczenie na podstawie 
otrzymanych obrazów stałych czasowych relaksacji. 

Pomiary czasów relaksacji T1 i T2 [1] umożliwiają jakościowe i  ilościowe monito-
rowanie kondycji komórek oraz ocenę efektywności działania leku [2, 3] w hodowli 
komórkowej poprzez porównanie wartości czasów relaksacji podłużnej oraz po-
przecznej. W  przypadku czasu relaksacji T1 mówimy o  oddziaływaniach spin-sieć, 
jest on czasem potrzebnym na uzyskanie 63% magnetyzacji całkowitej stanu pod-
stawowego. Natomiast czas relaksacji T2 możemy scharakteryzować przez stałą cza-
sową procesu relaksacji spinowej, oddziaływanie spin-spin. Czas T2 to czas zaniku 
relaksacji poprzecznej o 63% od wartości maksymalnej.

DNA aplikacji 
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generacji
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Dzięki zastosowaniu bioreaktora możliwa jest hodowla komó-
rek 3D, co może przyczynić się do rozwoju badań naukowych. 
Wstępne badania pokazują, że zastosowanie obrazowania me-
todą rezonansu magnetycznego do badań eksperymentalnych 
in vitro nad substancjami farmaceutycznymi daje zadowalające 
różnice intensywności sygnału, dlatego istotnym okazuje się 
wdrożenie badań in vitro, a następnie przeniesienie ich do badań 
in vivo.
Literatura:
1. Z. Bober, D. Aebisher, A. Truszkiewicz, Ł. Ożóg, D. Bartu-

sik-Aebisher: The usefulness of relaxation time using MRI me-
asurements, European Journal of Clinical and Experimental 
Medicine, 16 (3), 2018, 224-227.

2. Z. Bober, D. Aebisher, J. Tabarkiewicz, W. Guz, P. Tutka, 
D.  Bartusik-Aebisher: Investigation of pharmaceuticals by 
nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy, Eu-
ropean Journal of Clinical and Experimental Medicine, 
15 (2), 2017, 110-119.

3. Z. Bober, D. Aebisher, P. Tutka, D. Bartusik-Aebisher: Appli-
cation of MRI to the study of pharmaceuticals. The Essential 
Guide to Magnetic, New York: Nova Science Publishers, 
2018, 63-95.

OCENA PRZYDATNOŚCI 
NIEKONWENCJONALNYCH METOD 

GENEROWANIA I WYKRYWANIA 1O2 
W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ PRZEZ 
ZASTOSOWANIE MAGNETYCZNEGO 

REZONANSU JĄDROWEGO
Łukasz Ożóg, David Aebisher

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Zakład Fotomedycyny i Chemii 
Fizycznej
 (Opiekun naukowy: dr hab. n. med. David Aebisher, Prof. UR)

Terapia fotodynamiczna (ang. Photodynamic therapy – PDT) jest 
procedurą, która umożliwia indukowanie reakcji fotochemicz-
nych, wynikających z  aktywacji światem wcześniej podanego 
fotouczulacza, bezpośrednio w obszarze zmian patologicznych. 
Reaktywna forma tlenu 1O2 generowana podczas użycia PDT, 
jaką jest singletowy tlen, reaguje ze składnikami komórkowy-
mi, powodując uszkodzenie komórek i  ostatecznie ich śmierć 
[Ożóg i Aebisher 2018]. Ze względu na bardzo krótki czas życia 
1O2 (rzędu µs) oraz krótki dystans dyfuzji, w PDT istotne jest, aby 
generowanie 1O2 nastąpiło możliwie jak najbliżej komórki nowo-
tworowej. 

W naszym projekcie badawczym ograniczenie to będzie roz-
wiązane przez optymalizację nowej generacji fotouczulaczy, 
które mogą fluoryzować widzialne światło, potrzebne do ich 
wzbudzenia w  głębokiej tkance i  w  ten sposób zwiększyć głę-
bokość penetracji tkanki przez tlen singletowy. Do generowania 
1O2 chcemy wykorzystać metodę opartą na chemiluminescencji, 
która umożliwi wyeliminowanie zewnętrznego źródła światła.

W prowadzonych badaniach nad PDT wykorzystywana jest 
technika kontrastowa rezonansu magnetycznego (MRI) o  na-
zwie TOLD – Tissue Oxygenation Level Dependent Contrast 
MRI, która umożliwia pomiar zużycia tlenu podczas procesu fo-
todynamicznego [Ożóg i in. 2019]. 

W prowadzonych eksperymentach stosowane są pułapki tle-
nu singletowego w celu pomiaru generacji i zużycia tlenu w pro-
cesach fotodynamicznych prowadzonych w fantomach wodnych 
oraz w wycinkach zdrowej i chorej tkanki. Przy użyciu TOLD MRI 
dokonuje się pomiaru zużycia tlenu po ekspozycji na promie-
niowanie laserowe w  wodnych roztworach zawierających fo-
touczulacz i  pułapki tlenu singletowego (takie jak metionina). 

Kliniczny rezonans magnetyczny wykorzystywany jest do po-
miaru czasów relaksacji podłużnej spin-sieć (T1) oraz poprzecz-
nej spin-spin (T2) w roztworze wodnym oraz wyciętych tkankach 
krtani, nasycanych roztworem różu bengalskiego (pełniącego 
rolę fotouczulacza) oraz tlenem, a następnie poddane PDT. Do 
oceny skuteczności działania metody chemicznej generacji 1O2 
zastanie wykorzystany system urządzeń, w tym spektrometr flu-
orescencyjny do pomiaru czasów życia fluorescencji, pomiarów 
fosforescencji, detekcji tlenu singletowego oraz czas życia tlenu 
singletowego.

Wstępne wyniki czasów relaksacji T1 roztworów wodnych 
z dodatkiem różu bengalskiego wykazują wzrost T1 po naświe-
tlaniu. Wzrost czasu T1 obserwowany jest również w badanych 
tkankach krtani po 20 minutach ekspozycji na światło widzialne.

Monitorowanie zmian stężenia tlenu podczas akcji fotodyna-
micznej w tkance za pomocą MRI ma potencjał do ilościowego 
oszacowania akcji terapii fotodynamicznej w komórkach.

Terapia fotodynamiczna umożliwia zabijanie komórek no-
wotworowych poprzez wykorzystanie fotogenerowanych re-
aktywnych form tlenu 1O2 do celowanego i  zlokalizowanego 
uszkodzenia komórek nowotworowych.
Literatura
Ł. Ożóg, D. Aebisher: Methods of singlet oxygen generation and detection 

for understanding photodynamic processes, Eur. J. Clin. Exp. Med., 16 
(3), 2018, 228-232.

Ł. Ożóg, W. Domka, A. Truszkiewicz, J. Tarbarkiewicz, D. Aebisher: Monito-
ring photodynamic oxygen consumption by endogenous oxygen contrast 
MRI, Photodiagnosis Photodyn Ther. 25, 2019, 492-498.

SPEKTROSKOPIA I CZASY RELAKSACJI 
MAGNETYCZNEGO REZONANSU 

JĄDROWEGO IN VITRO JAKO ŚRODEK  
DO CHARAKTERYZACJI NOWOTWORÓW 

NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM
Adrian Truszkiewicz, Dorota Bartusik-Aebisher

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny
(Opiekun naukowy: dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, Prof. UR)

Rezonans magnetyczny jest podstawowym narzędziem dia-
gnostycznym w medycynie. Jego możliwości zastosowania jako 
narzędzia badawczego sięgają w znacznie rozleglejsze obszary 
biologii, chemii, jak również nauk im pokrewnych. Czasy relak-
sacji są jednymi z  podstawowych parametrów, jakie charakte-
ryzują tkanki w  rezonansie magnetycznym. Ich zmiana powo-
duje zwiększanie bądź zmniejszanie kontrastu w obrazowanych 
strukturach i tkankach, co pozwala na ich różnicowanie oraz dia-
gnostykę schorzeń. 

Niniejsza praca ukazuje metodą pomiaru czasów T1 i T2 wraz 
z  przedstawieniem wstępnych wyników badań. Ukazane są 
w niej wyniki badań najpierw fantomów dla analizy poprawności 
działania algorytmów, a w dalszej części wyniki pomiarów cza-
sów T1 i T2 w hodowli komórkowej. Pomiary tych parametrów 
są narażone na dużą liczbę czynników zakłócających. Wyniki 
wskazują na duży wpływ metodyki prowadzenia pomiaru, jak 
również samej analizy otrzymanych obrazów. Na wynik ma rów-
nież wpływ sama wielkość obiektu, temperatura, jak również 
dobór parametrów obrazowania. 
Literatura
1. A. Truszkiewicz, D. Bartusik-Aebisher: Pomiar czasów relaksacji t1 i t2 

w rezonansie magnetycznym, Konferencja Młodych Naukowców, Rze-
szów 2019.
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fatigue measured by functional MRI, European Journal of Clinical and 
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Program zapewnienia kontroli jakości  
w medycynie nuklearnej.  

Testy podstawowe kontroli jakości 
planarnych kamer scyntylacyjnych  

oraz kamer SPECT i SPECT/CT
Quality Assurance in Nuclear Medicine.  

Routine tests of quality control of scintillation planar 
cameras and SPECT and SPECT/CT systems 

Krzysztof Matuszewski1, Hubert Szweda1, Paulina Cegła2
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Streszczenie

Regulacje prawne oraz zalecenia obligujące do tworzenia 

systemu kontroli jakości w  medycynie nuklearnej mają na 

celu zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości badań diagno-

stycznych. Podstawowe testy kontroli jakości są ważną częścią 

rutynowej pracy klinicznej. Celem niniejszej pracy jest przedsta-

wienie procedur testów podstawowych kontroli jakości dla pla-

narnych kamer scyntylacyjnych oraz systemów SPECT i SPECT/CT. 

Słowa kluczowe: planarna kamera scyntylacyjna, SPECT, 

SPECT/CT, system kontroli jakości w medycynie nuklearnej, po-

ziom tła, okno energetyczne, jednorodność przestrzenna, po-

łożenie środka obrotu, rozdzielczość i  liniowość, dopasowanie 

cięć, fantom Jaszczaka

Abstract

Regulations and recommendations that oblige to create 

a system of quality assurance in nuclear medicine, provide 

a  sufficient level of quality diagnostic tests. The basic quality 

control tests are important part of routine clinical work. The aim 

of the work is to present quality control procedures for planar 

cameras and SPECT and SPECT/CT systems.

Key words: planar scintilation camera, SPECT, SPECT/CT, quali-

ty control system in nuclear medicine, background, energy win-

dow setting, field uniformity, center of rotation (COR), resolu-

tion and linearity, SPECT/CT alignment, Jaszczak phantom 
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Wprowadzenie

Osiągnięcie i utrzymanie wysokich standardów w praktyce me-

dycyny nuklearnej, podobnie jak w innych specjalnościach, które 

oparte są na zaawansowanych technologiach, wymaga zastoso-

wania odpowiedniego programu zapewniania jakości. System 

kontroli powinien obejmować wszystkie aspekty wpływające 

na jakość przeprowadzanych badań i stanowić integralną część 

pracy klinicznej w zakładach medycyny nuklearnej. Polskie pra-

wodawstwo formułuje wymagania dotyczące kontroli jakości 

planarnych kamer scyntylacyjnych oraz kamer SPECT i  SPECT/

CT, wskazując zakres oraz częstotliwość wykonywania testów 

podstawowych (Tabela 1) oraz specjalistycznych wymienionych 

urządzeń [2]. 
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Tabela 1 Zestawienie podstawowych testów kontroli jakości dla kamer planarnych 

oraz kamer SPECT i SPECT/CT 

LP. NAZWA TESTU CZĘSTOTLIWOŚĆ  
WYKONYWANIA

1. Kontrola położenia okna 
energetycznego na fotoszczycie

w dniu przed badaniami 
z użyciem danego radionuklidu

2. Ocena tła

codziennie3. Wizualna kontrola kolimatora

4. Jednorodność przestrzenna 
detektora

5. 
Jednorodność przestrzenna 
zewnętrzna detektora dla dużej 
liczby zliczeń

co miesiąc

6. Położenie środka obrotu co 3 miesiące

7. Rozdzielczość przestrzenna  
i liniowość detektora

co 6 miesięcy
8. Dopasowanie cięć tomograficznych 

uzyskanych technikami SPECT i CT

9. Całościowe działania systemu 
obrazowania co 12 miesięcy

Źródło: [2].

Czynności obejmujące wykonanie testów podstawowych kon-

troli jakości powinny być przeprowadzane przez personel obsłu-

gujący aparaturę we współpracy z  fizykami medycznymi oraz 

pracownikami serwisu technicznego. Testy podstawowe powin-

ny być wykonywane regularnie, aby zapewnić optymalną wydaj-

ność urządzenia przez cały czas jego użytkowania. Wyniki tych 

testów powinny być starannie zapisywane i analizowane w celu 

wykrycia pogorszenia się działania urządzenia w czasie i podję-

cia odpowiednich działań naprawczych. Zgodnie z wymaganiami 

systemu zarządzania jakością w medycynie nuklearnej rutynowe 

testy powinny być wykonywane zgodnie z  ustaloną procedurą 

lub instrukcją, aby zachować powtarzalność i porównywalność 

wyników. Sukces programu zapewnienia kontroli jakości zale-

ży przede wszystkim od zrozumienia zasadności prowadzenia 

kontroli jakości oraz podstaw fizycznych badanych parametrów, 

jasnego podziału obowiązków, przestrzegania harmonogramów 

i  procedur wykonywania testów, a  także monitorowania wyni-

ków. W pracy przedstawiono ogólne wytyczne w zakresie wyko-

nywania podstawowych testów kontroli jakości planarnych ka-

mer scyntylacyjnych oraz kamer SPECT i SPECT/CT, które mogą 

być przydatne dla osób odpowiedzialnych za program kontroli 

jakości oraz wykonujących testy kontroli jakości. W  przypadku 

kamer SPECT/CT nie poruszono zagadnień związanych z testo-

waniem modułu CT. Stanowią one obszerny materiał wykracza-

jący poza ramy tej pracy. Ujęto jedynie wytyczne dla testu dopa-

sowania cięć wykonanego technikami SPECT/CT.

Wizualna kontrola kolimatora

Kontrola wzrokowa kolimatora powinna poprzedzać przepro-

wadzenie innych testów kontroli jakości, jak i  rozpoczęcie pracy 

klinicznej na gamma kamerze. Niejednokrotnie w trakcie kontroli 

wizualnej można ujawnić oczywiste wady, które mogą zagrozić 

bezpieczeństwu pacjenta i  personelu lub mogą obniżyć jakość 

obrazowania systemu. Kolimatory można łatwo uszkodzić przez 

nieostrożne obchodzenie się z  nimi, np. uderzając nimi w  stół 

lub upuszczając na nie ciężkie przedmioty. Oznaki wgnieceń lub 

zarysowania mogą wskazywać na mechaniczne uszkodzenia ko-

limatora, a  plamy na jego powierzchni mogą być oznaką zanie-

czyszczenia, które może wprowadzać artefakty na obrazach [1]. 

Każdego dnia należy przeprowadzić ogólną kontrolę wzrokową 

kolimatorów w celu wykrycia wszelkich wad mogących zagrażać 

bezpieczeństwu pacjenta i personelu. Wymagane jest, aby w oce-

nie wizualnej nie występowały zewnętrzne ślady uszkodzeń koli-

matorów [2, 3]. Stare uszkodzenia powinny być oznaczone. Jeżeli 

na powierzchni kolimatora obecne są nowe wgniecenia, zadrapa-

nia lub plany, należy wykonać pomiar poziomu tła i kontrolę jed-

norodności zewnętrznej. Pozytywny wynik tych testów pozwala 

na użycie danego kolimatora do obrazowania pacjenta. 

Ocena tła

Promieniowanie tła oraz szum detektora mogą powodować za-

kłócenia w trakcie rejestrowania obrazów przez gamma kamerę, 

ograniczając zdolność pomiaru niskich aktywności. Podwyższo-

ne promieniowanie tła może być spowodowane zanieczyszcze-

niem detektora lub kolimatora materiałem radioaktywnym lub 

obecnością odsłoniętych źródeł promieniowania oraz innych 

urządzeń generujących promieniowanie [4]. 

Procedura oceny tła powinna być przeprowadzona codzien-

nie przed rozpoczęciem pracy klinicznej gamma kamery dla 

najczęściej stosowanego okna o niskiej energii  [2]. W tym celu 

należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne otwarte 

źródła promieniowania. Następnie należy zamontować żąda-

ne kolimatory na głowicy detektora oraz wybrać standardową 

orientację oraz położenie detektorów i  ustawić je w  kierunku 

stołu. Wykonać akwizycję tła w przedziale czasu 100 s i ocenić 

wizualnie zebrane obrazy [4]. W  wizualnej ocenie zliczenia po-

winny być rozmieszczone równomiernie na obrazie (Rys. 1) [2]. 

Rys. 1 Równomierne rozmieszczenie zliczeń na obrazie tła zarejestrowanym przez 

detektor gamma kamery

Źródło: Materiał własny. 

Obecność na obrazie tła obszarów o  znacznie zwiększonej 

liczbie zliczeń może wskazywać na zanieczyszczenie radioak-

tywne urządzenia lub jego otoczenia (Rys. 2). Zanieczyszczenie 
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może dotyczyć samego urządzenia (detektora lub kolimatora), 

łóżka pacjenta, podłogi, kosza na odpady, a nawet osoby prze-

prowadzającej test. Jeżeli wynik testu jest nieprawidłowy, to 

po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma źródeł promieniowania, 

należy powtórzyć test. Jeżeli zostanie wykryte zanieczyszcze-

nie, po jego usunięciu i  uzyskaniu pozytywnego wyniku testu 

można przejść do pracy klinicznej, o  ile nie zostały zanieczysz-

czone bezpośrednio detektor lub kolimator gamma kamery. 

Alternatywnie test zakończony niepowodzeniem może wska-

zywać na usterkę elektryczną urządzenia. Jeżeli zachodzi takie 

podejrzenie, należy poinformować o tym fakcie przedstawicieli 

serwisu [4]. 

Kontrola położenia okna 
energetycznego na fotoszczycie

Jedną z codziennych procedur kontroli jakości jest weryfikacja 

centralnego położenia okna energetycznego w głównym foto-

piku radionuklidu. Test należy wykonać dla wszystkich energii 

radionuklidów lub energii zbliżonych, które będą stosowane 

danego dnia w pracy klinicznej [2]. Szczególnie w starszych apa-

ratach dopasowanie okna energetycznego do fotopiku może się 

zmienić między innymi z powodu niewielkich zmian wysokiego 

napięcia, dryfu fotopowielacza lub zmian temperatury [1]. Nie-

odpowiednie wycentrowanie okna energetycznego powoduje 

przesunięcie fotopiku systemu oraz całego okna w inny zakres 

energii, co wpływa bezpośrednio na rejestrowaną liczbę zliczeń 

fotonów (Rys. 3). 

Prowadzi to także do zniekształcenia wyników badania przez 

analizator energii, który wytwarza sygnał na wyjściu tylko i wy-

łącznie dla zarejestrowanych fotonów, których energia mieści 

się w  ustalonym oknie energetycznym [7]. Obrazy uzyskiwane 

w  nieprawidłowo wycentrowanym oknie mogą zawierać arte-

fakty [8]. Jeżeli środek okna energetycznego jest przesunięty 

w  zakres wyższych energii względem pierwotnego fotopiku 

radionuklidu, znaczna liczba fotonów może nie być zarejestro-

wana podczas akwizycji. Zmniejszenie gęstości informacji (licz-

by zliczeń) utrudnia odpowiednią diagnozę. Z kolei przesunięcie 

okna w zakres niższych energii wpływa na zwiększoną rejestra-

cję rozproszonych fotonów. Rezultatem jest pogorszenie jakości 

obrazu, rozmycie ostrych krawędzi oraz obniżenie kontrastu [9].

W celu przeprowadzenia testu niezbędne jest użycie źródła 

z izotopem jednopikowym najczęściej stosowanym w pracy kli-

nicznej. Jeżeli najczęściej wykorzystywanym do badań izotopem 

jest Tc-99m (140 keV), należy przygotować źródło punktowe 

tego izotopu lub wykorzystać źródło płaskie Co-57 (122 keV), 

które jest tzw. źródłem pozornym (ang. mock source) technetu 

o zbliżonej energii. Przed rozpoczęciem procedury należy usu-

nąć wszystkie możliwe otwarte źródła promieniowania mogące 

znajdować się w pobliżu urządzenia [10]. Następnie źródło umie-

ścić w polu widzenia detektorów. W oprogramowaniu systemu 

wybrać izotop, dla którego należy dokonać sprawdzenia. W mo-

dzie spektralnym kamery sprawdzić na podglądzie widma, czy 

środek okna energetycznego pokrywa się z maksimum fotopiku 

(Rys. 4). 

Rys. 2 Obraz zliczeń tła z detektora gamma kamery z obecnymi obszarami zwiększo-

nej liczby zliczeń spowodowanymi zanieczyszczeniem kolimatora 

Źródło: Materiał własny. 

Rys. 3 Zależność względnej liczby zliczeń od położenia i szerokości okna dla energii Tc-99m 

Źródło: [6].

Rys. 4 Ocena położenia okna energetycznego na fotoszczycie 

Źródło: Materiał własny. 
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Jeżeli różnica położenia okna (piku systemu) i  piku izotopu 

przekracza wartość podaną przez producenta gamma kamery, 

należy dokonać korekcji położenia okna energetycznego [2]. 

Jeżeli zaś pik izotopu znajduje się poza oknem energetycznym 

konieczne jest wykonanie kalibracji energetycznej. 

Jednorodność przestrzenna detektora

Interpretacja obrazów klinicznych pozyskiwanych za pomocą 

gamma kamery opiera się na założeniu, że obserwowane różnice 

wynikają tylko i wyłącznie z różnic dystrybucji radiofarmaceuty-

ka w ciele pacjenta, a nie z  różnic wprowadzanych przez samą 

gamma kamerę [1]. Jednorodność detektora jest jednym z naj-

bardziej wrażliwych parametrów na zmiany wydajności systemu 

obrazowania. 

Istnieją trzy główne przyczyny niejednorodności:

 – nieliniowości przestrzenne powodujące lokalne zmiany gę-

stości zliczeń, które są skutecznie korygowane przez spraw-

nie działające układy korekcji liniowości;

 – zależność wielkości sygnału energii od pozycji oddziaływa-

nia w  krysztale, której przyczyną mogą być lokalne zmiany 

kryształu w wytwarzaniu światła i jego transmisji do fotopo-

wielacza, jak również zmiany w  wykrywaniu sygnału przez 

fotopowielacz. Wykorzystanie cyfrowych obwodów elektro-

nicznych przemnażających sygnał z  detektora przez współ-

czynniki z  tabeli korekcji energii pozwalają na ograniczenie 

wpływu tego czynnika na obniżenie niejednorodności;

 – lokalne zmiany wydajności absorpcji promieniowania X lub 

gamma spowodowane wadami produkcyjnymi lub uszko-

dzeniem kolimatora [11].

Stąd test jednorodności przestrzennej detektora sprawdza-

jący odpowiedź kamery scyntylacyjnej na przestrzennie jed-

norodny strumień padających fotonów w  polu widzenia jest 

jednym z najważniejszych testów kontroli jakości gamma kamer 

i  powinien być przeprowadzany codziennie oraz po każdej na-

prawie kamery [10]. Test jednorodności powinien być wykonany 

dla wszystkich radionuklidów stosowanych danego dnia. Jeżeli 

producent gwarantuje zachowanie jednorodności na podstawie 

przeliczania map korekcyjnych dla 99mTc, można odstąpić od wy-

konywania tego testu dla innych nuklidów [2]. 

Prawidłowe wykonanie testu jednorodności przestrzennej 

pozwala systemowi gamma kamery na identyfikację obszarów, 

w których liczba zliczeń różni się znacznie od średniej liczby zli-

czeń na całym detektorze, a następnie na określenie korekty dla 

każdego piksela, która zostanie użyta w  obrazowaniu klinicz-

nym. Dane korekcyjne przechowywane są w  macierzy korekcji 

jednorodności [8].

Wykonując test codzienny, możliwa jest ocena jednorodności 

przestrzennej wewnętrznej lub zewnętrznej [2]. Na ogół można 

jednocześnie użyć obu detektorów do wykonania akwizycji ob-

razów do testowania jednorodności pola. Jednak w niektórych 

ośrodkach ograniczenia wynikające z  wielkości pomieszcze-

nia lub z  konfiguracji detektorów uniemożliwiają to. W  takim 

wypadku należy użyć procedury akwizycji obrazów w trybie de-

tektora pojedynczego i powtórzyć akwizycję dla każdego z de-

tektorów [12]. 

Do wykonania testu jednorodności wewnętrznej niezbędne 

jest źródło punktowe 99mTc o aktywności 10-40 MBq (0,2-1,0 mCi) 

w objętości mniejszej niż 0,1 ml w strzykawce (Rys. 5). 

Rys. 5 Źródło punktowe w strzykawce 

Źródło: Materiał własny. 

Aby przeprowadzić test jednorodności wewnętrznej, należy 

usunąć kolimator z głowicy detektora. Źródło punktowe umie-

ścić w dedykowanym uchwycie tak, aby znajdowało się central-

nie w stosunku do środka detektora w odległości około pięcio-

krotnie większej od wymiaru pola widzenia detektora 5 x FOV 

(ang. Field of View – pole widzenia, obszar ograniczony przez 

kolimator). Niektóre gamma kamery wymagają umieszczenia 

maski ołowianej wokół krawędzi kryształu, która zapobiega 

oddziaływaniu promieniowania gamma z jego krawędzią, powo-

dując powstanie na krawędzi pola widzenia gorących brzegów. 

Następnie sprawdzić dopasowanie środka okna energetyczne-

go do fotopiku radionuklidu, po czym przeprowadzić akwizycję 

obrazów dla liczby zliczeń 2 x 106 w przypadku kamer o małym 

polu widzenia lub 5 x 106 dla kamer o dużym polu widzenia z pro-

stokątnymi detektorami [4]. 

Zaletą testu jednorodności wewnętrznej jest ocena syste-

mu za pomocą izotopu, który jest używany w  większości ba-

dań klinicznych. Wykonanie testu jednorodności wewnętrznej 

ma jednak wiele wad. Przede wszystkim test ten nie sprawdza 

niejednorodności wprowadzonych przez kolimatory, co jest 

szczególnie ważne dla systemów SPECT. Ponadto w  przypad-

ku niektórych systemów z  wieloma detektorami wykonanie 

wewnętrznej kontroli jednorodności może być znacznie utrud-

nione ze względu na geometrię urządzenia [13]. Zdejmowanie 

kolimatorów z  detektora może prowadzić do ich uszkodzenia 

na skutek kolizji ze stołem lub wózkiem na kolimatory. Wreszcie 

usunięcie kolimatora niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia odsło-

niętego kryształu [10].

W celu oceny jednorodności przestrzennej zewnętrznej nie-

zbędne jest źródło płaskie 57Co o aktywności od 200-400 MBq 

(5-10 mCi) lub fantom płaski napełniony roztworem wodnym 
99mTc o  aktywności od 200-400 MBq (5-10 mCi), o  powierzchni 

użytkowej co najmniej takiej, jak powierzchnia użytkowa pola 

widzenia kamery [4, 12]. Kolimator należy zamontować na gło-

wicy detektora. Fantom lub źródło płaskie umieścić co najmniej 

10 cm od powierzchni kolimatora (Rys. 6). 
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Rys. 6 Ułożenie źródła płaskiego 57Co w teście jednorodności zewnętrznej jednocześnie 

dla dwóch detektorów z zachowaniem odległości źródło-detektor przynajmniej 10 cm 

Źródło: Materiał własny. 

Następnie sprawdzić dopasowanie środka okna energetycz-

nego do fotopiku radionuklidu, po czym przeprowadzić akwizy-

cję obrazów dla liczby zliczeń 2 x 106 w przypadku kamer o ma-

łym polu widzenia lub 5 x 106 dla kamer o dużym polu widzenia 

z prostokątnymi detektorami [4]. 

Testowanie jednorodności zewnętrznej w  systemach z  prze-

ciwstawną podwójną głowicą umożliwia akwizycję obrazów 

jednocześnie na obu detektorach, co znacznie skraca czas po-

trzebny na wykonanie testów kontroli jakości. Stosowanie źródła 

płaskiego 57Co wymaga jego wymiany co ok. 2 lata. Wpływa to 

znacznie na podwyższenie kosztów finansowych kontroli jakości. 

Ponadto nowe źródła 57Co zawierają niewielkie ilości 56Co i 58Co, 

o krótszym okresie półtrwania (ok. 70-80 dni), emitujące promie-

niowanie gamma o wysokiej energii (> 500 keV) [14]. Może to po-

wodować pojawienie się niejednorodności podczas pierwszych 

kilku miesięcy użytkowania źródła. Z kolei stosowanie płaskiego 

fantomu napełnionego roztworem 99mTc wiąże się z narażeniem 

na promieniowanie podczas przygotowywania źródła. Ponadto 

możliwe jest wystąpienie pęcherzyków powietrza wewnątrz źró-

dła, jak również słabe wymieszanie izotopu [10].

Po przeprowadzeniu akwizycji, zarówno wewnętrznej, jak 

i  zewnętrznej, należy ocenić wizualnie rozmieszczenie zliczeń. 

Nie powinny występować obszary niejednorodne z  wyraźnymi 

lokalnymi maksimami, minimami i gradientami [2].

Jednorodność przestrzenna zewnętrzna 
detektora dla dużej liczby zliczeń

Test jednorodności przestrzennej zewnętrznej detektora dla du-

żej liczby zliczeń należy wykonać w sposób opisany powyżej jak 

dla przeprowadzenia testu jednorodności przestrzennej detek-

tora. Należy zwrócić jednak uwagę na kilka ważnych aspektów. 

Po pierwsze, należy zarejestrować obrazy o dużej liczbie zli-

czeń, co oznacza, że w każdym pikselu należy zarejestrować ok. 

10 000 zliczeń, co daje ok. 30-40 mln zliczeń dla macierzy obra-

zowej 64 x 64 i powyżej 100 mln zliczeń dla macierzy obrazowej 

128 x 128 [2]. 

Rys. 7 Schematyczny opis pola widzenia (FOV), centralnego pola widzenia (CFOV) 

i użytecznego pola widzenia (UFOV) 

Źródło: Materiał własny. 

Jednorodność przestrzenna całkowa pozwala określić zmien-

ność ilości zliczeń zarejestrowanych przez detektor, dla zdefi-

niowanej powierzchni detektora, dla jednorodnego strumienia 

promieniowania gamma, który pada na obszar UFOV kamery 

i wyraża się ją wzorem: 

JEDNORODNOŚĆCAŁKOWA = 100 * 
ZMAX – ZMIN

ZMAX + ZMIN

,

gdzie ZMAX, ZMIN – odpowiednio maksymalna i minimalna liczba 

zliczeń zarejestrowana przez detektor na zdefiniowanej po-

wierzchni [15].

Z kolei jednorodność przestrzenna różniczkowa jest miarą 

zmienności ilości zliczeń zarejestrowanych przez detektor dla 

zdefiniowanej odległości i można ją opisać wzorem:

JEDNORODNOŚĆRÓŻNICZKOWA = 100 * 
ZMAX – ZMIN

ZMAX + ZMIN

,

gdzie ZMAX, ZMIN – odpowiednio maksymalna i minimalna liczba 

zliczeń zarejestrowana przez detektor na zdefiniowanej odle-

głości 5 kolejnych pikseli na obrazie [4].

Algorytm do oceny jednorodności przestrzennej analizuje 

obszar całej matrycy danych zawierający zliczenia. Oceniana 

jest maksymalna i minimalna liczba zliczeń w obszarach o okre-

ślonym polu oraz na odległościach 5 kolejnych pikseli dla każdej 

możliwej kombinacji położenia analizowanych obszarów i odcin-

ków na matrycy danych (Rys. 8). Następnie szukane jest najwięk-

sze odchylenie, które wyrażane jest wyżej opisanymi formuła-

mi. W ocenie ilościowej jednorodność całkowa wyznaczona dla 

UFOV i CFOV powinna wynosić maksymalnie 5% [2].

Po drugie, należy przeprowadzić nie tylko ocenę jakościową, 

ale i ilościową analizowanej jednorodności – obliczyć jednorod-

ność całkową i różniczkową dla UFOV i CFOV. UFOV (ang. useful 

field of view) to użyteczne pole widzenia kamery stanowiące ob-

szar detektora ograniczony maską ołowianą wykorzystywany do 

obrazowania. UFOV po ograniczeniu obszaru do 75% jego wy-

miarów liniowych stanowi CFOV (ang. central field of view), czyli 

centralne pole widzenia detektora (Rys. 7) [4].
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Rys. 11 Wykreślone położenie źródła punktowego jako funkcji położenia głowicy kamery. Panel górny: wykres obra-

zu źródła w kierunku y (równoległym do osi długiej stołu). Panel dolny: wykres obrazu źródła w kierunku x (prostopa-

dłym do osi długiej stołu). Panele po prawej stronie: wykres niezgodności COR 

Źródło: [18]. 

Położenie środka obrotu

Głowica gamma kamery z detektorami powinna obracać się wo-

kół osi obrotu AOR (ang. axis of rotation), tak że detektory powin-

ny kreślić w przestrzeni idealny okrąg lub elipsę oraz pozostawać 

prawie dokładnie ustawione w  swoich przeciwnych pozycjach. 

Obraz projekcji osi obrotu (AOR) nazywa się środkiem obrotu 

COR (ang. center of rotation) [8]. Lokalizacja COR (położenia rzutu 

AOR na macierz pikseli w obrazie planarnym) w każdym z obrazów 

projekcyjnych musi być znana, aby poprawnie obliczyć trójwymia-

rowy rozkład aktywności z obrazów projekcyjnych [16]. W idealnej 

sytuacji COR powinien pokrywać się z  osią obrotu detektorów 

(Rys. 9A). Możliwe jest jednak wystąpienie niewspółosiowości 

COR z  AOR, czyli ze środkami obrazów projekcyjnych. Niezgod-

ność może mieć podłoże mechaniczne, np. głowica gamma ka-

mery może nie być dokładnie wyśrod-

kowana w suwnicach, detektory mogą 

nie być równoległe do osi obrotu lub 

elektroniczne (błędy w  przetworniku 

analogowo-cyfrowym, zmiany wzmoc-

nienia itp.) [12]. 

Niewspółosiowość środka obrotu 

(COR) może być taka sama we wszyst-

kich obrazach projekcyjnych z  poje-

dynczej głowicy gamma kamery lub 

może się różnić w  zależności od kąta 

obrazu projekcji. Niezgodności te 

prowadzą do utraty rozdzielczości 

przestrzennej, zmniejszenia kontrastu 

na skutek rozmycia obrazu oraz znie-

kształceń w  zrekonstruowanych war-

stwach [17].

Test sprawdzający położenie środka 

obrotu należy wykonywać dla wszyst-

kich kolimatorów stosowanych w pra-

cowni i kątów wzajemnego ustawienia 

detektorów z  częstotliwością raz na 

kwartał [2]. 

Rys. 8 Obraz do oceny jednorodności pozyskany na gamma kamerze (lewa strona). Zaznaczone położenie 

obszarów zawierających piksel o najmniejszej liczbie zliczeń (mały okrąg) oraz największej liczbie zliczeń (duży 

okrąg) niezbędne do wyznaczenia jednorodności całkowej oraz odcinków pikseli, w których różnica liczby zli-

czeń jest najmniejsza i największa odpowiednio w UFOV (rysunek po lewej stronie) i CFOV (rysunek po prawej 

stronie). Obraz do oceny jednorodności z CFOV wygładzony za pomocą filtra punktowego 

Źródło: Materiał własny. 

Rys. 9 A - Obraz idealnej kołowej ścieżki obrotu głowic kamery. Przewidywany śro-

dek obrotu COR jest wyrównany z rzeczywistym (mechanicznym) COR. W tym przy-

padku COR pokrywa się z AOR. 9B – Obraz eliptycznej orbity, której środek jest odsu-

nięty od środka przewidywanej idealnej orbity kołowej. COR nie pokrywa się z AOR 

Źródło: [8]. 

Rys. 10 Źródło punktowe 99mTc umieszczone w uchwycie do testowania COR około 

10 cm od środka obrotu i ok. 2 cm od środka pola widzenia w konfiguracji detekto-

rów 180° (lewa strona) oraz konfiguracji detektorów 90° (prawa strona) 

Źródło: Materiał własny. 
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Rys. 13 Kombinacja ułożenia fantomu w  celu zobrazowania każdego kwadrantu 

detektora każdym kwadrantem fantomu. Pomiędzy akwizycją pierwszą i drugą oraz 

trzecią i czwartą należy obrócić fantom o 180°, zaś między akwizycjami drugą i trze-

cią należy fantom odwrócić na drugą stronę 

Źródło: [12]. 

W celu przeprowadzenia testu wymagane jest źródło punk-

towe 99mTc o  aktywności 10-40 MBq (0,2-1,0 mCi) w  objętości 

mniejszej niż 0,1 ml w strzykawce. Używając poziomicy, należy 

upewnić się, że głowica gamma kamery nie jest pochylona – de-

tektory są równoległe do osi obrotu. Źródło punktowe należy 

umieścić w powietrzu, około 10 cm od osi obrotu i około 2 cm 

od środka pola widzenia, wykorzystując dedykowany uchwyt 

(Rys. 10) [4]. 

Następnie należy wykonać akwizycję tomograficzną przy 

używanym klinicznie rozmiarze matrycy, zbierając około 10 000 

zliczeń w  każdej pozycji kątowej. Wykonać akwizycje przynaj-

mniej dla 32 kątów. Wykreślenie położenia źródła punktowego 

jako funkcji położenia głowicy kamery w okręgu obrotu pozwala 

na porównanie z przewidywanymi wartościami położenia COR. 

Położenie źródła punktowego jest wykreślone w  kierunkach 

x  (prostopadłych do osi długiej stołu) i  y  (równoległych do osi 

długiej stołu). Pozycja źródła wykreślona w kierunku x powinna 

być zbliżona do fali sinusoidalnej (dolny panel na Rys. 11). Wy-

kres obrazu źródła w kierunku y powinien być linią prostą (górny 

panel na Rys. 11) [8]. Przeanalizować sinogram, używając opro-

gramowanie dostarczone przez producenta. 

Do oceny wyników przesunięcia środka obrotu COR wzglę-

dem macierzy obrazowej zastosować kryterium wymagane 

przez producenta gamma kamery. 

Rozdzielczość przestrzenna 
i liniowość detektora

Rozdzielczość przestrzenna jest cechą charakterystyczną kamery 

scyntylacyjnej. Opisuje zdolność kamery do zobrazowania zmian 

przestrzennych w koncentracji aktywności oraz rozróżnienia ob-

razowanych obiektów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie [11, 

15]. Rozdzielczość przestrzenną można określić poprzez pomiar 

szerokości obiektu lub odległości między obiektami, które moż-

na rozróżnić na obrazie. Zatem im mniejsza szerokość obiektu lub 

odległości między obiektami możliwa do zmierzenia lub rozróż-

nienia, tym wyższa rozdzielczość przestrzenna [4]. Liniowość de-

tektora jest z kolei miarą zdolności kamery do dokładnego przed-

stawiania kształtów obrazowanych obiektów [11]. 

W rutynowej praktyce test rozdzielczości przestrzennej i  li-

niowości detektora powinien być wykonany z  kolimatorem za 

pomocą fantomu składającego się z 4 sektorów pasków o  róż-

nych szerokościach (ang. bar phantom) równym odstępom mię-

dzy paskami (Rys. 12) [2]. Niezbędne jest również źródło płaskie 
57Co o aktywności od 200-400 MBq (5-10 mCi) lub fantom płaski 

napełniony roztworem wodnym 99mTc o aktywności od 200-400 

MBq (5-10 mCi) o powierzchni użytkowej co najmniej takiej jak 

powierzchnia użytkowa pola widzenia kamery. 

Fantom z sektorami pasków umieścić na kolimatorze. Dopaso-

wać go tak, aby zakrył całe pole widzenia detektora. Następnie 

źródło płaskie lub fantom wodny wypełniony izotopem umie-

ścić na fantomie. Dopasować okno energetyczne do fotopiku 

radionuklidu. Przeprowadzić akwizycję obrazów dla 6 x  106 

zliczeń, wykorzystując maksymalny rozmiar matrycy dostępnej 

w kamerze scyntylacyjnej [4]. Test dla pojedynczego kolimatora 

należy wykonać czterokrotnie, po każdej akwizycji obracając lub 

odwracając fantom w celu zapewnienia zobrazowania każdego 

kwadrantu detektora każdym kwadrantem fantomu (Rys. 13). 

Na obrazie z  każdej akwizycji fantomu (Rys. 14) określić sze-

rokość najmniejszych pasków, które kamera scyntylacyjna jest 

Rys. 12 Fantom składający się z 4 sektorów pasków do testowania rozdzielczości 

przestrzennej i liniowości detektora. W każdym z kwadrantów znajdują się paski o in-

nym rozmiarze umieszczone w regularnych odstępach 

Źródło: Materiał własny. 

Rys. 14 Obraz uzyskany w akwizycji fantomu z 4 sekcjami pasków służący do oceny 

rozdzielczości przestrzennej i liniowości detektora 

Źródło: Materiał własny. 
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Rys. 16 Fantom Jaszczaka do oceny ogólnej wy-

dajności systemu SPECT składający się z  jedno-

rodnej sekcji, prętów oraz sfer 

Źródło: [21]. 

Rys. 17 Zrekonstruowane obrazy fantomu Jaszczaka. Obraz prętów służących do oceny rozdzielczości (lewy 

obraz) oraz obraz sfer służących do oceny kontrastu (prawy obraz) 

Źródło: Materiał własny. 

Jako znaczniki należy użyć źródła punktowe lub liniowe zawie-

rające radionuklid wykrywalny w  SPECT, mające jednocześnie 

taką gęstość materiału, która pozwoli na uzyskanie wykrywal-

nego kontrastu w obrazach CT, np. 153Gd [2]. Po uzyskaniu obra-

zów źródeł umieszczonych w fantomie i ich rekonstrukcji należy 

wizualnie ocenić, czy występują uchwytne przesunięcia pomię-

dzy obrazami SPECT i CT. W przypadku występowania znacznych 

przesunięć w ocenie wizualnej należy zlecić kalibrację systemu 

przedstawicielom serwisu. Ma ona na celu określenie parame-

trów transformacji przestrzennej pozwalających na dokładne 

nakładanie się centrów znaczników w obu modalnościach, które 

później stosowane są w trakcie badań pacjentów [20]. 

Całościowe działanie 
systemu obrazowania

Obecnie obowiązujące krajowe regulacje prawne wymagają wyko-

nywania corocznie testu ogólnej wydajności systemu obrazowania 

SPECT, który pozwala na wykrycie powolnej degradacji systemu. 

W  celu przeprowadzenia testu należy wykorzystać fantom prze-

znaczony do oceny całościowej działania kamer SPECT. Jest to 

fantom cylindryczny z PMMA zawierający pręty do oceny rozdziel-

czości, sfery do oceny kontrastu oraz sekcję jednorodną [2]. Jed-

nym z  najczęściej stosowanych fantomów jest fantom Jaszczaka 

(Rys. 16). Zawiera on jednorodną sekcję do wykrywania artefaktów 

pierścieniowych, 6  zimnych sfer o  różnych rozmiarach do oceny 

kontrastu oraz 6 grup gorących prętów do oceny rozdzielczości 

o różnych rozmiarach w zależności od modelu fantomu. 

Fantom należy wypełnić wodą destylowaną, a  następnie 

wstrzyknąć w niego izotop 99mTc o aktywności ok. 400 MBq (ok. 

10 mCi). Tak przygotowany umieścić na stole i  wyrównać, tak 

aby był równoległy do osi obrotu i znajdował się w polu widze-

nia kamery. Wykonać akwizycję dla obrotu głowic detektora 

wynoszącego 360°, chyba że system nie pozwala na taki obrót, 

obejmującą 120 projekcji i  liczbę zliczeń 800 tys. na każdą pro-

jekcję [4]. Pozyskane dane należy zrekonstruować za pomocą 

filtrowanej projekcji wstecznej, używając filtru typu ramp lub 

w stanie zobrazować, czyli te, które są rozróżnialne. Rozróżnial-

ność pasków powinna być przynajmniej taka sama jak na obrazie 

referencyjnym, zaś przebieg pasków nie powinien odbiegać od 

linii prostych [2]. Wartość referencyjna ze względu na charakter 

testu może być określona na podstawie jednokrotnego pomiaru.

Dopasowanie cięć tomograficznych 
uzyskanych technikami SPECT i CT

Systemy hybrydowe SPECT/CT łączą w sobie zdolność SPECT do 

obrazowania funkcjonalnego z możliwością obrazowania struk-

tur anatomicznych z wykorzystaniem tomografii komputerowej 

CT podczas jednego badania, co wpływa na znaczny wzrost po-

tencjału diagnostycznego [19]. 

W systemach SPECT/CT w  celu rejestracji przestrzennej 

dwóch modalności wykorzystywany jest przesuw stołu między 

polami widzenia, podczas gdy pacjent pozostaje w  tej samej 

pozycji na stole. Z tego względu istotne jest sprawdzenie relacji 

przestrzennej pomiędzy tymi dwoma modalnościami. Podsta-

wowa zasada wykonania testu dopasowania cięć tomograficz-

nych wykonanych technikami SPECT i CT oparta jest na wykorzy-

staniu znaczników, które wykrywane są przez obie modalności, 

przy zachowaniu geometrii (Rys. 15). 

Rys. 15 Dedykowany fantom zawierający 6 źródeł pastylkowych 153Gd do oceny dopasowania cięć to-

mograficznych uzyskanych technikami SPECT i CT (lewa strona). Obrazy uzyskane w modalności SPECT 

(prawa strona góra) oraz CT (prawa strona dół) 

Źródło: [20].
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najmniej gładzącego filtru dostępnego w  systemie. Następnie 

zrekonstruowane obrazy ocenić w sposób wizualny (Rys. 17). Do 

oceny rozdzielczości prętów należy uśrednić 8 obrazów, zaś do 

oceny kontrastu poprzez określenie liczby widocznych sfer nale-

ży uśrednić 3 obrazy. 

Uzyskane wyniki testu należy przyrównać do wyznaczonych 

wartości odniesienia z pojedynczego testu.

Mimo faktu, iż test nie odzwierciedla warunków klinicznych, 

pozwala jednak na ocenę wydajności systemu SPECT. Wyko-

nywanie kolejnych corocznych testów i  porównywanie ich wy-

ników z  wartościami referencyjnymi daje możliwość wykrycia 

zmian wydajności, jak również badania oceny prawidłowego 

działania oprogramowania do akwizycji i  rekonstrukcji, jeżeli 

miała miejsce np. jego aktualizacja. 

Podsumowanie

Testy kontroli jakości kamer planarnych oraz kamer SPECT 

i  SPECT/CT powinny być przeprowadzane zgodnie z  procedu-

rami określonymi w  systemie kontroli jakości opracowanym 

w  każdym z  Zakładów Medycyny Nuklearnej. Ma to kluczowe 

znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości badań oraz 

bezpieczeństwa pacjentów. Regularne wykonywanie testów 

zgodnie z  przyjętym harmonogramem oraz rejestrowanie wy-

ników pozwala na śledzenie trendów wartości kontrolowanych 

parametrów i podjęcie odpowiednich działań przed przekrocze-

niem wartości granicznych. Testy wykonywane przez odpowied-

nio wykwalifikowany personel upoważniony do obsługi oraz 

fizyków medycznych zapewniają prawidłowe funkcjonowanie 

wykorzystywanych urządzeń oraz potwierdzają ich gotowość 

do pracy klinicznej. Na kwestie zapewnienia jakości sprzętu do 

obrazowania w medycynie nuklearnej zwróciło uwagę wiele ce-

nionych instytucji i organizacji, m.in. Międzynarodowa Agencja 

Energii Atomowej IAEA (International Atomic Energy Agency), 

Narodowe Stowarzyszenie Producentów Aparatury Elektrycz-

nej NEMA (National Electrical Manufacturers Association), 

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC (International 

Electrotechnical Commision) czy Europejskie Towarzystwo Me-

dycyny Nuklearnej EANM (European Association of Nuclear Me-

dicine) poprzez wydanie zaleceń, które z powodzeniem można 

stosować w programach kontroli jakości po uwzględnieniu kra-

jowych wytycznych. 
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filmy Gafchromic™ 

Filmy Gafchromic ™ są wygodnymi, dokładnymi i ekonomicznymi narzędziami 
do stosowania w radiologii i diagnostyce. 

Opis:
Filmy Gafchromic™ zostały zaprojektowane w celu zapewnienia 
szybkich i bardzo dokładnych pomiarów w zastosowaniach 
radiologicznych. 

W przypadku użycia specjalnie zaprojektowanego 
oprogramowania Film QA Pro™, filmy Gafchromic™ zapewniają 
najbardziej kompletny i dokładny pomiar dozymetryczny. 
Natychmiastowe obrazy wysokiej rozdzielczości zapewniają wysoką 
integralność danych potrzebną do zwiększenia pewności i spokoju 
umysłu zarówno dla radiologa jak i pacjenta, 

Filmy Gafchromic™ 
w radioterapii: 

o EBT3 
o EBT3P 
o EBT-XD 
o HD-V2 
o MD-V3 
o RTQA2 
o Gafchromic™ 

CK 

Filmy
Gafchromic™
w radiologii: 

o XR-QA2 
o XR-CT2 
o XR-RV3 
o XR-M2 

 

 

 

   

Podstawowe parametry i korzyści: 
o wysoka rozdzielczość i kontrast przestrzenny: rozdzielczość 

submilimetrowa -25 μm lub mniejsza  

o brak korekcji kątowej lub zależności: reakcja jest niezależna 
od kąta padania promieniowania 

o równoważnik tkanki 

o bezpieczny w obsłudze w świetle pokojowym 

o obraz wywołuje się w czasie rzeczywistym - nie wymaga 
obróbki chemicznej 

o wodoodporny: można go używać z fantomami wodnymi 

o uzyskuje dokładność dozowania w granicach 2% w 
połączeniu z oprogramowaniem FilmQA Pro™  

o wszystkie filmy można docinać do indywidualnych potrzeb 
użytkownika 

Zastosowanie: 

o dozymetria małopolowa: SRS/SBRT  

o kontrola jakości pod kątem: VMAT, IMRT  

o próby dopasowania pola radiacji/pola świetlnego  

o próby zdjęcia początkowego 

o próby typu picket fence  

o próby płaskości i symetrii  

o weryfikacja położenia dla mapowania dawki HDR  

key features and benefits

¢	one-scan protocol: fast and efficient method to achieve dose
accuracy within 2%

¢	triple-channel dosimetry: use three color channels to optimize
accuracy of dose calculations

¢	accurately calibrate: an entire lot with just four strips of film
using our film-specific mathematical function

¢	built-in QA modules: improve your workflow for commissioning
or QA of your linear accelerator

¢	dose error recognition: ability to identify accuracy of
delivered dose
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film. By pairing the high 

resolution of Gafchromic™ film 

with the powerful analytical 

tools in FilmQA Pro™ software, 

you can be assured nothing 

will be missed — visualize and 

analyze 100% of the treatment 

plan ideal for machine 

commissioning, patient QA,  

or machine QA.
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streamline your radiation therapy quality assurance test
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filmy Gafchromic™

Dokładne i ekonomiczne narzędzia 
do stosowania w radiologii i diagnostyce

Zastosowanie 
o kontrola jakości w mammografii
o pomiar maksymalnej dawki promieniowania jonizującego 

na skórze, głównie stosowane we fluoroskopii
o dozymetria (głowa i klatka piersiowa)
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Naniesiona skala ułatwia określenie pozycji światła  
i pole promieniowania pojedynczego naświetlenia.

Doskonałe narzędzia sprawdzające, stosowane  
w dozymetrii i dziale zapewnienia jakości  
w technologiach: ACCELERATOR/LINAC, 
TOMOTHERAPY™, CYBERKNIFE.
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od kąta padania promieniowania 

o równoważnik tkanki 

o bezpieczny w obsłudze w świetle pokojowym 

o obraz wywołuje się w czasie rzeczywistym - nie wymaga 
obróbki chemicznej 

o wodoodporny: można go używać z fantomami wodnymi 

o uzyskuje dokładność dozowania w granicach 2% w 
połączeniu z oprogramowaniem FilmQA Pro™  

o wszystkie filmy można docinać do indywidualnych potrzeb 
użytkownika 

Zastosowanie: 

o dozymetria małopolowa: SRS/SBRT  

o kontrola jakości pod kątem: VMAT, IMRT  

o próby dopasowania pola radiacji/pola świetlnego  

o próby zdjęcia początkowego 

o próby typu picket fence  

o próby płaskości i symetrii  

o weryfikacja położenia dla mapowania dawki HDR  
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Streszczenie

Przy Reaktorze MARIA w  Narodowym Centrum Badań Ją-

drowych (NCBJ) powstaje stanowisko do badań nad terapią 

borowo-neutronową (BNCT). Terapia polega na napromienianiu 

nowotworu wiązką neutronów o odpowiednich parametrach po 

uprzednim podaniu pacjentowi związku boru, który w  wyniku 

określonych mechanizmów gromadzi się głównie w komórkach 

rakowych. W  wyniku reakcji 10B(n,α)7Li emitowane są cząstki 

jonizujące powodujące zniszczenie tylko tych komórek, w  któ-

rych zgromadzony jest bor [1]. Badania kliniczne prowadzone 

na świecie potwierdzają skuteczność metody, otwierając nowe 

perspektywy dla jej zastosowania w terapii konwencjonalnej.

Słowa kluczowe: BNCT, hadronoterapia, leczenie nowotworów, 

związki boru, neutrony

Abstract

The stand for research on Boron Neutron Capture Therapy 

(BNCT) at the MARIA Reactor at the National Centre for 

Nuclear Research is being created. The therapy consists of irra-

diation of the tumour with a neutron beam with specific param-

eters after prior administration of the boron compound to the 

patient, which accumulates mainly in cancer cells as a result of 

specific mechanisms. As a result of 10B(n,α)7Li reaction, ionising 

particles are emitted and destroy only those cells, in which bo-

ron is accumulated. Clinical trials conducted in the world show 

relatively high efficiency of BNCT, opening new perspectives for 

its use in conventional therapy.

Key words: BNCT, hadron therapy, cancer treatment, boron 

compounds, neutrons
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Wprowadzenie

BNCT (Boron Neutron Capture Therapy), terapia borowo-neutro-

nowa, to rodzaj hadronoterapii polegającej na wprowadzeniu do 

organizmu pacjenta farmaceutyku – związku boru zawierające-

go w swojej strukturze izotop 10B. Związek ten, poprzez zwięk-

szony metabolizm komórek nowotworowych lub przyłączenie 

do odpowiednio dobranych struktur chemicznych, gromadzi 

się głównie w  zmienionych komórkach. Następnie zmiany no-

wotworowe napromienia się wiązką neutronów o odpowiedniej 

energii, tym wyższej, im głębiej  są one  zlokalizowane w ciele pa-

cjenta. Neutrony epitermiczne o energii z zakresu 0,5 eV-10 keV, 

podczas przenikania przez warstwy tkanek, są spowalnianie, 

osiągając energię z zakresu energii termicznych (< 0,5 eV), w wy-

niku czego następuje ich wychwyt przez jądra 10B. W  następ-

stwie wychwytu neutronu termicznego przez jądro 10B w  ko-

mórce nowotworowej zachodzi reakcja przez jądro złożone 11B, 

w wyniku której emitowane są cząstka α oraz jon 7Li. Procesowi 

często towarzyszy emisja fotonów γ. Przebieg reakcji z  jądrem 
10B, opisywanej jako 10B(n,α)7Li, przedstawiony jest na poniższej 

ilustracji (Rys. 1) [2, 3].
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Rys. 1 Przebieg reakcji 10B(n,α)7Li. W następstwie wychwytu neutronu termicznego 

przez jądro 10B w komórce nowotworowej zachodzi reakcja przez jądro złożone 11B, 

w wyniku której emitowane są cząstka α oraz jon 7Li. Przemianie często towarzyszy 

emisja fotonów γ (94% reakcji)

Źródło: [2-3] 

Zasięgi cząstek α oraz jonów 7Li są porównywalne z rozmiara-

mi komórek (i wynoszą do ok. 12 µm) [2], a ich gęstości jonizacji 

w ośrodku materialnym są stosunkowo duże (współczynniki LET, 

Linear Energy Transfer, cząstek α  i  jonów 7Li dla głównej reakcji 

zachodzącej z prawdopodobieństwem 94% wynoszą odpowied-

nio 190 keV/µm oraz 160 keV/µm [4], dla porównania współczyn-

nik LET protonów o energii 20 MeV wynosi 2,65 keV/µm [5]), co 

powoduje, że cząstki te niszczą tylko te komórki, w których zgro-

madzony jest bor.

Terapia BNCT znalazła zastosowanie m.in. w  leczeniu nowo-

tworów mózgu, czerniaka, a także w terapii nowotworów głowy 

i szyi, płuc, raka wątrobowokomórkowego, ściany klatki piersio-

wej i raka podstawnokomórkowego [6-8]. Prowadzone są bada-

nia nad zastosowaniem terapii BNCT również w leczeniu innych 

nowotworów, w  przypadku których klasyczna radioterapia nie 

jest skuteczna, np. w leczeniu raka okrężnicy czy tarczycy [9-10].

Terapia ta z  dużym powodzeniem rozwijana jest m.in. w  Ja-

ponii oraz na Tajwanie, gdzie obecnie prowadzone są badania 

kliniczne, a  także we Włoszech, Finlandii, w  Argentynie, Hisz-

panii, USA, Chinach i Rosji [11]. Stanowisko do badań nad BNCT 

powstaje również w Polsce [12].

Warto zaznaczyć, że w przeszłości badania nad metodą pro-

wadzono także w  Holandii [13], Szwecji [14], Wielkiej Brytanii 

[15] oraz w Czechach [16].

Bor i związki boru

Kluczowym aspektem terapii jest zastosowanie izotopu o odpo-

wiednim przekroju czynnym na wychwyt neutronów (przekrój 

czynny na reakcję jest wielkością określającą prawdopodobień-

stwo jej zajścia), w wyniku którego nastąpi emisja cząstek joni-

zujących. W terapii BNCT wykorzystuje się izotop 10B o wysokim 

przekroju czynnym na wychwyt neutronów termicznych wyno-

szącym 3835 barnów; dla porównania przekrój czynny dla izo-

topu tlenu 16O, który jest głównym składnikiem tkanki, wynosi 

0,00019 barna [17-18]. Istotne z punktu widzenia skuteczności te-

rapii jest uzyskanie odpowiedniego stężenia boru w komórkach 

nowotworowych. W tym celu stosuje się odpowiednio dobrane 

struktury chemiczne, które w wyniku przyłączenia do związków 

boru zwiększają zdolności ich selektywnego wychwytu przez 

komórki nowotworowe oraz przenikania do wnętrza tych komó-

rek. Stosowanie odpowiedniego związku boru w  terapii BNCT 

powinno spełniać określone kryteria [19]:

• stężenie boru na poziomie 20-35 µg 10B/ ~109 atomów na 

komórkę (w tkance),

• stężenie boru w tkance nowotworowej w stosunku do tkan-

ki zdrowej na poziomie 3-5:1,

• niska cytotoksyczność.

Pomimo znacznych wysiłków podjętych przez wielu badaczy 

w ciągu ostatnich 40 lat, nadal istnieją tylko dwa związki chemiczne 

zawierające bor, które są stosowane klinicznie, L-boronofenyloala-

nina (L-10BPA) i borokaptan sodu (BSH), dlatego, dopóki nie zostaną 

opracowane nowe i bardziej skuteczne związki boru, należy dążyć 

do poprawy dawkowania i dostarczania BPA i BSH do komórek no-

wotworowych [20]. Zaobserwowano, że mechanizm przenikania 

BSH uzależniony jest od mechanizmu działania bariery krew-mózg 

BBB (Blood Brain Barrier) [21], natomiast działanie związku BPA 

opiera się na procesie transportu błonowego aminokwasów, który 

zachodzi najintensywniej w  komórkach nowotworowych [22-24]. 

Stosowane w terapii związki boru nie wykazują jednak pożądanych 

własności, dlatego prowadzi się badania nad uzyskaniem związ-

ków boru spełniających wymagane kryteria [25-26]. Dodatkowa 

przeszkoda w  uzyskaniu odpowiedniego związku boru związana 

jest z  trudnością pokonania bariery krew-mózg przez większość 

związków chemicznych, co jest jednym z głównych wyzwań, jakie 

stoją przed terapią BNCT w leczeniu nowotworów mózgu [2]. Aby 

uzyskać silniejszy efekt terapeutyczny, prowadzi się też m.in. bada-

nia nad związkami boru zawierającymi w swojej strukturze izotop 

gadolinu 157Gd o dużym przekroju czynnym na wychwyt neutronów 

termicznych (255 000 barnów) i który dzięki własnościom parama-

gnetycznym umożliwia obrazowanie metodą rezonansu magne-

tycznego MR (Magnetic Resonance) [18, 22, 27].

Badania nad uzyskaniem odpowiedniego związku boru pro-

wadzone są również w Polsce przez naukowców z Instytutu Bio-

logii Medycznej PAN w Łodzi [27] i Instytutu Immunologii i Tera-

pii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu [25].

Z punktu widzenia oceny skuteczności terapii niezbędne jest 

opracowanie odpowiedniego systemu monitorowania rozkładu 

boru w  organizmie. W  tym celu prowadzone są badania m.in. 

nad zastosowaniem PG-SPECT, który jest kombinacją technik 

obrazowania metodą PGA (Prompt Gamma Analysis) oraz SPECT 

(Single Photon Emission Computed Tomography). W systemie tym 

wykorzystano zależność liczby zarejestrowanych fotonów γ od 

stężenia boru 10B. Naukowcy dążą do opracowania odpowied-

niej konstrukcji takiego urządzenia, która uwzględniałaby za-

stosowanie wielu detektorów półprzewodnikowych o wysokiej 

rozdzielczości. Takie rozwiązanie umożliwiłoby obrazowanie 

rozkładu dawki promieniowania γ w zależności od rozkładu boru 

w 3D w czasie rzeczywistym [28-29].

Prowadzone są również badania nad zastosowaniem m.in. 

technologii PET (Positron Emission Tomography) [7] oraz MR [30], 

także w ujęciu teranostycznym, czyli łączącym terapię z diagno-

styką [22].
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Wiązka neutronowa  
stosowana w terapii BNCT

W  terapii borowo-neutronowej istotne jest uzyskanie wiązki 

neutronów o  wymaganych parametrach fizycznych. W  reakcji 

rozszczepienia, będącej podstawą działania reaktorów jądro-

wych, powstają neutrony o wysokiej energii (prędkie). Neutro-

ny te w zderzeniach z  jądrami atomowymi materii, przez którą 

przechodzą, oddają im stopniowo swoją energię, ulegając spo-

wolnieniu. Proces ten nazywany jest moderacją lub termalizacją. 

Natomiast neutrony epitermiczne to neutrony o energiach po-

średnich, na przykład w trakcie moderacji.

Im mniejsza energia neutronów, tym większy przekrój czynny 

na ich wychwyt (pochłonięcie) przez jądra 10B, a także przez inne 

jądra, zwłaszcza przez jądra atomów wodoru i azotu będących 

głównymi składnikami tkanki. Pochłonięcie neutronów w tkan-

kach wiąże się nie tylko ze zmniejszeniem intensywności wiązki, 

ale też ze zbędnym narażeniem pacjenta na promieniowanie. 

W  celu uzyskania głębszej penetracji wiązki w  tkance, należy 

zastosować wiązkę o  wyższej energii neutronów, które będą 

stopniowo spowalniane (moderowane) w płytszych warstwach 

tkanki, przez które przechodzą, osiągając maksymalny przekrój 

czynny na głębokości guza [31].

Dlatego w terapii nowotworów zlokalizowanych powierzchnio-

wo i na niewielkich głębokościach pod powierzchnią skóry wykorzy-

stuje się neutrony termiczne, natomiast do leczenia nowotworów 

zlokalizowanych głębiej odpowiednie są neutrony epitermiczne.

Na poniższym rysunku (Rys. 2) przedstawiono znormalizowa-

ny rozkład strumienia neutronów termicznych i epitermicznych 

w funkcji głębokości w fantomie równoważnym tkance – maksi-

mum wartości, jakie osiąga strumień neutronów epitermicznych 

w tkance (fantomie) jest przesunięte względem maksimum war-

tości strumienia dla wiązki neutronów termicznych w kierunku 

większych głębokości o ok. 2,5 cm.

Oprócz odpowiedniego zakresu energetycznego neutro-

nów, bardzo istotne są również inne wielkości charakteryzujące 

wiązkę: udział promieniowania gamma oraz neutronów o innych 

energiach w wiązce, jej natężenie i kierunkowość:

1. Przekrój (poprzeczny) wiązki mierzony przy wylocie kana-

łu wyprowadzającego warunkowany jest średnicą otworu 

wylotowego, która powinna być dostosowana do wielkości 

napromienianych zmian. Do napromieniania nowotworów 

w  warunkach klinicznych rekomendowana jest średnica 

otworu wylotowego wiązki o wartości 12-14 cm, a w przy-

padku większych guzów nowotworowych mózgu stosuje 

się średnicę o wartości powyżej 17 cm.

2. Natężenie (strumień) neutronów w  wiązce, warunkujące 

czas napromieniania, który ze względu na bezpieczeństwo 

i komfort pacjenta powinien być możliwie krótki. Wartość 

strumienia neutronów epitermicznych w  wiązce dla za-

stosowania klinicznego rekomendowana jest na poziomie 

109 n/(cm2·s).

3. Czystość wiązki, tj. udział promieniowania gamma oraz 

neutronów o innych energiach (neutrony termiczne i neu-

trony prędkie) w wiązce. Podczas terapii wiązką neutronów 

epitermicznych w celu osiągnięcia optymalnych warunków 

leczenia istotne jest uzyskanie jak największej ilości neu-

tronów epitermicznych w  wiązce oraz ograniczenia pozo-

stałych komponentów, które wpływają na wzrost dawki 

pochłoniętej przez pacjenta.

4. Kierunkowość (kolimacja) wiązki, określana przez stosunek 

prądu J do strumienia neutronów Φ, wartość którego re-

komendowana jest na poziomie powyżej 0,7. Odpowiednia 

kolimacja wiązki neutronów pozwala na głębszą penetra-

cję napromienianych zmian oraz umożliwia napromienienie 

pola w zasięgu zmian nowotworowych, oszczędzając pozo-

stałe obszary zlokalizowane w ich sąsiedztwie [2].

Dozymetria

Rekomendacje dotyczące dozymetrii dla BNCT zostały przed-

stawione m.in. w  raporcie Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej w raporcie technicznym IAEA TECDOC 1223 i można 

je podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. Kalibracja wiązki, która zawiera określenie dawki w fanto-

mie oraz określenie współczynnika kalibracji dla monitora 

wiązki znormalizowanego do mocy źródła (dla źródeł reak-

torowych).

2. Pomiar fizycznych rozkładów dawki, które zawierają cha-

rakteryzację wiązki przez pomiary rozkładu głębokość-

-dawka, profile osi itp.

Jak wspomniano wcześniej, efekt terapeutyczny w trakcie le-

czenia metodą BNCT osiągany jest dzięki reakcji jądrowej zacho-

dzącej między neutronem termicznym a jądrem boru. W wyniku 

tej reakcji powstają jony 4He (cząstki α) oraz 7Li, które ze względu 

na wysoką zdolność jonizacji lokalnie deponują energię, generu-

jąc docelową składową dawki pochłoniętej. Jednak ze względu 

Rys. 2 Znormalizowany rozkład strumienia neutronów termicznych i epitermicznych 

w funkcji głębokości w fantomie równoważnym tkance. Maksimum wartości, jakie 

osiąga strumień neutronów epitermicznych w  tkance, przesunięte jest względem 

maksimum wartości strumienia dla wiązki neutronów termicznych w kierunku więk-

szych głębokości o ok. 2,5 cm

Źródło: [2]
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na obecność atomów będących składnikami tkanki (wodór, azot, 

węgiel) i relatywnie wysokie prawdopodobieństwo zajścia reak-

cji jądrowej tych składników z  neutronami (Rys. 3), a  także za-

nieczyszczenie wiązki, podczas określania całkowitej dawki po-

chłoniętej należy wziąć pod uwagę także inne składowe dawki:

Dawka fotonowa, Dγ

Dawka pochodząca od promieniowania gamma będącego skła-

dową wiązki neutronowej i kwantów gamma o energii 2,2 MeV 

powstających w  tkance na atomach wodoru w  wyniku reakcji 
1H(n,γ)2H.

Dawka od neutronów prędkich, Dn

Dawka pochodząca od protonów odrzutu z  reakcji neutronów 

epitermicznych i  prędkich z  atomami wodoru 1H(n,n’)p; inne 

depozycje energii od reakcji z prędkimi neutronami również są 

tutaj uwzględnione, np. reakcja 12C(n,α) dla energii neutronów 

powyżej 8 MeV.

Dawka od azotu, DN

Dawka pochodząca od protonu i jądra odrzutu 14C powstających 

w  wyniku reakcji neutronów termicznych z  azotem zawartym 

w tkance 14N(n,p)14C.

Dawka od boru, DB

Dawka pochodząca od produktów reakcji 10B(n,α)7Li, w wyniku 

której depozycja energii wynosi 2,33 MeV. W 94% przypadków 

jądro odrzutu 7Li jest w  stanie wzbudzonym, emitując kwant 

gamma o energii 477 keV, który jest pomijany z punktu widzenia 

dawki fotonowej [2].

Zanieczyszczenie wiązki innymi składowymi promieniowania 

zdefiniowane jest jako maksymalna dawka pochodząca od dane-

go składnika:

1. dawka od neutronów prędkich na poziomie 2·10-13 Gy·cm2 

na neutron epitermiczny;

2. dawka od promieniowania gamma (z wiązki) na poziomie 

2·10-13 Gy·cm2 na neutron epitermiczny.

Należy także zwrócić uwagę na stosunek neutronów termicz-

nych do neutronów epitermicznych (dla wiązek epitermicznych), 

który powinien być nie większy niż 0,05 [2].

Ze względu na duży stopień skomplikowania w  określaniu 

całkowitej dawki pochłoniętej w BNCT, Narodowe Centrum Ba-

dań Jądrowych we współpracy z Politechniką Warszawską opra-

cowuje nowe metody określania poszczególnych składowych 

dawek. Metody oparte są na opracowanych w NCBJ komorach 

i metodach rekombinacyjnych [32] i polegają na wykorzystaniu 

wysokociśnieniowych detektorów gazowych: wypełnionych 

BF3 dla składowej DB, N2 dla składowej DN, a także komory rów-

noważnej tkance oraz komory bezwodorowej dla określenia 

składowych od promieniowania gamma i  neutronów [33-34]. 

Opracowywane metody uzupełnione zostaną o zmodyfikowaną 

rekombinacyjną metodę mikrodozymetryczną RMM [35].

Do scharakteryzowania wiązki neutronowej, a  także do po-

miarów środowiskowych w  pomieszczeniu badawczym oraz 

w  pomieszczeniach przyległych wykorzystane zostaną zarówno 

dobrze już znane metody dozymetryczne, takie jak folie aktywa-

cyjne i detektory termoluminescencyjne, ale również metody ba-

zujące na wspomnianych wcześniej komorach rekombinacyjnych.

System planowania napromieniania 
wiązką neutronów w terapii BNCT

Głównym założeniem w  planowaniu leczenia jest zapewnienie 

odpowiednio wysokiej dawki promieniowania zdeponowanej 

Rys. 3 Całkowity przekrój czynny na reakcje z neutronami dla podstawowych składników tkanki (14N, 12C, 16O, 1H), a także dla boru 10B. Należy zwrócić uwagę na skalę 

logarytmiczną
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w miejscu, gdzie występuje guz nowotworowy, przy jednocze-

snej ochronie tkanek zdrowych, w szczególności narządów kry-

tycznych. Dąży się również do uzyskania jednorodnego rozkładu 

dawki pochłoniętej w napromienianych obszarach [36]. Z uwagi 

na złożony charakter oddziaływań neutronów z materią w celu 

uzyskania zakładanych efektów leczenia istotne znaczenie ma 

zastosowanie odpowiedniego systemu planowania terapii 

BNCT, który powinien składać się z następujących modułów [2]:

1. systemu/modułu dozymetrycznego z  zastosowaniem od-

powiednich fantomów;

2. systemu planowania opartego na symulacjach Monte Carlo;

3. oprogramowania/systemu do jednoczesnego monitoro-

wania parametrów wiązki, planu terapii oraz rozkładu boru 

w czasie rzeczywistym [2].

Ze względu na specyfikę oddziaływania neutronów epiter-

micznych z ciałem ludzkim, w dozymetrii i planowaniu leczenia 

w  BNCT należy uwzględnić cztery komponenty dawki promie-

niowania, w  tym oddziaływanie neutronów z  borem zależne 

od poziomu jego stężenia we krwi w  trakcie napromieniania. 

Stopień skomplikowania tych oddziaływań powoduje, że najbar-

dziej odpowiednim narzędziem w  planowaniu terapii BNCT są 

aplikacje oparte na metodzie Monte Carlo [1].

Źródła neutronów wykorzystywane 
w terapii BNCT

Istnieją dwa rodzaje źródeł neutronów wykorzystywanych 

w terapii BNCT. Jednym z nich są badawcze lub badawczo-prze-

mysłowe reaktory jądrowe, konstrukcję których odpowiednio 

modyfikuje się w  celu uzyskania wiązki o  odpowiednich para-

metrach klinicznych. Wiązkę neutronową z  reaktora uzyskuje 

się z reakcji rozszczepienia izotopu uranu 235U [2]. Odpowiednim 

źródłem neutronów do badań nad BNCT w Polsce jest reaktor 

badawczy MARIA w  Narodowym Centrum Badań Jądrowych 

w  Świerku, gdzie rozpoczynają się pierwsze eksperymenty na 

materiale biologicznym z  wykorzystaniem wiązki neutronów 

termicznych.

Drugim źródłem neutronów wykorzystywanym w  terapii 

BNCT są wyposażone w odpowiednie tarcze generatory neutro-

nowe AB-BNCT (Accelerator Based Boron Neutron Capture Thera-

py), które działają w oparciu o reakcje typu (p,n) i  (d,n). Cząstki 

naładowane, takie jak protony i  deuterony przyśpieszone do 

energii rzędu kilkudziesięciu MeV, bombardują tarcze berylowe 

lub litowe, wybijając z nich neutrony, które podobnie jak w reak-

torach jądrowych, są odpowiednio moderowane [37, 38]. Przy-

kładem takiego urządzenia jest cyklotron zainstalowany w Kyoto 

University Research Reactor Institute (KURRI) w Japonii [37]. Na 

świecie prowadzone są badania zmierzające do ulepszenia kon-

strukcji generatorów neutronowych do zastosowania w  BNCT 

[38]. Urządzenia tego typu zainstalowane są obecnie (w 2018 

roku) m.in. w Kyoto University Research Reactor Institute w Ja-

ponii [37], w Budker Institute of Nuclear Physics w Nowosybirsku 

w Rosji [39] oraz w Helsinki University Hospital w Finlandii [40]. 

Badania nad AB-BNCT prowadzone są również m.in. w Hiszpanii, 

Chinach, Korei Południowej i na Tajwanie [11]. Instalację genera-

torów neutronowych planowano też m.in. w szpitalach w Wiel-

kiej Brytanii, Izraelu, Argentynie i we Włoszech [38].

Obecnie dąży się do wykorzystywania w terapii BNCT gene-

ratorów neutronów, ponieważ w przeciwieństwie do reaktorów 

jądrowych, procedury uzyskiwania zezwoleń na ich instalację są 

znacznie uproszczone, dzięki czemu łatwiej jest otrzymać zgodę 

na ich uruchomienie w szpitalach [38].

Reaktory jądrowe wciąż jednak stanowią bogate i  interesu-

jące zaplecze do badań rozwojowych nad terapią BNCT, przed 

którą stoi jeszcze wiele wyzwań.

Historia badań nad BNCT

Pomysł zastosowania wychwytu neutronu przez jądra 10B w te-

rapii nowotworowej pojawił się zaledwie 4 lata po odkryciu 

neutronu przez Chadwicka w 1932 roku. Jako pierwszy zastoso-

wanie tego typu reakcji w hadronoterapii zaproponował Locher 

w 1936 roku [41].

Pierwsze próby kliniczne z  zastosowaniem neutronów w  le-

czeniu nowotworów wewnątrzczaszkowych, w  tym glejaka 

wielopostaciowego GBM (Gliobliastoma Multiforme) przepro-

wadzone w USA w Brookhaven Medical Research Reactor oraz 

w Massachusetts Institute of Technology w latach 1959-1961 za-

kończyły się niepowodzeniem. Główną jego przyczyną była nie-

wystarczająca penetracja wiązki neutronów termicznych w tkan-

ce oraz słaba kumulacja boru w komórkach nowotworowych [2]. 

Późniejsze badania przeprowadzone w roku 1968 przez Hatana-

kę również nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zaobser-

wowano jednak wzrost przeżywalności u pacjentów poddanych 

terapii BNCT. Jako związek boru Hatanaka zastosował BSH. 

Do napromieniania wykorzystano wówczas wiązkę neutronów 

z zakresu energii termicznych. Napromieniano śródoperacyjnie 

komórki nowotworowe u  pacjentów ze zdiagnozowaną posta-

cią glejaka złośliwego [2]. W odpowiedzi na dotychczasowe re-

zultaty eksperymentów wzrosło powszechne zainteresowanie 

rozwojem badań nad terapią BNCT na całym świecie, zwłaszcza 

w zakresie opracowania odpowiedniego związku boru oraz uzy-

skania wiązki neutronowej o  określonych parametrach klinicz-

nych. W roku 1987 w terapii BNCT jako związek boru użyto BPA 

[42]. Został on wówczas zastosowany w Japonii przez Mishimę 

w leczeniu zlokalizowanych powierzchniowo czerniaków [42].

We wczesnych latach 90. XX wieku opracowano pierwsze 

źródła neutronów epitermicznych do napromieniania głębiej 

położonych struktur nowotworowych. W rezultacie w roku 1994 

powstały stanowiska w Brookhaven i Cambridge oraz w Petten 

w roku 1996, gdzie przeprowadzono pierwsze badania kliniczne 

z zastosowaniem wiązki neutronów epitermicznych [3].

Podobne stanowiska powstały też m.in. w Finlandii, Szwecji, 

Czechach, Japonii i Argentynie [3]. W 2001 roku w Pawii (Wło-

chy) przeprowadzono eksperymentalną terapię nowotworu wą-

troby, który był skutkiem złośliwych przerzutów z  nowotworu 
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jelita grubego [42]. Wątrobę napromieniono pozaustrojowo 

wiązką neutronów termicznych na stanowisku przy reaktorze 

typu TRIGA. Doświadczenie powtórzono w  2003 roku. Napro-

mieniono wówczas pozaustrojowo wątrobę z  przerzutami ze 

złośliwego nowotworu odbytnicy. Eksperymenty te, zakończo-

ne pozytywnymi wynikami, stały się motorem dalszych badań 

nad zastosowaniem terapii BNCT [43]. Badania nad tą metodą są 

obecnie na etapie I i II fazy badań klinicznych. Mają one na celu 

wdrożenie terapii BNCT jako standardowej procedury w lecze-

niu onkologicznym [2].

Prowadzone są również badania zmierzające do opracowania 

odpowiedniego związku boru oraz nad uzyskaniem większej 

czystości wiązki neutronów epitermicznych, a także nad syste-

mem dozymetrii wiązki neutronowej oraz nad systemem dozy-

metrii i planowania leczenia w terapii BNCT.

Poniższa ilustracja (Rys. 4) przedstawia mapę z zaznaczonymi 

miejscami na świecie, gdzie w przeszłości stosowana była tech-

nologia BNCT oraz ośrodki, w których obecnie rozwijane są sta-

nowiska do terapii BNCT.

Od 1983 roku działa stowarzyszenie The International Society 

for Neutron Capture Therapy (ISNCT), które sukcesywnie co dwa 

lata organizuje światowy kongres dotyczący terapii borowo-

-neutronowej ICNCT (International Congress on Neutron Capture 

Therapy). W 2022 roku kongres ten odbędzie się w Polsce.

BNCT w Narodowym Centrum 
Badań Jądrowych w Świerku

Przy Reaktorze MARIA w  Narodowym Centrum Badań Jądro-

wych im. Andrzeja Sołtana w Świerku powstaje laboratorium do 

badań nad BNCT. W jego skład wchodzi kompleks pomieszczeń 

laboratoryjnych ze stanowiskiem do napromieniania wiązką 

neutronową próbek biologicznych i innych materiałów.

Naukowcy z NCBJ rozpoczęli realizację projektów Miniatura 

otrzymanych z Narodowego Centrum Nauki: „Badanie efektów 

biologicznych na poziomie komórki przy terapii BNCT z  wyko-

rzystaniem wiązki neutronów dla wybranej linii nowotworowej 

w  reaktorze badawczym Maria” oraz „Zastosowanie związków 

polikrystalicznych boru w kontekście badań biolo-

gicznych w metodzie BNCT”. Eksperymenty zapla-

nowane w niniejszych projektach przyczynią się do 

lepszego poznania mechanizmów uszkodzeń DNA 

i  ich naprawy po zastosowaniu terapii BNCT na 

modelu in vitro. Ponadto pozwolą na poszukiwanie 

nowych związków boru stosowanych w terapii.

Adaptacja kanału H2 reaktora MARIA zgodnie 

z  założeniami konstrukcyjnymi, umożliwiającymi 

uzyskanie wiązek neutronów termicznych i  epi-

termicznych o  parametrach odpowiednich do za-

stosowań klinicznych, pozwoli na wykorzystanie 

jej w eksperymentach in vitro na liniach komórko-

wych, a w kolejnych etapach również na powszech-

nie stosowanych modelach badawczych in vivo, ta-

kich jak nicienie (Caenorhabditis elegans) czy myszy.

Na poniższej ilustracji (Rys. 5) przedstawiono 

wizualizację pomieszczeń przy reaktorze MARIA 

(1): pokój do napromieniania (2) wraz z  pomiesz-

czeniem przygotowawczym (3), które służyć będą 

do przygotowywania i napromieniania próbek bio-

logicznych, fantomów itp.

Kompleksowo wyposażone interdyscyplinarne 

laboratorium stanowić będzie bazę dla naukow-

ców wielu dziedzin, m.in. fizyki, medycyny, chemii 

i  biologii. W  celu skutecznej realizacji prac ba-

dawczo-rozwojowych nad terapią BNCT w Polsce 

powstała sieć naukowa zrzeszająca naukowców 

z  polskich ośrodków badawczych i  uczelni wyż-

szych. Platforma NeoBor skupia się na wymianie 

doświadczeń w zakresie prowadzonych badań nad 

terapią, wspólnym pozyskiwaniu środków finan-

sowych, a  także na promocji terapii w  kraju i  na 

świecie.

Rys. 4 Mapa świata z ośrodkami na świecie, w których stosowano terapię BNCT (zaznaczono na niebiesko) oraz z ośrodka-

mi, w których obecnie jest rozwijana terapia BNCT (zaznaczono na zielono)

Źródło: materiały własne

Rys. 5 Rozkład pomieszczeń laboratoryjnych przy reaktorze MARIA

Źródło: materiały własne
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Podsumowanie

Terapia BNCT jest w ostatnim czasie intensywnie rozwijana na 

całym świecie, polega ona na napromienieniu wiązką neutro-

nów termicznych lub epitermicznych (moderowanych w tkance) 

po uprzednim podaniu pacjentowi związku boru, który poprzez 

zwiększony metabolizm komórek nowotworowych lub przyłą-

czenie do odpowiednio dobranych struktur chemicznych, gro-

madzi się głównie w zmienionych komórkach. W wyniku reakcji 
10B(n,α)7Li emitowane są cząstki jonizujące o zasięgach porów-

nywalnych z wymiarami komórki. W ten sposób niszczą one tyl-

ko te komórki, w których zgromadzony jest bor.

Badania prowadzone w  ośrodkach naukowych w  wielu przy-

padkach potwierdziły skuteczność metody oraz otworzyły nowe 

perspektywy dla zastosowania tego rodzaju leczenia jako rutyno-

wej terapii w praktyce klinicznej. W przeciwieństwie do konwen-

cjonalnej radioterapii, BNCT może być z powodzeniem stosowa-

ne w leczeniu nowotworów rozsianych oraz nieoperacyjnych.

W celu poprawy jakości leczenia prowadzone są badania nad 

związkami boru. Konieczne jest również opracowanie odpowied-

niego systemu monitorującego rozkład boru, systemu planowa-

nia leczenia i systemu dozymetrii oraz poprawa parametrów wiąz-

ki neutronów epitermicznych wykorzystywanych w terapii.

Terapia ta stosowana jest obecnie jako terapia eksperymen-

talna m.in. w  Japonii i  na Tajwanie. Badania nad BNCT prowa-

dzone są również w wielu innych krajach, także w Polsce przez 

naukowców z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świer-

ku we współpracy z ośrodkami naukowymi, uczelniami wyższy-

mi oraz szpitalami onkologicznymi z kraju i  ze świata. W NCBJ 

powstaje nowoczesne laboratorium do badań biomedycznych 

usytuowane przy reaktorze MARIA, który jest źródłem wyso-

kostrumieniowej wiązki neutronów odpowiednich do terapii 

BNCT. Rozpoczęto już pierwsze badania in vitro na liniach ko-

mórkowych napromienianych w  polu neutronów termicznych. 

Planowane są również badania in vivo na organizmach modelo-

wych napromienianych w polu neutronów epitermicznych. 
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Negatywny wpływ gadolinu  
na organizm człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem nerkopochodnego 
zwłóknienia układowego

Negative influence of galolinum on human’s organism 
with a special consideration of nephrogenic systemic 

fibrosis
Syntia Lisowska, Mariola Kolasa, Maciej Chabiński, Sandra Modlińska, Jan Baron
 Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,  

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. +48 691 917 873, e-mail: sandramodlinska@gmail.com

Streszczenie

Związki oparte na gadolinie przez lata stosowano jako środki 

kontrastowe w  rezonansie magnetycznym. Są stosunkowo 

dobrze tolerowane przez pacjentów, reakcje niepożądane po ich 

podaniu należą do rzadkości, a  jeśli wystąpią – mają charakter 

łagodny (przejściowe nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy). 

Cechy te powodowały, że były uważane za środki o małej szko-

dliwości dla organizmu. Podobnie nefropatia pokontrastowa 

zdaje się być niezmiernie rzadkim powikłaniem po podaniu che-

latów gadolinu. Wszystko to daje im potencjalną przewagę nad 

powszechnie stosowanymi jodowymi środkami kontrastującymi, 

których negatywne skutki są doskonale znane i opisane w litera-

turze. Wraz z postępem badań nad szkodliwością środków na ba-

zie gadolinu, wzrosła ilość danych na temat rzeczywistego wpły-

wu gadolinu na organizm człowieka i choć faktycznie stosowanie 

takich związków niesie za sobą małe ryzyko powikłań u pacjentów 

z prawidłową funkcją nerek, to sytuacja zmienia się diametralnie, 

gdy funkcja ta jest zaburzona. Zaobserwowano, iż podobnie jak 

środki kontrastowe oparte na jodzie, tak i gadolinopochodne sub-

stancje mają właściwe sobie działania niepożądane, które nasilają 

się wraz ze wzrostem stopnia uszkodzenia nerek.

Słowa kluczowe: gadolin, nefropatia pokontrastowa, 

nerkopochodne zwłóknienie układowe

Abstract

Gadolinium – based compounds have been used for years as 

contrast agents in magnetic resonanse examinations. They 

are relatively well tolerated by patients, adverse reactions after 

their administration are rare and mild (temporary nausea and 

vomiting, headaches and dizziness). These features have made 

them being considered as agents of low harmfulness for the hu-

man’s body. Contrast – induced nephropathy after gadolinium 

chelates administration seems to be extremely rare as well. All 

this gives them a potential advantage over commonly used io-

dine cotrast agents whose negative effects are well known and 

described. Along with the progress of research on the harm-

fulness of gadolinium compounds, the amount of data on the 

real influence of gadolinium on the human body increased and 

although the use of such compounds carries a very small risk of 

complications in patients with normal renal function, the situa-

tion changes radically when this function is disturbed. It’s been 

noticed that similarly to iodine – based cotrast media, the gado-

linium chelates also cause their own side – effects that increase 

as the degree of kidney damage increases.

Key words: gadolinium, contrast – induced nephropathy, 

Nephrogenic Systemic Fibrosis
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Wprowadzenie

Gadolin to pierwiastek chemiczny z  grupy lantanowców, po-

siadający silne właściwości paramagnetyczne. Jego nazwa po-

chodzi od nazwiska fińskiego chemika Johana Gadolina. Za od-

krywcę uważa się jednak Jeana Charlesa Galissarda de Marignac. 

Pierwiastek ten posiada 7 trwałych izotopów, znajduje się na +3 

stopniu utlenienia [1]. Gadolin jako wolny jon ma silnie toksyczne 

działanie na organizm człowieka. Z tego powodu podawany jest 

w postaci związków chelatowych [1, 2].

W obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego stosu-

jemy kontrasty w celu polepszenia jakości uzyskanych obrazów 

oraz uwidocznienia struktur o  wzmożonym wychwycie środ-

ka kontrastowego (np. nowotworów). Środki kontrastowe na 
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bazie gadolinu należą do środków pozytywnych, co oznacza, że 

wzmacniają sygnał (skracają czasy relaksacji T1 i T2). Związki kon-

trastujące zawierające w swojej budowie gadolin dzielimy na:

 – środki zewnątrzkomórkowe nie wnikają do komórek, przez 

co służą do badania przepływu tkankowego;

 – środki wewnątrzkomórkowe wnikają do komórek, wiążąc 

się z białkami, dzięki temu znalazły zastosowanie w diagno-

styce guzów, zmian zapalnych i niedokrwiennych [1, 2].

Podobnie jak środki kontrastowe oparte na jodzie, tak i gado-

linopochodne substancje mają właściwe sobie działania niepo-

żądane.

Nefropatia pokontrastowa

Nefropatia pokontrastowa to powikłanie po dożylnym podaniu 

środków kontrastowych, które mają toksyczny wpływ na kana-

liki i  cewki nerkowe oraz prowadzą do ich ostrego uszkodze-

nia. Proces ten rozpoczyna się już po dobie od podania środka 

kontrastującego, jednak rozpoznanie stawia się po 48-72 go-

dzinach na podstawie poziomu kreatyniny [3]. O nefropatii mo-

żemy mówić, gdy stężenie kreatyniny wzrasta o  0,5 mg/dl lub 

o  25% w  porównaniu z  wartością wyjściową [3, 4]. Nefropatia 

kojarzona jest głównie z  tomografią komputerową i  jodowymi 

środkami kontrastowymi, jednak już w 2003 roku zostały prze-

prowadzone pierwsze badania, które wykazały występowanie 

nefropatii także po zastosowaniu związków gadolinu [4]. Jego 

nefrotoksyczny wpływ jest wprost proporcjonalny do dawki pre-

paratu podanego pacjentowi. Zatem w miarę możliwości należy 

rozpatrzyć badanie bez użycia środka cieniującego, a gdy to nie 

jest możliwe, ograniczyć jego ilość do niezbędnego minimum, 

zapewniającego diagnostyczność obrazu.

Zapobieganie nefropatii pokontrastowej opiera się na utrzyma-

niu równowagi płynowej i elektrolitowej. W tym celu, zależnie od 

preferowanej metody, podaje się pacjentowi 0,9% roztwór NaCl 

(1 ml/kg) dożylnie na 6-12 godzin przed badaniem i  6-12 godzin 

po nim lub izotoniczny roztwór wodorowęglanów (3 ml/kg) na 

godzinę przed i 6 godzin po procedurze (1 ml/kg) [5]. W przypadku 

pacjentów chorych na przewlekłą chorobę nerek postępowanie 

po wykonaniu badania z użyciem środka kontrastowego różni się 

w zależności od stadium choroby (opis stadiów oraz postępowanie 

zostały przedstawione w  tabeli 1) [6]. Wyróżniamy pięć stadiów 

przewlekłej choroby nerek na podstawie stopnia filtracji kłębusz-

kowej (eGFR). Wysokie stadium PChN kwalifikuje pacjentów do 

wykonania zabiegu hemodializy po podaniu kontrastu.

Nerkopochodne zwłóknienie 
układowe (NSF)

Poza typową dla środków kontrastowych nefropatią, związki 

gadolinu powodują inne ważne powikłanie. Mowa tu o  opisa-

nym stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku, nerkopochodnym 

zwłóknieniu układowym NSF (Nephrogenic Systemic Fibrosis). 

Początkowo przypadłość tę nazywano nerkopochodną derma-

topatią włókniejącą NFD (Nephrogenic Fibrosing Dermopathy), 

ze względu na występujące zmiany skórne. Dalsze obserwacje 

pozwoliły jednak uznać obecną nazwę za bardziej adekwatną, 

zwracając uwagę na fakt, iż włóknienie może dotyczyć także na-

rządów wewnętrznych [5, 7].

Czynniki ryzyka

NSF dotyka pacjentów, którzy cierpią na niewydolność nerek, 

przy czym ryzyko jego wystąpienia rośnie wraz ze stopniem ich 

Tabela 1 Przewlekła choroba nerek – stadia i postępowanie po podaniu środka kon-

trastowego

Stadia  
przewlekłej 

choroby  
nerek

eGFR  
[ml/min/ 
1,73 m2]

Zabieg 
hemodializy po 
podaniu środka 
kontrastowego

Opis

I ⩾ 90 NIE
Uszkodzenie nerek 

z prawidłowym lub pod-
wyższonym eGFR

II 60-89 NIE Wczesna przewlekła 
niewydolność nerek

III 30-59 NIE Umiarkowana przewlekła 
niewydolność nerek

IV 15-29 NIE Ciężka przewlekła niewy-
dolność nerek

V < 15  
lub dializy

TAK (o ile pacjent 
dysponuje czyn-
nym dostępem 
lub cewnikiem)

Schyłkowa przewlekła 
niewydolność nerek

Źródło: [6]
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uszkodzenia. Ponadto występowanie NSF zależne jest od czę-

stości wykonywanych badań z użyciem środków kontrastowych 

zawierających gadolin oraz od samej ilości preparatu, którą pa-

cjent otrzymał. Szacuje się, że pojedyncze badanie u  pacjenta 

z  przewlekłą chorobą nerek (PChN) wiąże się z  2,4% ryzykiem 

tego powikłania [5]. Nie stwierdzono, by nerkopochodne zwłók-

nienie układowe pojawiało się częściej u pacjentów konkretnej 

płci, rasy czy wieku, natomiast zauważono, iż 7,5 razy częściej 

dotyka ono osoby poddawane dializie otrzewnowej w porówna-

niu z  pacjentami hemodializowanymi [5, 7]. Pozostałe czynniki 

mające wpływ na pojawienie się NSF to podwyższone stężenie 

żelaza w  surowicy, zaburzenia krzepnięcia i  zakrzepica żył głę-

bokich, stany zapalne, niedoczynność tarczycy, wtórna nad-

czynność przytarczyc oraz niedawne zabiegi operacyjne [4, 5]. 

Ponadto za czynnik taki uznaje się podawanie wysokich dawek 

erytropoetyny, mimo iż dokładna zależność między nią a wystę-

powaniem NSF nie jest znana [7].

Patogeneza NSF i działanie jonu Gd3+

Jedną z  najbardziej prawdopodobnych przyczyn powstawania 

NSF jest toksyczne działanie wolnego jonu gadolinu (Gd3+). Jon 

ten ma tendencję do osadzania się w tkankach oraz zakłócania 

działania enzymów wewnątrzkomórkowych i transportu jonów 

wapnia w komórkach nerwowych i mięśniowych. Gadolin prze-

chodzący do tkanek fagocytowany jest przez makrofagi, które 

z kolei wytwarzają cytokiny przyciągające fibrocyty. Te ostatnie 

zaczynają spełniać funkcję skórnych fibroblastów, co wiąże się 

ze stopniowym włóknieniem narządów [5, 7]. Należy pamiętać, 

że okres półtrwania preparatów gadolinowych to około 1,5 

godziny u  pacjentów bez schorzeń nerek, ale aż 34,3 godziny 

u chorych w piątym stadium PChN, a więc ich narażenie na tok-

syczne działanie jest znacznie większe. Przyczyny NSF można też 

dopatrywać się w  wysokim stężeniu jonów żelaza, charaktery-

stycznym dla pacjentów z PChN. Jony te z  łatwością wypierają 

gadolin ze związków chelatowych w procesie zwanym transme-

tylacją (która polega na zastępowaniu gadolinu przez inny jon 

o wysokim powinowactwie do związku chelatowego oraz odpo-

wiednio dużym stężeniu w surowicy, jak cynk, miedź czy żelazo). 

Wspomniane wcześniej stosowanie EPO również stanowi hipo-

tetyczną drogę powstawania NSF, podobnie jak stan zapalny czy 

uszkodzenie śródbłonka naczyń, powodujące uwalnianie czynni-

ków przyciągających fibrocyty [5].

Rozpoznanie

Obecnie nie istnieje specyficzny dla NSF test laboratoryjny, choć 

u pacjentów z tym schorzeniem stwierdza się często wzrost ilo-

ści białka C  – reaktywnego oraz ferrytyny i  żelaza w  surowicy 

krwi. Rozpoznanie NSF stawia się jednak na podstawie wykona-

nej biopsji skóry. W próbkach tych stwierdza się występowanie 

wrzecionowatych komórek skórnych, pogrubiałych włókien ko-

lagenowych, a czasem nawet ognisk metaplazji kostnej [5, 7].

Objawy i przebieg

Pierwsze objawy NSF zaczynają się manifestować od 2-75 dni 

od momentu wykonania badania z gadolinowym środkiem kon-

trastowym [5]. Choroba ma charakter postępujący i przewlekły, 

może prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci na drodze niewy-

dolności oddechowej, przy czym im ostrzejsze i szybciej postę-

pujące jest zajęcie skóry, tym gorsze rokowanie [5, 7]. NSF daje 

objawy skórne (twardnienie skóry, grudki, guzki), które dotyczą 

wszystkich chorych oraz systemowe (przykurcze stawów, włók-

nienie narządowe), które dotyczą tylko części z nich [7]. W fazie 

ostrej pojawia się hipotensja, gorączka oraz uszkodzenie nerek, 

natomiast faza przewlekła charakteryzuje się obrzękami i  ru-

mieniem skóry oraz zaburzeniami neurologicznymi, bezsen-

nością, bólem, wypadaniem włosów. W  dalszych etapach fazy 

przewlekłej następuje stopniowe twardnienie skóry. Pojawiają 

się plamy, grudki, tarczki oraz podskórne guzki, które mają cha-

rakter obustronny, symetryczny, zwykle zaczynają się rozwijać 

na dystalnych częściach kończyn, by następnie zająć także uda 

i  przedramiona, czasem nawet tułów. Co ciekawe, zmiany nie 

występują w  obszarze głowy. Wszystkiemu może towarzyszyć 

świąd, ból oraz uczucie pieczenia. Ponadto włóknienie bardzo 

ogranicza ruchomość stawów, co skutkuje trudnościami w po-

ruszaniu się. Z  kolei objawy systemowe to przede wszystkim 

włóknienie organów wewnętrznych, jak przepona, płuca, serce 

i opona twarda; stwardnienie mięśni i przykurcze stawów. Mogą 

także pojawić się powikłania infekcyjne i zakrzepowe, zator płu-

cny lub ostre zapalenie trzustki [5, 7].

Diagnostyka różnicowa

Zmiany skórne występujące w  NSF mogą do złudzenia przypo-

minać inne schorzenia. Stąd powikłanie należy różnicować m.in. 

z twardziną układową (w NSF brak jest typowego dla twardziny 

objawu Raynauda, dysfagii oraz zgagi), liszajem śluzowatym 

(zmiany dotyczą twarzy, która pozostaje oszczędzona w  NSF) 

oraz eozynofilowym zapaleniem powięzi (zwykle zmiany omijają 

dłonie i stopy, które w NSF są objęte w pierwszej kolejności) [5, 7].

Leczenie

Nie istnieje uznana metoda leczenia NSF. Pomoc opiera się głów-

nie na poprawie funkcjonowania nerek oraz walce z  objawami 

oraz postępem choroby. Odnotowano pojedyncze przypadki 

zmniejszenia objawów po zastosowaniu pozaustrojowej fotofe-

razy i  światłoterapii promieniami UV [5]. Korzystny okazuje się 

przeszczep nerki u pacjentów kwalifikujących się do takiego za-

biegu. Ponadto dużą rolę w walce z NSF ma fizykoterapia, która 

ogranicza skutki zesztywniałych mięśni i stawów. Dodatkowo na 

palce dłoni powinny być zakładane szyny, by przeciwdziałać ich 

przykurczom [5, 7].
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Prewencja

Ponieważ nie jest możliwe całkowite wyleczenie NSF, ogromną 

rolę w ochronie pacjentów stanowi zapobieganie temu powikła-

niu [7]. Należy pamiętać, że środki kontrastowe zawierające Gd 

powinny być stosowane jedynie wtedy, gdy to konieczne, szcze-

gólnie u  chorych z  zaburzoną czynnością nerek. FDA (the Uni-

ted States Food and Drug Administration) wydało oświadczenie 

w tej sprawie, w którym m.in. zaleca rozważenie zastosowania 

alternatywnych metod obrazowania u chorych, których wskaź-

nik GFR wynosi poniżej 30 ml/min/1,73 m2 (określonych jako pa-

cjenci wysokiego ryzyka). Ponadto proponuje wykonanie dializy 

do 3 h po badaniu MR lub MRA u pacjentów ze schyłkową nie-

wydolnością nerek oraz przez 2 kolejne dni [5, 7]. FDA zaznacza 

również, że gadolinu powinno się unikać w  przypadku pacjen-

tów podejrzanych o  występowanie NSF lub ze stwierdzonym 

NSF [7]. Nie określono ryzyka tego powikłania u osób ze wskaźni-

kiem GFR pomiędzy 30 a 60 ml/min, jednak istnieje zalecenie, by 

pacjentów z  umiarkowaną lub zaawansowaną niewydolnością 

nerek informować o ryzyku, potencjalnych korzyściach i alterna-

tywach. Ponadto, ze względu na fakt, iż większość przypadków 

NSF notuje się po użyciu gadodiamidu, FDA proponuje zastoso-

wanie innych związków gadolinu (np. gadoteridolu) [7].

Hipokalcemia

Podanie pacjentowi chelatów gadolinu wywołuje jeszcze jeden 

skutek, mianowicie zafałszowanie wyników laboratoryjnych. Po-

jawia się rzekoma hipokalcemia, która może wynikać np. z wią-

zania nadmiaru związku chelatującego (który nie jest związany 

z gadolinem) z wapniem. Stan obniżonego stężenia wapnia w su-

rowicy może trwać od kilku godzin do około czterech dni, stąd 

nie powinno się go w tym czasie oznaczać pacjentowi [4, 5].

Gromadzenie się gadolinu w mózgu

Ze względu na fakt, iż związki gadolinowe indukują włóknienie 

narządów wewnętrznych, a ostatnie doniesienia wskazują na od-

kładanie gadolinu także w mózgu, zaczęto obawiać się o odległe 

konsekwencje jego stosowania, chociaż brakuje jednoznacznych 

dowodów na szkodliwość gromadzenia gadolinu w  mózgu dla 

pacjentów [8, 9]. Związki gadolinu o budowie liniowej, ze wzglę-

du na niską trwałość termodynamiczną, mają większą tendencję 

do uwalniania Gd3+ oraz akumulowania się w tkankach w porów-

naniu z  tymi o  budowie pierścieniowej [10]. W  związku z  tym 

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała zalecenia dotyczące 

dopuszczenia poszczególnych środków kontrastowych zawiera-

jących gadolin do obrotu na terenie Unii Europejskiej [9].

Podsumowanie

Środki kontrastowe oparte na gadolinie wydają się być cieka-

wą alternatywą dla stosowanych powszechnie związków jodo-

wych, szczególnie w  przypadku pacjentów uczulonych na jod 

oraz takich, u których zaobserwowano reakcje niepożądane po 

badaniu z użyciem jodowego środka cieniującego. Prowadzone 

badania dotyczące wpływu poszczególnych związków kontra-

stujących na organizm człowieka dostarczają coraz to nowszych 

danych, których analiza pozwala zminimalizować narażenie cho-

rych na powikłania pokontrastowe. Należy pamiętać, że mimo 

względnie niskiego odsetka takich powikłań po zastosowaniu 

chelatów gadolinu, istnieje grupa pacjentów, dla których ich po-

danie wiąże się z wysokim ryzykiem skutków niepożądanych. Na 

szczególną uwagę zasługuje NSF, dla którego nie opracowano 

dotychczas skutecznej metody leczenia, stąd najważniejsze jest 

podejmowanie takich decyzji i takich działań, które mają charak-

ter prewencyjny. 
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Tabela 2 Środki kontrastowe na bazie gadolinu – status dopuszczenia na terenie Unii Europejskiej

NAZWA ZWIĄZEK CHEMICZNY RODZAJ ŁADUNEK DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU

Artirem/Dotorem
DotaremArthro

Kwas gadoterowy pierścieniowy jonowy dopuszczony

Gadovist Gadobutrol pierścieniowy niejonowy dopuszczony

Magnevist Kwas gadopentetowy liniowy jonowy dopuszczony

Magnevist Kwas gadopentetowy liniowy jonowy zawieszony

MultiHance Kwas gadobenowy liniowy jonowy ograniczony

Omniscan Gododiamid liniowy niejonowy zawieszony

Optimark Gadowersetamid liniowy niejonowy zawieszony

Primovist Kwas gadoksetowy liniowy jonowy ograniczony

ProHance Gadoteriodol pierścieniowy niejonowy dopuszczony

Źródło: [9]
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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich kilku dekad medycyna radiologiczna stała się 

narzędziem nowoczesnego leczenia. Dzięki ciągłemu postępowi 

technologicznemu rozwijają się trzy główne nurty wykorzystu-

jące promieniowanie jonizujące [1]: 

 – diagnostyka obrazowa, w tym radiologia zabiegowa,

 – medycyna nuklearna,

 – radioterapia.

Jednym z najistotniejszych elementów medycyny radiacyjnej 

jest nadzór nad dawką. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia u pa-

cjenta powikłań popromiennych, należy korzystać z  nowocze-

snej, wysokospecjalistycznej aparatury radiologicznej. Kolejnym 

elementem zapewniającym bezpieczną i skuteczną diagnostykę 

pacjenta jest odpowiednio wykształcony personel. Ogromną 

rolę pełnią tu fizycy medyczni. Do obowiązków fizyka należy 

między innymi stała kontrola dawki przy odpowiednim zapew-

nieniu jakości obrazowania oraz zachowanie bezpieczeństwa 

podczas stosowania promieniowania jonizującego. 

Rola fizyka medycznego w radioterapii została ukształtowa-

na na przestrzeni wielu lat ze względu na wysokie dawki stoso-

wane w  leczeniu. Specjaliści z  tej dziedziny zajmują się przede 

wszystkim planowaniem leczenia, obliczaniem dawek terapeu-

tycznych, zapewnieniem wysokiej jakości sprzętu i sprawowanie 

nadzoru nad całym procesem napromieniania pacjenta. Specjali-

ści w tej dziedzinie zajmują się także analizą przypadków, w któ-

rych dawka została przekroczona [2].

W medycynie nuklearnej zastosowanie wysokospecjalistycz-

nego sprzętu, takiego jak SPECT, PET/CT musi być nadzorowane 

przez zespół fizyków medycznych, którzy zapewnią z jednej stro-

ny prawidłowe działania wspomnianego sprzętu, z drugiej strony 

odpowiednie działania związane z procesem leczenia [2-6].

Działania fizyków medycznych w diagnostyce obrazowej są naj-

mniej doceniane ze wszystkich działów medycyny wykorzystują-

cych promieniowanie. Jest to bardzo zastanawiające ze względu 

na różnorodność podejmowanych działań i  badań z  zastosowa-

niem promieniowania jonizującego w  diagnostyce, jak również 

olbrzymiej liczby pacjentów poddawanych tym procedurom.

Świetnym przykładem są badania przesiewowe w  mammo-

grafii, gdzie właściwa diagnostyka oraz odpowiedni nadzór nad 

sprzętem pozwala uniknąć niekontrolowanej dawki, przez co ba-

dania takie mogą być bezpieczne i wielokrotnie mogą uratować 

życie pacjentki [7].

Niestety w  większości przypadków rola fizyka medycznego 

w placówkach medycznych, wyłączając onkologię, ogranicza się 

do wykonywania jedynie testów podstawowych, w tym kontroli 

jakości ekspozycji. Taka sytuacja wymaga odpowiednich regula-

cji prawnych, które szczegółowiej określiłyby konieczność obec-

ności fizyka w placówkach, gdzie wykonywana jest diagnostyka 

i jednocześnie określiłyby precyzyjnie jego zadania. Regulacje te 

zaspokoiłyby potrzebę nadzoru nad błyskawicznie rozwijającą 

się diagnostyką obrazową. 

W publikacji naukowej International Basic Safety Standards and 

IAEA Human Health Series No. 25 [4] zawarto wytyczne dotyczące 

wymogów kadrowych fizyka medycznego w placówce dla takich 

działów radiologii, jak diagnostyka obrazowa, medycyna nukle-

arna czy terapia radionuklidami. Publikacja ta jest spójna z  ra-

portem IAEA Human Health Reports No. 13, który z kolei zawiera 

informację na temat zatrudnienia fizyka medycznego w dziedzi-

nie radioterapii [2].

Zalecana liczba fizyków medycznych na podstawie zakresu 

ich obowiązków w danej placówce została opisana w IAEA Safety 

Standards Series No. GSR Part 3, International Basic Safety Stan-

dards, and Roles and Responsibilities, and in IAEA Human Health 
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Series No. 25, Education and Training Requirements for Clinically 

Qualified Medical Physicists [4].

Do wymienionych w  artykule obowiązków należą między in-

nymi: uczestnictwo fizyka podczas instalacji nowej aparatury, 

wykonywanie technicznej specyfikacji urządzeń, kalibracja i we-

ryfikacja działania sprzętu pomiarowego, nadzór techniczny nad 

eksploatacją i obsługą aparatury, zarządzanie jakością fizycznych 

i technicznych aspektów radioterapii, nadzór nad dawką promie-

niowania – dozymetria, tworzenie nowych procedur i optymali-

zacja już istniejących, nadzór nad bezpieczeństwem radiacyjnym 

personelu oraz pacjentów, uczestnictwo w badaniach klinicznych 

i pracach badawczych oraz wykonywanie szkoleń personelu me-

dycznego w placówce. Wytyczne te określają również kluczową 

rolę fizyka medycznego w ochronie radiologicznej. Fizyk medycz-

ny jest odpowiedzialny za ww. czynności, a jego bezpośrednie za-

angażowanie rośnie wraz z ilością sprzętu, czynnościami o dużej 

złożoności oraz większym ryzyku narażenia na promieniowanie. 

Za aparaturę objętą nadzorem przez fizyka medycznego można 

uznawać między innymi: tomografy komputerowe, angiografy, 

mammografy i wszelkiego rodzaju aparaty RTG [8].

Niniejsza publikacja zawiera kompleksowe metody oceny 

ilościowego zapotrzebowania kadry fizyków medycznych w za-

kresie diagnostyki obrazowej, w jednostkach klinicznych. Infor-

macje tu zawarte pomogą wesprzeć inicjowanie zespołów fizy-

ków medycznych w placówce lub pomóc w modernizacji zadań 

i obowiązków już istniejących grup specjalistów. Publikacja oraz 

algorytmy w  niej zawarte zostały opracowane przez komisję, 

w skład której wchodzą: D. McLean (Australia), S. Holm (Dania), 

M. Brambilla (Włochy) i M.C. Martin (Stany Zjednoczone) [1].

Przed wydaniem dzieła artykuł został poddany analizie fizy-

ków medycznych z całego świata, których zdanie oraz opinie po-

zwoliły na udoskonalenie treści artykułu. 

Publikacja została zatwierdzona przez międzynarodową orga-

nizację fizyki medycznej (International Organization for Medical 

Physics (IOMP)). 

Artykuł został dostosowany przez zespół fizyków: E. Pater, 

R. Pływaczyk i T. Kraśnicki z uwzględnieniem warunków istnieją-

cych w szpitalach na terenie Polski w roku 2019, przed wprowa-

dzeniem dyrektywy unijnej regulującej ten temat.

Wstęp

Poszczególne elementy algorytmu kadrowego IAEA oparte 

są na roli oraz obowiązkach fizyka medycznego i wynikają one 

z wymagań „dobrej praktyki klinicznej”, co podkreślają wytycz-

ne międzynarodowe [2-6]. Jednakże nie zawsze wymogi zawar-

te w  międzynarodowych wytycznych mają odzwierciedlenie 

w przepisach krajowych, zwłaszcza tych, które dotyczą bezpie-

czeństwa radiologicznego.

W Polsce obowiązki fizyka medycznego uregulowane są praw-

nie jedynie w dziale radioterapii i medycynie nuklearnej. Nie ma 

również wymagań dotyczących obecności fizyka medycznego 

w szeroko rozumianej diagnostyce obrazowej. Najczęściej można 

się spotkać z sytuacjami, w których obowiązki oraz uprawnienia 

fizyka medycznego w danej placówce nie są jednoznacznie i  ja-

śnie sprecyzowane zarówno przez jednostkę, jak i wymogi prze-

pisów krajowych. Niestety nie spełnia to wymagań związanych 

z tzw. dobrą praktyką kliniczną. Dlatego rola fizyka w obrazowa-

niu medycznym nie jest jednoznacznie określona.

Wymagania kadrowe dla fizyków medycznych w diagnostyce 

obrazowej były trudne do oszacowania, ponieważ nie istniały 

wcześniej żadne regulacje prawne ani dokumentacje na ten te-

mat. Pierwsza znana publikacja dotycząca tego obszaru zosta-

ła wydana przez American Association of Physicists in Medicine 

(AAPM) [9]. W tym dokumencie zostały opracowane algorytmy, 

których dane wejściowe oparte były o liczbę i rodzaj sprzętu ra-

diologicznego. Mimo tego, że w artykule wspomniano o innych 

czynnikach, takich jak: liczba pacjentów, badania naukowe czy 

szkolenia – nie określono ich roli ilościowej w samym algorytmie. 

Ważniejszym aspektem samej publikacji było uświadomienie 

czytelnikowi roli fizyka jako specjalisty w swojej dziedzinie.

Ponadto napisano, że aby fizyk medyczny mógł sprawnie 

funkcjonować w jednostce, wymaga się zatrudnienia minimum 

tyle samo osób określanych jako personel pomocniczy (np. oso-

by pracujące jako fizycy medyczni, ale nie posiadający specjaliza-

cji w tym kierunku).

Najnowsze publikacje poruszające temat zatrudnienia fizyka 

medycznego określają ilościowo wcześniej pomijane składniki 

algorytmu, tj. nakłady etatowe związane z  ilością wykonanych 

badań oraz samych pacjentów, udział fizyka w badaniach nauko-

wych czy też szkolenia personelu w  zakresie promieniowania. 

Ponadto informacje zawarte w  EUROPEAN COMMISSION, Eu-

ropean Guidelines on Medical Physics Expert określają, że na każ-

dego fizyka medycznego ze specjalizacją przypada 1,5 persone-

lu pomocniczego. Dane te poparto badaniami klinicznymi [2-6].

Słuszność uwzględnienia wyżej wspomnianych dodatkowych 

danych w algorytmie została potwierdzona w publikacji Europe-

an Federation of Organisations for Medical Physics [5]. Również au-

stralijskie modele obliczeniowe dotyczące liczby fizyków w danej 

jednostce bazowały na wymaganiach regulacyjnych oraz dodat-

kowych danych dotyczących dobrych praktyk klinicznych [8].

Niniejsza publikacja opisuje charakterystykę algorytmu, na 

bazie którego określa się zalecane poziomy zatrudnienia (eta-

ty). Liczba etatów fizyka medycznego specjalisty i  personelu 

pomocniczego (np. osób po studiach fizyki medycznej, ale bez 

specjalizacji) określona jest na podstawie tych obliczeń, które 

z kolei obliczane są w oparciu o wymagania dla dobrej praktyki kli-

nicznej. Ta z kolei opisana jest przez międzynarodowe wytyczne.

Dodatkowe obowiązki fizyka medycznego, takie jak: prowa-

dzenie szkoleń, udział w badaniach naukowych oraz prace zwią-

zane z  produkcją radionuklidów, są rozpatrywane jako osobna 

część obliczeń. Mogą one nie być brane pod uwagę, jeśli w danej 

jednostce nie ma takich potrzeb.

Podobna sytuacja ma się z obowiązkami, jakie pełni w instytu-

cjach inspektor ochrony radiologicznej. Często jego zadania są 

podejmowane przez fizyków medycznych. 
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Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie optymalnej 

liczby fizyków dla danej placówki, by prowadzono tam diagno-

stykę o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i jakości.

Obliczanie algorytmu

W tej części artykułu przedstawiono szczegółowo składowe opra-

cowanego algorytmu służącego do szacowania wymaganej liczby 

etatów fizyków medycznych w placówce. Przytoczono kilka przykła-

dowych scenariuszy. Do składowych algorytmu zalicza się zmienne 

wejściowe, współczynniki wagowe oraz zmienne wyjściowe. Wyni-

kiem obliczeń jest liczba specjalistów z fizyki wymagana do świad-

czenia danej usługi medycznej. Określna jest jako FTE (Full Time 

Equivalent) – równoważnik pełnego etatu pracy, w skrócie – etat [1].

Uznaje się, że fizycy medyczni ze specjalizacją nie mogą sku-

tecznie wykonywać swojej pracy bez wsparcia ze strony perso-

nelu pomocniczego. W  skład takiego zespołu wchodzą osoby, 

których obowiązki związane są z  ochroną radiologiczną, ruty-

nową kontrolą jakości czy wykonywaniem analizy pracy apara-

tury. Wszystkie zadania personelu pomocniczego powinny być 

jednak wyznaczone i  nadzorowane przez odpowiednią liczbę 

specjalistów z dziedziny fizyki medycznej.

Znaczne udogodnienia dla szpitali można osiągnąć w momen-

cie, gdy istnieje przynajmniej jeden ośrodek zrzeszający spe-

cjalistów fizyki medycznej, który nadzoruje jednocześnie kilka 

placówek klinicznych znajdujących się w  niewielkiej odległości 

od tego ośrodka. W samych jednostkach zadania związane z dia-

gnostyką obrazową pełni personel pomocniczy, nadzorowany 

właśnie przez zespół fizyków medycznych specjalistów.

Należy mieć też na uwadze fakt, że jeśli dana jednostka do-

piero tworzy miejsca pracy dla fizyków, jasne sprecyzowanie ich 

obowiązków będą wymagały więcej czasu i wysiłku. Jeśli z kolei 

placówka korzysta z usług fizyków, którzy tylko nadzorują pracę 

personelu pomocniczego, należy również brać pod uwagę czas 

dojazdu, jako jedną ze składowych algorytmu.

Do algorytmu należy również doliczyć czas związany z bada-

niami naukowymi, samokształceniem każdego fizyka, uczestnic-

two w kursach i szkoleniach, a także wykonywanie okresowych 

szkoleń personelu.

W swojej najprostszej formie algorytm oblicza całkowitą licz-

bę etatów fizyków medycznych NFM, obliczaną jako:

 N N N
FM sum
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X
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6

 [1]

gdzie N1 do N6 to szacowana liczba etatów fizyka medycznego 

wymagana dla każdego z  sześciu czynników składowych. Do 

czynników tych zaliczamy: 

N1 – współczynnik dotyczący aparatury

N2 – czynnik zależny od liczby pacjentów

N3 – czynnik związany z ochroną radiologiczną 

N4 – czynnik związany z serwisem i testami 

N5 –  czynnik związany ze szkoleniami personelu oraz samo-

kształceniem

N6 –  czynnik związany z  badaniami naukowymi i  nauczaniem 

w uczelniach.

Współczynnik ε daje możliwość zredukowania liczby etatów. 

Gdy szacowana liczba etatów specjalistów – fizyków medycz-

nych jest większa niż 4, współczynnik ε oblicza się w następujący 

sposób [1]: 
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gdzie R jest współczynnikiem redukcji, który zależy od umiejęt-

ności i wiedzy zespołu fizyków medycznych. Współczynnik ten 

może wynosić od 0,6 w  przypadku doświadczonego i  dobrze 

współpracującego zespołu do 0,8 w przypadku zespołu o mniej-

szym doświadczeniu. Uznaje się, że dla dużych zakładów fizyki 

medycznej z  obrazowaniem i  radioterapią istnieje efekt skali, 

dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu odpo-

wiedniej redukcji, aby prawidłowo odzwierciedlać efektywność 

uzyskaną dzięki mieszance umiejętności personelu.

Każda z wartości Nx obliczana jest indywidualnie według wzoru: 

 
N n

X

i

i i
� ���

gdzie wi jest wagowym współczynnikiem w przeliczeniu na ilość 

FTE, z kolei ni to powiązany parametr wejściowy [1].

W algorytmie uwzględniono dodatkowe korekty wynikające 

z samej pracy fizyka medycznego. Korekty te szczegółowo wy-

jaśniono poniżej.

Składowe algorytmu

Do wyróżnionych w  algorytmie sześciu czynników składowych 

wpływających na liczbę etatów fizyka medycznego należą [1]: 

 – liczba urządzeń diagnostycznych,

 – liczba procedur wykonywanych na pacjentach w ciągu roku,

 – liczba szacowanych dawek przeliczanych dla pacjentek 

w ciąży oraz dawki powierzchniowej w ciągu roku,

 – liczba oddziałów i pracowni obsługiwanych przez fizyka me-

dycznego,

 – liczba pracowników nadzorowanych przez fizyka, którzy 

pracują w narażeniu na promieniowanie jonizujące,

 – uczestnictwo w zakupie sprzętu medycznego oraz jego in-

stalacja w ciągu roku,

 – uczestnictwo w  szkoleniach zawodowych w  ciągu roku 

w przeliczeniu na fizyka,

 – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń rocznych dla per-

sonelu,

 – liczba specjalistów – fizyków medycznych w  stosunku do 

personelu pomocniczego.
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Współczynniki wagowe

Współczynniki wagowe zależą od liczby etatów fizyka medycz-

nego w  placówce. W  tabeli poniżej opisano typowe założenia 

wynoszące średnio 250 dni robocze.

Biorąc pod uwagę ograniczoną dokładność w zastosowanych 

wartościach algorytmu dla wyznaczenia etatu fizyka medyczne-

go FTE, można przy niewielkich odstępstwach od wyżej wymie-

nionych założeń uznać wzór za właściwy [1].

Jednak jeśli występują znaczne różnice w  przedstawionym 

planie etatu z tym, jaki istnieje dla fizyka w placówce, należy od-

powiednio dostosować wyniki zgodnie z poniższą tabelą.

Przykłady wartości FTE i jego równoważników w dniach i go-

dzinach

FTE LICZBA 
DNI LICZBA GODZIN

ośmiogodzinny dzień 
pracy

pięciogodzinny dzień 
pracy

0,1 22 176 110

0,01 2,2 17,6 11

0,005 1,1 8,8 5,5

0,001

Zmienna wyjściowa

Opracowany na podstawie algorytmu wynik podaje liczbę peł-

nych etatów fizyka medycznego w diagnostyce obrazowej i ra-

diologii interwencyjnej.

Liczba etatów obliczona na podstawie algorytmu jest gra-

niczna, aby jednostka mogła sprawnie i bezpiecznie działać na 

rzecz pacjenta. Fizycy powinni być wspierani przez personel po-

mocniczy złożony z fizyków medycznych bez specjalizacji, osób 

zajmujących się promieniowaniem, informatyków medycznych 

oraz przedstawicieli administracji.

Algorytm zakłada również, że najczęstsze podstawowe testy 

kontroli jakości promieniowania wykonywane są przez wyzna-

czony w jednostce personel, np. techników elektroradiologii lub 

lekarzy radiologów. Jednakże nadzór nad całą tą działalnością 

należy do fizyków medycznych. 

Liczba osób składających się na personel pomocniczy powin-

na być równa lub większa od liczby fizyków medycznych ze spe-

cjalizacją.

Obliczenia

Wykonano obliczenia dla średniej wielkości szpitala, w  którym 

zatrudnionych jest ok. 1400 osób. Zainstalowana jest duża liczba 

nowoczesnego sprzętu (w 80% wyprodukowany po 2010). Jed-

nostka hospitalizuje rocznie około 24 tys. pacjentów. 

Czynnik N1 – liczba urządzeń diagnostycznych

Zmienne zależne od liczby urządzeń i  współczynniki wagowe 

zastosowane w algorytmie są opisane w dokumencie IAEA dla 

radiologii diagnostycznej i interwencyjnej [1].

Powiązane obowiązki fizyka medycznego obejmują:

• pełen zakres okresowych badań wydajności sprzętu wraz 

z  towarzyszącą dokumentacją przeprowadzanych co naj-

mniej raz w roku;

• testowanie po głównych procedurach konserwacji, które 

mogłyby wpłynąć na odpowiednie parametry oceny dawki 

pacjenta i jakości obrazu (wymiana lampy, detektora itp.),

• przegląd lub ocena rutynowych kontroli jakości.

We wspomnianym szpitalu znajduje się następująca liczba 

urządzeń: 

LISTA URZĄDZEŃ W SZPITALU – RADIOLOGIA OGÓLNA I ZABIEGOWA 

APARAT
CZYNNIK 
WAGOWY

LICZBA 
URZĄDZEŃ

PRZELICZNIK 
NA FTE UWAGI

CT 0,040 2 0,080

urządzenie 
radiogra-
ficzne

0,010 3 0,030 Detektory rozli-
czane oddzielnie 

mammograf 0,020 2 0,040 Zarówno analogo-
we, jak i cyfrowe, 
biopsja, jak 
i tomosynteza

pokój zabie-
gowy  
do przepro-
wadzania 
biopsji

0,001 1 0,001  

fluoroskop 0,010 5 0,050 Zawiera zarówno 
złożone, jak 
i przewoźne ra-
miona C używane 
do podstawowej 
fluoroskopii

fluoroskop 
zabiegowy

0,020 3 0,060 Zarówno urzą-
dzenia złożone, 
jak i ramiona 
C używane w tym 
celu

aparaty prze-
woźne RTG

0,004 2 0,008 Detektory cyfro-
we oddzielnie

detektor CR 0,001 28 0,028  

detektor DR 0,004 5 0,020  

Urządzenia 
do wyświe-
tlania obrazu 
(np. para 
monitorów)

0,001 30 0,030  

rezonans ma-
gnetyczny

0,040 2 0,080 Nie uwzględnia 
zadań związanych 
z bezpieczeń-
stwem pracy 
w polu magne-
tycznym

USG 0,002 50 0,100 Uwzględnia 
cały zestaw USG 
(wszystkie dołą-
czone głowice)

Drukarki klisz 
i czytniki 
kaset

0,002 6 0,012 Uwzględnia 
czytniki kaset CR 
i drukarki klisz

SUMA 0,539

Szacowana liczba etatów dla fizyków medycznych dla ww. jed-

nostki na podstawie posiadanych przez szpital urządzeń oraz ich 

liczby wynosi N1 = 0,539. 

Czynnik N2 – liczba procedur wykonywanych na pacjentach 

w ciągu roku

Współczynniki wagowe danych wejściowych zależnych od pa-

cjenta zastosowane w algorytmie obejmuje wszystkie obowiązki 
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fizyka medycznego, które są proporcjonalne do liczby procedur 

klinicznych [1].

Powiązane obowiązki obejmują:

• dozymetria pacjenta i  ocena ryzyka dla poszczególnych 

pacjentów (niezamierzone ekspozycje oraz pacjenci pedia-

tryczni, kobiety ciężarne i karmiące piersią);

• rozwiązywanie problemów technicznych i klinicznych zwią-

zanych z badaniami pacjentów (np. nieoptymalna jakość ob-

razu, artefakty).

We wspomnianym szpitalu wykonywanych jest sporo proce-

dur rocznie:

RADIOLOGIA OGÓLNA I ZABIEGOWA

APARAT
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Przelicznik  
na FTE Uwagi

Procedury CT 1000 0,010 14000 0,140  (na 1000 
procedur)

Procedury 
zabiegowe 
i kardiologiczne 

1000 0,020 3000 0,060  (na 1000 
procedur)

Procedury RTG: 
radiografia, 
fluoroskopia, 
mammografia etc. 

1000 0,001 40000 0,040  (na 1000 
procedur)

Ocena ryzyka 
narażenia 
kobiet w ciąży 
lub karmiących 
mlekiem (na 
jedno obliczanie)

1 0,002 Inspektor 
ochrony 

radiologicznej

Niewliczane 
w zadania 

fizyka

ocena dawki 
i raportowanie 

wyników

SUMA 0,240

Szacowana liczba etatów dla fizyków medycznych dla ww. jed-

nostki na podstawie posiadanych danych odnośnie procedur 

przeprowadzonych na pacjentach w szpitalu wynosi N1 = 0,240. 

Czynnik N3 – liczba oddziałów i pracowni obsługiwanych 

przez fizyka medycznego oraz działania związane z ochroną 

radiologiczną

Współczynniki wagowe związane z ochroną przed promieniowa-

niem stosowane w  algorytmie są opisane w  kategoriach czyn-

ników zależnych od oddziału/komórki i czynników zależnych od 

personelu. Czynniki te zakładają, że obowiązki ochrony przed 

promieniowaniem mają być wykonywane przez fizyka medycz-

nego. Jeśli tak nie jest, należy dokonać zmiany w ostatecznym 

wyliczeniu wymaganego personelu [1].

Powiązane obowiązki obejmują:

• opracowanie odpowiednich planów zarządzania promienio-

waniem;

• ogólne aspekty ochrony związanej zarówno z promieniowa-

niem jonizującym, jak i niejonizującym w szpitalu, w tym oce-

ny ryzyka i badania ochrony przed promieniowaniem;

• doradztwo w zakresie działań niezbędnych do przestrzega-

nia przepisów krajowych;

• administracja związana z licencjonowaniem i rejestracją pro-

mieniowania itp.;

• kontrola i  kalibracja urządzeń monitorujących i  pomiaro-

wych.

W placówce znajdują się:

• 2 aparaty CT oraz ok. 10 urządzeń radiograficznych

• 3 pracownie zabiegowe

• 2 aparaty MR

LICZBA ODDZIAŁÓW I PRACOWNI OBSŁUGIWANYCH PRZEZ FIZYKA  
MEDYCZNEGO ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ
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Zakład 
diagnostyki 
obrazowej

1 0,050 1,0 0,050 W przypadku tego  
przelicznika zakład posiada  
2 CT, 10 RTG. Dla większych 
bądź mniejszych zakładów 
odpowiednio powiększony/ 
pomniejszony

Zakład radiolo-
gii zabiegowej

1 0,050 1,5 0,075 Dwa zabiegowe aparaty 
(odpowiednio powiększyć/ 
pomniejszyć)

Bezpieczeń-
stwo pracy 
w polu magne-
tycznym 

1 0,010 2,0 0,020  Dla jednego aparatu MR

SUMA 0,145

Szacowana liczba etatów dla fizyków medycznych dla ww. jed-

nostki na podstawie posiadanych danych odnośnie liczby od-

działów i  pracowni obsługiwanych przez fizyka medycznego 

oraz działań związanych z ochroną radiologiczną w szpitalu wy-

nosi N3 = 0,145. 

Czynnik N4 – obsługa serwisowa i testy urządzeń 

Powiązane obowiązki obejmują: [1]

• zapewnienie zgodności z lokalnymi i krajowymi przepisami 

i wymogami akredytacyjnymi, w tym z regularnymi inspek-

cjami;

• ocena i  raportowanie typowych dawek i czynności w stan-

dardowych badaniach radiologicznych;

• zarządzanie jakością obejmujące audyty kliniczne;

• specyfikacja i ocena sprzętu;

• testy akceptacyjne sprzętu;

• porady dotyczące ochrony przed promieniowaniem dla no-

wych instalacji;

• opracowanie protokołu testowania.

Fizycy medyczni powinni posiadać wiedzę i  umiejętności, 

aby wspierać kliniczne przetwarzanie danych i  tworzenie sieci. 

Powinni znać podstawowe pojęcia i zastosowania PACS (syste-

my archiwizacji i  komunikacji obrazu), RIS (systemy informacji 

radiologicznej) i HIS (szpitalne systemy informacyjne). Powinni 

także posiadać wiedzę na temat przechowywania, obsługi i dys-

trybucji obrazów pacjentów i  danych między różnymi stacjami 

roboczymi. Współpracują z  informatykami w  celu weryfikacji 

integracji sieci i  przesyłania danych, aby zapewnić, że wszyst-

kie systemy działają poprawnie, a dane pacjentów są chronione 

przed nieuprawnionym dostępem i naruszeniem prywatności.

Istotne obowiązki są wysoce zróżnicowane w  zależności 

od sytuacji i  nie można ich zmierzyć w  ujednolicony sposób. 

W związku z tym nakład pracy wynikający z takich sytuacji może 

być określony ilościowo jedynie na poziomie lokalnym.
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W jednostce w ciągu ostatniego roku:

• wykonano 4 specyfikacje dotyczące zakupu urządzeń;

• wykonano 20 testów akceptacyjnych i/lub pomiarów refe-

rencyjnych;

• radzono czterokrotnie przy nowych urządzeniach odnośnie 

ochrony radiologicznej. 

Wykonano około 40 protokołów testowych i  instrukcji na 

urządzenia.

Serwis i testy
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Administracja 
zakładem

1 0,200  1 0,2 Zawierający wewnętrzne 
spotkania dotyczące 
budżetu, planowania 
aktywności i zatrudnienia. 
Tylko w przypadku nieza-
leżnych zakładów fizyki 
medycznej.

Program zarzą-
dzania dawką (na 
zakład)

1 0,040 0 0 Ocena dawki dla typowych 
badań oraz administrowa-
nie standardowymi proce-
durami radiologicznymi. 
Porównywanie i ustalanie 
dawki pacjentów do 
istotnych poziomów 
referencyjnych.

Zarządzanie 
i kontrola jakości 
(uwzględniający 
audyty)

1 0,100  1 0,100 Dokumentacja, przegląd 
polityki zarządzania 
jakością, procedur 
i przygotowanie na audyty 
zewnętrzne i akredytacje. 
0,1 dla radiologii ogólnej 
i osobno 0,1 dla radiologii 
zabiegowej, nie dla osob-
nych zakładów.

Specyfikacja 
i ewaluacja 
urządzeń dostar-
czanych

1 0,020 4 0,080 Zakładając jednostkę 
o średniej złożoności.

Testy akceptacyj-
ne i referencyjne 
(na aparat)

1 0,020 20 0,400 Ustalanie wartości 
odniesienia. Zakładając 
jednostkę o średniej 
złożoności.

Doradztwo 
w ochronie 
radiologicznej 
w nowych insta-
lacjach urządzeń  
(na instalację)

1 0,020 4 0,080 Ustalanie planu osłon 
i zgodę dla średniej 
instalacji.

Protokoły testo-
wania urządzeń 
(na 1 protokół)

1 0,050 40 2 Zawierające ustalenie 
i opracowanie protokołów 
testowych odpowiednich 
aplikacji (arkuszy kalku-
lacyjnych), opracowanie 
zasady stosowania i pro-
cedury dla odpowiednich 
fantomów.

SUMA 2,860

Czynnik N5 – szkolenia i nauczanie personelu

Fizycy medyczni odgrywają kluczową rolę w  szkoleniu prak-

tycznym innych fizyków i  innych pracowników służby zdrowia. 

Wykładają i opracowują materiały edukacyjne dla lekarzy, tech-

ników i pielęgniarek, a także dla studentów, rezydentów i perso-

nelu technicznego [1].

W omawianej placówce fizycy odbyli:

I. 28 godzin wyjazdów na konferencje i sympozja doskonalące

II. 60 godzin nauczania nowo przyjętych fizyków bez specjali-

zacji i szkoleń personelu

III. 20 godzin szkolenia dla fizyka medycznego.
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Uwagi

Liczba jednostek 
ustawicznego 
kształcenia (na  
1 fizyka medycz-
nego)

40 0,02 40 0,020 Opisana wartość ty-
czy się wymaganych 
40 godzin rocznie 
samokształcenia. 

Szkolenie innych 
(na godzinę 
szkolenia)

1 0,002 60 0,12 Szkolenie personelu 
medycznego (zarów-
no samoszkolenie, jak 
i przygotowanie)

Szkolenie innych 
– rezydentów 
fizyki medycznej, 
fizyków (na 
osobę)

1 0,1 20 2 Rezydent – fizyk 
medyczny jest trak-
towany jako 0,5 etatu 
fizyka medycznego

SUMA 2,140

Czynnik N6 – badania naukowe i nauczanie akademickie

Fizycy medyczni odgrywają znaczącą rolę w nauczaniu wyższym, 

w badaniach naukowych oraz rozwoju nowych dziedzin medycy-

ny. Oceniają nowe technologie i badają wdrożenie nowych pro-

cedur, pomagając w szkoleniu personelu klinicznego w ich reali-

zacji. Wspierają fizyczne i techniczne aspekty badań klinicznych 

i często odgrywają wiodącą rolę w zespole badań medycznych, 

szczególnie w ośrodkach z dużą ilością nowoczesnego sprzętu. 

Fizycy medyczni odgrywają ważną rolę w  protokołach klinicz-

nych stosowanych w  badaniach. Prowadzą badania w  zakresie 

aparatury, zastosowań fizyki w medycynie, monitorują bieżące 

postępy w określonych obszarach badań oraz pracują nad nowa-

torskimi projektami i metodologią badań [1].

Nauczanie akademickie i zaangażowanie w prace badawczo-roz-

wojowe są obowiązkami dodatkowymi w stosunku do pracy fizyka 

medycznego, których nie obejmuje algorytm. Obowiązki te są za-

leżne od specyfiki pracy jednostki i nie można ich zmierzyć w ujed-

nolicony sposób. Dlatego kwantyfikacja nakładu pracy związanego 

z takimi sytuacjami może być dokonywana tylko lokalnie i musi zo-

stać dodana jako dodatkowe FTE do wyników algorytmu.

Te dodatkowe obowiązki, które nie są objęte niniejszą publi-

kacją, mogą obejmować:

• realizację nauczania wyższego;

• prowadzenie badań naukowych;

• udział w komitetach etyki;

• zapewnienie wsparcia dla zewnętrznych projektów badaw-

czych;

• zaangażowanie w badania kliniczne (np. dodatkowe wymogi 

dotyczące zapewnienia jakości i dozymetrii, modelowanie, 

zarządzanie danymi, statystyki medyczne).

Obliczenia końcowe – suma wszystkich wartości

W omawianej placówce zdrowia po zsumowaniu wszystkich 

czynników liczba etatów specjalistów fizyków medycznych jest 

oszacowana na 5,924. 

 N N
sum

X

X
� � � � � � �

�
�

1

6

0 539 0 240 0145 2 860 2140, , , , , 5,924



Inżynier i Fizyk Medyczny         4/2019          vol. 8 309

artykuł / article fizyka medyczna / medical physics

Ponieważ wartość ta Nsum = 5,924 i  przyjmując wcześniejsze 

założenie wartość Nsum > 4 ε przyjmuje postać:
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Liczba wspomnianego personelu dodatkowego (wsparcie se-

kretarskie i administracyjne, techników, rezydentów fizyki medycz-

nej, IT i wsparcie inżynierów) powinno wynosić półtorakrotność dla 

etatów fizyka medycznego – specjalisty. W przypadku wspomnia-

nej placówki zdrowia wynosi odpowiednio 7,732 i 8,309 etatów:
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Podsumowanie

Publikacja odzwierciedla zalecaną sytuację fizyka medycznego 

w  praktyce klinicznej. Jednakże oczywistym jest, że takie roz-

ważania niekoniecznie mają odzwierciedlenie w już istniejących 

jednostkach [1].

Mogą zaistnieć niewielkie rozbieżności między faktyczną 

liczbą fizyków medycznych pracujących w  danej placówce. Ta 

rozbieżność może być tłumaczona przez występowanie drob-

nych różnic w wydajności pracy personelu lub też niepewnością 

samych czynników składowych algorytmu.

Należy zauważyć, że algorytm opiera się na założeniu, że pra-

ca fizyków medycznych jest już ustalona, a czas podróży do od-

działów, pracowni lub innych ośrodków jest minimalny. W przy-

padku próby oszacowania czasu dojazdu należałoby wynik NFM 

pomnożyć przez odpowiednią wartość. Wiązałoby się to ze 

zwiększeniem liczby etatów specjalisty – fizyka medycznego [1].

Rola fizyki medycznej nie jest jednakowo doceniana w prak-

tyce. Ta sytuacja różni się od tej w  radioterapii, gdzie wyma-

gany jest szerszy zakres usługi ze strony fizyków medycznych. 

Bardziej rozległa – ale często bardziej rozproszona – działalność 

w  diagnostyce obrazowej skutkuje tym, że fizycy medyczni są 

zatrudniani tylko w dużych ośrodkach, na ogół związanych z uni-

wersyteckimi szpitalami. Przez to wiele ośrodków radiologicz-

nych jest obsługiwanych przez małe zespoły fizyków, być może 

z jednym fizykiem medycznym – specjalistą, tworząc w ten spo-

sób rozdrobniony i nieefektywny system świadczenia usług [1].

Centra medyczne z  dużą liczbą specjalistów – fizyków me-

dycznych mogą przejmować nadzór nad mniejszymi jednostka-

mi w regionie, w których zatrudnieni są pojedynczy fizycy, ofe-

rując pomoc merytoryczną i techniczną zgodnie ze standardami 

opisanymi prawnie. 

reklama 



vol. 8           4/2019         Inżynier i Fizyk Medyczny310

artykuł \ articlefizyka medyczna \ medical physics

By niniejsze wytyczne były w stanie odpowiednio odzwiercie-

dlać potrzeby, sugeruje się, aby [1]: 

a. Zastosować algorytm do określenia odpowiedniego pozio-

mu zatrudnienia dla dowolnej wielkości obiektu.

b. Należy uwzględnić dodatkowe uwagi:

• jeśli w  placówce powstają nowe zadania dla fizyków, 

związane z zakupem nowego sprzętu, otwarciem nowej 

pracowni itp.;

• gdy sprzęt wymaga wzmożonego nadzoru i konserwacji 

(np. jeśli sprzęt jest stary);

• gdy ze strony fizyków udzielane jest wsparcie szpitalnym 

i/lub radiologicznym systemom informatycznym oraz sys-

temom archiwizacji obrazu;

• gdy czas podróży między miejscami pracy jest spory.

c. Należy wziąć pod uwagę wydajność, zarówno w przypadku 

pracy w dużych ośrodkach, jak i regionalnych placówkach.

d. Jeżeli fizycy uczestniczą w  nauczaniu wyższym lub biorą 

udział w badaniach naukowych, dodatkowe wymagania do-

tyczące personelu należy oszacować osobno, ponieważ są 

one wysoce zależne od wielu różnych czynników. 

W omawianej placówce nie została uwzględniona składo-

wa związana z nauczaniem akademickim i badaniami nauko-

wymi. Z braku konkretnego algorytmu nie zostało to dodane do 

działań fizyków (mimo iż takie badania mają miejsce i fizycy biorą 

w nich udział). Obecnie placówka zatrudnia:

• jednego fizyka medycznego – specjalistę na ½ etatu;

• dwóch fizyków bez specjalizacji.

W tabeli zamieszczono liczbę etatów tej placówki, wymaganą 

minimalną liczbę etatów wg raportu IAEA oraz w związku z tym 

wyliczone braki kadrowe:

Typ pracownika

Omawiany 
szpital 
– liczba 
etatów

Minimalna 
zalecana liczba 

etatów
Brakujące etaty

 ε = 
0,6

 ε = 
0,8

 ε = 
0,6

 ε = 
0,8

Fizyk medyczny 
specjalista

0,5 5,154 5,539 4,654 5,039

Personel dodatkowy 
(fizyk medyczny – 
rezydent)

2 7,732 8,309 5,732 6,309

Podsumowując – jest to stanowczo niewystarczająca liczba 

etatów, przez co nakład pracy i obowiązków może doprowadzać 

do zwiększonego ryzyka powstawania działań niepożądanych 

oraz mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie 

placówki. Wszystkie te czynniki ostatecznie mogą spowodować 

narażenie pacjentów na promieniowanie i  nieprawidłowości 

w przebiegu procedur.

Znaczące różnice w  ilości FTE obliczonych przez algorytm 

(zalecanej dla placówki) oraz tej, która faktycznie znajduje się 

w  jednostce, mogą wskazywać na zaniedbanie w zakresie bez-

pieczeństwa pracy z promieniowaniem jonizującym lub wynikają 

z niezgodnych z międzynarodowymi standardami, wymagania-

mi krajowymi lub lokalnymi.

Przykład omawianej jednostki zdrowia można traktować jako 

typowy dla wielu placówek w Polsce. W większości szpitali, w któ-

rych udzielane są świadczenia przy pomocy promieniowania joni-

zującego, nie ma zatrudnionego zespołu fizyków, którzy nadzo-

rowaliby pracę tych urządzeń. Zazwyczaj są to pojedyncze osoby, 

których nakład obowiązków niejednokrotnie przekracza wie-

lokrotność etatu. Niestety, dopóki nie zmienią się wymogi oraz 

prawo, sytuacja będzie się pogarszała z roku na rok, gdyż nadzór 

nad placówkami mogą mieć jedynie osoby po ukończonej specja-

lizacji, w zdecydowanej większości pracujące w radioterapii i prze-

ważnie nie zajmujące się diagnostyką obrazową na co dzień. Jedy-

nym rozwiązaniem jest regulacja w Prawie Atomowym, w którym 

uregulowano by dla fizyków specjalizację w obrazowaniu i medy-

cynie nuklearnej jako oddzielnej dziedzinie fizyki medycznej. 
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Wprowadzenie

SGRT (ang. Surface Guided Radiation Therapy) to dynamicznie 

rozwijająca się technika, która używa techologii stereo vision do 

śledzenia powierzchni ciała pacjenta w  3D, zarówno w  trakcie 

pozycjonowania, jak i w trakcie dostarczania wiązki terapeutycz-

nej. SGRT znajduje zastosowanie w wielu typach leczenia radio-

terapeutycznego. 

Rozwiązania technologiczne firmy VisionRT szybko stają się 

standardem SGRT między innymi dlatego, że są zupełnie bez-

inwazyjne i  nie wykorzystują promieniowania jonizującego. Na 

całym świecie istnieje już ponad 1000 instalacji. 

Czym jest AlignRT i jak to działa? 

AlignRT to system, który śledzi pozycje pacjenta w trakcie po-

zycjonowania i w trakcie radioterapii. Ułatwia odtwarzanie do-

brej pozycji terapeutycznej i zwiększa dokładność dostarczania 

dawki. System składa się z trzech kamer 3D stereo, które śledzą 

powierzchnię skóry pacjenta i porównują ją z pozycją wypraco-

waną na tomografii komputerowej z  submilimetrową dokład-

nością. System AlignRT może automatycznie wysłać sygnał 

o  przerwaniu wiązki, kiedy pacjent poruszy się i  wyjdzie poza 

zakres tolerancji. Nie potrzebuje do tego dodatkowych tatuaży, 

znaczników czy kontroli rentgenowskiej. System jest zupełnie 

bezinwazyjny i  znajduje zastosowanie w  leczeniu wielu okolic 

anatomicznch, takich jak pierś, płuco, wątroba, głowa i  szyja 

i wiele innych lokalizacji. 

AlignRT rzutuje na ciało pacjenta plamisty wzór, używając do 

tego światła bliskiego światłu podczerwonemu ( NIR, ang. near 

infrared ). Kamery stereo HD obrazują wzór w 3D, następnie so-

ftware rekonstruuje całą powierzchnię pacjenta. Powierzchnia 

ta w czasie rzeczywistym jest porównywana z referencją wysła-

ną z TK lub dostarczaną przez AlignRT (Rys. 1).

Długoletnia praktyka kliniczna i  dowody kliniczne, z  ponad 

50 recenzowanymi artykułami w  czasopismach medycznych, 

wspierają stosowanie SGRT z  AlignRT. W  wielu ośrodkach na 

całym świecie rutynowo wykorzystuje się AlignRT w  leczeniu 

DIBH ( ang. Deep Inspiration Breath Hold ) i SRS (ang. stereotactic 

radiosurgery).

Jakie są najczęstsze źródła błędów 
w radioterapii i jak SGRT może pomóc?

Wykonanie procedury na innym pacjencie niż ten, dla które-

go procedura była pierwotnie zaplanowana, lub pomylenie 

Rys. 1 AlignRT rekonstrukcja i rejestracja powierzchni. 

Źródło: Materiał własny.

SGRT – precyzja i skuteczność 
radioterapii

Menna Creed, Karol Szymerkowski, Ben Waghorn

Vision RT, e-mail: kontakt@visionrt.com, tel. +48 510-202-951
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regionu, który powinien być leczony, jest jednym z  najpoważ-

niejszych błędów, które mogą się pojawić w medycynie. 

Proces identyfikacji pacjenta znajduje się w obszarze polityk 

i  procedur dotyczących skuteczności ograniczania ryzyka wy-

nikającego z napromienienia niewłaściwego pacjenta. Dodanie 

systemów identyfikacji pacjentów do kliniki może pomóc w zmi-

nimalizowaniu ryzyka płynącego z możliwości pomylenia pacjen-

ta. Przykładowym systemem jest SafeRT-ID, jeden z produktów 

Vision RT. Zapewnia on automatyczną i bezdotykową identyfika-

cję pacjenta w dyskretnym, łatwo dostępnym systemie. Aparat 

skanuje po prostu twarz pacjenta, aby sprawdzić, czy do leczenia 

wybrano właściwego pacjenta. SafeRT-ID jest łatwe w obsłudze 

i bezproblemowo można zainstalować ten system w każdej kli-

nice, ponieważ zajmuje niewiele miejsca i nie wymaga instalacji 

dodatkowych monitorów. Weryfikacja za pomocą SafeRT-ID jest 

zupełnie bezdotykowa oraz mniej czasochłonna w porównaniu 

do tradycyjnej weryfikacji polegającej na sprawdzeniu doku-

mentu tożsamości. Szczególnie, kiedy pacjent zapomni zabrać 

ze sobą owy dokument. 

Standardowe pozycjonowanie pacjenta na stole terapeu-

tycznym obejmuje sprawdzenie tatuaży lub innych znaczników 

znajdujących się na skórze na pacjenta, pozycji laserów oraz 

wszystkich instrukcji znajdujących się w karcie pacjenta. Istnie-

ją zabezpieczenia, które minimalizują ryzyko popełnienia błędu 

związanego z  nieprawidłowym ułożeniem pacjenta. Systemy 

te niestety nie są idealne. The Radiation Oncology Information 

Learning System (RO-ILS) jest bazą służącą do samodzielnego 

zgłaszania zdarzeń niepożądanych z obszaru radioterapii. Baza 

ta powstała z myślą o wymianie informacji i zwiększaniu bezpie-

czeństwa wszystkich osób zaangażowanych w  proces radiote-

rapii. Na stronie organizacji można znaleźć przykłady tego, jak 

tradycyjne metody weryfikacji i pozycjonowania pacjenta, mimo 

włączonych procedur z  zakresu kontroli jakości, mogą skutko-

wać zdarzeniem niepożądanym. Wprowadzenie dodatkowego 

etapu weryfikacji, jakim jest kontrola powierzchni ciała pacjenta 

przez system AlignRT, może pomóc zminimalizować ryzyko wy-

stąpienia błędu do minimim. 

Najczęściej stosowane procedury terapeutyczne zakładają, 

że raz ułożony pacjent pozostaje w  dobrej pozycji przez cały 

proces napromieniania. W przypadku, kiedy pacjent się poruszy, 

jego pozycja powinna zostać odtworzona za pomocą weryfika-

cji obrazowej. W takim przypadku pacjent zostaje narażony na 

dodatkową dawkę promieniowania jonizującego. Zgodnie z za-

sadą ALARA (ang. As Low As Reasonably Achievable) każda daw-

ka powinna być ograniczana do absolutnego minimum. Dzięki 

systemowi AlignRT ruch pacjenta zostanie wykryty, co umożli-

wi zmianę ułożenia przed zrobieniem zdjęcia weryfikacyjnego 

i zmniejszenie dodatkowej ekspozycji na promieniowanie.

Sterownie są pomieszczeniami z  dużą liczbą ekranów, któ-

re specjaliści z  zakresu elektroradiologii muszą obserwować. 

Do kontroli procesu terapetycznego, która jest najważniejszą 

czynnością, dochodzą inne obowiązki związane z prawidłowym 

przepływem pracy, takie jak kontrola kolejki pacjentów, od-

bieranie telefonów, romowy z  pacjentami oraz reagowanie na 

wszystkie odstępstwa od planu dnia. Wszystkie te dodatkowe 

czynności mogą rozpraszać uwagę osób nadzorująch proces 

terapeutyczny. SGRT zapewnia dodatkowy zestaw oczu obser-

wujących pacjenta. Ponieważ kursy frakcjonowania stają się 

krótsze, marginesy stają się mniejsze, ryzyko utraty celu staje 

się większe. W nowoczesnej radioterapii nie można już polegać 

na starych metodach monitorowania pacjenta. Dobrym przy-

kładem jest chociażby moment oceny obrazów weryfikacyjnych 

takich jak np. CBCT. Oczy wszystkich osób zaangażowanych 

w procedurę są zwrócone na monitor, aby jak najlepiej dopaso-

wać obraz do referencji. Co jeśli pacjent w  tym momencie się 

poruszy? Czy milimetrowe ruchy pacjenta mogą być zauważone? 

W  przypadku procedur SBRT z  bardzo małym PTV nawet nie-

wielki ruch pacjenta może doprowadzić do znaczących różnic 

w rozkładzie dawki. AlignRT monitoruje pozycje pacjenta od sa-

mego początku procedury do dostarczenia ostatniej jednostki 

monitorowej (Rys. 2,3).

 

 

Rys. 2 AlignRT daje sygnał, że pacjent znajduje się w odpowiedniej pozycji. Leczenie 

może być kontynuuowane. 

Źródło: Materiał własny.

Rys. 3 AlignRT daje sygnał, że pacjent znajduje się poza ustaloną tolerancją. Lecze-

nie nie może być kontynuowane. 

Źródło: Materiał własny.
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Deep Inspiration Breath 
Hold – ochrona serca

Powszechnie wiadomo, że techniki DIBH powinny być używa-

ne w celu zminimalizowania dawki, którą może otrzymać serce 

w  trakcie radioterapii lewej piersi. Wytyczne Amerykańskiego 

Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ASTRO) dla pacjen-

tów z rakiem piersi stwierdzają, że: „Zaleca się podejście pole-

gające na wstrzymaniu oddechu z  głębokim wdechem, kontu-

rowaniu docelowego i zagrożonego narządu oraz optymalnym 

ustawieniu pacjenta, aby zminimalizować dawkę promieniowa-

nia wpływającą na pobliskie narządy i normalną tkankę, w tym 

serce, płuca i  przeciwna pierś” [1]. Chociaż wytyczne mówią 

o potrzebie stosowania technik DIBH do napromianiania lewej 

piersi, nie ma wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniej 

technologii, która umożliwi leczenie w  najbardziej precyzyjny 

i powtarzany sposób. Badania pokazują, że wstrzymywanie od-

dechu bez wskazówek nie zawsze jest powtarzalne [2]. W  ba-

daniu Gierga DP i  in., 2012. AlignRT zostało wykorzystane do 

weryfikacji pozycji powierzchni podczas wstrzymania oddechu. 

Dane z monitorowania powierzchni w czasie rzeczywistym wy-

kazały, że 22% wstrzymań oddechu wykraczało poza docelową 

tolerancję 5 mm. Podkreślając tym samym potrzebę rozwiąza-

nia technologicznego zapewniającego dokładne i powtarzalne 

leczenie w  celu uniknięcia długotrwałego uszkodzenia serca 

u tych pacjentów.

 Na rynku istnieją inne rozwiązania, które są nieco bardziej in-

wazyjne. Techniki spirometryczne zwykle obejmują rurkę z ustni-

kiem wkładaną do ust pacjenta na czas leczenia. Niektóre z tych 

systemów będą miały zawór, który zamyka się, uniemożliwiając 

oddychanie pacjentowi po osiągnięciu prawidłowego poziomu 

wstrzymania oddechu, oraz kołek nosowy, aby uniemożliwić im 

przypadkowe oddychanie przez nos. Zwykle pacjent jest zaopa-

trzony w parę gogli, aby mógł zobaczyć ślad oddechu i pożądany 

poziom wstrzymania oddechu. Systemy te są przechowywane 

na wózkach i  przenoszone na miejsce za każdym razem, gdy 

są potrzebne pacjentowi, co nie jest wygodnym rozwiązaniem 

dla personelu, a same systemy są inwazyjne dla pacjentów [3]. 

Ponadto powstają dodatkowe koszty bieżące związane z  po-

trzebą codziennych jednorazowych ustników. Badania wykaza-

ły, że mimo osiagnięcia odpowiedniego poziomu wstrzymania 

oddechu, mogą pojawić się znaczne różnice w  pozycji pacjen-

ta [4]. Mittauer i wsp., 2015, zauważyli, że oddychanie brzuszne 

1 Radiation therapy for the whole breast: Executive summary of an 
American Society for Radiation Oncology (ASTRO) evidence-based 
guideline Smith, Benjamin D. et al. Practical Radiation Oncology, Volu-
me 8, Issue 3, 145-152.

2 Gierga DP, et al. A voluntary breath-hold treatment technique for the 
left breast with unfavorable cardiac anatomy using surface imaging. Int 
J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84 (5):e663-668.

3 Bartlett et al. The UK HeartSpare Study: randomised evaluation of 
voluntary deep-inspiratory breath-hold in women undergoing breast ra-
diotherapy. Radiother Oncol. 2013 Aug;108(2):242-7.

4 Mittauer et al. Monitoring ABC-assisted deep inspiration breath hold 
for left-sided breast radiotherapy with an optical tracking system. Med 
Phys. 2015 Jan;42(1):134-43.

w porównaniu z oddychaniem klatką piersiową może prowadzić 

do zmian położenia ściany klatki piersiowej, nawet jeśli objętość 

oddechowa pacjenta pozostaje stała. 

W nowszym badaniu (Hamming i wsp., 2018 [5]) zbadano do-

kładność systemu radioterapii powierzchniowej (SGRT) do po-

zycjonowania pacjentów z  rakiem piersi w  stanie wstrzymania 

oddechu w odniesieniu do stożkowej tomografii komputerowej 

(CBCT) i  ocenili stabilność pozycji klatki piersiowej podczas 

wstrzymywania oddechu za pomocą technik SGRT, podczas ko-

rzystania z  systemu kontrolującego objętość zaczerpniętego 

powietrza. Doszli do wniosku, że pacjenci leczeni z powodu raka 

lewej piersi z wykorzystaniem technik SGRT byli pozycjonowa-

ni i monitorowani w tolerancji 5 mm, wstępne pozycjonowanie 

w oparciu o techniki SGRT było kontrolowane CBCT. Zauważyli 

również, że dodatkowe informacje o pozycji pacjenta dostarcza-

ne przez system SGRT nie były wykrywane przez system opiera-

jący się na kontroli objętości wdechu. 

Jak ważne są dodatkowe informacje 
o ułożeniu pacjenta?

W przeciwieństwie do innych metod, AlignRT śledzi pozycje pa-

cjenta w czasie rzeczywistym we wszystkich 6 stopniach swobo-

dy w trakcie zatrzymanego wdechu. Niepotwierdzone naukowo 

dowody wskazują, że kiedy pacjent zmęczy się wstrzymywaniem 

oddechu, może niechcący wyginać plecy i oderwać je od stołu 

aby utrzymać głęboki wdech. Niektóre systemy nie są w stanie 

wykryć tego, że pacjent oderwał plecy od stołu, odczytują one 

prawidłową pozycję pacjenta mimo tego, że serce staje się bar-

dziej narażone na działanie dawki terapeutycznej. Systemy, któ-

re monitorują pozycje pacjenta we wszystkich 6 stopniach swo-

body, oderwanie pleców od stołu zostanie wykryte, a  proces 

napromieniania zostanie przerwany dopóki pacjent nie znajdzie 

się w zaplanowanej pozycji. To wyjaśnia, dlaczego AlignRT jest 

jedynym systemem SGRT z  długoterminowymi danymi poka-

zujący wyeliminowanie powikłań kardiologicznych po leczeniu 

raka lewej piersi [6]. 

Zagar i wsp., 2017, podjęli badanie w celu ustalenia skutecz-

ności DIBH kierowanego przez AlignRT jako sposób zapobiega-

nia rozwojowi nieprawidłowości perfuzji u pacjentów leczonych 

z  powodu lewostronnego raka piersi. Przed i  po radioterapii 

wykonano i oceniono skany PET. Nie stwierdzono, aby pacjenci 

mieli wady perfuzji serca po 6 miesiącach od leczenia, gdy Ali-

gnRT było stosowane do kierowania i kontroli leczenia metodą 

DIBH, dla porównania wady perfuzji wykryto u 27% pacjentów 

leczonych z powodu raka lewej piersi, na swobodnym oddechu, 

bez użycia AlignRT [7] (Rys. 4).

5 Hamming et al. Evaluation of a 3D surface imaging system for deep in-
spiration breath-hold patient positioning and intra-fraction monitoring, 
Radiation Oncology, 2019.

6 Zagar et al. Utility of Deep inspiration breath-hold for left sided 
breast radiation therapy in preventing early cardiac perfusion defects – 
A Prospective Study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017
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Rys. 4 Wady perfuzji serca po 6 miesiącach od leczenia

Źródło: Materiał własny

O bezpieczeństwie i skuteczności stosowania AlignRT do pro-

cedur DIBH mówi ponad 10 publikacji [7-16]. Unikatowa metoda 

śledzenia powierzchni ciała pacjenta we wszystkich 6 stopniach 

swobody, proste w  użyciu narzędzia coachingowe oraz moż-

liwość wstrzymywania wiązki sprawiają, że jest to sprawdzony 

system pomagający dostarczać skuteczne i bezpieczne leczenie 

DIBH. 

Dokładne i przyjazne dla pacjenta  
podejście do SRS

Procedury SRS należą do jednych z  najbardziej skomplikowa-

nych procedur radioterapeutycznych. Stosowanie AlignRT do 

procedur SRS zapewnia porówywalne wyniki kliniczne z bardziej 

inwazyjnymi metodami [17,18].

W przeciwieństwie do innych systemów, wspierających lecze-

nie SRS, użycie systemu AlignRT pozwala zapewnić wyjątkowo 

wysoki komfort pacjenta dzięki możliwości zastosowania otwar-

tych masek. Paravatti el al, 2014 w swojej pracy odnotowali, że: 

„Technologia ta stanowi znaczący krok naprzód w zakresie kom-

fortu pacjenta i  czasu leczenia w  porównaniu z  częściej stoso-

wanymi technikami stereotaktycznymi opartymi na systemach 

korzystających z ram stereotaktycznych jak i inych systemach bez-

ramowych” [19]. AlignRT pozwala monitorować pozycje pacjenta 

w  czasie rzeczywistym w  sposób ciągły przez cały czas trwania 

procedury, zapewniając zerwanie wiązku w przypadku, kiedy pa-

cjent się poruszy. Zakres tolerancji ustawiony jest na 1 mm (vrt, 

lng, lat) i 1 stopień rotacji (pich, roll, yaw), co zapewnia, że ruch 

niewykrywalny dla ludzkiego oka spowoduje przerwanie wiązki 

do czasu, kiedy pacjent nie wróci do odpowiedniej pozycji. 

Dokładność AlignRT w  procedurach SRS jest oczywiście po-

parta wieloma dokumentami klinicznymi. Zastosowanie AlignRT 

nie ogranicza się do stosowania guzów mózgu i przerzutów do 

mózgu, ale z powodzeniem stosuje się je także w leczeniu nie-

prawidłowości funkcjonalnych w  mózgu. W  szczególności ner-

woból nerwu trójdzielnego [20].

Rys. 5 Przykład otwartej maski, która może być użyta do leczenia SRS. 

Źródło: Materiał własny

Paravati et al, 2014, przeprowadzili małe badanie, w którym 

ocenili wyniki kliniczne pacjentów z  rozpoznaną neuralgią ner-

wu trójdzielnego. Leczeniu zostało poddanych 7 pacjentów, każ-

dy z  nich został napromieniony pojedynczą dawką w  przedzia-

le od 80 Gy do 90 Gy. Autorzy doszli do wniosku, że wyniki są 

porównywalne z  tradycyjnymi systemami opartymi na ramach 

stereotaktycznych [21].

Doskonałe wyniki w leczeniu przeciwbólowym oraz brak po-

wikłań po terapii są dowodem nie tylko bezpieczeństwa stoso-

wania tej techniki, ale również doskonałego określenia targetu. 

Podobne wyniki prezentuje w swoim raporcie Baker et all, 2013.

Opisali oni przypadek 54-letniej kobiety cierpiącej z  powodu 

neuralgi nerwu trójdzielnego. Pacjentka została napromieniona 

pojedynczą dawką 60 Gy. Wszystkie objawy ustąpiły w 100% po 

3 miesiącach od leczenia [22].

Korzyści z klinicznego zastosowania AlignRT zostały wyraźnie 

wykazane w procedurach DIBH i SRS, ale jak stosowanie Align-

RT może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i poprawy 

komfortu pacjentów w innych obszarach leczenia? 

Eliminacja znaczników 

Oznaczanie skóry pacjenta i trwałe tatuaże zawsze były częścią 

radioterapii. Informacje o  6 stopniach swobody dostarczane 

przez system SGRT zapewniają znacznie więcej informacji, niż 

użycie do ustawienia 3 lub 5 punktów. Umożliwia to dokładniej-

sze ustawienie pacjenta. Dokumenty pokazują, że pełne wyko-

rzystanie SGRT w symulacji i  leczeniu umożliwiło poprawę do-

kładności, wydajności i zadowolenia pacjenta, dzieki możliwości 

zupełnego wyeliminowania znaczników skórnych [23,24]. 

Wnioski

Radioterapia stale się rozwija, aby umożliwić dokładniejsze i bar-

dziej precyzyjne leczenie. Oznacza to, że należy poddać ocenie 

tradycyjne procesy i  przyjąć nowe systemy, jeśli te okazują się 
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lepsze, aby zapewnić, że zabiegi są wykonywane zgodnie z naj-

wyższymi możliwymi standardami. Wprowadzenie SGRT może 

pomóc zwiększyć bezpieczeństwo, skuteczność i  wydajność 

procedur terapeutycznych. Dodatkową zaletą procedur SGRT 

jest fakt, że pacjent nie musi się martwić przez okres trwania 

leczenia o  utrzymanie rysunków w  dobrej kondycji, a  perme-

nentne tatuaże nie muszą przypominać pacjentowi o  ścieżce 

terapeutycznej już po zakończonym leczeniu. 
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Raystation 9A is here!  
This is new.

Jakub Reguła

TMS Sp. z o.o., jakub.regula@tms.com.pl

Oprogramowanie ma 
nieograniczony potencjał! 

Nikt nie chce długo czekać na lepsze metody 

leczenia onkologicznego. Ulepszanie opro-

gramowania jest właściwym sposobem przy-

spieszenia tych zmian, aby móc dotrzymać 

kroku nowym technologiom i  odkryciom, 

w  najbardziej wydajny sposób. Raystation to 

więcej niż tylko oprogramowanie. Łączy w so-

bie wiedzę i  doświadczenie zespołu eksper-

tów, skoncentrowanych na jak najszybszym 

wykorzystaniu w praktyce klinicznej postępu 

naukowego w  dziedzinie leczenia nowotwo-

rów. Raystation 9A firmy RaySearch Labora-

tories to najnowsza wersja najbardziej inno-

wacyjnego i  zarazem niezależnego systemu 

planowania leczenia na świecie. Chcielibyśmy 

przybliżyć Państwu nowości, jakie niesie ze 

sobą najnowsze wydanie systemu. Zaprasza-

my do lektury. 

Monte Carlo dla 
technik fotonowych 

Szybkość i  dokładność optymalizacji oraz 

obliczeń rozkładu dawki mają duży wpływ 

na jakość planu leczenia. Zawsze były, są 

i  będą one najważniejszymi cechami i  wy-

różnikami systemu Raystation. Jeżeli czas 

obliczeń liczony jest w  sekundach, zamiast 

w  minutach, możliwym jest stworzenie kilku 

konkurencyjnych planów leczenia i  wybranie 

najlepszego, w  pełni spełniającego wymogi 

dla rozkładu dawki. Raystation 9A umożliwia 

optymalizację oraz obliczenia Monte Carlo dla 

technik fotonowych przy użyciu procesorów 

kart graficznych. Ich zastosowanie sprawia, 

iż jest to najszybciej działający system plano-

wania, wykorzystujący algorytm Monte Carlo. 

Porównanie przykładowych czasów optymali-

zacji i obliczeń rozkładu dla obu algorytmów 

(CC – Collapsed Cone Convolution, MC – Mon-

te Carlo) można znaleźć na grafice po lewej 

stronie. 

Machine Learning – 
szybsze i sprytniejsze 

planowanie leczenia

Machine Learning (uczenie maszynowe) jest 

jedną z najszybciej rozwijających się obszarów 

technologii w dzisiejszym świecie a jej znacze-

nie dla przyszłości w medycynie jest ogromne. 

Pierwszym zastosowaniem Machine Learning 

jest automatyczne tworzenie planów lecze-

nia i  konturowanie z  wykorzystaniem tzw. 
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założone przesunięcia w ciele pacjenta. Wszystko po to, aby móc 

zastąpić dość archaiczny już koncept PTV, nowoczesną optyma-

lizacją odporną na zaburzenia. 

Omówione powyżej nowości 
to nie wszystko. 

RaySearch kontynuuje misję stworzenia systemu planowania, 

który umożliwia planowanie leczenia dla dowolnej techniki 

i aparatu napromieniania. 

Jedną z nowości jest wsparcie i możliwość planowania leczenia 

dla akceleratorów posiadających podwójny układ listków MLC 

i nie rotujący układ kolimatora (takich jak np. Varian Halcyon). 

Kolejna nowością jest wsparcie dla stołu rotująego 6D już na eta-

pie panowania leczenia. 

Ulepszone modelowanie maszyn terapeutycznych w RayPhysics 

pozwala teraz na zaimportowanie i  porównanie diagonalnych 

profili rozkładów dawki, co usprawnia proces tworzenia modelu 

wiązek terapeutycznych. 

Ostatnią i niemniej ważną jest możliwość tworzenia bezpośred-

nio realizowalnych planów VMAT, z  wykorzystanie wielokryte-

rialnej optymalizacji dla urządzeń firmy Varian. 

Podsumowanie

RayStation to nie tylko oprogramowanie. To system który czy-

ni codzienną pracę w każdej klinice prostszą i bardziej wydajną, 

umożliwiając dostęp do najnowszych i  najlepszych technologii 

oprogramowania. RaySearch wierzy, że inteligentna kombinacja 

planowania adaptacyjnego i  zautomatyzowanego planowania 

jest przyszłością radioterapii. Każdy użytkownik RayStation ma 

wpływ na kształt tej przyszłości. 

głębokiego uczenia maszynowego. RaySearch zawsze skupiał 

się na automatyzacji a Machine Learning przenosi je na całkiem 

nowy poziom. 

Głównymi zaletami Machine Learning są: 

 – tworzenie konturów organów w mniej niż 45 sekund, wyko-

rzystując głębokie modele sieci neuronowych

 – tworzenie spersonalizowanego planu leczenia w kilka minut

 – możliwość wykorzystania modeli z wiodących ośrodków on-

kologicznych

 – trenowanie (sieci neuronowej), aby stworzyć własny model 

 – dzielenie się modelami z innymi użytkownikami. 

Optymalizacja i nowa ewaluacja Robust 
i 4D – dni PTV zostały policzone 

Błędy ułożenia, niepewność gęsto-

ści i  ruchy organów mogą dopro-

wadzić do sytuacji w której dawka 

napromieniania różni się znacznie 

od tej jaka została zaplanowana. 

Konwencjonalnym sposobem po-

dejścia do problemu jest planowa-

nie z wykorzystaniem marginesów, 

takich jak PTV i  ITV – często zbyt dużych i  niewystarczających 

aby uwzględnić efekt zmiany gęstości. Raystation wykorzystuje 

unikalną metodę optymalizacji Robust (odpornej), która pozwa-

la uwzględnić potencjonalne zmiany przypadkowe, jak i powta-

rzalne wykorzystując informacje z obrazowania 4D. Stworzony 

plan jest odporny na dowolnie zdefiniowane zaburzenia. Dodat-

kowo moduł Robust Evaluation, pozwala obliczyć rozkład dawki 

dla wszystkich możliwych scenariuszy i określić w ilu procentach 

przypadków plan spełnia cele kliniczne zdefiniowane w trakcie 

planowania leczenia. Możliwa jest również ocena rozkładów na 

wygenerowanych sztucznie zestawach obrazów, imitujących 
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Radioterapia prostaty ze względu na jej anatomiczną lokalizację 
naraża pacjentów na powikłania ze strony pęcherza moczowe-
go. Wprowadzenie standardu napromieniania na wypełnionym 
pęcherzu jak i wysoce konformalne plany leczenia mają na celu 
znaczące ograniczenie skali niepożądanych efektów. Kluczowe 
jest jednak prawidłowe przygotowanie oraz współpraca z  pa-
cjentem co często przysparza problemy.

Przyleganie gruczołu krokowego do ściany pęcherza moczo-
wego naraża ten organ na otrzymanie bardzo wysokiej dawki. 
Mimo powszechnego zastosowania techniki łukowej, precy-
zyjne kształtowanie rozkładu dawek jest niewystarczające aby 
ograniczyć odczyn narządu który nieustannie zmienia swój roz-
miar i kształt. Podstawową metodą na ograniczenie odczynu ze 
strony pęcherza jest powtarzalność wypełnienia podczas każde-
go seansu. Pacjenci po zgłoszeniu się na zabieg są proszeni o od-
danie moczu i wypicie 0,5l wody a po 30 minutach rozpoczyna 
się seans napromieniania. Procedura ta pozwala na odtworze-
nie kształtu pęcherza i napromienianie według planu leczenia, 
oszczędzając zdrowe tkanki. Praktyka jest jednak daleka od za-
łożeń tego procesu gdyż pacjenci mają trudności z oddawaniem 
i  długotrwałym utrzymaniem moczu. Również ze strony logi-
stycznej jest to poważne wyzwanie, wymaga skoordynowania 
pracy aparatu z  napływającymi do kolejki pacjentami. W  efek-
cie napromienienie pacjenta po ustalonym czasie jest często 
niemożliwe i chorzy są leczeni z niepełnym lub nadmiernie wy-
pełnionym pęcherzem. Weryfikacja obrazowa CBCT pozwala 
na skontrolowanie wypełnienia pęcherza jednak w  przypadku 

niezgodności należy powtórzyć cały proces, spowalnia to prze-
pływ pacjentów w jeszcze większym stopniu. W przypadku we-
ryfikacji opartej o  zdjęcia ortogonalne lub jej braku kontrolę 
wypełnienia wykonuje się wyłącznie w oparciu o wywiad z pa-
cjentem. 

W obliczu niedoskonałości dotychczasowych metod kontroli 
wypełnienia pęcherza pojawiło się nowe rozwiązanie, pozwa-
lające zaoszczędzić czas na aparacie i  zmniejszające frustrację 
pacjentów. Automatyczne skanery ultrasonograficzne są wyko-
rzystywane w urologii od dłuższego czasu wspomagając diagno-
stykę zatrzymania moczu i badania urodynamiczne. Łatwość ob-
sługi i  kompaktowe rozmiary pozwalają przeprowadzić pomiar 
w dowolnym miejscu co pozwala zaoszczędzić czas i nakład pra-
cy. Nic dziwnego, że coraz częściej skanery wykorzystywane są 
także w radioterapii. Możliwość wydruku wyników wraz z dany-
mi pacjenta pozwala na ich archiwizację a program do zarządza-
nia bazą danych umożliwia ich analizę. Do obsługi aparatu USG 
Echo-Son Pinit nie jest wymagane specjalistyczne przeszkolenie 
a dokonanie pomiaru zajmuje ok. 5 sekund. 

Zapewnienie powtarzalności wypełnienia pęcherza poprzez 
wstępne badanie USG pozwoli usprawnić proces leczenia pa-
cjentów z  nowotworem prostaty. Zmniejszenie odczynów ze 
strony pęcherza moczowego jest oczywista zaletą i szczególnie 
pożądaną w  przypadku hipofrakcjonacji czy SBRT. Kluczowe 
jest jednak zapewnienie komfortu pacjentom, których wizyty 
na aparacie terapeutycznym mogą być bardziej przewidywalne 
i nie wiązać się z nieprzyjemnymi doznaniami w poczekalni. 

Wolumetryczny skaner pęcherza w leczeniu 
nowotworów prostaty

Piotr Wójcicki

Product Manager Zarys International Group, www.zarys.pl

reklama 

przy leczeniu nowotworów prostaty i pęcherza moczowego
kompaktowy rozmiar
bezprzewodowy
szybki i precyzyjny pomiar
nie wymaga specjalistycznego szkolenia
wydruk wyników do dokumentacji
zarządzanie bazą danych na dowolnej stacji roboczej

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, tel. +48 32 271 69 91, www.zarys.pl

NOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOTERAPII

Wolumetryczny skaner
pęcherza moczowego Echo-Son Pinit
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Pomiary wolumetryczne hipokampa 
w padaczce na podstawie 

rezonansu magnetycznego
Volumetric measurements of hippocampus in epilepsy 

based on magnetic resonance 

Klaudia Kurowska, Ewelina Kimszal

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok, tel. +48 530 702 973, e-mail: klaudia_k922@interia.pl

Streszczenie

W przypadku pacjentów z  padaczką płata skroniowego, 

która jest oporna na terapię medyczną, najlepszą opcją 

uzyskania redukcji lub całkowitego zniwelowania napadów jest 

resekcja chirurgiczna – zwłaszcza gdy w  wyniku obrazowania 

rezonansu magnetycznego stwierdzony jest zanik hipokampa. 

Zazwyczaj większość badań klinicznych z  wykorzystaniem ob-

razowania rezonansu magnetycznego jest wystarczająca do wy-

krycia dużego zaniku jego struktury. Niekiedy jednak subtelny 

zanik tkanek, który może charakteryzować wczesną chorobę, 

jest często pomijany w ocenie uzyskanego obrazu. Wolumetria 

hipokampa jest bardzo dobrym markerem do wykrywania obec-

ności zaniku tkanek i stopnia nasilenia tego procesu. W badaniu 

morfometrii (pomiarze danego narządu oraz jego opisu na pod-

stawie uzyskanych pomiarów) mózgu przyjmuje się, iż istnieje 

ścisła korelacja pomiędzy jego strukturą oraz funkcją. Dotyczy 

to zarówno tkanki normalnej (niezmienionej chorobowo), jak 

i nieprawidłowej (o budowie patologicznej). Jednym z deskryp-

torów struktury morfometrycznej jest objętość. 

Słowa kluczowe: rezonans magnetyczny, diagnostyka, 

epilepsja, hipokamp

Abstract

In the case of patients with temporal lobe epilepsy, which is 

resistant to medical therapy, surgical resection is the best 

option for achieving reduction or complete suppression of sei-

zures – especially when the disappearance of the hippocampus 

is detected by magnetic resonance imaging. Typically, most clin-

ical trials using magnetic resonance imaging are sufficient to 

detect a large disappearance of its structure. Sometimes, how-

ever, the subtle disappearance of tissues that can characterize 

early disease is often overlooked in the assessment of the image 

obtained. Hippocampal volumetry is a very good marker to de-

tect the presence of tissue loss and the extent of this process. 

In the study of morphometry (measurement of a  given organ 

and its description on the basis of obtained measurements), 

the brain assumes that there is a close correlation between its 

structure and function. This applies to both normal (unchanged) 

and abnormal (pathological) tissue. One of the descriptors of 

the morphometric structure is the volume.

Key words: magnetic resonance, diagnostics, epilepsy, 

hippocampus
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Wprowadzenie

W przypadku pacjentów z padaczką płata skroniowego, która jest 

oporna na terapię medyczną, najlepszą opcją uzyskania redukcji 

lub całkowitego zniwelowania napadów jest resekcja chirurgicz-

na – zwłaszcza gdy w wyniku obrazowania rezonansu magnetycz-

nego stwierdzony jest zanik hipokampa. Zazwyczaj większość 

badań klinicznych z  wykorzystaniem obrazowania rezonansu 

magnetycznego jest wystarczająca do wykrycia dużego zaniku 

jego struktury. Niekiedy jednak subtelny zanik tkanek, który może 

charakteryzować wczesną chorobę, jest często pomijany w ocenie 

uzyskanego obrazu. Jest to szczególnie duży problem w przypad-

ku, gdy obrazy z  rezonansu magnetycznego są interpretowane 

przez radiologów spoza specjalistycznych ośrodków leczenia pa-

daczki, którzy mogą nie mieć wystarczającego doświadczenia, aby 

wychwycić subtelne zmiany sugerujące owe nieprawidłowości [1].
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Cel pracy 

Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na rolę pomiarów 

wolumetrycznych w  rezonansie magnetycznym w  przypadku 

padaczki ujawniającej się pod postacią patologicznych wyłado-

wań w obrębie płata skroniowego.

Ilościowe metody wolumetryczne

Aby ułatwić interpretacje kliniczne, opracowano ilościowe me-

tody wolumetryczne. Metody wolumetryczne dobrze korelują 

ze śladami morfologicznymi [2, 3, 4] i  potwierdzoną histolo-

gicznie utratą komórek hipokampa [5]. Wolumetria hipokampa 

jest bardzo dobrym markerem do wykrywania obecności zaniku 

tkanek i stopnia nasilenia tego procesu. W badaniu morfometrii 

(pomiarze danego narządu oraz jego opisu na podstawie uzy-

skanych pomiarów) mózgu przyjmuje się, iż istnieje ścisła kore-

lacja pomiędzy jego strukturą oraz funkcją. Dotyczy to zarówno 

tkanki normalnej (niezmienionej chorobowo), jak i nieprawidło-

wej (o budowie patologicznej). Jednym z deskryptorów struktu-

ry morfometrycznej jest objętość. 

Rola pomiarów wolumetrycznych

Nieprawidłowości w  morfologii hipokampu, w  tym jedno-

stronna lub obustronna utrata objętości, występują zarówno 

w padaczce, chorobie Alzheimera, jak i w niektórych zespołach 

amnestycznych. Precyzyjna ocena ilościowa powinna znacz-

nie ułatwiać zrozumienie roli dowolnego układu biologiczne-

go podczas zachowania prawidłowych funkcji życiowych oraz 

w przypadku pojawienia się choroby. Celem pomiarów objętości 

(wolumetrii) hipokampa opartych na rezonansie magnetycznym 

(MR) jest precyzyjne oznaczenie ilościowe, identyfikacja prawi-

dłowego zakresu oraz określenie związku między zmiennymi 

biologicznymi i aberracjami w tym parametrze objętościowym. 

Miary objętościowe wprowadzają poziom precyzji w szacowaniu 

wielkości hipokampa, który nie jest dostępny bezpośrednio na 

podstawie wizualnej kontroli otrzymanych obrazów rezonansu 

magnetycznego. Aby uzyskać dokładne pomiary objętości hi-

pokampa za pomocą rezonansu magnetycznego (MR), należy 

zwrócić uwagę na dwa główne elementy operacji jako całości 

– akwizycję obrazu MR, a  także jego przetworzenie. Pomimo 

ustalonej już użyteczności, wolumetria hipokampa była trudna 

do zintegrowania z praktyką kliniczną ze względu na wymagania 

czasowe i potrzebne umiejętności techniczne (wykwalifikowany 

personel medyczny – zarówno lekarze, jak i  elektroradiolodzy). 

Najnowsze postępy w  technologii doprowadziły do  opracowa-

nia zautomatyzowanego oprogramowania do ogólnych mor-

fometrii ilościowych. Badania przeprowadzone w  University of 

California San Diego Epilepsy Center [6] wykazały, iż ilościowe 

szacunki rezonansu magnetycznego w  przypadku asymetrii hi-

pokampa wykazują wysoką czułość i  specyficzność jeśli chodzi 

o różnicowanie pacjentów od grupy kontrolnej. W badaniu tym 

ilościowe wyniki asymetrii obrazowania MR osiągnęły najwyższy 

wskaźnik dokładności dla lateralizacji ogniska napadu, po którym 

nastąpiła interpretacja obrazowania wolumetrycznego MR, a na-

stępnie interpretacja kliniczna bez wolumetrii. Badania wykazały 

również, że obrazowanie wolumetryczne hipokampa metodą 

rezonansu magnetycznego może stanowić pomocne narzędzie 

w  specjalistycznej kontroli wzrokowej, w  co najmniej czterech 

sytuacjach: gdy utrata objętości hipokampa jest subtelna (sto-

sunek objętości przekracza 0,70) [7], gdy występuje obustronna 

utrata objętości, co powoduje niewielką asymetrię lub jej brak, 

gdy niemożliwe jest prawidłowe ułożenie głowy badanego (brak 

wyraźnej wizualizacji asymetrii) [8] oraz w przypadku braku eks-

perta wyspecjalizowanego w dziedzinie obrazowania padaczki.

Wnioski

Wolumetria obrazowania rezonansu magnetycznego wymaga, 

aby wyniki przetwarzania obrazów były klinicznie użyteczne, wy-

dajne czasowo i łatwe do interpretacji przez wielu lekarzy. Urzą-

dzenie do ilościowego obrazowania rezonansu magnetycznego 

zapewnia środki do przekształcania danych objętościowych w ła-

twy do odczytania format, który może ułatwić interpretację ra-

diologiczną w różnych ustawieniach klinicznych. Otrzymane dane 

można również wykorzystać do uzyskania wartości ilościowych 

(mogą mieć zastosowanie w dużych badaniach klinicznych, które 

wymagają wysokoprzepustowej analizy obrazowania MR). 

Literatura

1. P. Garcia: Medical intractability and imaging: can MRI predict the 

future?, Epilepsy Curr, 6, 2006, 155-156.

2. A. Hammers, R. Heckemann, M. Koepp: Automatic detection and 

quantification of hippocampal atrophy on MRI in temporal lobe 

epilepsy: a proof-of-principle study, Neuroimage, 36, 2007, 38-47.

3. H. Pardoe, G. Pell, D. Abbott, G. Jackson: Hippocampal volume 

assessment in temporal lobe epilepsy: how good is automated seg-

mentation?, Epilepsia, 50, 2009, 2586-2592.

4. J.B. Brewer: Fully-automated volumetric MRI with normative ran-

ges: translation to clinical practice, Behav Neurol., 21, 2009, 21-28.

5. B. Harmata, H. Jędrzejowska-Szypułka, K. Pawletko: Progranu-

lina w chorobach neurodegeneracyjnych, Advances in Hygiene & 

Experimental Medicine/Postępy Higieny i Medycyny Doświad-

czalnej, 72, 2018.

6. D.C. Reutens, J.M. Stevens, D. Kingsley: Reliability of visual in-

spection for detection of volumetric hippocampal asymmetry, Neu-

roradiology, 38, 1996, 221-225.

7. M. Hakimi, B. Ardekani, C. Pressl: Hippocampal Volumetric Inte-

grity in Mesial Temporal Lobe Epilepsy: A  Fast Novel Method for 

Analysis of Structural MRI, Epilepsy research, 2019.

8. A. Akhondi, K. Jafari-Khouzani, K. Elisevich, H. Zoltanian-Za-

deh: Hippocampal volumetry for lateralization of temporal lobe 

epilepsy: automated versus manual methods, Neuroimage, 54, 

2011, 218-226.



Inżynier i Fizyk Medyczny         4/2019          vol. 8 323

reklama / advertisement prezentacja / presentation

Phillips Ingenia  
Elition 3.0T MR 

o 50% szybsze obrazowanie  
klasy premium

System Ingenia Elition zapewnia najwyższą jakość obrazowania przy jednoczesnym 
skróceniu czasu badania nawet o 50%, oferując szybszy i łatwiejszy dostęp do pewnej 
diagnostyki, poprawiając komfort pacjentów i usprawniając opiekę nad pacjentami.

Szereg unikalnych i innowacyjnych rozwiązań, takich jak dStream, Comressed SENSE, 
3D APT, VitalEye, SmartExam, pozwala na automatyczne planowanie, wykonywanie 
i analizę badań, dając odpowiedź na najtrudniejsze pytania i poszerzając możliwości 
diagnostyczne w codziennej pracy oraz w badaniach naukowych.

Ingenia Elition 3.0T MR powiększa portfolio cyfrowych rezonansów magnetycznych 
Philips, po niedawno zaprezentowanym systemie Ingenia Prodiva 1.5T MR.
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BEZPIECZEŃSTWO

NIEZAWODNOŚĆ

JAKOŚĆ

KOMPLEKSOWOŚĆ

SZYBKOŚĆ

KADRA

ROZWÓJ

INFRASTRUKTURA

OSZCZĘDNOŚĆ

WSPARCIE

Bezpieczeństwo 
pacjentów stawiamy na 
pierwszym miejscu.

Sprawność systemów obsługiwanych 
przez nas na pełnych kontraktach 
serwisowych wynosi ponad 99% 
w skali roku.

Althea to obsługa na najwyższym poziomie 
– posiadamy certyfi katy jakości ISO 13485,
ISO 9001 oraz ISO 37001

Specjalizujemy się w serwisie 
aparatów CT, MR, RTG, USG 
i ANGIO różnych producentów.

Czas reakcji na awarię 
nie przekracza 4 godzin 
od zgłoszenia.

Zatrudniamy ponad 
25 wykwalifi kowanych 
inżynierów 
zlokalizowanych na 
terenie całej Polski.

Posiadamy największe 
w Europie centrum 
szkoleniowe dla inżynierów 
sprzętu medycznego 
różnych producentów.

W naszej siedzibie znajdują się 
laboratoria elektroniczne, zatoki 
naprawcze i magazyn z ponad 
10 000 części zamiennych.Gwarantujemy najwyższy 

standard obsługi jednocześnie 
zapewniając korzystne 
i konkurencyjne ceny.

Jesteśmy częścią 
GRUPY ALTHEA, 
która zapewnia 
nam wsparcie 
technologiczne.

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE 10 LAT W POLSCE

ALTHEA POLSKA
Kompleksowy serwis 

pogwarancyjny i dostawa 
sprzętu medycznego> 99%

ALTHEA POLSKA sp. z o.o., ul. Bielska 49, 43-190 Mikolow, Poland

tel. +48 32 738 35 35–36, fax+48 32 738 35 37, e-mail: polska@althea-group.com, www.althea-group.com
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Streszczenie

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ultradźwięki znalazły 

szerokie zastosowanie w  diagnostyce obrazowej. Ten ar-

tykuł przeglądowy omawia potencjalne efekty biologiczne zwią-

zane z  propagacją ultradźwięków w  tkankach i  podaje fizyczne 

podstawy wprowadzonych indeksów mechanicznego MI i  ter-

micznego TI zgodnych z Output Display Standard (ODS). W prak-

tyce klinicznej otrzymywane wyniki są kompromisem pomiędzy 

jakością obrazu a możliwością systemu uzyskiwania zadowalają-

cych obrazów głęboko leżących struktur tkankowych – wyboru 

dokonuje się, biorąc pod uwagę minimalizację bioefektów. Moce 

wyjściowe ultrasonografów są regulowane i ograniczane do okre-

ślonych poziomów. Bezpieczne dawki ultradźwiękowe wyznacza 

się według określonych zasad, a na ekranie wyświetlane są zwią-

zane z  nimi wielkości. Wielkości te określają możliwości wystą-

pienia zmian mechanicznych i termicznych w tkankach i dlatego 

mają znaczenia kliniczne. Wprowadzone wskaźniki – mechaniczny 

MI i termiczny TI uwzględniają fizyczny mechanizm oddziaływania 

między ultradźwiękami i biologiczną tkanką, który zależy od cza-

sowych i  przestrzennych parametrów pola akustycznego gene-

rowanego przez głowice ultradźwiękowe. Przewidywany wzrost 

temperatury określa się, stosując trzy różne modele tkankowe: 

homogeniczny, warstwowy i układ kość/tkanka. 

Słowa kluczowe: ultrasonografia, wskaźnik termiczny TI, 

wskaźnik mechaniczny MI, kawitacja, standardy IEC

Abstract

Ultrasounds have found widespread use in imaging diagnos-

tics over the past few decades. This review article com-

bines the reports on the biophysical effects and provides the 

rationale behind the mechanical index (MI) and thermal index TI 

complying with Output Display Standard (ODS). In clinical prac-

tice, the obtained diagnostic results are a compromise between 

the quality of the image and the possibility of a system of ob-

taining satisfactory images of deep-lying tissue structures – the 

choice is made taking into account the minimization of bioef-

fects. The output powers of ultrasonographs are regulated and 

limited to specific levels. Safe ultrasonic doses are determined 

according to specific rules, and the screen displays the associat-

ed quantities. These quantities determine the possibility of me-

chanical and thermal changes in the tissues and therefore have 

clinical significance.

The introduced indexes MI and TI take into account the physical 

mechanism of interaction between ultrasounds and biological 

tissue, which depends on the temporal and spatial parameters 

of the acoustic field generated by ultrasound transducers. The 

predicted temperature increase is determined using three dif-

ferent tissue models: homogeneous, layered and bone/tissue 

interface.

Key words: Ultrasonography, thermal index TI, mechanical 

index MI, cavitation, IEC standards
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Wprowadzenie

Na podstawie aktualnych, dostępnych badań doświadczalnych 

panuje ogólnie przyjęty pogląd, że diagnostyczne zastosowanie 

ultradźwięków jest całkowicie nieszkodliwe dla człowieka. Nie-

stety, aktualny stan wiedzy nie daje nam kategorycznej odpowie-

dzi na to pytanie, czy rzeczywiście nie istnieją żadne efekty ubocz-

ne towarzyszące rozchodzeniu się ultradźwięków w tkankach. 

Literatura przedmiotu potwierdza fakt empirycznego trakto-

wania mechanizmów oddziaływania ultradźwięków na żywe or-

ganizmy. Dane doświadczalne pozwalają jedynie ocenić najniż-

sze natężenia ultradźwięków, przy których nie zaobserwowano 

efektów biologicznych.

W zastosowaniach klinicznych otrzymywane wyniki są 

kompromisem pomiędzy jakością obrazu i  głębokością ba-

dania. Im głębiej położone są badane narządy, tym większe 
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należy stosować moce akustyczne. Wyboru dopuszczalnej mocy 

ultradźwiękowej dokonuje się, biorąc pod uwagę minimalizację 

efektów biologicznych. W USA dopuszczalne dawki ultradźwię-

kowe regulowane są przepisami opracowanymi przez Food and 

Drug Administration Center for Devices and Radiological Health 

– FDA natomiast w Europie przez International Electrotechnical 

Commission – IEC. Aktualne pełne informacje dotyczące wiel-

kości akustycznych wyjściowych parametrów wraz z informacją 

o przyjętych poziomach natężenia można znaleźć w [1-8].

Ogólnie możemy stwierdzić, że w  zakresie częstotliwości od 

0,5 MHz do ponad 20 MHz nie stwierdzono szkodliwego działania 

ultradźwięków dla natężenia, szczytowego w przestrzeni i uśrednio-

nego w czasie, ISPTA < 100 mW/cm oraz dla czasów nadźwiękawiania 

t, dla których iloczyn ISPTA·t jest mniejszy od 50 J/cm. 

Częstotliwość jest jednym z głównych parametrów wpływa-

jących na rozdzielczość ultradźwiękowych systemów obrazowa-

nia. Jednak ponieważ wraz ze wzrostem częstotliwości wzrasta 

tłumienie fali akustycznej w tkankach, zastosowanie przetwor-

ników wysokiej częstotliwości do obrazowania struktur leżących 

na większych głębokościach wymaga zwiększenia mocy aku-

stycznej, natomiast przy zachowaniu tej samej mocy wyjściowej 

należy zastosować przetworniki o niższej częstotliwości. 

Natężenie akustyczne ma decydujący wpływ na głębokość pene-

tracji. Zazwyczaj określamy dwie wartości natężenia (ewentualnie 

mocy) ultradźwięków: całkowite natężenie na powierzchni prze-

twornika i natężenie uśrednione w odpowiednim obszarze i czasie.

Wyróżniamy cztery podstawowe wielkości natężenia 

ultradźwięków:

1. ISPTA – natężenie szczytowe w  przestrzeni i  uśrednione 

w czasie.

2. ISATA – natężenie średnie w czasie i w przestrzeni mierzone 

w obszarze wiązki dla spadku natężenia o 6 dB.

3. ISPPA – natężenie szczytowe w  przestrzeni i  uśrednione za 

czas trwania impulsu.

4. ISPTP – natężenie szczytowe w przestrzeni i w czasie trwania 

impulsu.

ISATA ma najmniejszą wartość, natomiast ISPTP (ISPPA) ma wartość 

największą. Z  punktu widzenia efektów biologicznych najczę-

ściej wyznacza się natężenia szczytowe w przestrzeni ISPTA, ISPTP 

i ISPPA . Natężenie ISATA uśrednione za przekrój wiązki i czas ekspo-

zycji ma mniejsze praktyczne znaczenie. Trudniej jest bowiem 

powiązać z nim lokalne mechanizmy takie jak ogrzewanie i ka-

witacja w tkankach.

Wszystkie powyższe natężenia wyznaczane są na podstawie 

pomiarów przez analizę przebiegu pola ultradźwiękowego wy-

twarzanego przez głowice ultradźwiękowe. Pomiary pola ciśnienia 

akustycznego dokonywane są w wodzie przy pomocy hydrofonów.

Fizyczny mechanizm oddziaływania 
ultradźwięków na tkankę biologiczną 

W 1992 roku NEMA (North American Manufactures Asso-

ciation) i  AIUM przyjęły jednakową metodę standaryzacji 

ultradźwiękowego sprzętu diagnostycznego oraz zamieszczanie 

odpowiedniej informacji na ekranie aparatu w oparciu o normy 

aparatury do obrazowania ODS (Output Display Standard ) [2, 3].

Znane są dwa podstawowe mechanizmy (termiczny i nieter-

miczny) oddziaływania ultradźwięków na tkanki biologiczne 

[9-12]. Zazwyczaj oba efekty występują jednocześnie, ale z róż-

nym nasileniem. Wyjątkiem jest litotrypsja, gdzie efekty mecha-

niczne są właściwie jedynym mechanizmem niszczącym kamie-

nie nerkowe [13]. 

Mechanizm nietermiczny obejmuje kawitacyjne i  niekawi-

tacyjne działania, które są związane z  pewnymi mechaniczny-

mi aspektami pola ultradźwiękowego. Mogą być one opisane 

w funkcji takich zjawisk, jak: ciśnienie promieniowania, siła pro-

mieniowania, moment obrotowy i  strumień akustyczny (ang. 

streaming), które są szeroko opisane w innych źródłach [14, 15] .

Dopuszczalne natężenia mierzy się w wodzie i następnie w ob-

liczeniach uwzględnia się tłumienia fali ultradźwiękowej w tkan-

kach na drodze pomiędzy źródłem i poszczególnymi obszarami 

w tkance. Powszechnie przyjęto założenie, że średni współczyn-

nik tłumienia wzdłuż osi wiązki w ciele wynosi 0,3 dB/cm∙MHz. 

Moc oznacza się w takim wypadku indeksem r, np. Pr(x) = P0,3(x) 

– oznacza szczytową amplitudę ciśnienia zmniejszaną o 0,3 dB/

cm∙MHz do punktu na osi wiązki leżącej w tkankach odległych 

o  x  cm od przetwornika ultradźwiękowego [4, 5]. Międzynaro-

dowa norma IEC 62359 (wydanie 2) zawiera idee ODS i wyjaśnia 

szczegółowo racjonalność i wyprowadzanie równań opisujących 

zjawiska termiczne i mechaniczne w tkankach [4]. 

W celu unaocznienia, jak duże zmiany dopuszczalnych dawek 

akustycznych mają miejsce po wprowadzeniu wskaźników MI i TI 

(Tabela 1), zestawiono natężenia wyjściowe aparatury zgodne 

z obowiązującymi normami. 

Tabela 1 Dopuszczalne dawki fali ultradźwiękowej

Dopuszczalne natężenie ISPTA

Zastosowanie kliniczne przed wprowadzeniem 
norm ODS

obecny 
poziom

Obrazowanie płodów  
i noworodków, pediatria i inne
Kardiologia
Naczynia obwodowe
Okulistyka

94 mW/cm2

430 mW/cm2

720 mW/cm2

17 mW/cm2

720 mW/cm2

dla  
wszystkich 
zastosowań

Źródło: [2, 3]

Mechanizm termiczny

Mechanizm termiczny jest związany z  absorpcją energii aku-

stycznej w  tkankach i  wytwarzanym ciepłem. Energia pochło-

nięta w danej objętości zależna jest od charakterystyk tłumienia 

tkanek, które różnią się zasadniczo w  zależności od badanego 

organu. Na przykład, prawie nie ma absorpcji w cieczach takich 

jak krew, płyn owodniowy i  mocz. Natomiast kości dorosłych 

absorbują od około 60% do 80% padającej na nie energii aku-

stycznej [10]. Współczynnik tłumienia α(f) zależy od własności 

tkanek, podczas gdy energia in situ zależy zarówno od systemu 

obrazowania, jak i  absorpcji w  tkankach, przez które przeszła 

fala. Należy zauważyć, że istnieje związek między natężeniem 
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pola akustycznego w  danej warstwie tkanki a  jego absorpcją. 

Silnie zogniskowana wiązka, której ognisko znajduje się w płynie 

owodniowym, nie będzie powodować znacznego nagrzewania 

cieczy, ponieważ absorpcja w cieczy jest mała. W tym przypadku 

wartość współczynnika α(f) jest stosunkowo mała, podczas gdy 

natężenie fali jest względnie duże. Ta sama silnie zogniskowana 

wiązka spowoduje znaczny wzrost temperatury w  przypadku 

padania na kości, których współczynnik α(f) jest o wiele większy 

niż płynu owodniowego [16]. Wzrost temperatury jest propor-

cjonalny do współczynnika wypełnienia impulsu, a więc do ilora-

zu czasu trwania impulsu i czasu powtarzania [17, 18]. 

Istnieją przynajmniej dwa mechanizmy strat termicznych: per-

fuzja krwi i przewodność ciepła. Perfuzja krwi jest efektywnym 

czynnikiem odprowadzania ciepła. Stopień perfuzji krwi zmienia 

się zależnie od typu tkanki: do najlepiej ukrwionych narządów 

należą nerki, serce i mózg, podczas gdy kości i mięśnie w stanie 

spoczynku należą do najmniej ukrwionych. Przewodnictwo ter-

miczne jest prawie jednakowe dla wszystkich tkanek i jest zbli-

żone do przewodnictwa dla wody, wyjątek stanowią kości, które 

mają dużą przewodność i tłuszcz, który jest złym przewodnikiem 

ciepła [19].

Mechanizm kawitacyjny

Efekty nietermiczne mają charakter kawitacyjny i bezkawitacyj-

ny [20]. Pojęcie kawitacji odnosi się do zjawisk związanych z drga-

niami i dynamiką ruchu małych pęcherzyków gazu pod wpływem 

pola ultradźwiękowego [7, 14]. W pierwszym przybliżeniu przyj-

muje się średnice mikropęcherzyków równe około 1 μm. Pęche-

rzyki takie mogą rosnąć do momentu, kiedy promień wzrośnie 

do wielkości odpowiadającej mechanicznemu rezonansowi pę-

cherzyka [21, 22]. W  pobliżu częstotliwości rezonansowej am-

plituda drgań ścianki pęcherzyka jest duża i  może 100-krotnie 

przewyższać wielkość promienia w stanie równowagi [23]. Jeżeli 

pęcherzyk nie pęka w trakcie nadźwiękawiania, mamy do czynie-

nia z kawitacją stabilną w przeciwieństwie do kawitacji niszczą-

cej, gdzie amplituda drgań ścianki jest tak duża, że pęcherzyk za-

pada się [24]. Implozja ta generuje silną falę uderzeniową, której 

towarzyszą ekstremalnie duże wartości lokalnej temperatury 

(do 10 000°K) [25]. W dodatku, wzrostowi temperatury towarzy-

szy powstawanie w  wyniku implozji wolnych rodników, takich 

jak rodniki wodorotlenkowe i wodorowe. Rodniki te są bardzo 

aktywne i mogą powodować niepożądane zmiany biologiczne, 

takie jak samoistne reakcje biochemiczne między tkankami. 

Pewne tkanki, np. tkanki płuc mogą być w porównaniu z innymi 

bardziej podatne na takie zjawiska jak kawitacja. 

Powstawanie pęcherzyków kawitacyjnych zostało wielokrot-

nie potwierdzone w litotrypsji [26-28]. W pozostałych zastoso-

waniach terapeutycznych nie udokumentowano dotychczas 

formowania się mikropęcherzyków w tkance in vivo.

Istotnym efektem mechanicznego działania ultradźwięków 

jest zjawisko mikrostrumienia akustycznego generowanego 

przez oscylujące mikropęcherzyki. I  chociaż nie obserwujemy 

samoistnego tworzenia się pęcherzyków kawitacyjnych, to 

efekt mikrostreamingu potwierdzono w  pobliżu mikropęche-

rzyków wstrzykniętych do układu krwionośnego pod postacią 

kontrastu. Mikrostreaming jest też głównym czynnikiem zmie-

niającym przepuszczalność błony komórkowej.

Aby nowe normy ODS miały sens, należy zrozumieć, na jakich 

podstawach wprowadzono wskaźniki – termiczny TI oraz mecha-

niczny MI. Powodem wprowadzenia tych wskaźników jest fakt, 

że sama wartość natężenia nie daje dokładnej oceny nadźwię-

kawiania struktur biologicznych. Inne czynniki, takie jak wzrost 

temperatury lub możliwości wystąpienia drgań mechanicznych 

tkanek mogą nieść informacje o  zmianach lub uszkodzeniach 

tkanki. Wzrost temperatury i  możliwość wystąpienia kawitacji 

są z  kolei zależne od takich czynników, jak: całkowita energia 

wyjściowa, kształt ultradźwiękowej wiązki, pozycja ogniska, czę-

stotliwość środkowa impulsu ultradźwiękowego i częstotliwość 

powtarzania obrazu FR (Frame Rate).

Wyświetlane wartości wskaźnika TI dają cenne informacje 

o  sposobie, w  jaki wybrane ustawienia trybu obrazowania, 

a  zwłaszcza ustawienie położenia ogniska i  amplitudy impulsu 

skanującego (a zatem i  wartości wskaźnika MI ), wpływają na 

średnie natężenie fali ultradźwiękowej i moc akustyczną, a za-

tem pozwalają ocenić potencjalne ryzyko mechanicznego i ter-

micznego wpływu skanowania na tkanki [29]. 

Wskaźnik termiczny TI

Wartości wskaźnika termicznego TI wyznaczają przybliżone po-

ziomy wzrostu temperatury w tkankach poddanych działaniu fal 

ultradźwiękowych o zadanych parametrach.

Ze względu na trudności modelowania zjawisk termicz-

nych związanych z  różnymi rodzajami oddziaływania energii 

ultradźwiękowej z  ciałem człowieka, wprowadzono modele 

uproszczone bazujące na warunkach uśrednionych [13]. 

W modelu tkanki miękkiej zakłada się jednorodność tłumie-

nia na drodze propagacji ultradźwięków, przyjmując współ-

czynnik tłumienia α(f )= 0,3 dB/cm∙MHz. W modelu termicznym 

kości przyjmuje się bardzo duże tłumienie ultradźwięków w po-

wierzchniowej warstwie kości.

Zdefiniowano cztery różne kategorie wskaźników TI (TIS, TIB, 

TIC i  TIO) odpowiadające różnym kombinacjom anatomicznym 

rozłożenia tkanek miękkich i  kości, które spotyka się podczas 

obrazowania [30].

Ogólnie, wskaźnik termiczny TI jest zdefiniowany zależnością 

[3, 4]: 

 TI
W

W
= 0

deg

 (1)

gdzie W0 – jest akustyczną mocą wyjściową dla wybranych wa-

runków badania, Wdeg – jest szacunkową mocą potrzebną dla 

podwyższenia temperatury tkanki o  1°C, obliczoną na podsta-

wie wybranego modelu termicznego.
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Wskaźnik termiczny dla tkanek miękkich TIS (Soft-tissue Thermal 

Index) dostarcza informacje o  wzroście temperatury wewnątrz 

miękkich jednorodnych tkanek, co ma miejsce w przypadku badań 

brzusznych, gdzie występują wyłącznie tkanki miękkie. W przypad-

ku obrazowania w trybie B w zastosowanym modelu termicznym 

tkanki zakłada się, że największy wzrost temperatury, a tym samym 

największe ryzyko, występuje w pobliżu źródła ultradźwięków [4]. 

W takim przypadku wskaźnik termiczny TI wyznaczamy ze wzoru: 

 TIS
W f

mW MHz

avg�
�

� �
max

210
 (2)

gdzie favg jest częstotliwością nadawanej fali ultradźwiękowej 

w  megahercach, a  Wmax jest maksymalną wartością mocy wyj-

ściowej nadawanej z przetwornika o długości 1 cm (przybliżona 

odległość perfuzji w tkance).

Dla wiązki stacjonarnej (np. M-mode, Doppler) położenie ob-

szaru tkanki z potencjalnie największym ryzykiem wzrostu tem-

peratury zależy od wielkości apertury źródła. Dla małych aper-

tur (< 1 cm2) maksymalne warunki ogrzewania znajdują się blisko 

powierzchni i zależą od całkowitej mocy promieniowanej [4, 31]. 

 TIS
W f

mW MHz

avg�
�

� �
0

210
 (3)

gdzie W0 jest całkowitą mocą wyjściową promieniowaną przez 

przetwornik.

Wskaźniki termiczne dla kości TIB (Bone Thermal Index) dostar-

czają informacje o wzroście temperatury w kościach płodu znaj-

dujących się w  ognisku lub w  jego pobliżu, jaki może nastąpić 

w trakcie badań w drugim i trzecim trymestrze ciąży. W modelu 

tym ultradźwięki przechodzą przez jednorodną tkankę, w ogni-

sku lub jego w  pobliżu i  odbijają się w  płaszczyźnie kości, pro-

stopadłej do wiązki. Jeżeli w ognisku znajduje się kość, wówczas 

nastąpi wzrost temperatury w kości i ogólny wzór opisujący TIB 

ma postać [4]:

 TIB
W z cm

d z mW
dB

�
�
� ��

( )

( ) 40
 (4)

gdzie W(z) oznacza moc ultradźwięków na głębokości z ; d  jest 

szerokością wiązki (dla spadku mocy o 6 dB) na głębokości z.

Wskaźnik termiczny dla kości czaszki TIC (Cranial-bone Thermal 

Index) bazuje na modelu kości znajdującej się blisko powierzchni. 

W tym przypadku zakłada się, że cała moc ultradźwiękowa jest 

absorbowana przez kości niezależnie od tego, czy wiązka jest 

skanowana lub nie jest skanowana. Wskaźnik TIC jest równy:

 TTIC
W cm

d mW
dB

�
�
� ��6 40

 (5) 

Wskaźnik termiczny w  badaniach okulistycznych TIO (Oph-

thalmic Thermal Index) wyprowadzono zarówno z modelu tkanki 

miękkiej TIS, jak i modelu kości blisko położonych TIC.

TI jest względnym wskaźnikiem możliwego wzrostu tempe-

ratury w  interesującym punkcie leżącym wzdłuż osi propagacji 

wiązki ultradźwiękowej. Powodem dla użycia terminu „względ-

ny” jest fakt, że mechanizm nagrzewania się tkanki jest tak 

skomplikowany, że założony wskaźnik nie może wyznaczać aktu-

alnego wzrostu temperatury dla wszystkich możliwych warun-

ków. Tak więc, TI równy 2 oznacza wyższe wzrosty temperatury 

niż TI równy 1, ale niekoniecznie oznacza wzrost o 2°C. Wskaźnik 

TI nie może przekroczyć wartości równej 6 i to dla krótkich cza-

sów nadźwiękawiania.

Obawy o  wzrost temperatury wywołane przez ultradźwięki 

w organizmie opierają się na obserwowanych zmianach aktyw-

ności komórkowej w  funkcji temperatury. Empiryczny wzór 

określający maksymalny czas nadźwiękawiania narządu bez 

szkodliwych termicznych efektów tkankowych ma postać [32]:

 

 t
T

[ ]minuty � �
4
43  (6)

gdzie T jest temperaturą w stopniach Celsjusza. 

Na przykład wzrost o  1°C daje czas 625 minut, wzrost 

o  2°C ogranicza czas do 256 minut, natomiast teoretyczny 

wzrost temperatury o 6°C do krytycznego poziomu 43°C ogra-

nicza czas badania do 1 minuty. 

Rys. 1 W  obszarze pod linią ciągłą, przedstawiającą zależność między czasem 

nadźwiękawiania i  wzrostem temperatury, nie należy oczekiwać niepożądanych 

biologicznych efektów termicznych

Źródło: [32].

Potencjalne ryzyko wywoływania efektów termicznych 

w szczególnie wrażliwych narządach podczas skanowania płodu 

rośnie liniowo wraz z czasem ekspozycji, ale wykładniczo z tem-

peraturą. Ryzyko związane z ogrzewaniem również zależy silnie 

od czasu i  szybkości skanowania i  obecność kości w  badanym 

obszarze pola. Wartości wskaźników TI i MI wyświetlane na mo-

nitorze podczas obrazowania przy różnych aplikacjach są dobrze 

określone. Wskaźniki TI osiągają maksymalne wartości w trybie 

badania kolorowego Dopplera i Dopplera spektralnego, zwłasz-

cza w badaniach naczyniowych i badaniach serca [33].
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Wskaźnik mechaniczny MI

Wskaźnik mechaniczny MI został wprowadzony w  celu oszaco-

wania możliwych efektów mechanicznych. Przykłady efektów 

mechanicznych dotyczą ruchu (lub streamingu) wokół ściśliwych 

pęcherzyków gazu pod wpływem ciśnienia fali ultradźwiękowej 

przechodzącej przez tkanki oraz energii powodującej pękanie, po-

przez kawitację, powstających (chwilowych) pęcherzyków gazu.

Doświadczenia in vitro i obserwacje niższych organizmów po-

kazały, że istnieje możliwość kawitacji w  zakresie szczytowych 

ciśnień ultradźwięków i  częstotliwości, które mogą występo-

wać w  niektórych aparatach diagnostycznych. W  litotrypsji 

mechaniczne bioefekty mogą być spowodowane przez falę 

ultradźwiękową o szczytowym ciśnieniu tego samego rzędu, co 

ultradźwięki stosowane czasami do obrazowania diagnostycz-

nego, jakkolwiek w zupełnie innym zakresie częstotliwości [34].

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wzrasta ze wzrostem 

ciśnienia szczytowego, ale maleje ze wzrostem częstotliwości 

ultradźwięków. Wykazano, że istnieje wartość progowa, poniżej 

której efekt nie wystąpi, aż do momentu przekroczenia pewne-

go poziomu wyjściowego [7, 35]. 

Chociaż istniejące dane doświadczalne określające granice 

bezpieczeństwa sugerują liniową zależność od częstotliwości, 

przyjmuje się ostrożniej zależność od pierwiastka częstotliwości 

[7]. Wskaźnik mechaniczny jest obecnie definiowany jako: 

 MI
f C
avg MI

�
�

P
r,�  (7)

gdzie CMI = 1 MPa·MHz-1/2; Pr – maksimum przeliczonej wartości 

szczytowej ujemnej amplitudy ciśnienia w MPa; Pr,α= Pr ·10-0,015·favg·z;  

z – odległość od przetwornika, favg – średnia częstotliwość pracy 

fali akustycznej w MHz.

Wskaźnik mechaniczny MI daje względne wskazania o możli-

wości wystąpienia mechanicznych bioefektów, takich jak kawi-

tacja (gwałtowne zapadnięcie się pęcherzyków w tkance), która 

w modzie przemiatania (scanning) może być bardziej znacząca 

niż efekty termiczne. Stąd wskaźnik MI jest wyświetlany dla ob-

razowania typu B. Zgodnie z  normami wyświetlania wielkości 

wyjściowych ODS, wskaźnik MI może osiągnąć wartość 1,9 we 

wszystkich badaniach, oprócz okulistycznych, dla których mak-

symalny MI nie powinien przekraczać 0,23 [14]. 

Wnioski

Wyświetlanie wskaźników wymagane jest w  urządzeniach do-

puszczających przekroczenie wskaźników MI lub TI powyżej war-

tości 1. Jeżeli system umożliwia uzyskanie TI lub MI większego 

od 1, wtedy wszystkie wskaźniki począwszy od wartości 0,4 aż 

do maksimum powinny być wyświetlane, co pomoże użytkowni-

kowi zastosować zasadę ALARA (As Low As Reasonably Achieva-

ble). Należy zaczynać badanie przy najniższych wskaźnikach, tuż 

poniżej 0,4 (oprócz zastosowań okulistycznych, gdzie wskaźnik 

jest zawsze mniejszy od 0,23) i następnie można zmieniać usta-

wienia mocy ultradźwiękowej w trakcie badania do takiego po-

ziomu, który gwarantuje otrzymanie zadowalającego sygnału 

dopplerowskiego, przy czym należy pamiętać o  granicznych 

wartościach TI lub MI. 

Wprowadzenie wskaźników MI i  TI stworzyło korzystne wa-

runki bezpieczniejszego stosowania nowoczesnych ultrasono-

grafów. Na podstawie dostępnej literatury możemy sformuło-

wać pewne wytyczne pomocne w  bezpiecznym, codziennym 

diagnostycznym badaniu ultrasonograficznym:

1. Obrazowanie USG może być wykorzystane jedynie przez 

personel medyczny z wymaganymi uprawnieniami.

2. Wykonujący badania powinni śledzić aktualne doniesienia 

dotyczące bezpieczeństwa badań ultrasonograficznych.

3. Przystępując do badań, ustawiamy niski poziom emitowa-

nej mocy ultradźwiękowej. Moc zwiększamy jedynie wtedy, 

gdy obraz narządu przy początkowych ustawieniach mocy 

jest nieczytelny.

4. Czas badania, a  więc ekspozycja narządu na działanie fali 

ultradźwiękowej powinien być możliwie krótki – jest szcze-

gólnie istotny warunek w badaniach prenatalnych i obrazo-

waniu oka.

5. W trakcie badania należy kontrolować wartości indeksów TI 

i MI, utrzymując je na możliwie niskim poziomie, zapewnia-

jącym poprawne obrazowanie badanego narządu. W bada-

niach położniczych, w pierwszych ośmiu tygodniach ciąży, 

szczególnie istotny jest indeks TIS, natomiast w  pozosta-

łym okresie ciąży kontrolujemy indeks TIB.

Ogólnie w  położnictwie należy prowadzić badania możliwie 

krótko.

• Tętno płodu powinno być mierzone raczej przy pomocy 

M-mode. 

• B-mode i M-mode bezpieczne w czasie całej ciąży.

• Jeżeli wymagane jest badanie dopplerowskie, to można je 

prowadzić na aparatach spełniających normy – polska nor-

ma zgodna z międzynarodową, również FDA.

• Fabryczne ustawienie mocy w  badaniu położniczym dla  

TI < 0,7.

• Należy skracać badanie, jeżeli TI przekracza 0,7 i zaleca się, 

aby MI < 0,3.

Położnictwo I trymestr

• Nie powinno używać się rutynowo Dopplera impulsowego 

i kolorowego.

• Badanie powinno być możliwie krótkie.

• Doppler impulsowy może być użyty, gdy są kliniczne wska-

zania, 

• TI < 1,0, nie dłużej niż 5-10 minut.

• Badanie naczyń macicznych matki bezpieczne, gdy płód jest 

poza polem promieniowanym.
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Ultrasonografia neonatalna

• W badaniach neonatalnych, nawet dla małych MI~0,3, wy-

stępuje potencjalne zagrożenie uszkodzenia płuc – badania 

powinny być możliwie krótkie. Dla MI > 0,7 wzrasta ryzyko 

wywołania kawitacji, zwłaszcza w  badaniach z  zastosowa-

niem środków kontrastujących.

Badania przezczaszkowe u dorosłych 

• Zalecane TI < 1,0.

• Nie należy przekraczać TI > 3,0.

• MI > 0,7, ze szczególną ostrożnością w  obecności kontra-

stów.

Czytelnik może znaleźć bardzo szczegółowe opracowanie za-

leceń dotyczących bezpieczeństwa badań ultrasonograficznych 

na stronie British Medical Ultrasound Society (BMUS): www.

bmus.org [36]. 

Tabela 2 Zalecane czasy ekspozycji i indeksy termiczne w różnych zastosowaniach 

diagnostycznych

Położnictwo – ogólne Ograniczyć czas badania,  
jeżeli TI > 0,7; TI > 3,0 niezalecane, 
zalecane MI < 0,3

Położnictwo – I trymestr TI < 1,0, czas ekspozycji < 5-10 minut

Noworodki – mózg i kręgosłup Ograniczony czas badania, jeżeli  
TI > 0,7

Dorośli – badania przezczaszkowe Ograniczyć czas badania dla TI > 1,0

Dorośli – ogólne (bez oczu) Ograniczyć czas badania dla TI > 1,0, 
niezalecane TI > 6,0

Środki kontrastujące MI < 0,7

Szkolenia i badania naukowe Czas < 2x czas w badaniach klinicznych

Źródło: [36]
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Aparatura medyczna to integralny składnik kompleksowej opie-

ki nad pacjentem. Służy diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu. 

Pełni w szpitalu równie ważną rolę, jak personel medyczny, dla-

tego nie wolno jej zaniedbywać. Musi być sprawna i gotowa do 

działania. Sprzęty medyczne jednak, jak każde urządzenia cza-

sem odmawiają posłuszeństwa i po prostu zawodzą. Wtedy do 

akcji wkracza serwis aparatury medycznej. Od wyboru konkret-

nej firmy serwisującej zależy tak poziom usługi, jak zadowolenie 

klienta. Jak skutecznie ocenić jakość serwisowania aparatury 

medycznej? 

Czym jest jakość usługi serwisowej?

Dobrze zorganizowany, profesjonalny serwis dba o wiele aspektów 

swojej pracy. Czuje potrzebę zapewnienia klientowi najwyższej 

jakości usług i rozumie, czego klient od niego oczekuje. Zdaje so-

bie sprawę z tego, że jakość usługi serwisowej to wypadkowa 

między tym, co klient otrzymał, a tym, czego się spodziewał. 

Oczekiwania vs. usługa

Każdy usługobiorca potrafi zdefiniować swoje oczekiwania. Jak-

kolwiek byśmy się nie różnili, jako klienci mamy bardzo podobne 

potrzeby. Są wśród nich: 

• Umiejętności i wiedza niezbędna do wykonania usługi (np. 

naprawy wykonywane za pierwszym podejściem).

• Rzetelność, wiarygodność i zapewnienie poczucia bezpie-

czeństwa (np. wykonanie usługi w  uzgodnionym terminie, 

dostęp części zamiennych).

• Niezawodność i  dokładność pracowników serwisu (np. 

dokładne kalkulacje kosztów naprawy i czasu, który ona zaj-

mie).

• Kontakt z klientem (np. życzliwość, gotowość do niesienia 

pomocy).

• Chęć poznania klienta i jego potrzeb. 

Różni nas jedynie to, którym aspektom nadajemy większą 

wartość. Oprócz powyższych, na ocenę klientów potrafią wpły-

wać także drobnostki, a  jednym z  wyznaczników dobrej firmy 

serwisowej jest to, że dba o najmniejsze szczegóły. Wpływ mogą 

mieć zatem z pozoru nic nieznaczące czynniki, często nieuświa-

domione przez klienta, jak poziom kultury serwisanta, stan jego 

narzędzi, a  nawet wygląd faktury. Wynika to z  osobistych po-

trzeb klienta oraz jego dotychczasowych doświadczeń. 

Czy jakość usługi serwisowej 
można zmierzyć?

Jakość usługi serwisowej nie jest prostym równaniem, stano-

wiącym różnicę między tym, co klient chciał otrzymać, a tym, co 

de facto otrzymał. Wpływa na nią wiele niuansów, a nawet cechy 

charakteru tak usługobiorcy, jak pracownika serwisu. W  więk-

szości jednak jako klienci mamy bardzo podobne oczekiwania, 

na które wysokiej jakości usługa serwisowania urządzeń jest do-

brą odpowiedzią. Jeśli zatem pragniemy uniknąć rozczarowania, 

powinniśmy zwrócić uwagę na kilka czynników. Jakie aspekty 

należy zatem brać pod uwagę przy ocenie jakości konkretnych 

usług: serwisu aparatury medycznej? 

Jak skutecznie ocenić jakość 
serwisowania aparatury 

medycznej?
Patrycja Łobodzińska
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Profesjonalizm

Niezwykle istotne jest, by serwisanci posiadali odpowiednie 

umiejętności i wiedzę potrzebną do zrealizowania usługi. Branża 

medyczna, a wraz z nią aparatura, zmienia się jednak niezwykle 

dynamicznie. Tutaj samo doświadczenie nie wystarczy. Niezbęd-

ny będzie także ciągły rozwój. Dlatego wyznacznikiem profesjo-

nalizmu firmy serwisującej sprzęt medyczny będzie wiedza po-

świadczona np. certyfikatem ze szkolenia z zakresu danego 

sprzętu oraz nieustanne dążenie do perfekcji, przejawiające się 

regularnym podejmowaniem kolejnych szkoleń. 

Solidność

Firma serwisująca aparaturę medyczną musi być niezawodna, do-

kładna i  powinna zapewniać klientom poczucie bezpieczeństwa. 

Mowa tu o solidności, która powinna przejawiać się na kilku płasz-

czyznach współpracy z serwisem. Po pierwsze, firma powinna mieć 

dostęp do dokumentacji serwisowej po to, by wykonać usługę 

zgodnie z zaleceniami producenta. Po drugie, serwis powinien wie-

dzieć, ile czasu potrzebuje na wykonanie danej usługi i zrealizować 

ją w określonym terminie. Po trzecie wreszcie, firma serwisująca 

powinna mieć nieograniczony dostęp do części zamiennych. Do-

datkowym atutem są bezpośrednie kontakty handlowe z  produ-

centami sprzętu medycznego oraz podzespołów, które pozwalają 

obniżyć firmie koszty i zaoferować klientowi konkurencyjną cenę. 

Dokładność

Klient musi wiedzieć czego ma się spodziewać. Przed przystą-

pieniem do wykonania usługi serwis powinien podać czas ocze-

kiwania na interwencję oraz jej koszt. Żaden kontrahent nie 

chce czekać na usługę w nieskończoność i najczęściej oczekuje 

jej w  ciągu 24 h. Firma świadcząca wysokiej jakości usługi ser-

wisowi skróci czas oczekiwania do absolutnie koniecznego mini-

mum (kilkanaście godzin), nie zawiedzie klienta i wykona usługę 

w obiecanym terminie. Dokładność powinna dotyczyć również 

kosztów interwencji. Sprzęt medyczny stanowi znaczną część 

majątku szpitala, dlatego ceny zarówno zakupu, jak i  naprawy 

aparatury muszą być rozsądne. Tym bardziej, że solidne i mądre 

firmy serwisowe potrafią obniżać koszty nawet o  kilkadziesiąt 

procent względem autoryzowanego serwisu. 

Otwartość

O jakości serwisu świadczy również kontakt pracowników 

z klientem, który powinien opierać się na gotowości do niesie-

nia pomocy. Usługodawca musi wiedzieć, że jego klient nie jest 

tylko kolejnym numerem na zleceniu. Musi rozumieć, że za liczbą 

stoi konkretna placówka, którą tworzą ludzie. Powinien także 

zdawać sobie sprawę, że to od jakości jego serwisu będzie zale-

żało, czy personel medyczny będzie miał na czym pracować oraz 

czy pacjenci będą mieli gdzie się leczyć. W  związku z  tym rola 

serwisu nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia interwen-

cji, ale także do służenia pomocą i nierzadko również radą. 

Elastyczność

Ocena jakości usług jest w dużej mierze subiektywna. Zależy od 

swoistej harmonii, jaką udało się wypracować między klientem 

a firmą serwisującą sprzęt. W związku z tym, że każdy klient jest 

inny, firma świadcząca usługi serwisowe musi być elastyczna, by 

móc sprostać potrzebom najbardziej wymagających usługobior-

ców. Wspomniana harmonia może powstać tylko wtedy, gdy ser-

wis słucha oczekiwań klienta, rozumie je i wychodzi im naprze-

ciw. Może ona powstać tylko wtedy, gdy świadczący usługi lubi 

swoją pracę i zna się na niej jak nikt inny. 

Skuteczna ocena jakości serwisu 
aparatury medycznej

Aby móc skutecznie ocenić jakość serwisu aparatury medycznej, 

należy wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki. Jednak 

w momencie rozpoczęcia usługi klient jeszcze nie wie, czy jego 

oczekiwania zostaną spełnione. W  tym właśnie tkwi różnica 

między serwisem a zakupem. Na co zatem zwrócić uwagę zanim 

rozpoczniemy współpracę z serwisem aparatury medycznej? Za-

pytaliśmy o to eksperta:

Medikol Systems sp. z o.o.

 +48 538 293 316        serwis@medikol.eu        www.medikol.eu

By wybrać najwyższej jakości usługę, trzeba szukać firmy sprawdzonej przez wielu klientów, która po-

trafi zaproponować konkurencyjne ceny w stosunku do dużych autoryzowanych firm serwisowych. Medi-

kol System jest dla Klientów taką alternatywą. Serwisujemy ponad 1,3 tys. systemów i dzięki bezpośred-

nim kontaktom z producentami oferujemy o 30% niższe ceny, niż konkurencja. Dla nas najważniejszy jest 

profesjonalizm, nieustanne doskonalenie się i dążenie do perfekcji. Właśnie dlatego zaufało nam ponad 

200 szpitali i klinik – mówi Grzegorz Kołodziej, Prezes Zarządu Medikol System. 
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MRgFUS – jako nowoczesna 
metoda leczenia

MRgFUS – as a modern treatment method 
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Streszczenie

Zabieg zogniskowaną wiązką ultradźwięków o  wysokiej 

częstotliwości (FUS lub HIFU) pod kontrolą rezonansu ma-

gnetycznego (MRI) jest nieinwazyjną metodą termoablacji. 

Integracja FUS i  MRI pozwala na precyzyjne zaplanowanie le-

czenia, określenie lokalizacji, wielkości interesującej nas zmiany 

oraz kontrole i monitorowanie w czasie rzeczywistym depozycji 

energii stosowanej w leczeniu bez uszkodzenia struktur sąsiadu-

jących tkanek.

Słowa kluczowe: rezonans magnetyczny, ultradźwięki, termo-

ablacja, MRgFUS

Abstract

The treatment of a focused high frequency ultrasound beam 

(FUS or HIFU) under magnetic resonance imaging (MRI) is 

a  non-invasive method of thermoablation. The integration of 

FUS and MRI allows for precise planning of treatment, deter-

mining the location, size of the changes that we are interested 

in, and real-time monitoring and monitoring of the deposition 

of energy used in treatment without damaging the structures 

of neighboring tissues.

Key words: magnetic resonance imaging, ultrasounds, ther-

moablation, MRgFUS
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Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się małoinwazyjne proce-

dury, takie jak termoablacja, zogniskowane ultradźwięki o  wy-

sokiej intensywności (HIFU / FUS) oraz rezonans magnetyczny 

(MRI) [1]. W latach 40. XX wieku zaczęto prowadzić badania nad 

HIFU jako realne podejście termoablacji tkanek [2-6]. Ablacje 

termiczne z  użyciem sond chirurgicznych lub przezskórnych 

stały się alternatywą dla resekcji chirurgicznych [7-9]. Postęp 

technologii i  diagnostyki obrazowej pozwoliły na stworzenie 

hybrydowych technik obrazowania, które pozwalają na dokład-

ne zobrazowanie interesującej nas, zmienionej patologicznie 

tkanki [10]. Dzięki tym technikom możemy określić wielkość, 

lokalizację, a także aktywność metaboliczną zmienionej choro-

bowo tkanki. Szczególne zastosowanie w tej dziedzinie znalazł 

MRI charakteryzujący się wysoką rozdzielczością tkankową. Po 

drugie MRI jest jedyną techniką, dzięki której można pozyskać 

dane i  mapy dotyczące rozkładu temperatury w  tkankach [10, 

11]. Integracja FUS i MRI (MRgFUS) pozwala na precyzyjne zapla-

nowanie leczenia, określenie lokalizacji, wielkości interesującej 

nas zmiany oraz kontrole i  monitorowanie w  czasie rzeczywi-

stym depozycji energii stosowanej w leczeniu bez uszkodzenia 

struktur sąsiadujących tkanek [11-14]. MRgFUS znalazło zasto-

sowanie w leczeniu łagodnych guzów kości, dolegliwości bólo-

wych kręgosłupa, mięśniaków macicy. Prowadzone są badania 

kliniczne z zastosowaniem MRgFUS w  leczeniu raka piersi, wą-

troby, prostaty, mózgu, w chorobie Parkinsona oraz łagodzenia 

bólu w przerzutach nowotworowych do kości. Oprócz tego FUS 

może zmieniać przepuszczalność błony naczyniowej lub komór-

kowej i  uwalniać lub aktywować różne związki do ukierunko-

wanego dostarczania leków lub terapii genowej. Przełomowa 

technologia MRgFUS zapewnia nowe podejścia terapeutyczne 

i  pozwoli na rozwój nieinwazyjnych metod leczniczych w  kilku 

gałęziach medycyny.

Zasada działania i przebieg zabiegu

MRgFUS zbudowany jest z  dwóch głównych modułów: tomo-

grafu MRI i specjalnie dostosowanego modułu – stołu z wbudo-

waną głowicą ultradźwiękową zanurzoną w chłodziwie. Dodat-

kowo stosowany jest fantom do kalibracji urządzenia. Jednym 

z producentów jest firma INSIGHTEC produkująca tego typu mo-

duły (ExAblate) dla producentów rezonansów magnetycznych, 

takich jak GE czy Siemens [11, 15, 16].
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dlatego oprogramowanie wykorzystuje termoobrazowanie MR 

do monitorowania temperatury tkanek w centrum termoablacji 

otaczających tkanek oraz współrzędnych wiązki FUS. Wszystkie 

etapy muszą być wykonane, aby prawidłowo przeprowadzić za-

bieg [1, 18]. 

Fot. 1 Przystawka do rezonansu (moduł) z FUS

Źródło: Archiwum własne dzięki uprzejmości pracowni radiologii Szpitala Miejskiego 

Św. Aleksandra w Kielcach

Fot. 2 Głowica ultradźwiękowa (FUS) w stole

Źródło: Archiwum własne dzięki uprzejmości pracowni radiologii Szpitala Miejskiego 

Św. Aleksandra w Kielcach

Zaawansowana głowica ultradźwiękowa w kształcie sferycz-

nego lub płaskiego przetwornika jest sterowana elektronicznie, 

co pozwala na kontrolę pola akustycznego i objętości ognisko-

wej sonikacji. W  procesie sonikacji, czyli stosowaniu zognisko-

wanych impulsów ultradźwiękowych o  wysokiej intensywno-

ści, wykorzystuje przetworniki piezoelektryczne wytwarzające 

energię akustyczną przy częstotliwościach w  zakresie od 200 

kHz do 7 MHz [11, 16]. Energia akustyczna jest generowana 

w obszarze ogniskowym rzędu 100-10 000 W/cm2. Powoduje to 

wzrost temperatury od 60 do 90°C w komórkach lub tkankach 

np. guza, powodując ich niszczenie. MRI zapewnia idealną trój-

wymiarową lokalizację interesującego nas obszaru i ułatwia pla-

nowanie leczenia oraz ocenę po leczeniu. MRI pozwala też mo-

nitorować temperaturę otaczających tkanek i struktur podczas 

sonikacji z dokładnością do +/- 2°C [1, 11, 17, 18]. Procedura soni-

kacji składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie za pomocą 

MRI obrazujemy interesujący nas obszar. Następnie za pomocą 

odpowiedniej aplikacji (którą dostarcza producent) wyznacza 

się na podstawie skanów MRI obszar sonikacji np. guza czy mię-

śniaka, marginesy zmiany tak, aby zaplanować bezpieczną tra-

jektorię wiązki FUS. Sonikacja może przebiegać w kilku cyklach, 

Fot. 3 Żelowy fantom do kalibracji głowicy ultradźwiękowej

Źródło:Archiwum własne dzięki uprzejmości pracowni radiologii Szpitala Miejskiego 

Św. Aleksandra w Kielcach

Fot. 4 Bolus wodny i stosowany do zabiegu w celu zmniejszenia impedancji akustycznej

Źródło: Archiwum własne dzięki uprzejmości pracowni radiologii Szpitala Miejskiego 

Św. Aleksandra w Kielcach

Czas cyklu sonikacji może trwać od 1-60 sek. Pacjent – w za-

leżności od rodzaju zabiegu i  lokalizacji badania układany jest 

na stole tak, aby głowica FUS była bezpośrednio w obszarze ba-

danym, np. w przypadku sonikacji mięśniaków macicy pacjentka 

leży na brzuchu, a  w  przypadku leczenia zmian zwyrodnienio-

wych w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa pacjent leży 

na plecach. Aby zmniejszyć impedancję akustyczną oraz ewen-

tualną możliwość oparzenia skóry podczas zabiegu, między gło-

wicą a powierzchnią ciała wykorzystuje się żel (między głowicą 

a bolusem) oraz bolus wypełniony wodą destylowaną i wodę de-

stylowaną (między bolusem a powierzchnią ciała). W większości 

przypadków podczas zabiegu pacjent ma podawane lekkie środ-

ki przeciwbólowe i  uspokajające tak w  trakcie zabiegu i  mógł 

przy nieprzewidzianym bólu związanym z ogrzewaniem (piecze-

nie lub dziwne mrowienie) zgłosić lekarzowi lub technikowi [1].
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Zastosowanie kliniczne

W wielu publikacjach przedstawiono szczególne zastosowanie 

MRgFUS w przypadku nieinwazyjnego leczenia mięśniaków ma-

cicy [1, 20-23]. M.A. Behera i wsp. w swoich badaniach podają, 

że na korzystne wyniki tego typu leczenia mięśniaków wpływa 

wymiar mięśniaka (poniżej 10 cm) i lokalizacja mięśniaka (przed-

nia ściana macicy) [21].

MRgFUS znajduje zastosowanie również w leczeniu łagodnych 

guzów kości czy przerzutów nowotworowych do kości. W tych 

przypadkach metoda ta może stanowić bezpieczne i skuteczne 

podejście zarówno w przypadku łagodzenia bólu, jak i kontroli 

rozrostu nowotworów. Aby zrozumieć podstawy teoretyczne 

tych dwóch różnych podejść klinicznych, należy wziąć pod uwa-

gę, że kość korowa ma wysoką absorpcję akustyczną i  niskie 

współczynniki przewodzenia ciepła [12]; stąd skupiona energia 

ultradźwięków jest pochłaniana przez powierzchnię korową 

bez penetracji do szpiku kostnego lub w  niewielkim stopniu 

[11]. Gdy celem leczenia jest łagodzenie bólu, interakcja między 

skupioną wiązką ultradźwięków i nienaruszoną korową warstwą 

kości może być wykorzystana do wywołania wzrostu tempera-

tury na powierzchni okostnej obszaru docelowego, powodując 

ostatecznie uszkodzenie termiczne nerwów okostnowych, któ-

re są odpowiedzialne za ból [24]. W wielu badaniach, w których 

zastosowano MRgFUS w przypadku nowotworów kości i zmian 

meta, w ich obszarze wykazano korzystny wpływ leczenia nawet 

w przypadku zastosowania dodatkowo chemioterapii [1, 25-27]. 

Sonikację można również stosować w  przypadku dolegliwości 

bólowych związanych ze zwyrodnieniem stawów międzywy-

rostkowych kręgosłupa lędźwiowego [27].

W przypadku leczenia nowotworów piersi, guzów wątroby, 

prostaty oraz chorobach OUN i zastosowaniem MRgFUS są pro-

wadzone badania kliniczne [28-37].

Napoli i wsp. w badaniach klinicznych dotyczących raka pier-

si stosował MRgFUS w  przypadku potwierdzenia przez biop-

sję zmiany w  piersi (około 2 cm) w  stadium T1M0N0 w  celu 

zmniejszenia masy guza do zabiegu chirur-

gicznego [1].

Zastosowanie FUS do ablacji guzów zlo-

kalizowanych głęboko w  wątrobie została 

przetestowana z  amerykańskimi wytycz-

nymi obrazowania, głównie w  Chinach [34, 

35]. Leczenie z  zastosowaniem MRgFUS 

wymaga znieczulenia ogólnego i  bramko-

wania oddechu celu dokładnego pomiaru 

temperatury za pomocą MRI i umożliwienia 

dokładnej sonikacji [36, 37]. Ze względu na 

obecność żeber i ruchomość przepony wo-

kół wątroby obszary akustyczne są ogra-

niczone. Oprócz tego FUS może zmieniać 

przepuszczalność błony naczyniowej lub ko-

mórkowej i  uwalniać lub aktywować różne 

związki do ukierunkowanego dostarczania 

leków lub terapii genowej [1, 12, 15].

Podsumowanie

Hybrydowe rozwiązanie, jakie daje MRgFUS, stanowi konku-

rencyjną metodę dla leczenia inwazyjnego, chirurgicznego czy 

paliatywnego i zapewnia nowe podejścia terapeutyczne w kilku 

gałęziach medycyny. 
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