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obrazowanie i napromienianie, aby zwiększyć precyzję 
ułożenia i zaawansowaną modulację rozkładów dawki. 
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Fizyka medyczna jako dys-
cyplina nauk stosowanych 

odgrywa wiodącą rolę nie tylko 
w radioterapii, ale w szeroko 
rozumianej działalności klinicz-
nej zarówno terapeutycznej, 
jak i diagnostycznej. Faktem 
jest, że najlepiej jest to widocz-
ne w zakresie radioterapii, czy 
też medycyny nuklearnej, gdzie 
zespół realizujący proces lecze-
nia jest wysoce interdyscypli-
narny. Zadania każdego człon-
ka takiego zespołu są z jednej 
strony jasno określone, a z 
drugiej ściśle skorelowane z po-
zostałymi. Ponadto wydaje się, 
iż ta „użyteczność” fizyków me-
dycznych będzie dalej postę-
pować zwłaszcza w kontekście 
szeroko rozumianej diagnosty-
ki obrazowej, a może i innych 
dziedzin medycyny. 

Do głównych celów cyklu spotkań pn. Śląskie Seminarium Fizyki 
Medycznej zaliczyć należy integrację środowiska, które dzięki swojej 
niepowtarzalnej formie może wymieniać swoje doświadczenia zawo-
dowe oraz nawiązywać współpracę poprzez wymianę kadr czy też spo-
tkania szkoleniowe. Wystąpienia, plakaty czy też dyskusje odbywające 
się oficjalnie, jak i w kuluarach spajają fizyków medycznych jako grupę 
zawodową i prowadzą do precyzowania wspólnych spostrzeżeń oraz 
wniosków, które mogą mieć przełożenie na rozwój dziedziny. Rozwój, 
który jest możliwy nie tylko dzięki temu, że odbywa się wewnątrz śro-
dowiska fizyków, ale przede wszystkim dlatego, że to właśnie środo-
wisko fizyków medycznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom innych 

grup zawodowych uczestniczących w realizacji procedur medycznych. 
Takie działania organizatorów poskutkowały tym, iż ostatnie spotkania 
miały już formę ogólnopolskiej konferencji, na którą przyjeżdżają fizy-
cy, fizycy medyczni, lekarze, inżynierowie, biolodzy oraz przedstawicie-
le innych zawodów sympatyzujące z pracą fizyka medycznego.

Tematyka konferencji odpowiada obecnym trendom w fizyce me-
dycznej oraz oczekiwaniom uczestników. Do tej pory poruszono tema-
ty dot. obrazowania w medycynie, dozymetrii oraz metodologii testo-
wania aparatury w kontekście kontroli jakości w rentgenodiagnostyce. 
Tym razem skupiono się na kształceniu młodych kadr i specjalizacji z za-
kresu fizyki medycznej. W programie 13. Śląskiego Seminarium Fizyki 
Medycznej są wystąpienia młodych fizyków będących w trakcie specja-
lizacji oraz wybory zarówno nowego zarządu oddziału śląskiego PTFM, 
jak i delegatów na walne zebranie PTFM, które odbędzie się w listopa-
dzie br. Nie zabraknie też elementu naukowego, tym razem tematyka 
skupiona będzie wokół nowej broni w radioterapii – radiochirurgii.

Należałoby raz jeszcze podkreślić, iż fizyka medyczna to nie tyl-
ko radioterapia, nawet nie tylko promieniowanie jonizujące, które 
obecnie odgrywa najistotniejszą rolę w fizyce medycznej na całym 
świecie. Jednakże sytuacja powoli się zmienia, a raczej rozszerza się 
spektrum zastosowania czy też wykorzystania fizyków medycznych 
w medycynie. Widać wyraźnie, iż fizyka medyczna, a w zasadzie nauki 
stosowane dostarczające medycynie nowych technologii, wchodzą 
coraz głębiej w działania kliniczne – zarówno diagnostyczne, jak i te-
rapeutyczne. Odzwierciedlane jest to choćby w diagnostyce z uży-
ciem termowizji czy układów optycznych, terapii z użyciem laserów 
czy promieniowania elektromagnetycznego, pomiarach impulsów 
bioelektrycznych czy analizie spektroskopowej tkanek i narządów. 

Różnorodność ta sprawia, że tematów na kolejne spotkania z pew-
nością nie zabraknie. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do 
bieżącego śledzenia naszej strony www.ptfm-slask.pl, zachęcając do 
uczestnictwa w kolejnych konferencjach z serii Śląskie Seminaria Fi-
zyki Medycznej.

Armand Cholewka, Aleksandra Klimas

13. ŚLĄSKIE SEMINARIA FIZYKI MEDYCZNEJ – konferencja krajowa
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Zakład Diagnostyki PET, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii  

Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 

44-101 Gliwice

Cel

Standardowo podczas badania PET/CT pacjent ułożony jest na 
plecach, a jego ręce uniesione są nad głową. Pacjentki z rozpo-
znanym rakiem piersi oprócz badania PET, wykonywane mają ba-
danie rezonansu magnetycznego, podczas którego wykorzysty-
wana jest specjalna cewka dopasowana anatomicznie do badań 
piersi. Przez cały czas badania pacjentka leży na brzuchu. Wy-
konanie akwizycji PET/CT w takim samym ułożeniu pacjentki jak 
podczas MR daje możliwość porównania uwidocznionych zmian 
oraz ich oceny metabolicznej. W pracy porównano wyniki badań 
PET/CT z  akwizycji wykonanej w standardowej pozycji (na ple-
cach) oraz dodatkowej (na brzuchu) celem weryfikacji występo-
wania różnic istotnych statystycznie w ocenie zmian w zależno-
ści od ułożenia pacjentki na aparacie PET/CT. Sprawdzono także, 
czy wyznaczane parametry metaboliczne uwidocznionych 
zmian różnią się w zależności od wybranej metody ich obrysu. 

Materiał i metoda

U 33 pacjentek (średnia wieku 52 lata ± 12 lat; zakres: 30 lat – 
74 lata) z  rozpoznanym rakiem piersi wykonano badanie PET/
CT, które składało się z  dwóch odrębnych akwizycji. Pierwsza 
wykonana była w sposób standardowy, tj. pacjentka ułożona na 
plecach z rękami uniesionymi za głowę, obszar badania od głowy 
do 1/3 części ud. Podczas akwizycji dodatkowej pacjentka uło-
żona została na brzuchu w specjalnie przygotowanej podkładce 
umożliwiającej odzwierciedlenie ułożenia w  cewce stosowanej 
na rezonansie magnetycznym. Badaniem objęto jedynie zakres 
klatki piersiowej. Regiony zainteresowania zostały wyznaczone 
na stacjach IntelliSpace firmy Philips przy użyciu trzech dostęp-
nych algorytmów segmentacyjnych: obrysu adaptacyjnego, 41% 
maksymalnej wartości oraz wartości odpowiadającej 2,5 SUV. 
Dla każdej zmiany wyznaczono następujące parametry metabo-
liczne: SUVmin, SUVmax, SUVmean, SUVstd, SULpeak, TLG (Total 
Lesion Glycolysis) oraz objętość guza MTV (Metabolic Tumor Volu-
me). Analiza statystyczna wykonana została w programie Stati-
stica v.13 StatSoft. We wszystkich obliczeniach statystycznych 
założono poziom istotności statystycznej α  = 0,05. Porówna-
nia wyznaczonych parametrów metabolicznych oraz objętości 

Piątek, 26 października

16:50  Rozpoczęcie 13 SSFM, Armand Cholewka
17:00 – 18:30  Sesja Młodych Fizyków, Chairman: Aleksandra Klimas
18:40 – 19:00 Jak ujarzmić RODO, Arkadiusz Krawczuk

Sobota, 27 października

10:00 – 11:00  Informacje praktyczne dot. specjalizacji z fizyki medycznej, Krzysztof Ślosarek
12:00 – 14:00  Wybory Delegatów na Walne Zebranie PTFM oraz Wybory Zarządu o. śląskiego PTFM
15:00 – 16:00  Radiochirurgia – nowa broń radioterapii, Jacek Wendykier

Niedziela, 28 października

11:00  Zakończenie 13 SSFM, Armand Cholewka

Porównanie wyników badań PET/CT  
wykonanych u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi  

w zależności od ułożenia pacjentki  
oraz wybranej metody obrysu zmian

13 Śląskie Seminarium  
Fizyki Medycznej

PROGRAM
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Wprowadzenie

Celem radioterapii jest eliminacja komórek nowotworowych. 
Promieniowanie jonizujące eliminuje komórki nowotworowe 
w  sposób przypadkowy. Dlatego też miejscowe wyleczenie 
określane jest w formie prawdopodobieństwa. Prowadzone od 
wielu lat badania poszukują optymalnych sposobów frakcjono-
wania radioterapii w celu zwiększenia szansy miejscowego wy-
leczenia chorych.

Stereotaktyczna hipofrakcjonowana radioterapia (SRT) ozna-
cza podanie wyższych niż konwencjonalne (2 Gy) dawek frakcyj-
nych jednorazowo (SRS) lub w kilku frakcjach (SRT).

Stereotaktyczną hipofrakcjonowaną radiochirurgię (SRS) po-
czątkowo stosowano do napromieniania guzów mózgu – w tym 
oponiaków. Oponiaki są najczęstszymi nowotworami OUN u do-
rosłych. Nie wywodzą się z komórek glejowych. Ryzyko ich wy-
stępowania wzrasta wraz z wiekiem (głównie między 60. a 80. 
rokiem życia). Znacznie częściej występują u  kobiet niż u  męż-
czyzn. Zgodnie z klasyfikacją WHO 90% oponiaków to oponiaki 
łagodne.

Cel 

Celem pracy jest porównanie dwóch systemów planowania ra-
diochirurgii stereotaktycznej – MultiPlan oraz Eclipse dla przy-
padku oponiaka mózgu.

Materiał i metodyka

W pracy wykorzystano retrospektywne plany leczenia 12 oponia-
ków mózgu o maksymalnym wymiarze 2 cm wykonane w systemie 
MultiPlan (CyberKnife – Accuray), które porównano z planami wy-
konanymi dla tych samych konturów i  przy tych samych wytycz-
nych dotyczących dawek w systemie planowania Eclipse (Varian). 

Kontury obszarów tarczowych wyznaczone zostały w oparciu 
o  fuzję TK/MR (t1_mprage_tra_CM). Skany TK i  MR wykonano 
co 1 mm. 

We wszystkich przypadkach zadana dawka wynosiła 16 Gy 
w jednej frakcji. 

W systemie MultiPlan wykorzystano kolimatory stałe o śred-
nicy 15, 20 i  25 mm. Podczas planowania zastosowano wiązkę 
o nominalnej energii 6 MV oraz Dose Rate 1000 MU/min. W sys-
temie Eclipse wykorzystano kolimator wielolistkowy MLC HD 
120. W trakcie planowania zastosowano wiązkę 6-FFF MV oraz 
Dose Rate 1400 MU/min. 

Kryterium porównawczym była objętość mózgowia pokryta 
dawką 12 Gy (V

12 < 10 cm3), a  także całkowita liczba jednostek 
monitorowych (MU), szacowany czas leczenia oraz współczyn-
nik konformalności (CI).

Porównanie dwóch systemów planowania 
radiochirurgii stereotaktycznej dla oponiaków mózgu

guza w zależności od ułożenia pacjentki na aparacie dokonano 
w oparciu o test kolejności par Wilcoxona. Występowanie różnic 
istotnych statystycznie pomiędzy wyznaczonymi charakterysty-
kami metabolicznymi w zależności od wybranej metody obryso-
wywania zmiany zweryfikowano testem Friedmana, oddzielnie 
dla pozycji standardowej (na plecach), jak i dodatkowej (na brzu-
chu). Otrzymane na drodze przeprowadzonych testów wartości 
p < 0,05 uznano za istotne statystycznie.

Wyniki

Porównując otrzymane wyniki parametrów metabolicznych, 
w  zależności od ułożenia pacjentki podczas badania, jedynie 
w SUVmin nie stwierdzono występowania różnic istotnych sta-
tystycznie w żadnej z metod obrysowywania zmiany. W obrębie 
pozostałych parametrów metabolicznych różnice istotne sta-
tystycznie stwierdzono dla: SUVmax we wszystkich metodach 
obrysu (p = 0,0049), SUVmean w metodzie 41% max (p = 0,0031) 
oraz 2,5 SUV (p = 0,0009), SUVstd we wszystkich metodach obry-
su (metoda adaptacyjna p = 0,0003; 41% max p = 0,0028; 2,5 SUV 
p = 0,0018), SULpeak we wszystkich metodach obrysu (metoda 
adaptacyjna p = 0,0038; 41% max p = 0,0123; 2,5 SUV p = 0,0217), 
TLG we wszystkich metodach obrysu (metoda adaptacyjna 
p  =  0,0060; 41% max p  = 0,0005; 2,5 SUV p  = 0,0005). Wyzna-
czone objętości guza MTV różniły się istotnie tylko w przypadku 
metody segmentacyjnej 2,5 SUV (p = 0,0008).

Analiza porównawcza wyników parametrów metabolicznych 
otrzymanych dla rozpatrywanych metod segmentacji w obrębie 
konkretnego ułożenia pacjentki (plecy vs brzuch) doprowadziła 
do stwierdzenia, iż wyniki różnią się w sposób istotny statystycz-

nie jedynie dla SUVmin w  obu pozycjach ułożenia (na plecach 
p < 0,0001, na brzuchu p < 0,0001) oraz dla SUVstd w pozycji, gdy 
pacjentka leży na plecach (p = 0,0060). Wyznaczony SUVmax był 
taki sam we wszystkich trzech metodach obrysu zmian.

Wnioski

Następujące parametry metaboliczne guza SUVmax, SUVstd, 
SULpeak oraz TLG, niezależnie od wybranej metody obryso-
wania zmiany, różnią się w zależności od ułożenia pacjentki na 
aparacie PET/CT. Wniosek ten potwierdza, jak ważne znaczenie 
ma prawidłowe ułożenie do badania pacjentki z  rozpoznanym 
rakiem piersi. Rzutuje ono bowiem na poprawną analizę otrzy-
manych wyników oraz ocenę najistotniejszych parametrów me-
tabolicznych.

Porównanie metod obrysowywania zmian pozwoliło nato-
miast stwierdzić, że w  przypadku, gdy pacjentka znajduje się 
w ułożeniu na brzuchu, wybór algorytmu ma mniejszy wpływ na 
otrzymywane wartości SUV. Zaskakującym jest fakt, iż nie wyka-
zano wpływu doboru algorytmu obrysowywania na otrzymywa-
ną wartość MTV.

Literatura
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Wyniki

Dawki minimalna, średnia i  maksymalna w  guzie uzyskane dla 
obu systemów planowania przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 Dawki minimalna, średnia i maksymalna w guzie uzyskane dla obu syste-

mów planowania

Dawki minimalne w  obszarze tarczowym dla obu systemów 
planowania są porównywalne. Dawki maksymalne i  średnie 
w guzie uzyskane w systemie Eclipse są nieco niższe niż w sys-
temie MultiPlan. Oponiaki znajdowały się z znacznej odległości 
od organów krytycznych, stąd w porównaniu pominięte zostały 
dawki dla nich. 

Dla systemu MultiPlan dawka 12 Gy obejmowała 3,1 ± 0,8 cm3 
mózgowia, liczba jednostek monitorowych wynosiła 11437 ± 
1039 MU, liczba wiązek 127 ± 32, szacowany czas napromieniania 
36 ± 4 min, a współczynnik CI 1,3 ± 0,1. Natomiast dla systemu 
Eclipse V12 = 5,3 ± 1,9; liczba jednostek monitorowych: 4000 ± 
336 MU, we wszystkich planach zastosowano po 4 wiązki (łuki – 
VMAT), seans terapeutyczny trwał 15,3 ± 0,5 min, a CI = 1,5 ± 0,2.

Wnioski

Czas napromieniania jest dużo krótszy w systemie firmy Varian 
niż Accuray, co związane jest z  mniejszą liczbą wiązek – 4 łuki 
oraz całkowitą liczbą jednostek monitorowych w planie. Nato-
miast rozkład dawki w systemie MultiPlan jest bardziej skupiony 
wokół guza w stosunku do rozkładu dawki wyliczonego w sys-
temie Eclipse. Biorąc pod uwagę fakt, że w analizowanych przy-
padkach obszary GTV były w znacznej odległości od większości 
narządów krytycznych, jedynym narządem krytycznym podle-
gającym analizie jest mózgowie, a dokładnie objętość mózgowia 
poza obszarem GTV otrzymująca dawkę 12 Gy. Wartość V12 mó-
zgowia uzyskana w systemie MultiPlan jest znacznie niższa niż 
V12 mózgowia obliczona w systemie Eclipse. Wiąże się to z lep-
szą ochroną tkanek zdrowych w sąsiedztwie guza.

MultiPlan Eclipse
V12 3,1 ± 0,8 cm3 5,3 ± 1,9 cm3

MU 11437 ± 1039 MU 4000 ± 336 MU
Liczba wiązek 127 ± 32 4
Czas naprom. 36 ± 4 min 15,3 ± 0,5 min

CI 1,3 ± 0,1 1,5 ± 0,2

Specyfika indywidualnej dozymetrii w medycynie 
nuklearnej – problemy i wyzwania w planowaniu  

i monitorowaniu terapii izotopowej I-131

Tabela 2 Porównanie parametrów V12, MU, CI oraz czasu napromieniania i liczby 

wiązek dla obu systemów planowania

Katarzyna Szczucka-Borys

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum 

Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział Gliwice, ul. Wybrzeże Armii 

Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Podejmując tematykę indywidualnej dozymetrii w  medycynie 
nuklearnej (MN), trzeba mieć świadomość jej specyfiki i swego 
rodzaju odmienności np. w  porównaniu z  dozymetrią w  radio-
terapii. W  medycynie nuklearnej z  konieczności mówimy ra-
czej o  szacowaniu dawek niż ich precyzyjnym wyliczaniu, a  to 
głównie z  uwagi na duże niepewności, którymi obarczone są 
poszczególne składowe pomiarów izotopowych. Szacujemy za-
tem m.in. aktywności skumulowane, zliczenia w obszarze zain-
teresowania (ROI), wychwyty, czasy efektywne, czasy retencji, 
rezydencji i wiele innych parametrów związanych z biokinetyką 
zastosowanego do diagnostyki lub terapii izotopu. Dokonujemy 
także uproszczeń poprzez wykorzystanie do obliczeń np. stabe-
laryzowanych współczynników S (schemat MIRD) czy zakładając 
w  obliczeniach jednorodność środowiska. Również niezbędne 
kalibracje i korekcje sprzętu dają swój przyczynek do szacunku 
wyznaczanych parametrów, w tym dawki pochłoniętej.

Temat dozymetrii w medycynie nuklearnej (Internal Radiation 
Dosimetry) to zagadnienie relatywnie szerokie, które w  zależ-
ności od tego, co potrzebujemy obliczyć, oparte może być za-

równo o badania krwi, serię pojedynczych obrazów planarnych, 
obrazy całego ciała wykonane metodą projekcji sprzężonych, 
badania tomograficzne SPECT (obrazy 3D), jak i  obrazowanie 
hybrydowe SPECT/CT. Zastosowanie tych ostatnich umożliwia 
uzyskanie ilościowych danych o rozkładzie przestrzennym (3D), 
wymaga jednak przeprowadzenia większej ilości niezbędnych 
kalibracji i  korekcji. Wykorzystywanie w  medycynie nuklearnej 
wysokoaktywnych źródeł otwartych o  różnych właściwościach 
fizycznych i  chemicznych (w tym I-131), jak i  indywidualny dla 
każdego pacjenta okres półtrwania w  organizmie danego izo-
topu (zależnych m.in. od rodzaju izotopu, wieku czy wielkości 
guza), a także uwzględniając ograniczenia fizyczne sprzętu oraz 
dodatkowe narażenie personelu na promieniowanie jonizujące 
i potencjalne skażenia, dozymetria w MN to również zagadnie-
nie mniej lub bardziej problematyczne. Podejście do tematu 
dozymetrii, podobnie jak i możliwości techniczne, zmieniało się 
na przestrzeni lat. Do wyznaczania dawki w MN generalnie sto-
sowane mogą być trzy metody obliczeniowe: sumowanie mapy 
aktywności ze współczynnikami S (MIRD), technika splotu mapy 
aktywności metodą DPK (Dose Point Kernel ) czy wykorzystanie 
symulacji przechodzenia cząstek elementarnych przez materię 
metodą MC (Monte Carlo). I  chociaż podstawy teoretyczne od 
lat są znane, to wciąż indywidualna dozymetria w  medycynie 
nuklearnej jest wykonywana głównie na potrzeby badań klinicz-

W tabeli 2 przedstawiono porównanie parametrów V12, MU, 
CI oraz czasu napromieniania i liczby wiązek dla obu systemów 
planowania.
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Wprowadzenie

W pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) stosowane są ra-
dionuklidy o krótkich okresach połowicznego zaniku, takie jak: 
18F, 13N, 15O, 11C. Ulegają one rozpadowi promieniotwórczemu 
z emisją pozytonów. Analizowany w tej pracy cyklotron pozwa-
la na wytwarzanie izotopów 18F i 11C. Izotop 18F powstaje wsku-
tek reakcji jądrowej 18O(p,n)18F zachodzącej poprzez bombar-
dowanie rozpędzonymi protonami wody wzbogaconej w  18O. 
Natomiast otrzymywanie 11C w  formie 11CO2 zachodzi poprzez 
reakcję 14N(p,α)11C, będącą skutkiem napromieniania wiązką 
protonów mieszaniny gazów N2/O2 [1, 2]. Przyspieszane przez 
cyklotron protony wywołują również 
inne uboczne reakcje jądrowe, za-
równo w samym materiale tarczy, jak 
i  w  elementach cyklotronu, znajdu-
jących się bezpośrednio w  obszarze 
wiązki. Ponadto produktem reakcji 
wytwarzania 18F oraz części reakcji 
ubocznych aktywowanych przez pro-
tony jest emisja neutronów o energii 
wystarczającej do wywołania kolej-
nych przemian jądrowych. Obecność 
izotopów promieniotwórczych akty-
wowanych protonami i  neutronami 
w  elementach cyklotronu zwiększa 
poziom promieniowania wokół cyklo-
tronu, nawet gdy jest on wyłączony. 
Wśród wytworzonych radionuklidów 
znajdują się również takie o  długich 

czasach połowicznego zaniku, jak np.: 109Cd (T1/2 = 462 dni), 54Mn 
(T1/2 = 312 dni), co sprawia, że podwyższony poziom promienio-
wania utrzymuje się przez czas rzędu kilku lat.

Celem pracy jest ocena poziomu promieniowania wokół nie-
osłonowanego cyklotronu, w  szczególności w  pobliżu tarcz 
zawierających najwięcej radioizotopów aktywowanych wiązką 
protonów oraz wtórnym promieniowaniem neutronowym.

Materiał i metoda

Cyklotron Eclipse wyposażony jest w  dwa zestawy tarcz: 
w pierwszym TG1 znajdują się dwie tarcze: gazowa do produkcji 
11C oraz cieczowa do wytwarzania 18F. Drugi zestaw – TG2 wypo-
sażony jest tylko w tarczę cieczową. 

Wykonano pomiary równoważnika mocy dawki w  odległości 
30 cm od cyklotronu w pięciu punktach. TG1 – punkt pomiarowy 
na wprost pierwszego zestawu tarcz, w którym produkowano 11C. 
TG2 – punkt pomiarowy na wprost drugiego zestawu tarcz, w któ-
rym wytwarzano 18F. P1 i  P2 – punkty pomiarowe na obwodzie 
cyklotronu, na wysokości tarcz, najbardziej odległe od obu tarcz. 
P0 – punkt przy wejściu do bunkra, w którym wykonano pomiar 

Pomiar promieniowania jonizującego pochodzącego 
od komponentów tarcz cyklotronu stosowanego  
do produkcji radioizotopów wykorzystywanych  

w diagnostyce PET

nych i opracowań naukowych, a nie indywidualnie dla każdego 
pacjenta. W  praktyce klinicznej wciąż spotykamy się z  podej-
ściem empirycznym lub półilościowym (opartym na wieloletnim 
doświadczeniu, prostych założeniach i wyliczeniach). Dzieje się 
tak m.in. z uwagi na czasochłonność i kosztowność takiej indy-
widualnej procedury, a często także wspomniane ograniczenia 
sprzętowe i kadrowe. 

Ostatnie lata to, na wzór radioterapii, zwrot w  kierunku in-
dywidualnego planowania i monitorowania terapii izotopowej, 
a  także intensywne wypracowywanie m.in. przez Europejskie 
Stowarzyszenie Medycyny Nuklearnej (European Association 
of Nuclear Medicine – EANM) międzynarodowych standardów 
postępowania. Szersze wprowadzenie do rutynowej praktyki 

klinicznej indywidualnej dozymetrii u pacjentów leczonych izo-
topowo to, teoretycznie, droga do skuteczniejszej i  bezpiecz-
niejszej terapii dostosowanej do konkretnego pacjenta. Cel 
szczytny i bardzo kuszący, a zarazem stanowiący spore wyzwa-
nie w realiach codziennej praktyki klinicznej Zakładów Medycy-
ny Nuklearnej w Polsce.

Tematem pracy jest przedstawienie dostępnych, a  w  szcze-
gólności zalecanych przez stowarzyszenia europejskie, metod 
dozymetrii indywidualnej w  MN do planowania i  monitorowa-
nia terapii z  użyciem wysokoaktywnego I-131, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich zalet i  ograniczeń, a  także wskazanie na 
praktyczne problemy z  ich wdrożeniem do codziennej praktyki 
klinicznej.

Tabela 1 Pomiary mocy dawki w 5 punktach pomiarowych (numer pomiarów w kolejności chronologicznej). Pomiary 

1, 3, 4 wykonano dnia następnego po produkcji 18F i 11C, pomiar 2 dzień po produkcji 11C, zaś pomiar 6 po produkcji 18F. 

Pomiar 5 wykonano po 3 dniach przerwy pracy cyklotronu

Produkowany 
izotop

Numer 
pomiarów TG1 TG2 P1 P2 P0

Równoważnik 
mocy dawki 
[µSv/h]

18F i 11C

Pomiar 1 138,00 25,00 1,76 1,80 0,09

Pomiar 3 144,00 28,80 0,76 1,02 0,08

Pomiar 4 136,00 34,80 1,28 1,32 0,08
11C Pomiar 2 128,00 23,10 1,86 2,78 0,08
18F Pomiar 6 132,00 31,30 0,87 1,43 0,08

Średnia z pomiarów  
po produkcji 135,60 28,60 1,31 1,67 0,08

Odchylenie standardowe 5,43 4,22 0,45 0,61 0,00

- Pomiar 5 87,80 24,50 0,34 0,48 0,08

Procentowy stosunek równoważnika mocy 
dawki po 3 dniach przerwy, do wartości 
średniej z 5 dni poprodukcyjnych [%]

64,75% 85,66% 25,73% 28,92% 93,22%
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tła. Analizowano pomiary z pięciu dni produkcyjnych: trzech, gdy 
wytwarzane były dwa izotopy oraz dwóch dni, gdy wytwarzany 
był jeden izotop (raz tylko 18Fi, raz tylko 11C). Dodatkowy pomiar 
wykonano po trzech dniach przerwy pracy cyklotronu (Tabela 1). 

Wyniki

Średnia z 5 pomiarów równoważnika mocy dawki wykonanych po 
dniach produkcyjnych była najwyższa dla punktu TG1 i wynosiła 
135,60 ± 4,95 µSv/h, zaś dla punktu TG2 była 4,7 razy niższa i wy-
nosiła 28,60 ± 3,85 µSv/h. Natomiast w punktach P1 i P2 wynosiła 
odpowiednio 1,31 ± 0,41 oraz 1,67 ± 0,56 µSv/h i była znacząco 
niższa niż w punktach na wprost tarcz (100 i 81 razy niższa niż 
dla TG1 oraz 22 i 17 razy niższa niż TG2), jednak istotnie przekra-
czała poziom tła (16 i 21 razy). Przy porównaniu pomiaru mocy 
dawki wykonanego po trzech dniach przerwy pracy cyklotronu 
do wartości średniej z  pomiarów poprodukcyjnych okazało się, 
że poziom promieniowania obniżył się w sposób niejednorodny. 
W  punkcie TG2 wynosił 86% wielkości początkowej, dla TG1 – 
65%, zaś dla punktów P1 oraz P2 wynosił odpowiednio 26 i 29%. 
Może być to spowodowane niejednorodną aktywacją elemen-
tów targetu. Radionuklidy związane z elementami tarczy 2 dają 
niższą moc dawki niż w obszarze tarczy 1, ale charakteryzują się 
dłuższymi okresami półrozpadu. Interesujące jest, że przy wy-
łącznej produkcji 18F w  zestawie tarcz 2 nie tylko wzrosła moc 
dawki w  punkcie TG2, ale również w  punkcie TG1 znajdującym 
się na wprost nienapromienianej tarczy pierwszej. Natomiast 
przy wyłącznej produkcji 11C w ogóle nie został aktywowany dru-
gi target. Może to być wynikiem większego wpływu aktywacji 
neutronowej, gdyż ze względu na dużą przenikliwość neutronów 
obejmuje ona cały cyklotron. Zwiększona obecność neutronów 

wynika z samej reakcji wytwarzania 18F, zaś w trakcie wytwarza-
nia 11C mogą one powstawać tylko w reakcjach ubocznych. 

Pracownik obsługi cyklotronu przebywa w bunkrze maksymal-
nie 5 minut w celu wykonania kontroli przed uruchomieniem urzą-
dzenia, nie zbliżając się do urządzenia bliżej niż 1 m. Rozważając pe-
symistycznie, najwyższą zmierzoną wartość równoważnika mocy 
dawki – 144 µSv/h, przy powyższych założeniach oraz dla 200 pro-
dukcji rocznie, dawka dla pracownika to 12 mSv/rok dla odległości 
30 cm, zaś w odległości około 1 m wynosi 1,09 mSv/rok.

Wnioski

Wyłączony cyklotron stanowi źródło promieniowania ze wzglę-
du na izotopy promieniotwórcze powstałe w  reakcjach jądro-
wych w  trakcie jego działania. Izotopy promieniotwórcze po-
wstają w elementach akceleratora zarówno wskutek aktywacji 
protonowej, jak i neutronowej.

Pomimo lokalnie bardzo wysokich poziomów mocy dawki, 
przy zachowaniu zasad ochrony radiologicznej, obsługa cyklo-
tronu otrzymuje dawkę promieniowania poniżej dopuszczal-
nych 20 mSv/rok [3].
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Streszczenie

Diagnostyka skrzywień kręgosłupa, w  szczególności skrzywień 
bocznych, wciąż stanowi jedno z bardziej skomplikowanych zadań 
ortopedii. Jest to związane ze skomplikowaną budową i złożono-
ścią funkcji pełnionych przez oś naszego organizmu – kręgosłup. 
Ponadto trudność w  diagnostyce kręgosłupa jest związana do-
datkowo z mało charakterystyczną symptomatologią kliniczną, co 
szczególnie jest widoczne w bocznych skrzywieniach – skoliozach 
[1]. Obecnie jako badanie przesiewowe w schorzeniach kręgosłupa 

u dzieci i dorosłych stosuje się RTG. Badanie tego typu jest inwa-
zyjne ze względu na obecność promieniowania jonizującego. Na 
szkodliwe dla zdrowia promieniowanie jonizujące, niezbędne do 
wykonania diagnostyki skrzywień kręgosłupa, szczególnie narażo-
ne są dzieci oraz młodzież, które znajdują się w wieku rozwojowym. 

Badania zostały przeprowadzone w  Centrum Zdrowia w  Mi-
kołowie w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej pod opieką 
dra n. med. Łukasza Teistera. W badaniach wzięło udział 32 dzie-
ci (dziewczynki: 20, chłopcy: 12) w wieku od 4-15 lat ze zdiagno-
zowanym skrzywieniem bocznym kręgosłupa o różnych warto-
ściach wyznaczonego kąta Cobba.

Wstępne wyniki otrzymane z przeprowadzonych badań wska-
zują na przydatność termografii w  podczerwieni jako nieinwa-
zyjnej metody wczesnego wykrywania bocznych skrzywień krę-
gosłupa u dzieci i młodzieży. 

Uzyskane wysokie korelacje wybranych parametrów tempe-
raturowych z  wartością kąta Cobba sugerują, iż obrazowanie 
termiczne grzbietu u dzieci może być stosowane jako technika 
przesiewowa bocznych skrzywień kręgosłupa.

Słowa kluczowe: termowizja, obrazowanie w  podczerwieni, 
skrzywienia kręgosłupa
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Abstract

Diagnosis of curvature of the spine, in particular lateral curva-
tures, is still one of the more complicated tasks of orthopedics. 
It is related to the complex structure and complexity of the 
functions performed by the axis of our body – the spine. In addi-
tion, the difficulty in diagnosing the spine is additionally associ-
ated with little characteristic clinical symptomatology, which is 
particularly evident in lateral scoliosis – scoliosis. 

The aim of this research is to assess the suitability and devel-
opment of a research methodology based on the use of infrared 
thermography as a non-invasive screening test for spinal curva-
tures in children and adults. The developed method will allow to 
observe changes in the curvature of the spine at an early stage 
of abnormality, which will contribute to a faster decision on the 
need for rehabilitation, and consequently will lead to a  faster 
recovery of the patient.

It is worth noting that currently, an X-ray (X-ray) is used as 
a screening test in spine diseases in children and adults.

This type of test is invasive due to the presence of ionizing 
radiation. The children and adolescents who are in developmen-
tal age are particularly vulnerable to harmful ionizing radiation 
necessary for the diagnosis of spinal curvatures.

The research was carried out at the Health Center in Mikołów 
in a trauma and orthopedic surgery clinic under the supervision 
of dr n. med. Łukasz Teister. The study involved 32 children (girls: 
20, boys: 12) aged 4-15 years with diagnosed lateral scoliosis of 
the spine with different values   of the determined Cobb angle.

Parameters obtained from thermographic studies were ad-
ditionally subjected to analysis, aimed at establishing a  statis-
tically significant correlation with the size of the curvature of 
the spine, so-called Coba angle determined on the basis of X-ray 
results.

Preliminary results obtained from the conducted research 
may indicate the justified use of infrared thermography as 
a  non-invasive method of early detection of lateral spinal cur-
vatures in children and adolescents. The obtained correlation 
of selected temperature parameters with the Cobb angle value 
may suggest that thermal imaging of the back in children can 
be used as a screening technique for lateral spinal curvatures.

Key words: Thermal imaging, infrared imaging, curvature of the 
spine

Wprowadzenie 

W rozwoju bocznego skrzywienia kręgosłupa istotną rolę od-
grywają mięśnie grzbietowe, w szczególności mięśnie przykrę-
gosłupowe. Stwierdzone w  nich zmiany gradientu temperatu-
rowego, który powstał w  następstwie różnorodnego napięcia 
tych mięśni, można zaobserwować za pomocą obrazowania 
termicznego. Obserwacja zmiany gradientu temperatury do-
starcza pewnych informacji dotyczących zmian napięcia mięśni 
przykręgosłupowych, a w rezultacie o stanie całego kręgosłupa 
i pełnionych przez niego funkcjach [1-6]. 

Metoda diagnostyczna wykorzystująca obrazowanie termicz-
ne może stać się bardzo dobrą techniką nie tylko z punktu wi-
dzenia zdrowia czy nakładu finansowego, ale przede wszystkim 
przez wzgląd na bezpieczeństwo młodego pacjenta. Termowi-
zja dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych i zaawansowane-
go oprogramowania komputerowego umożliwia odwzorowanie 
powierzchni mapy termicznej ciała osoby badanej w szybki, bez-
pieczny i stosunkowo łatwy sposób, a tym samym może zmniej-
szyć stopień narażenia pacjentów na działanie czynników szko-
dliwych [7-9].

Metodyka

Badania prowadzone były we współpracy z  Centrum Zdrowia 
w  Mikołowie w  poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej pod 
opieką dra n. med. Łukasza Teistera. Ocena termiczna wykony-
wana była każdorazowo w tych samych warunkach oraz w jedna-
kowym pomieszczeniu. Pacjenci przed przystąpieniem do badań 
byli poddani procesowi aklimatyzacji do temperatury otoczenia, 
która wynosiła średnio 23,5 [ºC]. 

Grupę badawczą stanowiło 32 pacjentów (dziewczynki: 20, 
chłopcy: 12) w wieku od 4-15 lat ze zdiagnozowanym skrzywie-
niem bocznym kręgosłupa o różnych wartościach wyznaczone-
go kąta Cobba.

 Obrazowanie termiczne wykonano za pomocą kamery termo-
wizyjnej Termovision E60 Flir Systems o rozdzielczości matrycy 
detektora 320 x 240 i czułości temperaturowej 0,05 [ºC]. W tym 
celu pacjenci proszeni byli o rozebranie się od pasa w górę. Przy 
użyciu dostępnych narzędzi, jakie oferuje program, dla każdego 
termogramu wykreślono obszary zainteresowań, a termogramy 
reprezentatywnego pacjenta przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1 Termogram z wyznaczonym całym obszarem grzbietu wraz z mięśniami przy-

kręgosłupowymi, dla odcinka Th, L-S kręgosłupa z podziałem na stronę lewą i prawą

Źródło: Archiwum własne.

Oznaczenia:
• Th d  (lewa) – odcinek piersiowy kręgosłupa, cały obszar 

grzbietu, strona lewa
• Th d  (prawa) – odcinek piersiowy kręgosłupa, cały obszar 

grzbietu, strona prawa
• L d  (lewa) – odcinek lędźwiowy kręgosłupa, cały obszar 

grzbietu, strona lewa
• L d  (prawa) – odcinek lędźwiowy kręgosłupa, cały obszar 

grzbietu, strona prawa
• S d  (lewa) – odcinek krzyżowy kręgosłupa, cały obszar 

grzbietu, strona lewa
• S d  (prawa) – odcinek krzyżowy kręgosłupa, cały obszar 

grzbietu, strona prawa

Termogram na rysunku 1 przedstawia obszar odcinka pier-
siowego i  krzyżowo-lędźwiowego z  podziałem na stronę lewą 
oraz prawą. Początek oraz koniec danego odcinka kręgosłupa 
wyznaczono w sposób orientacyjny, mając na uwadze budowę 
anatomiczną kręgosłupa oraz wszystkie partie mięśni – w tym 
przypadku korzystano ze zdjęć cyfrowych wykonywanych jed-
nocześnie przez kamerę termowizyjną oraz przy konsultacji 
z  lekarzem wykonującym badania. Analizę statystyczną wyko-
nano przy wykorzystaniu programu Statistica 9.1, a  różnice na 
poziomie istotności statystycznej p < 0,05 były traktowane jako 
znamienne.
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Wyniki

W niniejszej pracy skupiono się tylko na odcinku piersiowym krę-
gosłupa. Reprezentatywny dla badanej grupy obraz termiczny 
grzbietu przedstawiono na rysunku 2. Już w ocenie jakościowej 
termogramów uwagę zwraca asymetria termalna względem li-
nii pośrodkowej ciała. Asymetria ta jest wynikiem różnic napię-
cia mięśniowego wynikającego ze skrzywienia bocznego kręgo-
słupa. 

Dla ilościowej oceny asymetrii wykonano analizę statystyczną 
otrzymanych parametrów termicznych w porównaniu z wynika-
mi standardowo stosowanych technik diagnostycznych, takich 
jak RTG i ocena skrzywienia kręgosłupa za pomocą kąta Cobba.

Analiza obszaru uwzględniającego mięśnie przykręgosłupo-
we wskazała na wysoką korelację gradientu temperaturowego 
(r = 0,63) z wartościami kąta Cobba. Jest ona ściśle powiązana 
z napięciem mięśni grzbietu, zwłaszcza mięśni przykręgosłupo-
wych. Mięśnie te mają bardzo różnorodny poziom metaboliczny, 
którego wartość uzależniona jest od stopnia skrzywienia kręgo-
słupa. Następstwem takiej sytuacji jest powstanie zmienionego 
gradientu temperatury, który możemy zobrazować przy pomo-
cy obrazowania termicznego. Warto podkreślić, iż różnice istot-
nie statystyczne otrzymano tylko dla obszaru mięśni przykręgo-
słupowych, które w rozwoju procesu chorobowego odgrywają 
najistotniejszą rolę. 

Podsumowanie

Uzyskane wyniki wykazały wysoką korelację wybranych para-
metrów temperaturowych z  wartością kąta Cobba, co może 
sugerować, iż obrazowanie termiczne grzbietu u  dzieci może 
być stosowane jako technika przesiewowa bocznych skrzywień 
kręgosłupa. 

Wykorzystanie nieinwazyjnej techniki, jaką jest obrazowa-
nie termiczne w monitorowaniu oraz diagnozowaniu bocznych 
skrzywień kręgosłupa w  wieku rozwojowym, może stanowić 
alternatywną metodę do obecnie stosowanych badań diagno-
stycznych, wykorzystujących promieniowanie jonizujące, nie-
obojętne dla naszego zdrowia. Jednakże konieczne są głębsze 
badania i  wypracowanie wytycznych oraz ogólnego protokołu 
dla tego typu badania. 
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Rys. 2 Termogram z wyznaczonym całym obszarem grzbietu wraz z mięśniami przy-

kręgosłupowymi dla odcinka Th kręgosłupa z podziałem na stronę lewą i prawą

Źródło: Archiwum własne.

Dla głębszej analizy otrzymanych wyników w  kilku etapach 
przeprowadzono następujące testy statystyczne:
1. Test t-studenta odcinka Th kręgosłupa z zachowaniem po-

działu na stronę lewą, prawą oraz wyznaczony obszar dla 
wszystkich badanych pacjentów. Badano różnicę w  śred-
niej temperaturze charakteryzującej obszar Th prawa 
względem Th lewa (Rys. 2). 

2. Korelacje kąta Cobba z  parametrami termicznymi odpo-
wiednich odcinków kręgosłupa.

Tabela 1 Wartość prawdopodobieństwa testowego p dla wszystkich pacjentów

 p 

Th d (lewa, prawa) 0,70 
 

Th m (lewa, prawa) 0,25 

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona r  oraz 
prawdopodobieństwa testowego p dla całego obszaru grzbietu 
oraz mięśni przykręgosłupowych odcinka Th kręgosłupa dla wy-
branych pacjentów zebrano w  tabeli 2, którą zaprezentowano 
poniżej.

Taela 2 Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona r oraz prawdopodobień-

stwa testowego p dla całego obszaru grzbietu oraz mięśni przykręgosłupowych od-

cinka Th kręgosłupa dla wybranych pacjentów

 r p 

Δ T Th duże 0,22 0,52 
 

Δ T Th małe 0,63 0,04 
 

Źródło: Opracowanie własne.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono propozycje testów panelu EPID 

oraz omówiono zniekształcenia geometrii, jakie wystę-

pują w  niektórych panelach systemu iView. Przeprowadzono 

analizę dokładności pozycjonowania listków oraz analizę stabil-

ności czasowej kalibracji układu MLC dla kolimatora MLCi2 akce-

leratora Synergy firmy Elekta.

Słowa kluczowe: EPID, kalibracja MLC

Określenie rozmiaru piksela

Wielkość pojedynczego piksela jest podstawową informacją 

niezbędną do przeprowadzenia jakichkolwiek analiz w  oparciu 

o rejestrowane obrazy portalowe. Bardzo prosty i szybki w reali-

zacji pomiar przeprowadzono, wykorzystując płytę graticule fir-

my Aktina montowaną w uchwycie na kolimatory elektronowe. 

Płyta ta zawiera precyzyjne znaczniki osi wiązki uwidaczniające 

się na obrazach portalowych. Zarejestrowano obraz pola 24 x 24 

w obecności płyty graticule, a następnie analizowano profil prze-

chodzący przez środki znaczników oddalonych ± 10 cm od osi 

wiązki. Znaczniki uwidaczniają się na profilach w postaci lokal-

nych minimów (Rys. 3). Umożliwia to wyznaczenie pozycji znacz-

ników, która określona jest jako średnia z położeń punktów pro-

filu, w których sygnał osiąga połowę głębokości analizowanego 

minimum.

Rozmiar piksela w  odległości izocentrycznej wyznaczany 

jest jako stosunek odległości pomiędzy znacznikami (200 mm) 

do odległości wyrażonej w pikselach. Pomiary rozmiaru piksela 

przeprowadzono w kierunku AB i GT na panelu oraz dla 4 kątów 

ramienia akceleratora (0°, 90°, 180° i  270°). Stosowane w  dal-

szym tekście oznaczenia boków panelu IView GT oraz elemen-

tów układu kolimującego przedstawiono na rysunku 1.

Analiza stabilności kalibracji MLC 
przy użyciu systemu EPID

The analysis of MLC calibration stability using EPID 

Ryszard Dąbrowski, Izabela Pietrzyk

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. +48 22 570 91 51 

e-mai: r.dabrowski@zfm.coi.pl

Abstract

The paper presents proposition of EPID panel tests and 

discusses geometry distortions that occur in some IView 

system panels. An analysis of leaves positioning accuracy and 

time stability of calibration for MLCi2 Elekta collimator was per-

formed.

Key words: EPID, MLC calibration

Wprowadzenie

Matryca detektorów panelu służącego do wykonywania zdjęć 

portalowych ze względu na swą wysoką rozdzielczość stanowi 

doskonałe narzędzie do kalibracji układu MLC i  analizy pozycji 

listków [1-4]. Wykorzystanie tej matrycy do tak precyzyjnych, 

submilimetrowych analiz wymaga jednak kontroli jakości same-

go panelu. W pierwszej części pracy przedstawiono propozycje 

testów panelu, jakie opracowaliśmy i wykonujemy w naszym Za-

kładzie. W drugiej części omówiono wyniki przeprowadzonych 

analiz dokładności pozycjonowania oraz stabilności czasowej 

kalibracji układu MLC. Precyzja i stabilność kalibracji listków ko-

limatora są ważne z punktu widzenia dokładności dozymetrycz-

nej realizacji planów leczenia – zwłaszcza w przypadku wiązek 

IMRT/VMAT zawierających wąskie segmenty.

Materiały i metody 

Opisane poniżej procedury realizowane były dla 3 akceleratorów 

Synergy firmy Elekta wyposażonych w kolimator wielolistkowy 

MLCi2 oraz w system IView GT do wykonywania zdjęć portalo-

wych. Zautomatyzowanie procedur analizy uzyskano poprzez 

przygotowanie oprogramowania napisanego w języku Delphi. 374
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Test zniekształceń geometrii 

Test ma za zadanie stwierdzenie, czy matryca nie wprowadza 

zniekształceń geometrii, których wynikiem jest zafałszowanie 

wartości odległości wyznaczanych poza osiami głównymi ma-

trycy, na których przeprowadzono kalibrację wielkości piksela. 

Przeprowadzono rejestrację pola 24 x 24 dla 4 głównych ką-

tów kolimatora. Standardowo stosowano ekspozycję 10 MU 

przy każdej rejestracji. Dla każdego kąta kolimatora wyznaczane 

są 24 profile prostopadłe do szczęk Y1 ,Y2 kolimatora w odstę-

pie co 1 cm. Oczekujemy, że wszystkie te profile będą miały takie 

same szerokości jak profil przechodzący przez oś główną pola 

promieniowania.

Odstępstwa od oczekiwanej wartości szerokości profili mogą 

mieć dwie przyczyny, które są łatwe do odróżnienia. Po pierw-

sze mogą być spowodowane brakiem idealnej równoległości 

szczęk Y1, Y2 kolimatora. W  tym przypadku po obrocie o  180° 

układu kolimującego szersze i  węższe profile zamieniłyby się 

pozycjami na panelu. Po drugie zniekształcenia odległości może 

wprowadzać sam panel. Wówczas obrót kolimatora o 180° pozo-

stawi szersze i węższe wartości profili w tych samych pozycjach 

na panelu.

Dokładność pozycjonowania 
listków kolimatora MLCi2

System IView GT został użyty do sprawdzenia, jak precyzyjne jest 

pozycjonowanie listków w  kolimatorze wielolistkowym MLCi2 

firmy Elekta. Panel EPID pozwala zarejestrować pole o maksy-

malnym wymiarze 24 cm x 24 cm, co uniemożliwia jednoczaso-

wą analizę wszystkich 80 listków. Dlatego przygotowano wiązkę 

step and shoot typu picket fence złożoną z 12 segmentów (Rys. 

2), w  której pierwsze 5 segmentów dedykowane jest analizie 

górnej części banków MLC (od strony szczęki Y2), z kolei ostatnie 

5 segmentów służy do analizy dolnej części banków (od strony 

szczęki Y1). Akwizycja obydwu sekwencji jest realizowana na pa-

nelu w pozycji wsuniętej (bliżej ramienia), co jest możliwe dzięki 

obróceniu kąta kolimatora o 180° w segmentach należących do 

drugiej sekwencji. Poszczególne segmenty picket fence to pola 

o szerokości 1 cm centrowane w pozycjach bocznych -10, -5, 0, 

5, 10 cm. Dwa segmenty centralne to pola 6 x 20 z kolimatorem 

0° i 180°, które pozwalają zlokalizować na panelu oś obrotu koli-

matora, względem której wyznaczane są pozycje wszystkich list-

ków. Te dwa centralne segmenty 

są też używane do określenia 

kąta, jaki tworzą szczęki Y1 i  Y2 

z układem współrzędnych matry-

cy IView GT. Pozwala to wprowa-

dzić w  dalszej analizie poprawkę 

na niewielkie względne skręcenia 

obu układów. Każdy segment jest 

rejestrowany jako pojedynczy 

obraz.

Przygotowano program kom-

puterowy, który w oparciu o ana-

lizę zarejestrowanych 12 segmen-

tów opisanego wyżej pola picket 

fence wyznacza pozycje wszyst-

kich listków w  poszczególnych 

segmentach oraz porównuje je 

z  pozycjami nominalnymi. Okre-

ślenie pozycji listków dokony-

wane jest na podstawie profili 

Rys. 1 Oznaczenia boków panelu IView GT stosowane w tekście oraz schemat ukła-

du kolimującego dla kąta kolimatora 0°

Źródło: Opracowanie  własne.

Rys. 2 Obrazy EPID zarejestrowane dla 12-segmentowej wiązki stosowanej w pracy do analizy położeń MLC

Źródło: Opracowanie  własne
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sygnałów EPID przechodzących przez centrum danego listka. 

Położenie listka ma wartość współrzędnej punktu, w  którym 

sygnał EPID równy jest 50% wartości maksymalnej. Przygotowa-

ny program oblicza też średnie różnice położeń rzeczywistych 

i oczekiwanych oraz odchylenie standardowe tych różnic. W ob-

liczeniach uwzględniane są dwie korekty: liniowa korekta w kie-

runku GT na zniekształcenia odległości wprowadzane przez 

panel oraz korekta na względne skręcenie układów kolimatora 

i matrycy EPID. 

Sprawdzenie poprawności działania opisanego wyżej pro-

gramu przeprowadzono poprzez porównanie wyznaczonych 

wielkości pól oraz odległości granic pól od osi obrotu kolimatora 

z wynikami otrzymanymi przy wykorzystaniu oprogramowania 

AutoCAL firmy IBA Dosimetry, które służy inżynierom firmy 

Elekta do przeprowadzania procedury kalibracji MLC. 

Przeprowadzono też sprawdzenie poprawności działania po-

prawki na skręcenie układu odniesienia kolimatora względem 

układu matrycy EPID. W  tym celu dwukrotnie zarejestrowano 

pole picket fence, przy czym w drugiej rejestracji celowo zmie-

niono kąt kolimatora o  0,5°. Porównano wyniki obu analiz raz 

z aktywną, drugi raz z wyłączoną opcją korekty na skręcenie.

Zbadano powtarzalność pozycjonowania listków poprzez 

trzykrotne powtórzenie akwizycji pola picket fence na każdym 

z akceleratorów i porównanie pozycji listków w poszczególnych 

segmentach w tych trzech rejestracjach. 

Przeprowadzono także badania stabilności czasowej kalibra-

cji MLC, wykonując pomiary pola picket fence przez 10 kolejnych 

dni bezpośrednio po kalibracji układu dla trzech akceleratorów. 

Dodatkowo kontynuowano sprawdzenie stabilności raz w tygo-

dniu, aż do czasu wykonania następnej kalibracji. Porównywa-

no pozycje wszystkich listków w każdym segmencie pola picket 

fence z wartościami zarejestrowanymi w dniu kalibracji. Z różnic 

w  położeniach listków w  tych dwóch realizacjach obliczono 

średnią różnicę położeń oraz odchylenie standardowe różnic dla 

lewego oraz prawego banku. Przeanalizowano również, które 

z listków powodują największe odchylenia w położeniu szczeli-

ny. W tym celu wybrano z lewego oraz prawego banku dla każ-

dego pomiaru listek, którego położenie w którejś z pozycji naj-

bardziej odbiegało od wartości kalibrowanej. 

Wyniki

Określenie rozmiaru piksela

Przykładowy profil sygnałów EPID wzdłuż osi głównej pola pro-

mieniowania zarejestrowany w obecności płyty graticule przed-

stawia rysunek 3.

Wyznaczone wielkości piksela dla 3 badanych akcelerato-

rów i  4 kątów głównych ramienia zmieszczono w  tabeli 1. We 

wszystkich przypadkach rozmiary piksela określone dla dwóch 

kierunków osi głównych są praktycznie identyczne. Obserwu-

jemy natomiast istotne różnice pomiędzy poszczególnymi ak-

celeratorami. Przyjęcie standardowej wartości 0,25 mm/piksel 

prowadzić więc może do błędów. Kolejna ważna obserwacja 

dotyczy zależności wielkości piksela od kąta ramienia. W przy-

padku każdego akceleratora obserwujemy wzrost wielkości 

piksela w bocznych pozycjach ramienia akceleratora. Związane 

to jest z niewielkimi zmianami odległości matrycy detektorów 

od źródła przy obrocie ramienia. Największy wzrost wielkości 

piksela występuje dla kąta ramienia 180°. Dla wiązki o wielkości 

24 cm prowadzi to do błędu w określanej wielkości pola bliskie-

go 2 mm. Analizowano powtarzalność metody. Procedurę wy-

znaczenia rozmiaru piksela powtórzono po upływie 2 tygodni. 

Maksymalna różnica, jaką stwierdzono, wyniosła 0,0001 mm 

(0,05%).

Tabela 1 Rozmiar piksela [mm] dla 3 akceleratorów Synergy firmy Elekta (S1, S2, S3) 

i dla 4 kątów ramienia. Górna wartość dotyczy skalowania w osi AB, dolna wartość 

to współczynnik skalowania w osi GT

0° 90° 270° 180°

S1 0.2505
0.2506

0.2513
0.2514

0.2514
0.2514

0.2525
0.2526

S2 0.2522
0.2523

0.2530
0.2531

0.2530
0.2532

0.2540
0.2542

S3 0.2499
0.2499

0.2507
0.2508

0.2508
0.2509

0.2519
0.2519

Źródło: Opracowanie  własne.

Test zniekształceń geometrii 

Dla wszystkich 3 analizowanych akceleratorów przy kątach ko-

limatora 0° i 180° wszystkie badane profile w kierunku GT mają 

tę samą szerokość połówkową z dokładnością ±0,1 mm. Wynika 

stąd, że dla pomiarów w kierunku GT badane matryce nie wpro-

wadzają zniekształceń odległości. Jednocześnie potwierdza to 

równoległość szczęk Y1 Y2 kolimatora.

Przy kątach kolimatora 90° i  270° dla dwóch akceleratorów 

(S1 i S3) obserwujemy jednak systematyczny spadek mierzonych 

odległości (profile w kierunku AB) w miarę przesuwania się na 

matrycy od boku T do G. Ta zmiana odległości wynosi 0,7 mm dla 

akceleratora S1 i 0,8 mm dla akceleratora S3. Trzeci akcelerator 

(S2) nie wprowadza zniekształceń w tym kierunku.

0

10000

20000

30000

40000

50000

0 200 400 600 800 1000

nr pixela

PV

Rys. 3 Profil przechodzący przez oś główną pola promieniowania (kierunek AB) zarejestrowa-

ny na matrycy EPID w obecności płyty graticule firmy Aktina. PV (pixel value) oznacza wartość 

sygnału EPID zarejestrowaną w pozycji danego piksela obrazu

Źródło: Opracowanie  własne.
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Poszukując przyczyny obserwowanych zniekształceń odle-

głości, stwierdzono, że są one spowodowane brakiem idealne-

go wypoziomowania matrycy EPID. Po zdjęciu obudowy panelu 

zmierzono poziomicą wzdłuż kierunku GT kąt, jaki tworzy matry-

ca detektorów z  poziomem. Dla akceleratora E1 to nachylenie 

matrycy ma wartość 0,7°, co jest zgodne z obserwowaną zmianą 

szerokości profili wzdłuż kierunku GT.

Dokładność pozycjonowania 
listków kolimatora MLCi2

Dla 3 pól: 3 x 3, 10 x 10 i 24 x 24 porównano wyznaczone wiel-

kości pól oraz położenia granic pól względem osi obrotu koli-

matora z  wynikami uzyskanymi przy wykorzystaniu programu 

AutoCal. Różnice w żadnym przypadku nie przekraczały 0,2 mm.

Przeanalizowano wynik testu korekty stosowanej w  progra-

mie na skręcenie układu kolimatora względem układu matrycy 

EPID. Przeprowadzono dwie rejestracje pola picket fence bez-

pośrednio po kalibracji MLC, w jednej z nich wymuszając obrót 

kolimatora o 0,5°. Różnice położeń listków wyznaczone w tych 

dwóch rejestracjach opisane są wartością odchylenia standardo-

wego 0,10 mm w sytuacji, gdy aktywna jest korekta na skręcenia 

i wzrasta do 0,51 mm przy korekcie nieaktywnej.

Należy podkreślić, że odchylenie standardowe 0,1 mm otrzy-

mane przy korekcie aktywnej to typowa wartość uzyskiwana 

przy porównaniu kolejnych rejestracji pola picket fence. Obrazuje 

ona powtarzalność działania kolimatora MLCi2, jak również do-

kładność procedur wyznaczania położeń listków w  programie. 

Oznacza to, że stosowana korekta na skręcenie MLC względem 

panelu EPID w poprawny sposób uwzględnia w obliczeniach ten 

efekt. Brak tej korekty nawet przy niewielkich rotacjach obu 

układów prowadzi do istotnego zafałszowania wyników analizy.

Tabela 2 prezentuje wyniki porównania rzeczywistych pozycji 

listków z wartościami nominalnymi dla analizowanego pola picket 

fence bezpośrednio po przeprowadzonej kalibracji układu MLC dla 

3 badanych akceleratorów. Średnie różnice wyznaczonych położeń 

listków względem pozycji nominalnych są mniejsze niż 0,1 mm, 

a odchylenia standardowe tych różnic są mniejsze niż 0,2 mm. War-

tości te określają łączną niepewność stosowanej procedury kalibra-

cji i metody określania położeń listków w stosowanym programie.

Określone przez nas dokładności pozycjonowania listków po-

równano z wynikami zamieszczonymi w pracy Y. Li [3]. Li analizu-

je szerokości szczeliny wyznaczane na poziomie poszczególnych 

listków w polu picket fence. Dla kolimatora MLCi podaje wartość 

odchylenia standardowego tych szerokości równą 0,2 mm. Dla 

pola picket fence, jakie stosowaliśmy w naszej pracy bezpośred-

nio po kalibracji MLC, uzyskaliśmy dla tego samego parametru 

wyniki: 0,18, 0,20, 0,20 mm (dla 3 badanych akceleratorów). 

W tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy powtarzalności pozy-

cjonowania listków przy 3 następujących po sobie rejestracjach 

pola picket fence (stabilność krótkoczasowa). W  tabeli umiesz-

czono dla każdego z  akceleratorów najbardziej niekorzystne 

wyniki z  porównania tych 3 rejestracji. Stwierdzamy, że stabil-

ność krótkoczasowa pozycjonowania listków w  kolimatorze 

MLCi2 jest bardzo dobra. Odchylenia standardowe różnic poło-

żeń listków w kolejnych realizacjach pola picket fence pozostają 

w każdym przypadku poniżej 0,1 mm.

Tabela 3 Porównanie wyznaczonych pozycji listków w  analizowanym polu picket 

fence dla 2 kolejnych rejestracji. ΔXśr – oznacza średnią w  obrębie banku różnicę 

położeń wyznaczonych w tych 2 rejestracjach, s – odchylenie standardowe tych róż-

nic położeń

LEWY bank PRAWY bank

ΔXśr [mm] s [mm] ΔXśr [mm] s [mm]

S1 -0.01 0.06 0.03 0.08

S2 0.02 0.06 0.00 0.06

S3 0.00 0.05 0.01 0.06

Źródło: Opracowanie  własne.

Tabela 4 przedstawia wyniki analizy stabilności czasowej ka-

libracji MLC dla 3 badanych akceleratorów osobno dla lewego 

i  prawego banku listków. Wyniki zaprezentowano w  postaci 

średniej różnicy położeń oraz odchylenia standardowego tych 

różnic wyznaczonych względem położeń zarejestrowanych 

w dniu kalibracji układu MLC. 

Stabilność czasowa kalibracji listków przez pierwszych 10 dni 

prowadzonej analizy (2 tygodnie) jest bardzo dobra – wartości 

średniej różnicy położeń nie przekraczają 0,16 mm, a odchylenie 

standardowe różnic wynosi maksymalnie 0,14 mm. Średnia war-

tość odchylenia standardowego w tym okresie wynosi 0,08 mm 

(uśrednienie dla 3 akceleratorów). W kolejnych tygodniach pro-

wadzonej analizy obserwujemy stopniowy wzrost wartości od-

chylenia standardowego (najbardziej wyraźny dla akceleratora 

S2). Wzrost ten świadczy o stopniowym, niewielkim rozkalibro-

wywaniu układu MLC. Maksymalna wartość σ  zarejestrowana 

w ciągu 12 tygodni prowadzonej obserwacji to 0,23 mm.

W tabeli 5 przedstawiono wartości maksymalnych odchyleń 

pozycji listków od położeń ustalonych w  momencie kalibra-

cji układu MLC w  okresie 12 tygodni prowadzonej obserwacji. 

W nawiasach podano numery listków, dla których stwierdzono 

te największe różnice. W przypadku, w którym wartość odchy-

lenia była identyczna dla kilku listków, o wyborze listków decy-

dowała największa częstotliwość występowania mierzonego 

odchylenia. Analizę położeń listków prowadzono do momentu 

wykonania kolejnej kalibracji. Stwierdzono, że maksymalne od-

chylenie nie przekraczało 0,5 mm.

Tabela 2 Porównanie wyznaczonych pozycji listków w  analizowanym polu picket 

fence z pozycjami nominalnymi. ΔXśr – oznacza średnią w obrębie banku różnicę po-

łożeń wyznaczonych i nominalnych, s – odchylenie standardowe tych różnic położeń

LEWY bank PRAWY bank

ΔXśr [mm] s [mm] ΔXśr [mm] s [mm]

S1 0.05 0.15 -0.07 0.10

S2 -0.02 0.14 0.00 0.14

S3 0.01 0.14 0.04 0.16

Źródło: Opracowanie  własne.
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Tabela 5 Maksymalne odchylenia [mm] pozycji listków podczas realizacji pola Picket 

Fence od położeń zdefiniowanych podczas kalibracji układu MLC. W nawiasach po-

dano numery listków, dla których wystąpiły te maksymalne różnice (listek numer 1 

znajduje się najbliżej ramienia akceleratora) 

Akcelerator S1 Akcelerator S2 Akcelerator S3

Lewy 
Bank

Prawy 
bank

Lewy 
Bank

Prawy 
bank

Lewy 
Bank

Prawy 
bank

-0.4 (36) -0.4 (13) -0.4 (33) 0.5 (27) 0.5 (26) -0.5 (8)

Źródło: Opracowanie  własne.

Podsumowanie

Przedstawiono prostą metodę wyznaczenia wielkości piksela 

matrycy EPID. Stwierdzono, że wielkość piksela może różnić się 

dla poszczególnych akceleratorów, a  także może zmieniać się 

w zależności od kąta ramienia. Opisano też zniekształcenia geo-

metrii, których występowanie stwierdzono w  posiadanych pa-

nelach EPID i test, który pozwala te zniekształcenia oszacować. 

Zniekształcenia te spowodowane są odstępstwami od idealne-

go wypoziomowania matrycy detektorów. Oszacowanie efektu 

zaburzenia geometrii umożliwia wprowadzenie korekt na ten 

efekt podczas analiz wykonywanych przy użyciu panelu EPID.

Zbadano stabilność czasową kalibracji MLC. Stwierdzono, że 

powtarzalność pozycjonowania listków jest bardzo dobra (ΔXśr 

i  s  poniżej 0,1 mm). W  długim okresie obserwacji (12 tygodni) 

zauważalny jest stopniowy wzrost odstępstw pozycji MLC od 

wartości ustalonych w dniu kalibracji. W związku z tym, w naszej 

Tabela 4 Stabilność czasowa pozycjonowania listków przez 10 kolejnych dni oraz raz w tygodniu przez kolejne tygodnie do czasu następnej kalibracji. ΔXśr – średnia różnica 

położeń , σ – odchylenie standardowe różnic wyrażone w mm 

Lewy bank Prawy bank

tydzień
S1 S2 S3

tydzień
S1 S2 S3

ΔXśr
s ΔXśr

s ΔXśr
s ΔXśr

s ΔXśr
s ΔXśr

s

1 -0.07 0.10 0.01 0.07 0.03 0.08 1 0.01 0.1 -0.02 0.07 -0.01 0.07

1 -0.04 0.09 -0.02 0.05 0.01 0.08 1 0.04 0.09 -0.01 0.05 -0.02 0.07

1 -0.02 0.07 -0.03 0.05 0.05 0.07 1 0.04 0.08 0.00 0.06 -0.06 0.06

1 -0.05 0.06 -0.02 0.07 0.05 0.08 1 0.02 0.07 -0.01 0.06 -0.04 0.06

1 -0.06 0.07 -0.01 0.05 0.04 0.08 1 -0.03 0.08 -0.02 0.05 -0.05 0.08

2 -0.04 0.07 -0.02 0.07 0.04 0.07 2 0.0 0.08 -0.01 0.07 -0.01 0.07

2 0.00 0.07 -0.04 0.07 0.05 0.07 2 0.08 0.08 -0.02 0.06 -0.04 0.06

2 -0.02 0.09 -0.06 0.08 0.02 0.09 2 0.07 0.08 -0.04 0.08 -0.03 0.08

2 -0.01 0.09 -0.06 0.07 0.07 0.14 2 0.06 0.09 -0.04 0.07 -0.16 0.15

2 -0.01 0.08 -0.04 0.07 0.08 0.14 2 0.08 0.08 -0.03 0.06 -0.08 0.13

3 -0.05 0.06 -0.1 0.08 0.01 0.08 3 0.02 0.07 0.07 0.1 -0.02 0.07

4 -0.01 0.09 -0.08 0.12 0.05 0.07 4 0.06 0.09 0.03 0.12 -0.04 0.06

5 -0.01 0.08 -0.06 0.13  0.07 0.14 5 0.08 0.08 0.03 0.14 -0.16 0.15

6 -0.01 0.1 -0.14 0.13 0.08 0.14 6 0.04 0.1 0.14 0.12 -0.08 0.13

7 0.05 0.1 -0.03 0.13 0.05 0.14 7 0.04 0.11 0.04 0.13 -0.12 0.15

8 -0.08 0.13 -0.11 0.12 0.02 0.13 8 -0.01 0.12 0.03 0.13 -0.08 0.12

9 -0.02 0.12 0.03 0.19 9 0.02 0.12 0.09 0.19

10 0.04 0.14 0.14 0.18 10 -0.04 0.14 -0.02 0.16

11 -0.09 0.14 0.0 0.22 11 -0.06 0.13 0.12 0.19

12 -0.08 0.15 0.09 0.23 12 0.01 0.14 -0.04 0.17

Źródło: Opracowanie  własne.

opinii, wskazane jest powtarzanie testu położeń MLC w  akce-

leratorze Synergy z częstością nie mniejszą niż raz w miesiącu. 

Wskazaniem do przeprowadzenia kolejnej kalibracji może być 

wartość odchylenia standardowego różnic położeń listków 

względem pozycji nominalnych przekraczająca 0,2 mm. 

Podziękowanie

Autorzy wyrażają serdeczne podziękowanie mgr. inż. Michałowi 

Kłosowi z  firmy Elekta za wyjaśnienia procedur kalibracji MLC 
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Streszczenie

Wprowadzenie nowoczesnych technik i  technologii w  ra-

dioterapii znacznie poprawiło zdolność do dostarczania 

wysoce konformalnej dawki do obszarów targetów przy jed-

noczesnym zminimalizowaniu dawki dla narządów krytycznych 

i tkanek zdrowych. Pomimo wprowadzenia metod i technik, za-

pewniających wysoką precyzję realizacji procedur radioterapeu-

tycznych, zaistniała obawa dotycząca dawek w  prawidłowych 

tkankach, niebędących celem procesu terapeutycznego. Każdy 

obszar, niebędący obszarem wyznaczonym do napromieniania, 

powinien mieć zminimalizowane, jak jest to tylko praktycznie 

możliwe, wielkości dostarczanych dawek, gdyż nie przynosi to 

korzyści terapeutycznych, a może wnosić 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, zwłaszcza dla obszarów poza obszarem terapeu-

tycznym, jest bardzo istotna.

Słowa kluczowe: radioterapia IGRT, obrazowanie w radiotera-

pii, dawka, EPID, obrazowanie MV, obrazowanie kV

Abstract

The development of modern techniques and technologies in 

RT significantly improved the ability to deliver a very con-

formal dose to targets while minimizing the dose for critical 

organs and normal tissues. Despite the development of those 

methods and techniques to ensure a  high precision RT, there 

was a concern raised about doses in normal tissues and non-tar-

get regions. The value of the dose for those places should be 

minimized, as it is practically possible, because it does not bring 

therapeutic benefits, and may cause the risk of undesirable/

side effects. The dose from imaging procedures performed for 

IGRT are not generally considered to be a part of the therapeu-

tic dose delivered during RT. However, with currently escalated 

a number of imaging sessions/modalities, to support high con-

formal radiotherapy, taking into account those doses, especially 

for regions outside of targets, is very important.

Key words: IGRT, imaging in RT, dose, EPID, MV imaging, kV im-

aging
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Wprowadzenie

Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w radiotera-

pii znacznie poprawiło zdolność do dostarczania wysoce konfor-

malnej dawki do obszarów targetów przy jednoczesnym zmini-

malizowaniu dawki do narządów krytycznych i tkanek zdrowych. 

Pomimo wprowadzenia metod i technik zapewniających wysoką 

precyzję realizacji procedur radioterapeutycznych, zaistniała 

obawa dotycząca dawek w  prawidłowych tkankach, niebędą-

cych celem procesu terapeutycznego. Każdy obszar niebędący 

obszarem wyznaczonym do napromieniania powinien mieć zmi-

nimalizowane, jak jest to tylko możliwe, wielkości dostarczanych 

dawek, gdyż nie przynosi to korzyści terapeutycznych, a może 

wnosić ryzyko efektów niepożądanych. Ponieważ pacjenci żyją 
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dłużej po zakończeniu leczenia, istnieje zwiększone ryzyko po-

jawienia się późnych skutków, m.in. wtórnych nowotworów, kar-

diotoksyczności, martwic skóry etc. Pojawia się skomplikowany 

aspekt zarządzania dawkami poza obszarami terapeutycznymi, 

ich pomiaru, obliczania, ograniczenia i  raportowania. Jest to 

nowy zakres analizy rozkładu dawek, który może determinować 

nowe spojrzenie na dobroć planu leczenia (zwłaszcza, że sys-

temy planowania leczenia stają się dramatycznie niedokładne 

w obliczeniach dawki poza obszarem leczenia) czy też na dawki 

dostarczane z obliczeń SPL. 

Radioterapia, oparta na obrazie (IGRT), szybko stała się stan-

dardem, który wprowadził poprawę oceny geometrii i  dokład-

ności pozycjonowania pacjenta podczas radioterapii. Informacja 

obrazowa, pozyskiwana podczas leczenia, pozwala na monito-

rowanie pacjenta i  zmiany w  jego geometrii, potencjalne pla-

nowanie adaptacyjne lub zmniejszenie marginesów tolerancji 

geometrycznych. Podczas przebiegu IGRT akwizycja obrazów 

jest wykonywana dla każdej frakcji radioterapeutycznej. Pacjent 

może czasami być obrazowany więcej niż jeden raz podczas każ-

dej frakcji, aby zapewnić prawidłowe pozycjonowanie pacjenta. 

W związku z tym procedury obrazowania dostarczają do pacjen-

ta dodatkową dawkę promieniowania. Rozumiejąc wielkość tej 

dawki, coraz ważniejsze staje się zminimalizowanie ryzyka wy-

generowania skutków zarówno deterministycznych, jak i  sto-

chastycznych. Powszechnie przyjęta filozofia bezpieczeństwa 

i ochrony przed promieniowaniem, tak niskiego, jak rozsądnie/

praktycznie osiągalna (ALARA), ma również zastosowanie do 

dawki pochodzącej z obrazowania. Powinno to prowadzić do mi-

nimalizowania tej dawki przy użyciu metod, które nie powinny 

stanowić kompromisu w  procesie lokalizacji targetu. Obecnie 

dawka pochodząca z obrazowania nie jest uwzględniana w pla-

nowaniu leczenia RT. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie 

raportów AAPM stanowiących o  danych dotyczących dawek 

z obrazowania i  ryzyku/korzyści korzystania z  tych modalności 

na rzecz procesu radioterapeutycznego.

Systemy obrazowania w RT

Wielkość dawki pochodzącej z obrazowania zależy od wielu czyn-

ników, w tym od częstotliwości akwizycji i stosowanej techniki: 

obrazy portalowe 2D MV, obrazy 2D kV, obrazy wolumetryczne 

MV lub kV, obrazowanie z modalnością 4D. W przypadku syste-

mów typu Brainlab, Accuray, CyberKnife liczba akwizycji obra-

zów planarnych na sesję może osiągać nawet 80. Również przy 

zabiegach typu SRS/SBRT często zdarza się, że systemy obrazo-

wania służą do monitorowania on-line pozycji pacjenta. Każde 

z tych technik/modalności obrazowania dostarczają dodatkową 

dawkę promieniowania zarówno do obszarów objętych terapią, 

ale przede wszystkim to, co jest przedmiotem analizy, do tkanki/

obszarów zdrowych, podlegających zasadom ochrony. W zależ-

ności od stosowanych protokołów (częstym jest przyjmowanie 

przez użytkownika ustawień, zaimplementowanych przez pro-

ducenta, bez przeprowadzenia procesu optymalizacji i redukcji 

dawki) i  technik obrazowania, obserwowane są duże różnice 

w dostarczonej dawce.

Ogólnie obrazowanie MV dostarcza wyższe dawki niż kV. 

Z pojedynczej projekcji MV dostarczona dawka może mieścić się 

w zakresie 0,1-5,0 cGy (z raportu AAPM TG180, który raportuje 

dawki jako dawki zaabsorbowane w  medium) w  zależności od 

protokołu obrazowania. Nie dotyczy to obrazowania wolume-

trycznego MV. Ten sam raport stanowi, że nawet przy postępie 

w  zmniejszaniu dawki poprzez rozwój technologii procedura 

kV-CBCT, stosowana do obrazowania miednicy, może dodać 

skumulowaną dawkę 1-3% dawki frakcyjnej. Ponieważ efekt fo-

toelektryczny jest dominującym, interakcja promieniowania fo-

tonowego dla obrazowania kV powoduje, że dawka dla struktur 

kostnych jest 2-4 większa niż dla tkanki miękkiej. Ten sam raport 

podaje, że akwizycja obrazów MV-CBCT może dostarczyć daw-

kę większą niż 10 cGy, w zależności od obrazowanego obszaru 

i protokołu klinicznego. Następnym aspektem, nie do pominię-

cia, w  analizie dawek pochodzących od obrazowania jest fakt, 

że dla wszystkich procedur obrazowania eksponowana objętość 

jest większa niż objętość terapeutyczna. W wyniku tego także 

tkanki i narządy znajdujące się poza wiązkami terapeutycznymi 

są narażone na promieniowanie. Niewątpliwie jest to następne 

zagadnienie do przyjęcia kierunku zarządzania tymi dawkami 

i szacowania ryzyk. Znalezienie balansu między filozofią ALARA 

a wymogiem skutecznej lokalizacji targetów wymaga, aby daw-

ka obrazowania była zarządzana na podstawie wagowania ryzy-

ka i zysków uzyskiwanych dla pacjenta.

Obrazowanie MV

Akwizycja obrazów MV odbywa się przy użyciu elektronicznych 

portalowych urządzeń do obrazowania (EPID) lub – w przypadku 

systemu MVCT w Tomotherapy Hi-System Art Radixact (Accuray 

Inc., Sunnyvale, Kalifornia) – jednorzędowego detektora TK. 

W przypadku obrazów portalowych typowo wykonuje się 

dwie ortogonalne akwizycje dla najniższej dostępnej energii – 

typowo 6 MV. Raport AAPM TG 180 pokazuje dawki uzyskiwane 

przez różne organy z jednej kompletnej projekcji – wyrażone jest 

to przez dawkę dostarczoną do 50% objętości poszczególnych 

narządów. Dawki wahają się od 2-5 cGy (np. mózgowie 2-5 cGy, 

skrzyżowanie nerwów wzrokowych, nerwy wzrokowe, oczy 3-5 

cGy, aorta 2-4 cGy, płuca 1-4,5 cGy, rdzeń kręgowy 2-3 cGy, nerki 

2-3 cGy, jelita 2-4 cGy, odbytnica 2-4 cGy). Przy uwzględnieniu 

liczby frakcji i przyjęciu najgorszego scenariusza, np. kilku pro-

jekcji obrazów portalowych więcej niż wynika to z  podstawo-

wego protokołu, eskalacja dostarczanych dawek powoduje, że 

powinny być one uwzględniane w  procesie terapeutycznym 

i podlegać ścisłemu zarządzaniu. 

Obrazy wolumetryczne MV-CBCT 

Wolumetryczne obrazy MV-CBCT są rekonstruowane z  projek-

cji i  akwizycji wielu obrazów EPID zbieranych podczas rotacji 
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gantry akceleratora wokół pacjenta. Ta technika pozyskiwania 

obrazów daje wynikowo większą dawkę niż para ortogonalnych 

obrazów MV. Raport AAPM TG180 podaje średnie i maksymalne 

dawki dla poszczególnych narządów w przeliczeniu na jednost-

kę monitorową. Zazwyczaj region głowy i szyi jest obrazowany 

za pomocą protokołów o niższej liczbie jednostek MU (2-5 MU) 

niż np. dla klatki piersiowej lub miednicy, które mogą być obra-

zowane do 15 MU. System obrazowania dla linaca firmy Siemens 

kView oferuje opcję poprawy jakości obrazu MV-CBCT na daw-

kę jednostkową. Odbywa się to przez generowanie obrazują-

cej wiązki promieniowania z  targetem elektronowym o  niskim 

Z  (węgiel) i  energii elektronów 4,2 MeV, co zwiększa znacznie 

udział procentowy fotonów o energiach kV w wiązce obrazowa-

nia w  stosunku do MV-CBCT uzyskiwanego z  konwencjonalną 

generacją wiązki 6 MV z targetem wolframowym. Takie rozwią-

zanie pozwoliło na uzyskanie tego samego współczynnika CNR, 

jak w przypadku konwencjonalnego MV-CBCT przy dostarczeniu 

około jednej trzeciej dawki. Dawki dla specyficznych narządów, 

w  klasycznej technice obrazowania MV-CBCT, opublikowane 

w Bethran C, J Appl Clin Med. Phys, 2012; 13:3607 i Dzierna Y. et al., 

Strahlenther Onkol, 2015; 191:365-374 wahały się od 0,6 cGy do 

1,2 cGy na jednostkę monitorową. Dawki obrazu MV-CBCT, opar-

tego na niższej energii promieniowania, są generalnie mniejsze 

w przeliczeniu na jednostkę monitorową niż w przypadku kon-

wencjonalnych wiązek 6 MV. Jak podaje raport AAPM TG180, 

dawki zmierzone w  centrum trzydziestocentymetrowego fan-

tomu wodnego wahają się od 0,8 do 2,5 cGy i  zależą od trybu 

akwizycji.

Obrazowanie kV

Systemy do obrazowania kV w radioterapii są zasadniczo zinte-

growane z  akceleratorami liniowymi. Umożliwiają wykonanie 

akwizycji projekcji 2D, uzyskiwanie rekonstrukcji trójwymia-

rowych oraz obrazowanie 4D. Raport AAPM TG180 w  oparciu 

o doniesienia literaturowe stanowi, że dla systemu OBI Varian 

dawki otrzymane przez pacjentów w  wyniku skanowania róż-

nych obszarów anatomicznych wynosiły dla jednej sesji 1-9 cGy 

dla tkanek miękkich i 6-29 cGy dla kości, w zależności od wiel-

kości pacjenta i skanowanego obszaru. Oczywiście nowoczesne 

technologie, wzrost efektywności detekcji przez systemy obra-

zowe i stosowane algorytmy rekonstrukcji pozwalają na lepsze 

zarządzanie dawkami i  ich redukcje przy utrzymaniu poprawy 

jakości obrazowania. Odbywa się to także poprzez realizację 

procesu optymalizacji. Metody poprawy jakości obrazowania 

i  redukcji dawki obejmują lepsze techniki rekonstrukcji, ulep-

szone aplikacje i wykorzystanie niższych energii wiązki rtg (np. 

100 kVp zamiast 120 kV), gdzie energia wiązki jest zoptymalizo-

wana do wielkości pacjenta i obrazowanych struktur/obszarów 

anatomicznych. Wbudowane systemy kalibracji HU umożliwiają 

przeliczanie dawek zaplanowanych na aktualną kondycję pa-

cjenta, co może pomóc zredukować dawki pochodzące z  po-

nownych symulacji TK. Również przy tych ulepszeniach zostały 

wprowadzone protokoły skanowania, które wykorzystują część 

obrotu gantry, np. 200 stopni. Pozwala to np. przy skanowaniu 

głowy zredukować dawkę dla oczu, skóry twarzy i  organów 

krytycznych umiejscowionych w  przedniej części tego obszaru 

(spare scan). Ulepszenia te w niektórych przypadkach zmniejszy-

ły dawkę obrazowania o  więcej niż rząd wielkości. Z  własnego 

doświadczenia wynika, że przeprowadzenie procesu optymali-

zacji jakość obrazowania vs dawka pozwoliło na zredukowanie 

dawki 2-7 razy w stosunku do oryginalnie zaimplementowanych 

protokołów klinicznych.

Współtowarzyszące dawki pochodzące  
z obrazowania na rzecz radioterapii 

Dawki pochodzące z  procedur obrazowania wykonywanych na 

rzecz radioterapii nie są ogólnie uważane za część dawki wy-

nikającej z  realizacji procedur radioterapeutycznych. Niemniej, 

przy współczesnej eskalacji obrazowania, jako wspierającego 

precyzyjną radioterapię, uwzględnienie obecności tych dawek, 

zwłaszcza dla obszarów poza obszarem terapeutycznym, jest 

bardzo istotna. Typowe dawki ze standardowych procedur ob-

razowania przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 Nominalna dawka napromieniania jest różna dla pacjentów od reprezen-

tatywnych klinicznie współistniejących procedur obrazowania. Należy pamiętać, że 

rzeczywiste wartości zależą w znacznym stopniu od wyboru protokołu i trybu, a tak-

że od wielkości pacjenta i wymagań jakości obrazu

Źródło: AAPM TG158.

Pacjenci leczeni metodami radioterapeutycznymi są podda-

wani dwóm rodzajom procedur obrazowania: symulacja pacjen-

ta przed leczeniem i  codzienna lokalizacja podczas leczenia. 

Względny udział dawek pochodzących z obrazowania w obsza-

rach poza obszarem targetu został oceniony przez Halga i wsp. 

Imaging method
Parameter 

assumptions or body 
area

Estimated radiation 
dose per image (cGy)

Portal imaging (MV) Solid-state flat-panel 
detectors; 100 cm 
source/isocenter 
distance

< 1-5

Planar imaging (kV) Gantry-mounted kV 
system or ceiling 
floor-mounted kV 
sources/flat-panel 
detectors

~0.02-0.3

Cone-beam computed 
tomography (kV) 
(Elekta XVI®, 
Varian OBI®)

Imaging site and 
doses to structures:

Head/neck

Soft tissue

Red bone marrow

Bone surfaces

Chest

Soft tissue

Red bone marrow

Bone surfaces

Pelvis

Soft tissue

Red bone marrow

Bone surfaces

 

~0.2-2

~4-5

~9-20

~0.5-3.5

~1-4

~2-10

~0.5-5

~2-3

~5-8
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(Halg RA, Besserer J., Schneider U., Systematic measurements of 

whole-body imaging dose distribution in image-guided radiation 

therapy, Med. Phys. 2012, 39:7650-7661). Rozpatrzenie wszyst-

kich struktur poza targetem pozwoliło na wnioskowanie, że 

skuteczna dawka jest zdominowana przez dawkę terapeutycz-

ną. Dawka obrazowania (przy założeniu jednokrotnego obra-

zowania na frakcję) stanowiła do 30% efektywnej dawki poza 

targetem. Zwykle była znacznie niższa w zależności od rodzaju 

użytego protokołu obrazowania. Jednakże wydaje się bardziej 

słuszne weryfikowanie przestrzennego rozmieszczenia dawki 

pochodzącej z  obrazowania. Wynika to z  podstawowej przy-

czyny – pole obrazowania jest większe niż pole terapeutyczne. 

Oznacza to konieczność spojrzenia na obszary podlegające 

idei ALARA jako zdrowe i  wymagające przyjęcia filozofii – tak 

nisko, jak jest to praktycznie możliwe – a  objęte dawkami po-

chodzącymi od procedur obrazowania w radioterapii. Całkowi-

ta nagromadzona dawka obrazująca nie ma takiego znaczenia 

w objętości leczonej, w której dominuje dawka terapeutyczna. 

Jej znaczenie rośnie w obszarach poza polem terapeutycznym, 

a zwłaszcza w przypadku OAR. Efekt ten jest wzmacniany przez 

fakt, że obrazowanie jest wykonywane przy każdej sesji terapeu-

tycznej i coraz częściej to nie jest tylko jedna akwizycja na frak-

cję. Potrzeba procedur obrazowania powinna być uzasadniona, 

szczególnie w  przypadku grup dodatkowego ryzyka, jak np. 

dzieci. Należy zauważyć, że w  technikach obrazowania istnieje 

wiele wzajemnych zależności pomiędzy zwiększonym obrazo-

waniem a poprawionym terapeutycznym dopasowaniem dawki 

(tj. zmniejszoną objętością PTV), ale na pewno sugerowane jest 

optymalizowanie systemów obrazowania i redukcji dawki przez 

ten proces i  rozwój technologii, bardziej niż przez minimalizo-

wanie wykonanych procedur obrazowania, kiedy ich użycie jest 

uzasadnione terapeutycznie.

Algorytmy obliczające dawkę 
dla obrazowania kV i MV

Techniki Monte Carlo

Techniki MC znalazły zastosowanie w  charakteryzowaniu tera-

peutycznych wiązek o energiach MV i kV. Biorąc pod uwagę te 

możliwości technik MC do modelowania wiązek promieniowania 

o  szerokim zakresie energii, zaimplementowano je do symula-

cji rozkładu dawki u  pacjentów pochodzących z  obrazowania 

na rzecz zastosowań radioterapeutycznych. Pozwoliło to na 

uzyskanie informacji o dawkach zaabsorbowanych dla poszcze-

gólnych narządów przy użyciu różnych procedur obrazowania. 

Techniki MC nie pozwalają jednak w sposób prosty, przy użyciu 

komercyjnych produktów, na składanie dawek terapeutycznych 

z  tymi, które zostały zdeponowane podczas obrazowania. SPL 

(system planowania leczenia) zawierają obliczenia MC dla wią-

zek MV, ale żaden z nich nie pozwala obecnie na obliczenia MC 

dla wiązek kV.

Metody oparte na modelach

Obliczania dawek pochodzących z  obrazowania MV w  oparciu 

o  modele mogą być zrealizowane z  dokładnością algorytmów 

obliczania tej dawki, zaimplementowanych w komercyjnych SPL. 

Raport AAPM TG 180 donosi, że w kilku publikacjach przedsta-

wiono wyniki obliczania dawki dla MV-CBCT przy użyciu dwóch 

różnych SPL. Zostały one podane z dokładnością obliczania daw-

ki lepszą niż 3%. W przypadku rozwiązania dla systemu Siemens 

(niskoenergetyczna wiązka z filtrem węglowym) w obliczeniach 

dodatkowo uwzględniono inne widmo energetyczne wiązki. 

Niektórzy użytkownicy różnych SPL zastosowali wbudowane 

algorytmy do wykonywania obliczeń dawek dla wiązek kV. Nie-

stety rozwiązanie to okazało się być obciążone bardzo dużą 

niepewnością obliczeń, np. w przypadku kości niedoszacowanie 

dawki mogło być nawet rzędu 300%. Wynikało to głównie z fak-

tu, że w przypadku promieniowania kV modele te i algorytmy nie 

uwzględniają udziału zjawiska fotoelektrycznego.

Jeden z  autorów publikacji zacytowanej w  raporcie AAPM 

TG180 wykazał, że istnieje możliwość modyfikacji obliczeń daw-

ki opartych na modelu MV. Algorytm w  komercyjnym SPL wy-

magał dodania kerneli depozycji o niskiej energii do obliczania 

dawki kV-CBCT. Korekcja ta dotyczyła uwzględnienia efektu gę-

stości kości, ale nie udziału efektu fotoelektrycznego. Ponadto, 

w przeciwieństwie do wiązek MV, modelowanie wiązek kV w SPL 

wymaga danych wiązki dla określonego systemu kV. Ponadto 

wprowadzane korekcje wymagały uwzględnienia obecności 

filtrów modyfikujących w  wiązce kV. Użycie „klina” w  SPL mia-

ło na celu symulację nachylenia izodoz przy obecności filtrów 

half-bow tie/half-fan. Ponadto uzyskano poprawę dokładności 

obliczeń dawki przez wprowadzenie kompensatorów w wiązkę 

kV. Ostatecznie wszystkie korekcje doprowadziły do sytuacji, 

w której użycie algorytmów obliczeniowych dało w odpowiedzi 

dystrybucję dawki o  wystarczającej dokładności, z  jednym wy-

jątkiem – obszarów wokół struktur kostnych.

 Metoda korekcji Medium-Dependent Correction (MDC) 

uwzględnia zależność dystrybucji dawki od liczby atomo-

wej dla energii promieniowania kV. Potencjalnie pozwala to 

na zwiększenie dokładności obliczania dawki dostarczonej z ob-

razowania kV do akceptowalnego poziomu 10-20%. Tego typu 

działania mogą ostatecznie doprowadzić do implementacji 

w komercyjnych SPL, algorytmów, modeli z uwzględnionymi ko-

rekcjami do przeprowadzania obliczeń zarówno dla wiązki tera-

peutycznej MV, jak i wiązki obrazowej kV.

Dozymetria kV 

W przeciwieństwie do wiązek obrazowania MV, które nie wy-

magają już przeprowadzania pełnej dozymetrii w  celu okre-

ślenia charakterystyki tych wiązek, wiązki obrazowania kV 

generalnie wymagają zebrania danych, umożliwiających uzyska-

nie danych dozymetrycznych, wymaganych w SPL. Współczesne 

SPL wciąż nie pozwalają na uwzględnienie dodatkowych dawek 
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pochodzących od wiązek obrazowania kV w rutynowej praktyce 

klinicznej. 

Dane wejściowe do charakterystyki wiązki 
promieniowania rentgenowskiego kV

Charakteryzowanie wiązek obrazowania kV w  SPL wymaga ze-

brania danych dozymetrycznych dla nich, w  tym: PDG, profile, 

dawka bezwzględna w  wiązce akwizycyjnej. Wyzwaniem dozy-

metrycznym w zbieraniu tych danych jest niska moc dawki pro-

mieniowania i jego silna zależność od rodzaju ośrodka, w którym 

pomiary są wykonane. Działania można wesprzeć symulacjami 

MC, zwracając szczególną uwagę na wygenerowane dane, po-

nieważ one ściśle zależą od przyjętych wartości parametrów 

symulacji. 

Odpowiedź detektora obrazowego kV

Odpowiedź detektora obrazowego powinna być charakteryzo-

wana przy warunkach odpowiedniej kalibracji detektora promie-

niowania jonizującego i protokołów pomiarowych. Wyznaczenie 

zaabsorbowanej dawki promieniowania kV odbywa się przy uży-

ciu komory jonizacyjnej, skalibrowanej w  oparciu o  parametry 

charakteryzujące wiązki o energiach kV, takie jak HVL, kVp i jest 

realizowane na podstawie opracowanych protokołów dozyme-

trycznych. Ograniczeniem może okazać się to, że warunki kali-

bracji detektora promieniowania jonizującego, zalecane w tych 

protokołach dozymetrycznych, często nie dotyczą procedur 

akwizycji obrazów, szczególnie, gdy źródło promieniowania rtg 

porusza się podczas skanowania. Wiadomo, że warunki pomiaru 

w wodzie są najbardziej odpowiednie do pomiarów wiązki pro-

mieniowania kV. Jednak w tych pomiarach zastosowanie znala-

zły również fantomy z  mas plastikowych/syntetycznych, które 

często są traktowane w  dozymetrii promieniowania MV jako 

ekwiwalenty wody. Raport AAPM TG180 przywołuje publikacje 

opisujące pomiary dawki/mocy dawki w  plastikowych materia-

łach fantomowych dla procedur akwizycji obrazu w  zakresie 

energii kV. Jedno z badań przeprowadzono dla materiałów pla-

stikowych będących ekwiwalentami wody: Plastic Water – Low 

Energy Range (PW-LR-CIRS, Inc., Norfolk, VA) i Solid Water (Gam-

mex, Inc., Middleton, WI) oraz dla mniej równoważnego wodzie 

PMMA. Jak wynikało z przeprowadzonych pomiarów, zmierzone 

dane były obciążone dla materiałów plastikowych znaczącymi 

niepewnościami (8-20%). 

W przypadku trybu fluoroskopii dawka jest proporcjonalna 

do czasu ekspozycji promieniowania rentgenowskiego dla wy-

branych parametrów protokołu obrazowania (kVp i mA). Dawki 

mogą być oszacowane na podstawie iloczynu dawki i czasu ska-

nowania wiązką rtg. Moc wyjściową wiązki kV można mierzyć 

w  warunkach powietrznych lub w  fantomie (zalecenia AAPM 

dla wiązek kV). Podczas pomiaru w  powietrzu moc dawki jest 

niezależna od rozmiaru pola promieniowania rtg. W przypadku 

pomiarów realizowanych w fantomie składowa rozproszeniowa 

kontrybuuje w wyniku, a ta zależy od wielkości pola. Jeśli wiąz-

ka jest dostarczona w  technice rotacyjnej, dawka pochłonięta 

może być mierzona w  cylindrycznej komorze umieszczonej 

w izocentrum tej rotacji. 

Dozymetria in vivo

Weryfikację dawki (in vivo) pochodzącej z obrazowania dla pa-

cjenta można wykonać za pomocą detektorów, takich jak diody, 

TLD lub OSLD. Aby zmierzone dawki były adekwatne do dostar-

czonych, dozymetry, które są używane dla wiązki kV, powinny być 

skalibrowane dla użytej energii wiązki. Pomiary in vivo przy użyciu 

detektorów umieszczonych na pacjencie, pozwalają na szacowa-

nie dawki na skórze, ale również dla narządów po przeskalowaniu 

wskazań/odczytów przez znany rozkład dawki wewnątrz pacjenta.

Metody rachunku dawki obrazowania 

Raport AAPM TG 180 podaje liczne publikacje, w  których do 

obliczenia dawek dostarczonych pacjentom RT i pochodzących 

z obrazowania zastosowano wiele różnych metod. Istnieją dwa 

podejścia procesowe do oszacowania tych dawek – obliczenia 

dawki dla konkretnego pacjenta i szacunki dotyczące dawek nie-

związanych z określonym pacjentem.

Specyficzne dla pacjenta 
obliczenia dawki obrazowej

Obliczenia dawek specyficznych dla danego pacjenta i poszcze-

gólnych narządów wykonywane w oparciu o jego rekonstrukcje 

TK. W przypadku obrazowania MV obliczenia dawki specyficznej 

dla pacjenta można wykonać wprost w  SPL. Dawkę obrazową 

można następnie dodać bezpośrednio do dawki terapeutycznej 

podczas planowania leczenia. Przy przyjęciu określonego proto-

kołu weryfikacji i  korekcji położenia pacjenta podczas sesji te-

rapeutycznej całkowita liczba procedury obrazowania powinna 

być znana na etapie planowania. Zawsze można przyjąć współ-

czynniki pesymizacji, kiedy akwizycji będzie więcej niż wynika 

to z podstawowego schematu (np. o 10%). Dawkę pochodzącą 

z obrazowania można uwzględnić przy optymalizacji planów le-

czenia pacjenta dla dawki terapeutycznej, targetów i OAR (np. 

obniżenie dawek tolerancji dla rdzenia kręgowego). W przypad-

ku obrazowania kV, wraz z  brakiem symulacji MC lub modeli/

algorytmów dla promieniowania kV w  komercyjnych SPL, ob-

liczenia dawki obrazowej, specyficznej dla pacjenta, i  złożenie 

z dawkami pochodzącymi z procedur RT staje się niemożliwe.

Szacowanie dawek niespecyficznych 
dla pacjenta

Biorąc pod uwagę relatywnie niewielką wielkość dawki obrazo-

wania w  stosunku do dawki terapeutycznej, dla tego obszaru 

rozważania (obszaru terapeutycznego) może być wystarczające 
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użycie prostszego podejścia, zapewniającego rozsądne oszaco-

wanie dawki pochodzącej z obrazowania. Ze względu na niewiel-

kie różnice w dawkach otrzymanych przez pacjentów, ze wzglę-

du na ich rozmiary/geometrię (Alei P. et al., Acta Oncol, 2014; 

53:839-844 i  Nelson AP et al., Radiother Oncol., 2014; 112:112-

118) uznano, że szacunki dawek można przedstawić w  formie 

prostych tabel przeglądowych, które mogą być wystarczająco 

dokładne, aby oszacować dawkę z powtarzanych procedur obra-

zowania. Stabelaryzowane wartości (Nelson AP et al., Radiother 

Oncol., 2014; 112:112-118 i  Spezi E, Int J  Radiot Oncol Biol Phys, 

2011; 83:419-426) mogą dostarczyć klinicystom informacje do 

przeprowadzenia odpowiednich szacunków dawek obrazowych 

dla narządów. Wartości te są również podane dla systemów OBI 

Vatrian i XVI Elekta, dla różnych protokołów skanowania, w for-

mie tabel w  raporcie AAPM TG180. Podane dane wskazują, że 

zastosowanie filtrów kompensacyjnych, np. bow-tie, nie tylko 

może służyć poprawie jakości obrazu, ale także redukcji daw-

ki. Tabelaryczne wartości, przeskalowane przez wartość mAs 

akwizycji, są wystarczające do oszacowania dawki pochodzącej 

z obrazowania, w 20% niepewności tego szacunku i może pomóc 

w: ustaleniu, czy dawki obrazowania będą zbliżone do 5% progu 

dawki terapeutycznej, wyborze odpowiedniego protokołu IGRT 

i obliczeniu dawek dla organów przy uwzględnieniu wszystkich 

wykonanych podczas terapii akwizycji obrazowych. Dopóki ob-

liczenie dawek kV nie będzie dostępne rutynowo w SPL, użycie 

tabel dla różnych procedur obrazowania może być dopuszczalną 

praktyką, przynoszącą w wyniku odpowiednie zarządzania niski-

mi poziomami dawek z modalności obrazowych.

Podsumowanie

W przeciwieństwie do diagnostycznych procedur obrazowania, 

sesje obrazowania na rzecz IGRT są częstsze, powtarzane co-

dziennie oraz powodują ekspozycję objętości, która jest większa 

niż objętość terapeutyczna. Właściwe zarządzanie dawką obra-

zowania w IGRT bazuje na filozofii ALARA poprzez zminimalizo-

wanie dawki w miarę możliwości praktyki i w razie potrzeby jej 

szacowania/raportowania.

Zalecenia ogólne dotyczące praktyki:

 – Lokalne i zoptymalizowane protokoły obrazowania, które są 

odpowiednie do technik stosowanych klinicznie. 

 – Niezależne protokoły dla pacjentów pediatrycznych. 

 – Raportowanie dawek pochodzących z  obrazowania dla IGRT 

poszczególnych obszarów anatomicznych (głowa, klatka pier-

siowa, brzuch, miednica). Umożliwia to świadome podejmo-

wanie decyzji o wyborze protokołów obrazowania i dostarcza 

informacje o dawkach z pełnego procesu terapeutycznego.

 – Sprawdzenie mocy dawki dla obrazowania MV i kV oraz jej 

stałości zgodnie z przyjętymi protokołami pomiarowymi.

 – Jeśli jest pożądane – weryfikacja dawki obrazowej specy-

ficznej dla danego pacjenta (pomiar dawki in vivo za pomocą 

odpowiednio skalibrowanych detektorów). W przypadku tej 

metody szacowania dawki należy wziąć pod uwagę ograni-

czoną dokładność pomiarów właściwych dla pacjenta.

 – Szacowanie/zliczanie dawek pochodzących z  obrazowania 

dla pacjentów z RT. Zaleca się, aby dawkę obrazującą uznać 

za część całkowitej dawki na etapie planowania leczenia, 

jeśli dawka z powtarzanych procedur obrazowania ma prze-

kroczyć 5% przepisanej dawki. Dawki dla narządów pacjen-

ta mogą być obliczane lub szacowane przy użyciu pomiarów 

wykonanych specyficznie dla pacjenta albo metod niespe-

cyficznych dla konkretnego pacjenta. Ułatwienie szacowa-

nia dawki obrazowej, specyficznej dla pacjenta, mogą wy-

magać wdrożenia nowych algorytmów dla wiązek MV i  kV 

w  komercyjnych SPL. Dopuszczalny poziom niepewności 

obliczania dawki z obrazowania w obszarze terapeutycznym 

wynosi do 20%, ponieważ dawka obrazująca stanowi ogól-

nie tylko kilka procent zalecanej dawki docelowej. W wyniku 

tego niepewność zsumowanej dawki (leczenie + obrazowa-

nie) będzie nadal na poziomie 2-3%.

 – W zależności od modalności różnorodność technologii po-

woduje, że dostępne są różne metody zmniejszenia dawki 

pochodzącej z  obrazowania. ALARA powinna zawsze być 

główną zasadą stosowaną w  praktyce. Generalnie należy 

wybierać właściwą wielkość pola, zakres kątowy skanowa-

nia CBCT (selektywny zakres skanowania), wybrać protoko-

ły specyficzne dla pacjenta i obszaru obrazowanego, należy 

przeprowadzić proces optymalizacji jakość obrazowania vs 

dawka vs parametry obrazowania, przy podejmowaniu de-

cyzji między projekcjami 2D a  objętościowymi 3D, należy 

wziąć pod uwagę wymagania dotyczące obrazu, wybrać kie-

runki projekcji 2D, należy stosować filtry kompensacyjne. 
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Unieruchomienie pacjentów w  radioterapii nowotworu jamy 
ustnej z wykorzystaniem wyłącznie zewnętrznej maski termopla-
stycznej przysparza trudności. Duży zakresu ruchomości stawu 
żuchwowo-skroniowego oraz oparcie unieruchomienia o  kości 
czaski, szyi i obręczy barkowej, sprawie, że pozycja szczęki i języka 
jest niepowtarzalna. Zastosowanie dodatkowych elementów sta-
bilizujących żuchwę i szczękę w postaci tzw. bite-block'ów jest do-
stępne od wielu lat, jednak ich wysoka cena i niełatwe wykonanie 
przyczyniły się do małej popularności. Dążenie do eskalacji dawek 
terapeutycznych w tym rejonie powoduje konieczność weryfi ka-
cji dotychczasowego standardu unieruchomienia. 

Maski termoplastyczne są podstawowym narzędziem służą-
cym do odtwarzania pozycji ciała oraz unieruchomienia pacjenta 
podczas radioterapii narządów głowy i szyi. Dążenie do zwiększe-
nia precyzji leczenia zaowocowało wprowadzeniem do użycia do-
datkowych elementów stabilizujących. Podgłówki indywidualne 
znacząco poprawiają odtwarzalność krzywizny kręgosłupa szyj-
nego, nie mają jednak wpływu na poprawę odtwarzalności pozy-
cji żuchwy i  jamy ustnej. Dostępne dotychczas unieruchomienia 
żuchwy i szczęki (bite-block) wykonane z materiału termoplastycz-
nego wymagały przygotowania w dedykowanym do tego celu na-
czyniu, a uzyskany wycisk zębów wypełniał jamę ustną pacjenta. 
Gotowe, przytwierdzone do maski unieruchomienie przyspa-
rzało pacjentom dyskomfort oraz utrudniało oddychanie. Firma 
Klarity Medical tworząc BiteLok® miała na celu upowszechnienie 
użycia unieruchomień żuchwy i  szczęki poprzez redukcję wad 

wynikających z  ich przygotowania oraz używania. Kierunek ten 
został obrany po publikacji wyników badania przeprowadzonego 
w  MD Anderson1 dotyczącego odtwarzalności ułożenia pacjen-
tów unieruchomionych zestawem składającym się z maski termo-
plastycznej, podgłówka termoplastycznego Klarity Accucsuhion® 
oraz bite-block'a. Uzyskane rezultaty w  postaci odtwarzalności 
interfrakcyjnej na poziomie do 1,0 mm i  0,6o rotacji nasunęły 
wniosek o  ograniczeniu marginesów PTV w  SABR (Stereotactic 
Ablative Radiation Therapy) rejonie głowy i szyi do 2 mm. 

Zastosowanie rozbudowanego unieruchomienia w  rejonie 
głowy i szyi pozwala na ograniczenie napromienianego pola, co 
zmniejsza odczyn popromienny skóry i  śluzówki. Zastosowanie 
wyłącznie maski termoplastycznej i  podgłówka wielokrotnego 
użytku wciąż jednak stanowi standard. Bardzo duża wrażliwość 
tego rejonu na odczyny popromienne oraz lokalizacja w sąsiedz-
twie rdzenia kręgowego zasługuje na podwyższenie dokładności 
leczenia. Ma to już miejsce w przypadku leczenia pozostałych na-
rządów dzięki wykorzystaniu bramkowania oddechowego, ogra-
niczania ruchomości oddechowej organów czy też zastosowania 
znaczników tkankowych. Rozbudowanie unieruchomienia rejonu 
głowy i szyi o podgłówki indywidualne i unieruchomienia żuchwy 
i szczęki, jak wykazują badania, przynosi wymierne efekty. 

1 H. Wang, C. Wang, S. Tung, A.W. Dimmitt, P.F. Wong, M.A. Edson, A.S. Garden, 
D.I. Rosenthal, C.D. Fuller, G.B. Gunn, V. Takiar, X.A. Wang, D. Luo, J.N.  Yang, 
J.  Wong, J. Phan: Improved setup and positioning accuracy using a three-point 
customized cushion/mask/bite-block immobilization system for stereotactic reirra-
diation of head and neck cance, The University of Texas MD Anderson Cancer 
Center, Houston, TX, USA, Jan. 2016.
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Streszczenie

Neuralgia nerwu trójdzielnego TN (Trigeminal Neuralgia) jest 

jednym z najbardziej upośledzających zespołów bólowych, 

których mogą doświadczyć pacjenci. Istotę choroby stanowią 

krótkie, ale zwykle częste napady bólu. Leczenie pierwszego 

rzutu obejmuje stosowanie leków przeciwdrgawkowych i prze-

ciwdepresyjnych. W  przypadku pacjentów, u  których leczenie 

farmakologiczne jest nieskuteczne, stosowane są metody dru-

giego rzutu, między innymi zabieg radiochirurgii Gamma Knife. 

Radiochirurgia  GK jest jedną z  najbardziej skutecznych i  bez-

piecznych metod leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego. Pole-

ga ona na jednorazowym napromienieniu wybranego odcinka 

nerwu trójdzielnego dawką 80-90 Gy. Ustąpienie lub znaczące 

zmniejszenie dolegliwości bólowych w  przypadku pierwotnej 

neuralgii uzyskuje się u około 85% pacjentów po roku, a u ponad 

60% po 5 latach i u 45% po 10 latach od zabiegu. 

Słowa kluczowe: neuralgia nerwu trójdzielnego, Gamma Knife

Abstract

Trigeminal neuralgia (TN) is one of the most impaired pain 

syndromes that can be experienced by patients. Short, but 

usually frequent, painful seizures are the essence of the disease. 

First-line treatment includes the use of anticonvulsant and an-

tidepressant drugs. For patients whose pharmacological treat-

ment is ineffective, second-line methods are used, including the 

Gamma Knife radio-surgery procedure. GK is one of the most 

effective and safe methods of treatment of tricuspid nerve neu-

ralgia. It consists in a single irradiation of a selected section of 

the trigeminal nerve with a dose of 80 - 90 Gy. Primary neuralgia 

relieves or significantly reduces pain in about 85% of patients 

after a year, more than 60% after 5 years and 45% after 10 years 

of treatment.

Key words: trigeminal neuralgia, Gamma Knife

Metoda Gamma Knife  
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Wprowadzenie

Neuralgia nerwu trójdzielnego TN (Trigeminal Neuralgia) jest jed-

nym z najbardziej upośledzających zespołów bólowych, których 

mogą doświadczyć pacjenci. Istotę choroby stanowią krótkie 

(kilkusekundowe), ale zwykle częste napady bólu w obrębie jed-

nej, dwu lub wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego po jednej 

stronie. Choroba występuje przede wszystkim u osób starszych. 

Szczyt zachorowań przypada około 60. roku życia. Identyfika-

cja etiologii bólu u poszczególnych pacjentów jest obowiązko-

wa, aby wykluczyć choroby, które mogą wymagać specjalnej 

oceny i  leczenia oprócz terapii farmakologicznej ukierunkowa-

nej na ulgę w bólu neuropatycznym. TN wiąże się w ogromnej 

większości przypadków z  naczyniową kompresją nerwu trój-

dzielnego, a rzadziej z procesami zapalnymi i nowotworowymi 

oddziałującymi na nerw lub jego centralne ścieżki [1].

Leczenie pierwszego rzutu obejmuje stosowanie leków 

przeciwdrgawkowych i przeciwdepresyjnych, ale to często nie 

zapewnia złagodzenia bólu, a nawet czasem może powodować 

skutki niepożądane, prowadzące pacjentów do poszukiwania 

innych metod leczenia. W  przypadku pacjentów, u  których le-

czenie farmakologiczne jest nieskuteczne, stosowane są me-

tody drugiego rzutu. Obejmują one zabiegi chirurgiczne, takie 

jak dekompresja mikronaczyniowa i zabiegi ablacyjne, takie jak 

przezskórna mikrokompresja oraz zabiegi radiochirurgiczne, tj. 

Gamma Knife (GKRS). 388
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Metoda Gamma Knife w leczeniu 
bólów neuralgicznych

Pierwsze udokumentowane leczenie bólu neuralgicznego ner-

wu trójdzielnego o zasadniczym typie zostało przeprowadzone 

w 1950 roku przez Leksella. 

W Ośrodku Exira Gamma Knife w Katowicach w leczeniu zmian 

zlokalizowanych  w obszarze głowy wykorzystywane jest urzą-

dzenie Gamma Knife Perfexion, które w swojej budowie posiada 

192 źródła izotopu Co60 zlokalizowane w 8 sektorach, w każdym 

po 24 źródła. Pierwszym etapem leczenia jest założenie ramy 

stereotaktycznej Leksell Frame przez neurochirurga. Standar-

dowa rama stereotaktyczna składa się dodatkowo z  czterech 

słupków oraz elementu przedniego. W  przypadku słupków 

przednich można wyróżnić dwa rodzaje, natomiast w przypadku 

słupków tylnych – trzy rodzaje, tj. krótkie, średnie oraz długie. 

Po założeniu odpowiednio dobranej ramy stereotaktycznej ko-

lejno wykonywane są badania diagnostyczne, tj.: RM oraz TK. 

W przypadku neuralgii badanie rezonansu magnetycznego wy-

konywane jest bez wzmocnienia kontrastowego. Wykonywane 

są takie sekwencje, jak: T13D, 3DT2, Cor T2 oraz axial flair. Po 

wykonaniu badań diagnostycznych i odpowiednim zdefiniowa-

niu wykonanych badań w przestrzeni stereotaktycznej przystę-

pujemy do planowania leczenia w systemie planowania leczenia 

Gamma Plan 10.1.1. Pierwszym krokiem jest konturowanie na-

rządów krytycznych OAR. W przypadku neuralgii narządem kry-

tycznym jest pień mózgu. Ponadto wykonywany jest kontur ner-

wu trójdzielnego. Następnie w punkcie oddalonym o 7,5 mm od 

wyjścia nerwu z pnia mózgu zlokalizowanym w obszarze nerwu 

trójdzielnego ustawiamy izocentrum wiązek dla każdego ukła-

du pojedynczych ekspozycji promieniowania, czyli tzw. strzału 

z zastosowaniem kolimatorów 4 mm w każdym sektorze (Rys. 1). 

mózgu. Ważne jest, by objętość izodozy 80% obejmowała nerw 

w  miejscu docelowym. W  przypadku stosowania radiochirurgii 

nerwu trójdzielnego dawka maksymalna w pniu mózgu nie po-

winna przekraczać 15 Gy. Benedict i wsp. uważają za bezpieczne 

napromienienie niewielkiej objętości pnia mózgu (< 1 ml) daw-

ką 10 Gy lub podanie maksymalnej dawki punktowej 15 Gy [2]. 

W  celu ograniczenia zbyt wysokiej dawki maksymalnej w  pniu 

mózgu konieczne jest tzw. blokowanie sektorów w pojedynczej 

ekspozycji promieniowania, co wpływa na rozkład izodoz, tak jak 

widoczne jest na rysunku 2. 

Rys. 1 Plan leczenia neuralgii w GK

Źródło: Archiwum własne.

W przypadku neuralgii nerwu trójdzielnego standardo-

wą procedurą leczenia jest podanie punktowo, czyli w  izo-

dozie 100%, dawki z  zakresu 80-90 Gy (najczęściej 85 Gy),  

w zależności od ułożenia nerwu trójdzielnego względem pnia 

Rys. 2 Plan leczenia neuralgii w GK – blokowanie sektorów

Źródło: [3].

Czas trwania terapii w  urządzeniu Gamma Knife zależy od 

przygotowanego planu leczenia (zblokowanie sektorów wy-

dłuża czas), dawki oraz mocy dawki. Dla przykładu: moc dawki 

dla niezblokowanej ekspozycji promieniowania z  kolimatorami 

4 mm dla każdego sektora wynosi 1,748 Gy/min, dla zblokowanej 

ekspozycji w  jednym sektorze moc dawki wynosi 1,53 Gy/min,  

a  dla ekspozycji zblokowanej w  dwóch sektorach moc dawki 

wynosi 1,311 Gy/min. Średni czas terapii to od 30 minut do 100 

minut. Po zabiegu pacjent ma ściąganą ramę i po krótkiej obser-

wacji jest wypisywany do domu.

Efekty leczenia

Ustąpienie lub znaczące zmniejszenie dolegliwości bó-

lowych w  przypadku pierwotnej neuralgii uzyskuje się 

u  około 85% pacjentów po roku, u  ponad 60% po 5 latach  
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i u 45% po 10 latach od zabiegu. W przypadku innych rodzajów 

neuralgii nerwu trójdzielnego (neuralgia w  SM, po półpaścu, 

z  powodu konfliktu naczyniowo-nerwowego) skuteczność le-

czenia jest mniejsza.

W ośrodku Exira Gamma Knife w Katowicach od 2013 wyko-

nano 80 zabiegów na neuralgię nerwu trójdzielnego. Średnia 

wieku pacjentów wynosiła między 60 a  70 lat. Wyniki badania 

kontrolnego po pół roku od terapii GK zostały umieszczone w ta-

beli 1.

Tabela 1 Wyniki leczenia

Efekty leczenia
Skala 1-10 
bólu przed 
terapią GK

Skala 1-10 
bólu po 

terapii GK

Procentowa  
ilość  

pacjentów

Duża poprawa po leczeniu 
GK (brak bólu lub ból wystę-
puje bardzo rzadko, jest 
krótki i szybko ustępuje)

10-8 0-2 65%

Poprawa po leczeniu, ból 
jest zdecydowanie mniej-
szy, przyjmowane są leki 
w mniejszych ilościach 

10-8 2-4 15%

Minimalna poprawa bólu, 
mniejsze ilości leków 8-7 5-6 10%

Brak poprawy po leczeniu 
GK 8-7 8-6 5%

Poprawa po leczeniu GK,  
ale ból powrócił 10-9 9-8 5%

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski

Celem napromieniowania nie jest zniszczenie tkanki nerwowej 

ani wywołanie martwicy promieniotwórczej, która w odniesie-

niu do podrażnienia nerwu nie jest pożądana, a  z  kolei może 

prowadzić do dalszego pogorszenia bólu i  przejście do stanu 

zwanego „znieczuleniem dolorosa”. Wpływ napromieniania 

można porównać z wpływem mikrokompresji balonowej lub gli-

cerolizą w zwoju nerwu trójdzielnego. Prawda tego porównania 

pozostaje jednak niepewna. Procedura radiochirurgiczna jest 

wykonywana niezależnie od typu neuralgii. Rodzaj bólu jednak 

odgrywa ważną rolę we wskazaniu do procedury i oczekiwań na 

odpowiedź po leczeniu [3]. 
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Metodyka badania  
techniką tomografii komputerowej 

urn kremacyjnych (popielnic)
A methodology for computed tomography scanning  

of cremation urns 

Adrian Truszkiewicz1, Zuzanna Bober1, Aneta Wojtasik1, Łukasz Ożóg2, Joanna Rogóż3

1  Katedra Elektroradiologii, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 a, 35-310 Rzeszów, tel. +48 509 131 308, 
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2  Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Al. mjr. W. Kopisto 2 a, 35-310 Rzeszów
3  Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

Streszczenie

Prace archeologiczne czy antropologiczne wiążą się z  inge-

rencją w  badane obiekty. Dobitnym przykładem jest eks-

ploracja urn z przepalonymi kośćmi. Tomografia komputerowa 

pozwala stworzyć i zapisać cyfrowy obraz obiektu. Jego analiza 

daje z  kolei możliwość zaplanowania dalszego postępowania, 

w tym wypadku eksploracji popielnic. Celem pracy jest opraco-

wanie metodyki badania TK, urn kremacyjnych (popielnic) tar-

nobrzeskiej kultury łużyckiej zawierających przepalone szczątki 

ludzkie. Badanie przeprowadzono na zlecenie Instytutu Arche-

ologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Analiza uzyskanych danych 

pozwoliła opracować optymalne parametry będące podstawą 

do badania TK podobnych obiektów w przyszłości.

Słowa kluczowe: urny kremacyjne, pochówki ciałopalne, tomo-

grafia komputerowa, badania archeologiczne i antropologiczne, 

tarnobrzeska kultura łużycka, przepalone kości ludzkie

Abstract

Archaeological or anthropological work involves interfer-

ence in the objects studied. One clear example is the explo-

ration of urns with burnt bones. Computed tomography enables 

us to create and save digital images of the objects. Analysis of 

such images provides in turn an opportunity for planning the 

next steps - in this case, for the exploration of urns. The aim of 

this study was to draft a methodology of CT scanning of ciner-

ary urns of the Lusatian culture of Tarnobrzeg which contained 

burnt human remains. CT scans were performed upon the order 

of the Rzeszów University Institute of Archaeology. Analysis of 

the data obtained has enabled us to work out optimal parame-

ters for future CT scanning of similar objects.

Key words: cremation vessels, burnt burial, computed tomog-

raphy, archaeological and anthropological research, Lusatian 

culture of Tarnobrzeg, burnt human bones

Wprowadzenie

Tomografia komputerowa (TK) to metoda diagnostyki obrazo-

wej, która na dobre zadomowiła się w  medycynie. Pozwala na 

obrazowanie struktur ciała ludzkiego z  dużą rozdzielczością 

tkankową oraz z  przedstawieniem w  dowolnych rekonstruk-

cjach dwu- i trójwymiarowych. Z kolei technika wirtualnej endo-

skopii pozwala na przestrzenną, wirtualną penetrację wnętrza 

obiektu, umożliwiając uwidocznienie drożności kanałów. Sztan-

darowym przykładem wykorzystania tej metody, w  dziedzinie 

medycyny, jest obrazowanie w  technice wirtualnej endoskopii 

pozwalające na bezinwazyjne uwidocznienie wnętrza jelit, drze-

wa oskrzelowego, naczyń krwionośnych, zatok obocznych nosa 

bądź innych struktur ciała. Co bardzo istotne, w  tego rodzaju 

obrazowaniu istnieje możliwość „przejścia” przez najwęższe 

zwężenia, a nawet przez ewentualną przeszkodę znajdującą się 
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w obrazowanej przestrzeni. Wszystko to, przy submilimetrowej 

rozdzielczości skanowania, pozwala uchwycić bardzo drobne 

szczegóły badanego obiektu.

Nieinwazyjna technika TK ma także szerokie zastosowanie 

poza medycyną. Pozwala odpowiedzieć na pytania stawiane 

także w zakresie mechaniki czy też w badaniach materiałowych. 

Z  dobrodziejstw TK szeroko korzysta przemysł. Obszar analiz 

obejmuje m.in. defektoskopię, strukturę odlewów, badania 

jakości montażu podzespołów oraz struktury elektroniczne. 

TK pozwala więc na badania struktury materiałów, wykrywanie 

wtrąceń lub nieciągłości. Jest narzędziem nie do przecenienia 

jeśli chodzi o  wyznaczanie wymiarów struktur wewnętrznych, 

do których nie można zastosować innych metod pomiarowych 

z powodu braku dostępu do nich [1].

Od kilkudziesięciu lat tomografi a komputerowa stosowana 

jest do badań szczątków ludzkich. Z powodzeniem zastosowano 

ją w badaniach urn [2, 3]. W Polsce w latach 1995-2000 prowa-

dzony był ważny program badania mumii egipskich ze zbiorów 

muzeów polskich [7-12]. Dodać należy, iż badania te były jednymi 

z pierwszych, w których stosowano tak nowoczesne jak na ów-

czesne czasy techniki trójwymiarowej rekonstrukcji czy wirtual-

nej endoskopii. Wówczas to po raz pierwszy dokonano próby od-

tworzenia twarzy tylko na podstawie obrazów bez dokonywania 

rozwijania obiektów. Inne badania z zastosowaniem tomografi i 

komputerowej mumii prezentowane są w pracach [5, 6].

Cel

Celem pracy jest przedstawienie metodyki badania TK, urn (po-

pielnic) zawierających przepalone szczątki ludzkie.

Materiał

Wykonano badania TK 5 urn (nr 49, 50, 51, 52, 53 – stosowane 

w  pracy nazewnictwo obiektów jest zgodne z  oznaczeniami 

nadawanymi obiektom w trakcie prac wykopaliskowych) zawie-

rających przepalone ludzkie szczątki kostne. Odkryto je w 2015 

roku, w czasie czwartego sezonu badań archeologicznych na sta-

nowisku nr 6 w Dębinie (powiat łańcucki, województwo podkar-

packie). Zespoły grobowe należy łączyć z  I  fazą tarnobrzeskiej 

kultury łużyckiej [14]. Badaniami archeologicznymi kierowali 

prof. dr hab. Sylwester Czopek i dr Katarzyna Trybała-Zawiślak 

(Zakład Archeologii Protohistorycznej, Instytut Archeologii UR). 

Eksplorację popielnic i analizę kości przeprowadziła antropolog 

dr Joanna Rogóż (Zakład Nauk Przyrodniczych i  Archeometrii, 

Instytut Archeologii UR) po zakończeniu prac terenowych.

Metoda

Badania obrazowe zostały wykonane przy użyciu skanera tomo-

grafi i komputerowej Optima CT520 (GE Healthcare) zainstalo-

wanego w  Pracowni Tomografi i Komputerowej Laboratorium 

Badań Ośrodkowego Układu Nerwowego i  Kręgosłupa działa-

jącego w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyj-

nych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do badania wykorzystano 

dwa standardowe protokoły – do badania głowy oraz do ba-

dania brzucha. W trakcie skanowania dokonywano modyfi kacji 

standardowych protokołów, zmieniając napięcie anodowe, na-

tężenie w obwodzie żarzenia, grubości warstw oraz również typ 

rekonstrukcji. Następnie oceniano otrzymane obrazy. Po wyko-

naniu badań tomografi cznych urny zostały poddane eksplora-

cji. Zawierały konglomerat sedymentu, przepalonych ułamków 

kostnych, szczątków korzeni roślin oraz ceramiki. Porównywano 

zawartość urn z obrazami TK.

Wyniki

Aby uzyskać optymalne parametry, dobierano kolejno parame-

try wchodzące w skład protokołu badania. Następnie porówna-

no otrzymane obrazy skanowania urny uzyskane przy różnych 

parametrach akwizycyjnych (Rys. 1), tak aby ustalić, jakie para-

metry pozwolą uzyskać jak najlepszą jakość.

Rys. 1 Porównanie obrazów tej samej warstwy badanego obiektu (urna nr 50) otrzy-

manych przy zastosowaniu różnych parametrów skanowania (zastosowano tzw. 

okno o szerokości 3870 j .H. i o środku 1470 j.H.)

Źródło: Opracowanie własne.

Badania przeprowadzono dla 4 napięć anodowych dostęp-

nych w protokołach skanera, tj. 80 kV, 100 kV, 120 kV oraz 140 

kV. Zdecydowanie najgorszy obraz uzyskano dla najniższego na-

pięcia. Jest to związane z wysokim tłumieniem promieniowania 

rentgenowskiego w badanym obiekcie i niską wartością energii 

wiązki. Dla wyższych napięć, począwszy od 100 kV, jakość ob-

razu ulegała znacznej poprawie. Podsumowując, należy stwier-

dzić, iż korzystniej jest wykonywać badania urn przy napięciu 

powyżej 100 kV. Trzeba zwrócić uwagę, że wymóg zwiększania 

wartości napięcia wzrasta ze wzrostem wielkości obiektu. Warto 
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przy tym zauważyć, że badane obiekty posiadały średnicę mak-

symalną porównywalną ze średnicą ciała człowieka, natomiast 

miały gęstość wielokrotnie wyższą niż gęstość tkanek miękkich. 

Ten właśnie czynnik jest odpowiedzialny za konieczność zwięk-

szenia energii wiązki. Na podstawie prób uznano wartość 140 kV 

za optymalną. 

 Prąd stosowany w  badaniu był wynikiem automatycznego 

jego doboru przez system tomografu komputerowego. Biorąc 

pod uwagę charakter obiektów, stwierdzono, iż zwiększenie 

wartości prądu znacznie poprawia jakość otrzymywanych obra-

zów. Zakres optymalnych wartości mA wynosił 115-255. 

Należy stwierdzić, że stosowanie warstwy o grubości 2,5 mm 

dało obraz niskiej jakości, z niewielką liczbą szczegółów. Badania 

tak wykonane mogą być akceptowane jedynie do ogólnej oceny 

zawartości urn. Pozwalały przy tym na oszczędniejsze wykorzy-

stanie lampy rtg w aparacie TK. Zmniejszanie grubości warstwy 

zaowocowało poprawą rozdzielczości przestrzennej. Miało to 

znaczenie w  przypadku wykonania rekonstrukcji wolumetrycz-

nych znajdujących się wewnątrz obiektów. Optymalna okazała 

się grubość warstwy 0,625 mm.

Oprócz zmian napięcia, natężenia prądu i  grubości warstw 

z otrzymanych surowych danych tzw. raw data, rekonstruowa-

no obrazy z  wykorzystaniem algorytmów BONE, BONEPLUS, 

DETAIL, STANDARD oraz EDGE. Rekonstrukcja z zastosowaniem 

algorytmu EGDE powodowała dużą ziarnistość obrazu, przez 

co był on gorszy od otrzymanych z zastosowaniem pozostałych 

algorytmów. Najlepsze obrazy uzyskano przy użyciu algorytmu 

BONEPLUS, co – w połączeniu ze zwiększeniem prądu anody – 

dodatnio wpłynęło na uwydatnienie szczegółów obrazu.

Po próbnych skanowaniach jako optymalne ustalono nastę-

pujące parametry, które stosowano w dalszych badaniach (Ta-

bela 1):

 – napięcie – 140 kV, 

 – wartość prądu lampy RTG w zakresie 115-255 mA,

 – grubość warstwy 0,625,

 – rekonstrukcja obrazów w trybie BONEPLUS.

Tabela 1 Zestawienie wybranych parametrów skanowania

Obraz Napięcie
[kV]

Prąd lampy
 [mA]

Grubość warstwy
[mm]

Rodzaj  
rekonstrukcji

Rys. 1a 140 255 1,25 STANDARD

Rys. 1b 140 255 0,625 BONEPLUS

Rys. 1c 140 115 0,625 STANDARD

Rys. 1d 140 115 0,625 DETAIL

Źródło: Opracowanie własne.

Opracowując optymalne parametry badania TK, dokonano 

analizy grubości badanych obiektów. W  tym celu, na uzyska-

nych skanach, przeprowadzono pomiary geometryczne ścianek 

wszystkich pięciu naczyń. Pomiarów dokonywano w środkowej 

części wysokości na dystansie ok. 15 mm. Dla każdej popielnicy 

wykonano ok. 40 pomiarów grubości ścianki, po czym dokonano 

obliczenia wartości średniej. Wyniki prezentują się następująco: 

Popielnica nr 50 – 8,5 mm; Popielnica nr 49 – 8,7 mm; Popielnica 

nr 69 – 10,6 mm; Popielnica nr 52 – 11,6 mm; Popielnica nr 51 – 

12,0 mm.

Stwierdzono, że zawartość urn charakteryzuje wysoki współ-

czynnik osłabienia promieniowania rentgenowskiego – dużo 

większy niż ciało człowieka. Analizując poszczególne elementy 

zawartości, określono ich gęstość (stopień osłabienia) w  jed-

nostkach Hounsfielda ( j.H.). Wyniki zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2 Gęstości poszczególnych frakcji znajdujących się w badanych urnach [ j. H.]

Lp. Badana frakcja Średnia gęstość  
[j.H.]

Parametry okna  
obrazowania *

1 Przepalona kość  
– część zbita

>1800 L-1800 W-300

2 Przepalona kość  
– część gąbczasta

-300 ÷ 0 L-500 W-4500

3 Materiał mineralny  
(popiół, sedyment)

800÷1100 L-800 W-3000

4 Naczynia gliniane 1200÷1500 L-1000 W-2800

 * L – szerokość okna, W – środek okna

Źródło: Opracowanie własne.

Podstawowe obrazy uzyskane ze skanowania urn to przekroje 

poprzeczne (aksjalne). Pozwalają uwidocznić rozkawałkowane 

kości zarówno z komponentą warstwy zbitej, jak również istoty 

gąbczastej. Wykorzystanie obrazowania wolumetrycznego (re-

konstrukcje 3D) oraz wybór zakresu jednostek Hounsfielda po-

zwala na obrazowanie oddzielnie różnych frakcji badanej urny. 

Możliwości te przedstawiają obrazy na rysunku 2. Dla przykładu 

– rysunek 2a obrazuje rekonstrukcję wolumetryczną samej urny. 

Na rysunku 2b pokazano przekrój urny w rekonstrukcji wolume-

trycznej z  kodowaniem barwnym gęstości obiektu z  pominię-

ciem sedymentu oraz szczątków roślinnych.

Porównując różną liczbę odłamów kostnych w  poszczegól-

nych naczyniach poddanych badaniu, wysnuć można wniosek, 

iż do urn nie wkładano wszystkich kości oraz że rozmiar i upa-

kowanie fragmentów były zróżnicowane. Na rysunku 2c, w  re-

konstrukcji wolumetrycznej, uwidoczniono część frakcji kostnej 

o gęstości powyżej 2000 j.H. Dobrze uwidocznione fragmenty 

trzonów kości długich kończyn wykazują pęknięcia o zróżnico-

wanym zakresie. Odłamy kostne były bardzo ściśle upakowane 

wewnątrz urn, co pozwala przypuszczać, że uczyniono to po 

rozkawałkowaniu kości. Na rysunku 2c zwraca uwagę większy 

fragment kostny o długości 143 mm. 

Na rysunku 2d zobrazowano zawartość urny z  pominięciem 

frakcji sedymentu oraz jej samej. Obraz ukazuje kości otoczone 

szczątkami roślin, które wniknęły do wnętrza popielnicy. 

Możliwość dokładnej analizy ułożenia kości przedstawia także 

rysunek 3. W górnej części urny uwidoczniono ułożone kości mó-

zgoczaszki. Kości ciemieniowa i czołowa zostały złożone w urnie 

najprawdopodobniej w całości, a z czasem uległy one rozkawał-

kowaniu, tworząc niejako naturalne zamknięcie zawartości urny 

od góry.
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tomografi cznego względem obiektów archeologicznych będą-

cych przedmiotem analizy. Badania popielnic tarnobrzeskiej kul-

tury łużyckiej w pełni korespondują i potwierdzają metodykę ob-

razowania urn z wcześniejszymi doniesieniami w tym zakresie. Już 

pierwsze oględziny uzyskanych obrazów tomografi cznych ukierun-

kowały eksplorację w sposób umożliwiający pozyskanie niektórych 

kości (Rys. 2c) w  możliwie nienaruszonym stanie oraz w  sposób 

pozwalający na odtworzenia ich wymiarów geometrycznych. Bez 

uprzedniej wiedzy o  strukturze wewnętrznej obiektu archeolo-

gicznego (w tym przypadku wypełnienia popielnicy) byłoby bardzo 

utrudnione lub wręcz niemożliwe. 

Wnioski 

W wyniku przeprowadzonej pracy uzyskano optymalne parame-

try pozwalające na wykonywanie wiarygodnych badań TK urn 

kremacyjnych (popielnic). 
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Dyskusja

Tomografi a komputerowa jest doskonałym narzędziem do wstęp-

nych badań znalezisk archeologicznych, w  tym przypadku urn. 

Uzyskane obrazy pozwalają na prowadzenie eksploracji naczyń 

w sposób ukierunkowany. Z kolei eksploracja urn powoduje nieod-

wracalne zmiany tych obiektów. Przywrócenie ich do stanu począt-

kowego jest niemożliwe, dlatego też możliwość pozyskania i archi-

wizacji cyfrowego obrazu badanego obiektu jest bezcenna. Aby 

jednak w pełni skorzystać z możliwości, jakie daje badanie TK, ko-

nieczny jest dobór optymalnych parametrów. Było to celem przed-

stawionej pracy. Uzyskane przez autorów wyniki są zgodne z  re-

zultatami podobnych prac [2, 3, 13]. We wszystkich wymienionych 

publikacjach autorzy stosowali napięcie anodowe co najmniej 120 

kV i wyższe. Wartość prądu lampy wahał się w granicach od 30,0 

mA [13] do 169,5 mA [3]. Autorzy prac [3, 13] zaprezentowali trój-

wymiarowe rekonstrukcje szczątków znajdujących się wewnątrz 

naczyń, przez co potwierdzili ogromne możliwości obrazowania 

Rys. 2 Urna nr 50 w badaniu TK

a) Rekonstrukcja wolumetryczna urny, b) przekrój rekonstrukcji wolumetrycznej z ko-

dowaniem barwnym obrazowanych gęstości, c) frakcja kostna o  gęstości powyżej 

1800 j.H. (dla lepszego obrazowania usunięto obraz urny), d) frakcja kostna (powyżej 

1800 j.H.) oraz frakcja odpowiadająca szczątkom roślinnym (-1000 ÷ -700 j.H.) 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Porównanie zdjęcia (po lewej) urny nr 50 wykonane podczas eksploracji oraz 

rekonstrukcji trójwymiarowej TK tego samego obszaru (po prawej)

Źródło: zdjęcie po stronie lewej - zbiory Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, dr Joanna Rogóż; zdjęcie po stronie prawej - opracowanie własne.
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•	 Zdalna	aktualizacja	oprogramowania	RadiCS
•	 Gwarancja	bezpieczeństwa
•	 Kompatybilność	z	monitorami	innymi	niż	RadiForce
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kontrolą jakości monitorów używanych w systemach PACS, HIS 

i RIS szpitala. Odciąża to administratorów i fi zyków medycznych, 

obniżając koszty związane z kontrolą jakości i utrzymaniem 

monitorów w ciągłej pracy. RadiNET®Pro informuje o każdej 

zmianie ustawień monitorów, wysyłając natychmiastowe po-

wiadomienie e-mailem do osoby odpowiedzialnej za kontrolę 

jakości w szpitalu tak, aby jak najszybciej mogła zareagować. Za-

rządzanie oprogramowaniem RadiNET® Pro odbywa się przez 

przeglądarkę WEB z dowolnego miejsca w wewnętrznej sieci 

szpitalnej. Dzięki niemu można centralnie zarządzać wszystkimi 

monitorami podłączonymi do komputerów z zainstalowanym 

Problemy z kontrolą jakości 
monitorów w szpitalu – 
rozwiąże RadiNET® Pro

Jan Siwek

ALSTOR Sp.j., ul. Wenecka 12, Warszawa, tel. +48 22 510 24 00, www.alstor.pl

oprogramowaniem RadiCS w danej sieci. Dzięki hierarchizacji 

użytkowników można przydzielić każdemu odpowiedni zestaw 

uprawnień. Zadania kontroli jakości, takie jak testy akceptacyj-

ne i kalibracja, przy użyciu wbudowanego czujnika w monitor 

można wykonywać zdalnie. Tego typu rozwiązanie pozwala na 

zdalny audyt, wgląd do historii ustawień monitora lub nawet 

zmienić ustawienia kilku tysięcy monitorów zarówno medycz-

nych, jak i niemedycznych. Generowanie ra portów, prognoza 

konieczności wymiany monitorów czy kompatybilność z innymi 

monitorami medycznymi niż serii RadiForce czynią to narzędzie 

pomocnym i ekonomicznie uzasadnionym w działach kontroli ja-

kości sprzętu medycznego. 
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Wprowadzenie

Całopolowy elektroretinogram (ERG) stanowi zapis zsumowanej od-

powiedzi elektrycznej z zewnętrznej warstwy siatkówki otrzymanej 

przy stymulacji bodźcem świetlnym typu flash. Na rycinie 1 przed-

stawiono schemat pozyskiwania sygnału podczas badania ERG oraz 

przykładowe odpowiedzi w części skotopowej i fotopowej.

Badanie elektrofizjologiczne  
gałki ocznej – elektroretinografia

Anna Kowalik1, Dorota Wojtusik2, Agnieszka Siennicka1, Piotr Fryczkowski1

1 Przychodnia i Szpital Okulistyczny Retina, ul. Gimnazjalna 1, 01-364 Warszawa, tel. +48 +48 22 664 44 33, e-mail: a.kowalik@retina.pl
2 Specjalistyczne Centrum Okulistyczne OCU SERVICE, ul. Kościelna 26/1, 60-538 Poznań

Rys. 1 Schemat pozyskiwania odpowiedzi w przypadku badania ERG oraz zapis po-

szczególnych kroków

Źródło: Byron L. Lam: Electrophysiology of Vision Clinical Testing and Applications, 

2005.

Elektroretinografia została odkryta w oczach zwierzęcych w po-

łowie 1800 roku, natomiast u ludzi datuje się na 1920 rok. Kliniczne 

zastosowanie ERG rozpoczyna się w 1940 roku, natomiast w 1989 

roku opracowano pierwsze kliniczne standardy przez ISCEV (Inter-

national Society for Clinical Electrophysiology of Vision). Standardy 

te są sprawdzane i dostosowywane do wymagań rozwoju diagno-

styki. Elektroretinografia stanowi niezwykle ważne i cenne bada-

nie diagnostyczne u wielu pacjentów okulistycznych.

Metodyka wykonania badania 
– standardy ISCEV

Wymagania technologiczne

Rozpraszanie światła

Dla zapewnienia równomiernej stymulacji świetlnej całego pola 

widzenia pacjenta należy zastosować stymulację całopolową 

(ganzfeld). Zwykle stosuje się do tego kopułę lub tzw. czaszę. 

Należy zapewnić punkt fiksacji. Fiksacja powinna być kontrolo-

wana poprzez zastosowanie podglądu, co jest możliwe poprzez 

użycie lampy na podczerwień.

Na producentach i  użytkownikach spoczywa obowiązek 

sprawdzenia, czy stymulacja spełnia wymagania normy w  peł-

nym zakresie [3].

Elektrody

Badanie ERG wykonuje się za pomocą tzw. elektrod rogówko-

wych. Dostępnych mamy kilka typów takich elektrod, każda 

z nich ma swoje zalety i wady, które przedstawione są w tabeli 

nr 1. Do najczęściej używanych należą elektrody nitkowe Daw-

son-Trick-Litzkow (DTL) [1]. Przed założeniem elektrod zalecane 

jest znieczulenie oka pacjenta poprzez podanie kropli, zakłada-

ne są one bezpośrednio na powierzchnię rogówki oka. Dodatko-

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

umieszczane w kącikach oczu okolicy skroniowej oraz uziemiają-

ce, zakładane na czole lub uchu osoby badanej [5].
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Rys. 2 Schemat rozmieszczenia elektrod (ERG)

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

Tabela 1 Rodzaje elektrod – zestawienie

Elektroda Typ Zalety Wady

Burian-Allen Elektroda
nagałkowa z pokrywką

Elektroda dwubiegunowa ze zintegrowanymi 
elektrodami czynną i referencyjną, wziernik 
redukuje artefakty związane z mruganiem

Słabo tolerowana przez niektórych pacjentów, obraz 
jest rozmazany

DTL (Dawson-Trick-
-Litzkow)

Nitkowa nagałkowa, 
umieszczana pod 
dolną powieką

Wysoce tolerowana przez pacjentów
Niska zmienność amplitudy sygnału, zapewnia 
wyraźne widzenie

Może ulegać przesunięciom,
brak wziernika pozwala na swobodne mruganie, które 
zaburza rejestrację zapisu

Gold-foil Złota folia umieszcza-
na pod powieką

Wysoce tolerowana przez pacjentów, zapewnia 
wyraźne widzenie

Duże ryzyko artefaktów, duża ruchomość

Jet Soczewka kontaktowa 
z elektrodą

Jednorazowe, pakowane sterylnie Duże ryzyko wysunięcia elektrody w trakcie badania, 
obraz rozmazany, brak wziernika pozwala na swobod-
ne mruganie, które zaburza rejestrację zapisu

Goldlens Elektroda
nagałkowa z pokrywką

Wziernik redukuje artefakty związane z mru-
ganiem, wbudowana elektroda referencyjna

Ograniczony dostęp, bardziej niekomfortowa dla 
pacjentów od Burian-Allen

Źródło: [1].

Preekspozycja na światło

Bezpośrednio przed badaniem ERG powinno unikać się wykony-

wania badań diagnostycznych wykorzystujących silne oświetle-

nie, takich jak: angiografia fluoresceinowa czy badanie dna oka 

(oftalmoskopia). Jeśli te badania zostały wykonane, zalecany 

jest co najmniej 30-minutowy odpoczynek w zwykłym oświetle-

niu przed rozpoczęciem badania ERG [3].

Przebieg badania

Do wykonania badania niezbędna jest czasza ganzfeld, która za-

pewnia stymulację całej siatkówki.

Źrenica powinna być rozszerzona przez podanie kropli, ponie-

waż wąska źrenica zredukowałaby zasięg docierania bodźca do 

siatkówki, a co za tym idzie – prawidłowe zareje-

strowanie odpowiedzi ERG. Do badania wykorzy-

stuje się elektrody rogówkowe (nitkowe – DTL), 

umieszczane na powierzchni rogówki po znieczu-

leniu oka. Dodatkowo stosuje się elektrody skór-

ne kubkowe: bierne (odniesienia) umieszczane 

w kącikach oczu okolicy skroniowej oraz uziemia-

jące, zakładane na czole lub uchu osoby badanej 

[5]. Badanie poprzedzone jest preadaptacją – 20 

minut adaptacji nocnej przed badaniem systemu 

pręcikowego oraz 10 minut adaptacji dziennej 

przed zapisem odpowiedzi czopkowych.

Rys. 3 Różne rodzaje elektrod rogówkowych stosowanych do wykonania ERG

Źródło: http://ww3.onvacations.co/erg-eye-test/.

Standardy ISCEV – krzywe odpowiedzi

Według obecnie obowiązujących zaleceń ISCEV badanie całopo-

lowego ERG powinno być przeprowadzone w  sześciu krokach. 

Pierwszy krok prezentuje odpowiedź pręcikową, która wywoła-

na jest przez przyciemnione białe błyski o niskiej intensywności 

– 25 dB, w porównaniu z błyskiem standardowym [1, 2]. Następ-

nym krokiem jest tzw. odpowiedź łączona: czopkowo-pręcikowa 

wywoływana standardowym białym błyskiem. Taki sam rodzaj 

bodźca wykorzystywany jest w trakcie wywoływania potencja-

łów oscylacyjnych (krok trzeci i czwarty).

Dla uzyskania czystych odpowiedzi czopkowych należy użyć 

bodźca świetlnego wysokiej intensywności – 0 d oraz wysokiej 

częstotliwości 30 Hz [2]. Od 2008 roku rekomendowane jest wy-

konywanie dwóch testów w adaptacji dziennej.

Rys. 4 Wykresy sześciu podstawowych zapisów ERG wg standardu ISCEV

Źródło: [3].
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Zapisy ERG według standardów:

1) 0.01 ERG w adaptacji nocnej (odpowiedź pręcikowa);

2) 3.0 ERG w adaptacji nocnej (tzw. odpowiedź łączona: czop-

kowo-pręcikowa);

3) 3.0 ERG w  adaptacji nocnej (potencjały oscylacyjne, od-

zwierciedlające funkcję fotoreceptorów);

4) potencjały oscylacyjne w  adaptacji nocnej (pochodzące 

głównie z komórek amakrynowych);

5) 10.0 ERG w adaptacji dziennej (odpowiedź czopkowa, zdo-

minowana przez te receptory),

6) 30 Hz migoczący ERG w adaptacji dziennej (odpowiedź syste-

mu czopkowego na migoczący bodziec świetlny „flicker”) [5].

Zapis ERG

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

stawie pomiaru potencjału czynnościowego, zmierzonego za 

pomocą elektrod rogówkowych. Składowe zapisu stanowią wy-

chylenia dodatnie oraz ujemne, które graficznie odzwierciedla-

ją czynność bioelektryczną różnych części siatkówki. Fala a jest 

wynikiem hiperpolaryzacji zewnętrznych członów fotorecep-

torów siatkówki, tj. czopków i pręcików, na wykresie widoczna 

jako pierwsze ujemne wychylenie. Fala a pojawia się natychmiast 

po zadziałaniu bodźca świetlnego, kończy się pojawieniem fali 

b. Fala b  ma swoje źródło w  warstwie jądrzastej wewnętrznej 

siatkówki (komórki dwubiegunowe i  komórki Müllera) stanowi 

dodatnie wychylenie. Fala c związana jest z hiperpolaryzacją ko-

mórek nabłonka barwnikowego (RPE) i  komórek Müllera. Jest 

późną pozytywną odpowiedzią, jej szczyt pojawia się od 2-10 

s po zadziałaniu bodźca [5].

W tabeli 2 przedstawiono anatomiczne pochodzenie różnych 

potencjałów ERG oraz metody ich rejestracji.

Tabela 2 Anatomiczne pochodzenie różnych potencjałów ERG oraz metody ich re-

jestracji

Anatomia Potencjał Rodzaj testu

Czopkowy segment zewnętrzny Fala a czopkowa ERG fotopowe

Pręcikowy segment zewnętrzny Fala a pręcikowa ERG skotopowe

Komórki dwubiegunowe  
(bipolarne)

Fala b czopkowa ERG fotopowe

Komórki glejowe Müllera Czopkowa  
i pręcikowa fala b

ERG fotopowe  
i skotopowe

Warstwa splotowa wewnętrzna  
i komórki amakrynowe

Potencjały  
oscylacyjne

Skotopowe ERG ze 
specjalnym filtrem

Źródło: Kurs elektrofizjologia narządu wzroku, Poznań 6-7.11.2009. 

Tabela 3 Rodzaje zapisów ERG

Rodzaj zapisu ERG Opis

Prawidłowy Amplituda fali a niższa niż fali b

Subnormalny Redukcja amplitudy fali a i b

Nadnormalny Amplitudy fali a i b powyżej normy

Wygaszony ERG nieobecny

Negatywny Fala a prawidłowa, redukcja fali b

Źródło: Opracowanie własne.

Amplituda i latencja

Dla zapisów uzyskanych w  objętych protokołem klinicznym 

poszczególnych testach dokonuje się pomiarów amplitud fal 

a  i  b oraz ich czasów kulminacji (implicit time). Czas kulminacji 

mierzony jest od początku zadziałania bodźca do wystąpienia 

szczytu (piku).

Rys. 5 Schematyczna budowa siatkówki oka z pokazaniem komórkowego źródła składowych 

morfologicznych sygnału

Źródło: http://www.okulistyka.com.pl/_okulistyka/edu/34.pdf.
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Trudności w wykonaniu badania 
mogące wpłynąć na wynik

Niezależnie od stosowanych w danej pracowni elektrod bardzo 

istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na rejestrację badania 

jest słaby kontakt elektrody. Istotne jest również, aby przez cały 

czas trwania badania kontrolować poprawne przyleganie elek-

trod DTL i skórnych, które ze względu na swoje położenie (kąciki 

oczu) mogą ulec odklejeniu. Warto więc dodatkowo zabezpie-

czyć plastrem, co uniemożliwi ich przesunięcie w  przypadku 

nadmiernego łzawienia lub pocierania oczu [6].

Impedancja

Parametrem pozwalającym kontrolowanie prawidłowego uło-

żenia oraz kontaktu elektrod jest impedancja. Impedancja jest 

stosunkiem mierzonego napięcia pomiędzy elektrodą a elektro-

dą uziemiającą z uwzględnieniem prądu wejściowego.

Mierzona jest ona w  Omach [Ω] i  nie powinna przekraczać 

wartości 5 Ω dla każdej z elektrod.

Wskazania

Badanie elektrofizjologiczne ERG ma na celu określenie odpo-

wiedzi fotoreceptorów siatkówki, a mówiąc bardziej szczegóło-

wo, ocenić funkcje czopków i pręcików.

Wśród wskazań do badania ERG możemy wyróżnić:

 – wrodzone dysfunkcje siatkówki,

 – wrodzone dystrofie plamkowe, np. dystrofia plamkowa Star-

gardta,

 – dystrofie czopkowe lub pręcikowo-czopkowe,

 – wrodzona stacjonarna ślepota nocna (CSNB – Congenital 

Stationary Night Blindness),

 – dystrofie siatkówkowo-naczyniówkowe,

 – dystrofie nabłonka receptorowego – zwyrodnienia tapeto-

retinalne, jak np. RP (Retinitis Pigmentosa),

 – wrodzone zmiany szklistkowo-siatkówkowe,

 – zmiany elektrofizjologiczne w  przebiegu procesów zapal-

nych,

 – retinopatie spowodowane reakcjami immunologicznymi,

 – zaburzenia krążenia,

 – zatrucia, np.: alkohol metylowy – metanol,

 – niedobór witaminy A,

 – jaskra,

 – inne.

Zakończenie

Badanie ERG jest badaniem o dużym znaczeniu w procesie dia-

gnostycznym w  okulistyce, zwłaszcza dla chorób związanych 

z siatkówką. Na prawidłowy przebieg badania ma wpływ wiele 

czynników związanych z aparaturą i otoczeniem zewnętrznym, 

jak i  z  samym pacjentem: oczopląs, nadmierne ruchy gałek 

ocznych, napięcia mięśniowe. Niezwykle ważna jest znajomość 

wszelkich aspektów mogących wpływać na prawidłowy do in-

terpretacji przez lekarza zapis. Należy pamiętać, iż nie zawsze 

to, że otrzymamy prawidłowy wynik zapisu krzywej ERG, jest 

adekwatne do obrazu klinicznego. Osoba wykonująca i przygo-

towująca badanie ERG powinna znać zasady analizy i interpreta-

cji zapisanego sygnału oraz przygotowania do analizy klinicznej 

przez lekarza. 
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Rys. 6 Krzywa odpowiedzi ERG. Fala a jest wynikiem hiperpolaryzacji zewnętrznych czło-

nów fotoreceptorów siatkówki, tj. czopków i pręcików.  Fala b ma swoje źródło w war-

stwie jądrzastej wewnętrznej siatkówki (komórki dwubiegunowe i  komórki Müllera).

Źródło: https://www.dovepress.com/electroretinographic-modifications-induced-by-

-agomelatine-a-novel-aven-peer-reviewed-fulltext-article-NDT.
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Wprowadzenie

Kość żuchwy jest jedną z najczęściej łamanych kości ludzkiego or-

ganizmu, a w obrębie twarzoczaszki co trzecie złamanie dotyczy 

właśnie tej kości. Jej wyeksponowanie i  brak naturalnych osłon 

sprawia, że w momencie urazu twarzoczaszki to właśnie żuchwa 

stanowi pierwszą linię obrony, która kumuluje dużą część energii. 

Efektem takich urazów może być dekohezja materiału kostnego 

żuchwy lub destabilizacja jej położenia. Efekty te mogą wystę-

pować zarówno łącznie, jak i  rozdzielnie. Ze względu na udział 

żuchwy w  procesach komunikacji, odżywiania i  oddychania jest 

niezmiernie istotnym przeprowadzenie korekcji w  taki sposób, 

aby utracone funkcje zostały odzyskane w możliwie największym 

stopniu. Nie bez znaczenia jest również efekt kosmetyczny, który 

w dużej mierze rzutuje na późniejsze życie pacjenta [1-3].

Obecny rozwój techniki pozwala na prowadzenie zabie-

gów w  obrębie twarzoczaszki z  wykorzystaniem chirurgii 

małoinwazyjnej w oparciu o zastosowanie implantów w postaci 

płytek stabilizacyjnych. Zróżnicowanie kształtów i  rozmiarów 

pozwala na właściwy dobór implantu do indywidualnych po-

trzeb pacjenta.

W zakresie przeprowadzonej analizy opracowano modele nu-

meryczne kości żuchwy wraz ze złamaniem oraz dwa warianty 

stabilizacji: jedno- i dwupłytkowy.

Model numeryczny

Model kości żuchwy oraz zębów (Rys. 1) opracowano na pod-

stawie modeli geometrycznych pochodzących z  bazy Body-

Parts3D/Anatomography [4]. Model względem pierwowzoru 

poddano wygładzeniu, a  następnie pomiędzy zębami trzono-

wymi wprowadzono szczelinę złamania, symulując w ten spo-

sób proste, pozbawione odłamów przerwanie ciągłości tkanki 

kostnej.

Złamanie kości żuchwy  
– porównanie numeryczne  
wariantów stabilizacyjnych

Jakub J. Słowiński

Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław, tel.: +48 320 47 83,

e-mail: jakub.slowinski@pwr.edu.pl

Rys. 1 Model geometryczny kości żuchwy

Źródło: Opracowanie własne.
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Modele płytek stabilizacyjnych opracowano na podstawie da-

nych katalogowych fi rmy Synthes. Dla zadanego typu złamania 

wybrano 2 warianty (Rys. 2) stabilizacji płytkami Synthes CMF. 

Pierwszy wariant składał się z dwóch płytek: mniejszej, o całkowi-

tej długości 29,2 mm i grubości 1 mm z 4 wkrętami oraz większej, 

o całkowitej długości 43 mm i grubości 1,25 mm z 6 wkrętami. Drugi 

wariant to płytka o grubości 1,25 mm, która składała się z dwóch ra-

mion o długościach 48 mm i 35 mm ułożonych względem siebie pod 

kątem 130°. Wszystkie wkręty miały 2 mm średnicy i 6 mm długości.

modele obciążeń (Rys. 3), w  których siła działała pionowo od 

góry, w pierwszym modelu na dwa siekacze, a w drugim na zęby 

trzonowe po obu stronach żuchwy. W przypadku pierwszym sy-

mulowana była czynność gryzienia, natomiast w  drugim żucia. 

Odpowiednio, na siekacze założona została siła o wartości 188 

N, a na zęby trzonowe siła o wartości 323 N [9, 10].

Ostatecznie w  obliczeniach wykorzystano 4 warianty ukła-

du implant-kość: 2 przypadki stabilizacji i 2 przypadki obciąże-

nia. W  ramach przeprowadzonej analizy przyjęto także pewne 

uproszczenia związane z geometrią modelu w obrębie wkrętów 

kostnych i  połączenia wkręt-kość. Przyjęto, że wkręty kostne 

modelowane będą jako gładkie walce fazowane na końcu, a kon-

takt między wkrętami a  kością oraz wkrętami a  płytką stabili-

zacyjną zostanie określony jako kontakt typu bonded (kontakt 

sklejony).

Dyskretyzację modelu przeprowadzono z  wykorzystaniem 

20-węzłowych elementów wyższego rzędu (elementy sześcien-

ne), dzięki czemu możliwe było odtworzenie warstwy tkanki 

kostnej zbitej i gąbczastej. Grubość tkanki kostnej zbitej została 

ustalona globalnie dla całego modelu na poziomie 2 ± 0,5 mm 

w  zależności od rozmiaru elementu. W  modelu uwzględnio-

no zagęszczenie elementów wokół otworów oraz w  rejonach 

znacznej zmiany kierunku powierzchni. Dla objętości zębów, ze 

względu na skomplikowanie powierzchni, zastosowano podział 

z wykorzystaniem elementu czworościennego wyższego rzędu 

o dziesięciu węzłach (Rys. 4).

Właściwości materiałowe przyjęto dla elementów modelu 

zgodnie z danymi z tabeli 1. Dla całości modelu przyjęto liniowy, 

izotropowy charakter wykorzystanych podczas analizy materia-

łów. W przypadku uzębienia przyjęto, że każdy z zębów jest jed-

nolitą bryłą zbudowaną z materiału o charakterystyce typowej 

dla szkliwa.

Tabela 1 Właściwości materiałowe 

Ma teriał Moduł Younga 
[MPa]

Współczynnik 
Poissona [-]

kość gąbczasta 450 0,42

kość korowa 18000 0,30

szkliwo 40000 0,31

stop tytanu 105000 0,34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5-8].

Model zamocowano w miejscach przyczepu mięśni odpowie-

dzialnych za funkcjonowanie narządu żucia, pominięto jednak 

mięsień skrzydłowy przyśrodkowy (Rys. 3). Przyjęte zostały dwa 

Rys. 2 Warianty stabilizacji złamania: wariant I, dwupłytkowy (po lewej) i wariant II, jednopłytkowy 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3 Warunki brzegowe: zamocowanie modelu (po lewej): A – przyczep mięśnia żwacza, B – przyczep mięśnia skroniowego, C – przyczep mięśnia skrzydłowego oraz dwa warianty obciążenia 

modelu: na siekacze (środek) i na zęby trzonowe (po prawej)

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 4 Fragment modelu poddanego dyskretyzacji, w prawym rogu fragment mode-

lu z siatką tetraedryczną w objętości zębów 

Źródło: Opracowanie własne.
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Wy niki

W efekcie przeprowadzonych obliczeń uzyskane zostały rozkła-

dy przemieszczeń i naprężeń w modelu kości oraz implantu. 

Pr zemieszczenia

Podczas symulacji gryzienia największe przemieszczenia od-

notowano w kierunku Z w obszarze siekaczy, do których przy-

łożone było obciążenie (Rys. 5). Przemieszczenia pomiędzy 

wariantami stabilizacji różniły się nieznacznie, co zostało przed-

stawione w tabeli 2.

Tabela 2 Przemieszczenia maksymalne odnotowane podczas symulacji gryzienia

Oś, wzdłuż której 
sprawdzano 

przemieszczenie

Największa wartość 
przemieszczeń dla 

pierwszego wariantu 
stabilizacji [mm]

Największa wartość 
przemieszczeń dla 
drugiego wariantu 

stabilizacji [mm]

X (w okolicy zębów) 0,022 0,022

X (w dolnej części 
trzonu)

-0,021 -0,026

Y 0,116 0,125

Z -0,249 -0,261

Źródło: Opracowanie własne.

W drugim wariancie obciążenia (dla sił żucia) (Rys. 6) – maksy-

malne wartości przemieszczeń, podobnie jak w pierwszym przy-

padku, odnotowano w kierunku Z. Wartości przemieszczeń były 

większe w przypadku drugiego wariantu stabilizacji, lecz różnice 

te były nieznaczne.

Tabela 3 Przemieszczenia maksymalne odnotowane podczas symulacji żucia 

Oś, wzdłuż której 
sprawdzano 

przemieszczenie

Największa wartość 
przemieszczeń dla 

pierwszego wariantu 
stabilizacji [mm]

Największa wartość 
przemieszczeń dla 
drugiego wariantu 

stabilizacji [mm]

X 0,015939 0,012335

Y 0,048993 0,051872

Z -0,094097 -0,101890

Źródło: Opracowanie własne.

Naprężenia

Naprężenia zredukowane obserwowane w  płytkach stabili-

zacyjnych (Rys. 7-8) zdradzały tendencje do kumulowania się 

w pobliżu pierścieni z otworami na wkręty na wysokości szcze-

liny złamania. Wartości te w  pierwszym przypadku obciążenia 

osiągnęły maksimum wynoszące ponad 240 MPa dla pierwsze-

go wariantu stabilizacyjnego, podczas gdy w drugim wariancie 

wartości maksymalne naprężeń nie przekroczyły wartości 190 

MPa. W  przypadku obciążenia siłami żucia obserwowano od-

wrotną zależność – dla pierwszego wariantu stabilizacji mak-

symalne wartości naprężeń nie przekroczyły 200 MPa, podczas 

gdy w drugim uzyskano ponad 220 MPa.

Rys. 5 Przemieszczenia w osi Z dla drugiego wariantu stabilizacji podczas gryzienia 

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 6 Przemieszczenia w osi Z dla pierwszego wariantu stabilizacji podczas żucia

Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 7 Naprężenia zredukowane odnotowane w pierwszym (u góry) i drugim warian-

cie stabilizacyjnym dla obciążenia siłami gryzienia

Źródło: Opracowanie własne.
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można wyjaśnić w oparciu o fakt, iż przez szczelinę złamania pro-

wadzi tylko jedna płytka. Wspomniana różnica jest nieznaczna i wy-

nika ze sposobu mocowania płytki w drugim wariancie, do czego 

wykorzystano 13 wkrętów kostnych na znacznie dłuższym odcinku, 

podczas gdy wariant pierwszy opiera się o dwie płytki stabilizacyj-

ne, ale są one zdecydowanie krótsze, co skutkowało rozkładaniem 

obciążenia na ramieniu krótszym, ale w postaci dwóch płytek. 

Zróżnicowanie naprężeń w płytkach w każdym wariancie obcią-

żenia związane jest z miejscem przyłożenia siły, co skutkuje różnym 

momentem siły i efektem jego działania, który kumuluje się na im-

plantach. Należy zaznaczyć, że w  żadnym przypadku nie została 

przekroczona doraźna wytrzymałość materiału, która skutkowałaby 

trwałym odkształceniem implantów, a w efekcie destabilizacją połą-

czenia odłamów. Jednocześnie odnotowany został fakt, iż w żadnym 

przypadku obciążenia wartości naprężeń w  okolicy otworów pod 

wkręty kostne w objętości kości nie przekroczyły wartości 150 MPa, 

tj. wartości granicznej dla wytrzymałości kości na ściskanie [11].

Tego rodzaju analiza może być pomocna w ocenie ryzyka, na 

jakie narażony może być pacjent w  trakcie okresu zdrowienia, 

oczekując na uzyskanie zrostu kostnego. Ten rodzaj stabiliza-

cji daje możliwość szybkiego powrotu do aktywnego życia bez 

istotnych ograniczeń, które mogłyby rzutować na samopoczucie 

pacjenta. Należy pamiętać, że ponad 50% złamań w obrębie żu-

chwy dotyka osób poniżej 30. roku życia. Jest zatem niezwykle 

istotne, aby prowadzone leczenie było efektywne, a  uzyskany 

efekt kosmetyczny zapewniał odpowiedni komfort życia [1]. 
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Rys. 8. Naprężenia zredukowane odnotowane w pierwszym (u góry) i drugim warian-

cie stabilizacyjnym dla obciążenia siłami żucia 

Źródło: Opracowanie własne.

Dysk usja

Uzyskane w  zakresie przemieszczeń wyniki pozwalają przypusz-

czać, że oba warianty wykazują podobne możliwości stabilizacyjne. 

Większe wartości przemieszczeń dla drugiego wariantu stabilizacji 
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Streszczenie

Klasyfikacja protez stóp opiera się głównie na ich zachowa-

niu w momencie kontaktu z podłożem. Pod tym względem 

wyróżniamy stopy sztywne oraz sprężyste, charakteryzujące się 

możliwością tłumienia drgań i  magazynowania oraz uwalniania 

energii. Współczesne elastyczne protezy stóp przeznaczone dla 

osób wykazujących wysoką i  bardzo wysoką aktywność wytwa-

rzane są z  materiałów kompozytowych zawierających włókna 

węglowe. W zależności od modyfikacji kompozytów stopa może 

uzyskać różną sprawność – stosunek energii uwolnionej do zma-

gazynowanej. Im większa aktywność pacjentów, tym wyższy sto-

pień mobilności (K) i możliwość zastosowania protezy o wyższej 

sprawności. Nieujednolicone metody pomiarowe charakterystyki 

energetycznej protez powodują nieścisłości w określaniu spraw-

ności, powodując tym samym trudności w optymalnym doborze 

stopy do aktywności pacjenta. W niniejszym artykule omówiono 

pojęcie sprawności w kontekście elastycznych protez stóp. Przed-

stawiono zagadnienia związane z  transferem energii w  trakcie 

chodu, a także dokonano klasyfikacji rodzaju protez stóp dostęp-

nych na rynku z uwzględnieniem ich sprawności.

Słowa kluczowe: elastyczne protezy stóp, włókna węglowe, 

sprawność, charakterystyka energetyczna, cykl chodu

Abstract

Classification of foot prostheses is based mainly on their be-

haviour at the time of contact with the ground. In this re-

spect, rigid and elastic feet are distinguished. Elastic feet char-

acterized by the ability to compress vibrations, store and release 

energy are made of composite materials containing carbon 

fibres. Depending on the modification of the composites, the 

foot can get different efficiency – the ratio of energy released 

to the stored. The greater the activity of patients, the higher 

the degree of mobility (K) and the possibility of using a more ef-

ficient prosthesis. Non-standard measurement methods for the 

energy performance of prostheses cause inaccuracies in deter-

mining the efficiency, thus causing difficulties in the optimal se-

lection of the foot to the patient’s activity. This article discusses 

the concept of efficiency in the context of flexible foot prosthe-

ses. Issues related to energy transfer during the walk have been 

presented, as well as classification of the type and efficiency of 

prosthetic feet available on the market.

Key words: Elastic feet prosthesis, carbon fibres, efficiency,  

energy concepts, gait cycle
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Wprowadzenie

Obecny rynek protez kończyn oferuje całą gamę produktów do-

stosowanych do potrzeb pacjentów. Postępy w dziedzinie pro-

tetyki dotyczą głównie zastosowania ulepszonych materiałów 

i  konstrukcji, które zwiększają wydajność stopy i  wpływają na 

poprawę mobilności. Dodatkowo badania biomechaniki i cyklu 

chodu pozwalają uzyskać rozwiązania, które symulują mecha-

nikę i  reakcje ludzkiej stopy, umożliwiając tym samym lepsze 

odwzorowanie naturalnego chodu [1]. Istotnym parametrem 

różnicującym współczesne protezy stóp jest ich sprawność, 

definiowana jako stosunek energii zmagazynowanej do energii 

uwolnionej, wyrażona w procentach. Ze względu na tę właści-

wość wyróżniamy stopy sztywne (statyczne) oraz elastyczne 408
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(sprężyste) [2]. Stopy sztywne wykonywane są z  elementów 

drewnianych oraz ze stopów metali, są ciężkie i nie mają zdolno-

ści do gromadzenia i uwalniania energii, przez co pełnią głównie 

funkcję podporową. Wszystkie siły i naprężenia związane z po-

stawieniem stopy zostają przenoszone bezpośrednio na kikut 

oraz stawy pacjenta. Stopy elastyczne przeznaczone są dla osób 

wykazujących dobrą i bardzo dobrą aktywność. Najbardziej po-

pularne stopy elastyczne wykonywane są z materiałów kompo-

zytowych wzmocnionych włóknami węglowymi. Liczba warstw 

i sposób ułożenia włókien decydują o stopniu sprężystości sto-

py, polegającej na kumulowaniu energii pod wpływem siły ob-

ciążenia uzyskanej w momencie stawiania stopy oraz oddaniu tej 

energii w trakcie wybijania się ze śródstopia [3, 4]. 

Choć wyższy zwrot energii oznacza możliwość podjęcia 

większej aktywności, to właśnie odpowiednie dobranie stopnia 

sprężystości do indywidualnych możliwości pacjenta stanowi 

kluczową rolę w efektywnym i bezpiecznym korzystaniu z pro-

tezy. Niejednoznaczne metody pomiarowe i  nieujednolicona 

nomenklatura związana z transferem energii w protezach pro-

wadzi do niespójności w klasyfikacjach energetycznych różnych 

produktów i powoduje trudności w doborze odpowiedniej sto-

py protezowej [3].

Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia sprawności w kontek-

ście elastycznych protez stóp, omówienie energii i  zagadnień 

związanych z  transferem energii w  protezach w  trakcie chodu 

oraz klasyfikacja rodzaju protez stóp dostępnych na rynku ze 

względu na ich sprawność.

Sprawność stopy w kontekście 
charakterystyki cyklu chodu

Aby lepiej zrozumieć działanie elastycznych protez stóp, należy 

omówić cykl chodu, który definiujemy jako odległość między ko-

lejnymi punktami pierwszego kontaktu stopy z podłożem po tej 

samej stronie. Cykl chodu dzielimy na fazę podporu oraz wykro-

ku. W kontekście protez stóp kluczową rolę odgrywa faza pod-

poru, która rozpoczyna się w momencie kontaktu pięty z pod-

łożem i kończy, gdy palce opuszczą podłoże; jest podzielona na 

pięć podfaz (Rys. 1) [3, 5].

Z punktu widzenia mechaniki stopy protezowej faza podporu 

jest fazą kluczową. Moment zetknięcia pięty z podłożem musi być 

zamortyzowany, a  energia zmagazynowana aż do podfazy TST 

[6]. Ponadto proteza musi zapewniać stabilność podczas pozycji 

środkowej i końcowej, kiedy to cały ciężar użytkownika jest prze-

noszony przez stopę protezową na powierzchnię nośną [7]. 

W momencie styku pięty z podłożem następuje przyłożenie 

ciężaru ciała, który indukuje naprężenia ściskające i energia jest 

magazynowana. Przeniesieniu ciężaru ciała na palce (faza ode-

rwania pięty) powoduje dekompresję – energia jest zwracana 

wraz z  powrotem materiału do pierwotnego kształtu. Odpo-

wiedź dynamiczna układu zależy od wysokości, masy i poziomu 

aktywności pacjenta [8].

Metody pomiaru charakterystyki 
energetycznej

Metody analizy chodu i pomiaru charakterystyki energetycznej 

są często niekompletne, co prowadzi do niespójności w  kla-

syfikacjach energetycznych i  powoduje trudności w  doborze 

odpowiedniej protezy. Większość metod uwzględnia jedynie 

część całkowitej charakterystyki energetycznej [3]. Dodatkowo 

nomenklatura dotycząca energii nie jest ujednolicona. Pełna 

charakterystyka energetyczna obejmuje pięć powiązanych ze 

sobą pojęć: energię magazynowaną, zwrot energii, całkowitą 

energię, rozproszoną energię i  sprawność [9]. W  literaturze 

przedmiotu bardzo często mylone są zagadnienia pracy i ener-

gii. Energia to zdolność do pracy, a terminy te są często używane 

zamiennie [10]. 

Niejednokrotnie praca protez stóp wykonanych ze spręży-

stych materiałów modelowana jest jako układ prosty sprężyny. 

W trakcie chodu wykonywana jest praca powodująca kompresję 

materiału protezy. Praca kumulowana jest w  postaci energii, 

która następnie jest oddawana. Żadna sprężyna (materiał) nie 

ma 100% efektywności, zawsze występują straty energii związa-

ne z tarciem i oddawaniem ciepła, hałasu. W związku z tym wy-

stąpi różnica w  krzywej siła-przemieszczenie pod obciążeniem 

w porównaniu z rozładowaniem (histereza) (Rys. 2) [3, 10]. 

Wysokie wyniki sprawności protez podawane przez produ-

centów stóp najczęściej określają pracę przyłożoną w poszcze-

gólnych etapach chodu, nie uwzględniają natomiast strat ener-

gii (na wykresie oznaczonych zakreślonym polem) [10]. 

Drugą powszechnie stosowaną metodą pomiaru charaktery-

styki energetycznej jest obliczenie właściwości energetycznych 

z  mechaniki stawowej podczas analizy chodu, wykorzystującej 

do tego celu platformę diagnostyczno-pomiarową, kamery emi-

tujące promieniowanie IR oraz markery rejestrujące ruch ciała. 

Rys. 1 Położenie stopy w fazie podporu

Źródło: [5].
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W  przypadku tej metody magazynowanie i  zwrot energii obli-

czane są jako integralna część mocy wyjściowej kostki [3, 9, 11]. 

Problem stanowi trudność w określeniu położenia stawu skoko-

wego i osi obrotu, gdyż żadna z protez nie posiada stawu skoko-

wego [3]. Wielu autorów zakłada, że staw skokowy jest umiesz-

czony w  punkcie maksymalnego zgięcia [12-15]. Uproszczenia 

optymalizacyjne stanowią kolejne wąskie gardło w precyzyjnym 

określeniu wartości sprawności protez. 

Dodatkowo, jak wynika z  rysunku 2 (położenie stopy w  fazie 

podporu), możemy zauważyć, że w  każdej podfazie inne części 

stopy (piętowa lub czołowa) magazynują i  uwalniają energię. 

W związku z tym ich funkcje wydajnościowe powinny być rozdzie-

lone, podczas gdy wielu producentów uśrednia wyniki [3, 16].

Nieścisłości wokół charakterystyki energetycznej występują-

cej w elastycznych protezach stóp skutkują niewłaściwą klasyfi-

kacją stopy do danego poziomu aktywności (K), utrudniając tym 

samym dostęp pacjentów do optymalnych dla nich rozwiązań. 

Charakterystyka elastycznych 
protez stóp i materiałów 

umożliwiających zwrot energii

Najczęściej stosowanymi materiałami wykorzystywanymi we 

współczesnych elastycznych protezach stóp są kompozyty 

wzmocnione włóknami węglowymi. Ich zbiór właściwości w wy-

sokim stopniu zaspokaja wymagania stawiane stopom przezna-

czonym dla osób aktywnych (Tabela 1) [17-19].

Sposób ułożenia włókien, ich masowa zawartość, rodzaj za-

stosowanego spoiwa oraz dobór łączenia warstw pozwalają do-

pasować właściwości materiału do oczekiwanych wymagań sta-

wianych stopie protezowej. Stopy dynamiczne posiadają różne 

kategorie sztywności, których dostosowanie uzależnione jest 

od wagi (im większa waga, tym większa sztywność) i aktywno-

ści fizycznej osoby protezowanej. Mniejsza aktywność wymaga 

zastosowania sztywniejszej stopy. Kombinacja składu protezy 

przeznaczonej do biegania powinna uwzględniać pracę przy 

większych obciążeniach i naprężeniach [2].

Tabela 1 Zestawienie wymagań stawianych elastycznym protezom stóp i właściwo-

ści włókien węglowych 

Wymagania stawiane elastycznym 
protezom stóp [17]

Właściwości włókien węglowych 
[17-19]

• wydajny zwrot energii
• umiejętność tłumienia drgań 

(amortyzacja)
• duża wytrzymałość na 

obciążenia przy niewielkiej 
wadze własnej

• płynne przetaczanie z pięty  
na palce

• efektywna propulsja
• stabilność
• dobry kontakt z podłożem
• łatwość czyszczenia
• estetyka

• bardzo wysoka wytrzymałość 
właściwa, tzn. stosunek 
wytrzymałości do wagi

• mała gęstość
• wysoki moduł Younga
• wysoka wytrzymałość na 

rozciąganie
• wysoka wytrzymałość 

zmęczeniowa
• wysoka wytrzymałość na 

pełzanie
• zdolność do magazynowania 

i uwalniania energii
• zdolność do tłumienia drgań
• wysoka odporność na ścieranie
• odporność na nagłe zmiany 

temperatur
• odporność na działanie wielu 

środków chemicznych
• estetyka – czarne, błyszczące 

włókna

Źródło: [17-19].

Klasyfikacja współczesnych protez 
stóp ze względu na ich sprawność 

Dzisiejsze udoskonalanie stóp protezowych zmierza w kierunku 

personalizacji polegającej między innymi na doborze protezy 

o  optymalnym stosunku energii magazynowanej do uwalnia-

nej  [20]. Każdemu pacjentowi lekarz przypisuje jeden z  pięciu 

poziomów aktywności: od zerowej do bardzo wysokiej. Na tej 

podstawie oraz na podstawie stanu kikuta i możliwości finanso-

wych pacjenta dobierana zostaje proteza. Każdemu poziomowi 

aktywności odpowiada stopień mobilności (K-Level), do którego 

należą protezy o określonych zakresach sprawności (25%-70%). 

Im większa aktywność pacjenta, tym wyższy stopień mobilno-

ści i możliwość aplikacji bardziej zaawansowanej protezy, której 

zwrot energii osiąga wyższą wartość [21]. 

Tabela 2 przedstawia relację poziomów aktywności pacjen-

tów z przypisanymi poziomami mobilności (K-level) i zakresem 

sprawności protez [21-28].

W tabeli zamieszczono stopy statyczne (K1) oraz dynamiczne 

(K2-K4). Dla każdego poziomu zaawansowania przedstawiono 

modele protez stóp siedmiu czołowych światowych producentów 

komponentów protetycznych (RRF, Ossur, College Park, Fredom, 

Ohio Willow, Otto Bock, True Life) z deklarowanymi przez firmy 

wartościami sprawności wyrażonymi w procentach. Można zauwa-

żyć, że na danym poziomie istnieją widoczne zakresy tych wartości. 

Jedynie podstawowa stopa typu SACH jest protezą standardową 

uzyskującą zwrot energii równy 25%. W pozostałych przypadkach 

różnica wynosi nawet 20% (K2). Wynika to przede wszystkim z róż-

nych metod pomiarowych stosowanych przez firmy. Kolejnym 

powodem są odmienne rozwiązania konstrukcyjne: wybrane mo-

dele posiadają dodatkowy element w postaci sprężyny (np. Equili-

brium), inne dodatkowy element laminatu (np.  Roadwalking), 

jeszcze inne amortyzujący „zderzak” w  postaci gumy, znacząco 

wpływające na wartość zwrotu energii. Każda z firm posiada także 

własną technologię wytwarzania materiału [22-28]. 

Rys. 2 Krzywa przedstawiająca zależność siły od przemieszczenia w momencie ob-

ciążenia i odciążenia elastycznej protezy stopy, wraz z zaznaczonym polem straty 

energii 

Źródło: [3, 5].
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Protezy z zakresu K3 i K4 najczęściej wytwarzane są z mate-

riałów kompozytowych zawierających włókna węglowe, protezy 

z zakresu K2 wykonywane są z włókien szklanych lub połączenia 

włókna szklanego i węglowego [22-28]. Poziom aktywności K0 

nie jest kwalifikowany do protezowania, w tym przypadku naj-

częściej stosuje się element imitujący stopę, pełniący jedynie 

funkcję estetyczną [21]. Występują także stopy, które nie pod-

legają klasyfikacji medycznej (K), są to stopy z przeznaczeniem 

sportowym (np. Sprinter’s King –RRF, sprawność = 85%) [28].

Należy pamiętać, że zarówno stopy typu SACH, jak i stopy ela-

styczne zawsze będą stanowiły bierny układ w  porównaniu ze 

zdrowym układem kostno-szkieletowo-mięśniowym z  kostką. 

Jednak zastosowanie materiałów kompozytowych dają ogrom-

ne możliwości zwiększenia sprawności [29]. Wymaga to jednak 

dokładnego zbadania i zrozumienia zasady ich działania, szcze-

gólnie zrozumienia zasad przekazywania energii. 

Podsumowanie

• Elastyczne stopy poprawiają mobilność dzięki gromadzeniu, 

magazynowaniu i uwalnianiu energii.

• Najbardziej popularne stopy elastyczne wykonywane są 

z włókien węglowych.

• Włókna węglowe wykazują właściwości, które bardzo do-

brze pokrywają się z wymaganiami stawianymi sprężystym 

protezom stóp.

• Rodzaj włókna, liczba warstw, sposób ułożenia i  metoda 

łączenia substratów decydują o stopniu sprężystości stopy.

• Efektywne protezowanie wiąże się z  odpowiednim dobra-

niem stopnia sprężystości do indywidualnych możliwości 

pacjentów.

• Klasyfikacja energetyczna protez obejmuje aktywności 

pacjentów i predyspozycje do użytkowania stopy o danym 

stopniu zaawansowania.

• Istnieją znaczne rozbieżności w publikowanych przez produ-

centów wartości sprawności spowodowane przede wszyst-

kim niejednoznacznymi metodami pomiarowymi, co przy-

czynia się do niewłaściwej klasyfikacji stóp.

• Wartość sprawności protezy stóp powinna obejmować stra-

tę energii powstałą na skutek tarcia.

• Stopy protezowe, nawet te wykonane z włókien węglowych, 

są układem biernym i nigdy nie będą miały takiej samej cha-

rakterystyki jak zdrowa kończyna. Jednak opracowywanie 

nowych materiałów i konstrukcji pozwala na poprawę mo-

bilności i komfortu pacjentów. 
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Abstract

Depending on the type of the lost tissue within the stomato-

gnathic system or breaking of its continuity, various bioma-

terials having proper mechanical properties can be used. Applied 

implants, scafolds as well as screws, micro-plates or clamps are 

usually made of titanium or its alloys. Advances in the field of 

biomaterials caused that nowadays biodegradable materials are 

used, and after their reparative function become self-degrading 

(ie. surgical stitches). The paper analyzes the literature regarding 

the use of biodegradable materials in dentistry.

Key words: biodegradable materials, biodegradable coatings, 

dental implant, scaffold

Streszczenie

W zależności od rodzaju utraconej struktury tkankowej 

w  obrębie układu stomatognatycznego lub przerwania 

jej ciągłości mogą być wykorzystywane różne biomateriały, 

które powinny spełniać określone właściwości mechaniczne. 

Stosowane implanty, skafoldy, a  także śruby, mikropłytki lub 

klamry zazwyczaj wykonane są z tytanu lub jego stopów. Postęp 

w  dziedzinie biomateriałów spowodował, iż współcześnie wy-

korzystywane są również materiały biodegradowalne, które po 

spełnieniu swojej funkcji reparacyjnej ulegają samoistnej degra-

dacji (tj. nici chirurgiczne). W pracy przeanalizowano piśmiennic-

two dotyczące wykorzystania materiałów biodegradowalnych 

w stomatologii. 

Słowa kluczowe: materiały biodegradowalne, powłoki biode-

gradowalne, implant stomatologiczny, skafold
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Wprowadzenie

Najczęstszą przyczyną utraty zęba jest choroba przyzębia, 

próchnica lub uraz [1]. Powyższe czynniki powodują, że miliony 

ludzi boryka się z  problemem braków zębowych [2]. W  związ-

ku z  tym stosuje się implanty stomatologiczne, które mają na 

celu uzupełnienie lub zastąpienie brakujących zębów w  celu 

przywrócenia właściwej funkcji narządu żucia, odpowiedniej 

estetyki, a  także dobrostanu pacjenta [3]. Dodatkowo uzupeł-

nianie braków zębowych wpływa na kondycję kości wyrostka 

zębodołowego oraz minimalizuje powstanie nieprawidłowości 

zębowo-zgryzowych i dziąsłowo-śluzówkowych [2]. 

W celu przywrócenia utraconych funkcji, w stomatologii od-

twórczej stosowane są różne konstrukcje protetyczne oraz im-

plantoprotetyczne [3]. Implanty stomatologiczne są stosowane 

przede wszystkim u pacjentów, którzy mają pojedyncze lub mno-

gie braki zębowe, lub całkowite bezzębie, i wykonane są z bioma-

teriałów. Poresekcyjne lub pozapalne ubytki w kościach szczęk 

o  znacznej średnicy wymagają zastosowania specjalnych ska-

foldów odtwarzających strukturę kości oraz przyspieszających 
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proces gojenia. Z  uwagi na fakt, iż taki bioimplant ma kontakt 

z  tkankami organizmu, musi spełniać określone właściwości fi-

zyczne, chemiczne, biologiczne oraz mechaniczne [2, 4, 5]. Sto-

sowane biomateriały powinny być biozgodne, czyli nie wywoły-

wać reakcji alergicznych, toksycznych oraz immunologicznych. 

Również biofunkcyjność materiałów, z  których są zbudowane 

implanty czy skafoldy, jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia 

przejmowanie funkcji całkowicie lub częściowo zastępowanych 

tkanek (np. kostnej) lub narządów, w  zależności od miejsca 

wszczepienia struktury funkcjonalnej [4, 5].

W celu zespolenia złamań kości w  obrębie twarzowej części 

czaszki stosuje się mikropłytki, śruby lub klamry.

Rodzaje implantów 

W zależności od wykorzystanego w procesie produkcyjnym ma-

teriału, implanty mogą być metalowe, ceramiczne, węglowe, 

kompozytowe lub polimerowe [6, 7]. Do materiałów biodegra-

dowalnych zaliczane są biopolimery naturalne i  syntetyczne. 

Biopolimery naturalne są pobierane z organizmów żywych albo 

mogą być produkowane przez organizmy żywe. W grupie natu-

ralnych degradowalnych polimerów stosowanych w uzupełnie-

niach ubytków kostnych wyróżniamy: polimery białkowe (np. 

kolagen, żelatyna, jedwab) oraz polisacharydy (np. chityna i chi-

tosan, celuloza, skrobia, kwas alginowy oraz kwas hialuronowy) 

[8]. Biopolimery syntetyczne w całości są wytwarzane ze związ-

ków chemicznych. Materiały te dzielimy na: poliestry (np. poli-

laktyd, poliglikolid, poli(laktyd-ko-glikolid), poli(ε-kaprolakton), 

polihydroksymaślan, poli(furman propylenu), poli(orto-estry)), 

polifosfazeny, polibezwodniki, poliuretany, poli(aminokwasy), 

poliakrylonitryle oraz włókna węglowe [8]. Do tego rodzaju bio-

polimerów należą polimery niebiodegradowalne i biodegrado-

walne, które są coraz powszechniejsze w  zastosowaniach me-

dycznych [9]. 

Materiały biodegradowalne

Materiały biodegradowalne są materiałami resorbowalnymi, 

które ulegają degradacji w tkance pod wpływem czynników ta-

kich jak np. woda, a po określonym czasie od ich wszczepienia 

do organizmu ulegają całkowitemu rozpuszczeniu i  degradacji 

[4, 10]. Nie wpływają na uszkodzenie tkanki, nie są toksyczne 

oraz nie przyczyniają się do powstawania patologicznych zmian 

w miejscu wszczepienia [11, 12]. Dodatkową zaletą materiałów 

biodegradowalnych nad materiałami niebiodegradowalnymi 

jest eliminacja konieczności powtórnych zabiegów operacyjnych 

w celu wymiany lub usunięcia implantu metalowego [13, 14, 15], 

a także możliwość stymulacji uszkodzonych tkanek do regene-

racji poprzez domieszkowanie materiałami budulcowymi, takimi 

jak ceramika hydroksyapatytowa albo leki.

Wymagane właściwości fizyczne, mechaniczne, jak i  stopień 

degradacji mogą zostać spełnione przez użycie odpowied-

nich syntetycznych biodegradowalnych materiałów. Ich masa 

i  ułożenie cząstek może być dokładnie kontrolowane podczas 

łączenia polimerów. Uzyskane w  ten sposób związki chemicz-

ne i  ich mieszaniny mogą być następnie łączone z  innymi ma-

teriałami dla zwiększenia pewnych właściwości w  porównaniu 

z czystymi polimerami. Ponadto istnieje możliwość zmiany wła-

ściwości polimerów poprzez zamianę zakończeń łańcuchów lub 

domieszkowanie innymi związkami chemicznymi, co pozwala 

tworzyć kompozycje polimerów z  białkami i  innymi bioaktyw-

nymi związkami [16]. Nie wszystkie obecnie znane syntetyczne 

materiały biodegradowalne nadają się do łączenia w przestrzen-

ne struktury z uwagi na ograniczenia wynikające z właściwości 

fizycznych (Tabela 1). Najczęściej wykorzystywanymi obecnie 

materiałami na rusztowania są poli(α-hydroksyestry), takie jak 

PGA, PLA i PLGA. Tworzy się z nich cienkie powłoki, włókna, pia-

ny i obiekty rurowe służące regeneracji tkanek.

Tabela 1 Materiały do budowy funkcjonalnych struktur biodegradowalnych i  ich 

zastosowania

Materiał Zastosowanie

Poli (a-hydro estry) 
Poli (L-laklyd) (PLLA) 

Poli (kwas glikolowy) (PGA) 
Poli (kwas D,C-laktydoglikolowy) 

(PLGA) 
Połączone włókna PLLA i PLGA 

PLLA otoczone kolagenem 
PLLA z Poli(etyleno glikolem) (PEG)

Kości, tkanki chrzęstne,  
układ nerwowy 

Tkanki chrzęstne, ścięgna,  
jelita, wątroba, kości 

Kości, tkanki chrzęstne,  
układ nerwowy 
Mięśnie gładkie 

Wątroba 
Kości

Poli (propylo-fumuran) (PPF) Kości

Poli (propylo fumuran  
z etylenoglikolem) Układ krążenia, kości

Poli (e-kaprolaktam) Środki farmaceutyczne

Pseudo poli (kwasy aminowe) Kości

Źródło: [17].

Najbardziej znanymi implantami stomatologicznymi są im-

planty śrubowe wykonane z  tytanu. Niestety wadą takich im-

plantów jest brak możliwości ich wszczepiania osobom cierpią-

cym na osteoporozę, nowotwór lub cukrzycę. Przeważnie nie 

stosuje się ich także u  czynnych palaczy oraz u  osób w  pode-

szłym wieku. Powyższe przypadki dyskwalifikują do zabiegów 

wszczepiania implantów stomatologicznych z  uwagi na brak 

zdrowej, odpowiednio gęstej tkanki kostnej. Chorobowo zmie-

niona tkanka kostna nie będzie przyrastać do implantu tak jak 

zdrowa, czego skutkiem może być obluzowanie się lub utrata 

implantu oraz powstanie ubytku kostnego. 

W takich sytuacjach mogą być pomocne implanty biodegra-

dowalne (Rys. 1) lub implanty z powłoką biodegradowalną [7], 

które można wszczepiać pacjentom z  ubytkiem masy kostnej 

i  osłabieniem przestrzennej struktury beleczek kostnych [19]. 

Pod wpływem stopniowej resorpcji powierzchni są przyswajane 

przez organizm oraz umożliwiają uzyskanie trwałego połączenia 

implantu z kością (Rys. 2) [2, 5, 20, 21]. Oddziałuje to na skrócenie 

czasu osteointegracji – integracji tkanki kostnej z implantem. Do 

biomateriałów biodegradowalnych, rozpuszczanych w  płynach 

ustrojowych należą: polilaktyd (PLA), poliglikolid (PGA), hydrok-

syapatyt lub polihydroksybuturat [7]. Również wykorzystanie 

naturalnego polimeru biodegradowalnego, odpowiedniego 
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kształtu implantu, mikrostruktury, miejsca implantacji wpływa 

na szybkość degradacji powierzchni, a tym samym zrostu kost-

nego [2, 12]. Dodatkowo czas rozkładu materiału resorbowalne-

go musi być dostosowany do procesu regeneracji tkanki kostnej, 

tak aby materiał ulegał degradacji z szybkością procesu wrasta-

nia tkanki kostnej (Rys. 2) [5, 12, 15].

W inżynierii tkankowej proces implantacji biodegradowalnych 

skafoldów dzieli się na kilka etapów, z których pierwszy stanowi 

indukcja tkanek będąca zjawiskiem przyłączania się tkanek do 

powierzchni znajdującej się w pobliżu porowatego rusztowania 

wykonanego z materiału biodegradowalnego. Rusztowanie sta-

nowi podłoże dla migracji i  rozmnażania się żądanego rodzaju 

komórek. Na przykład materiały kościotwórcze mogą być uży-

wane do selektywnego indukowania się tkanki kostnej, to samo 

podejście stosuje się przy tkankach skóry i nerwowych (Rys. 4a).

Kolejnym etapem jest transplantacja, która oznacza two-

rzenie się kultur komórek pozyskanych od pacjenta poprzez 

osadzenie ich na rusztowaniu, wyhodowanie i  przeszczepienie 

[23] (Rys. 4b). Zwykle przyłączenie i  rozmnażanie następuje 

przed przeszczepem. Rusztowanie dla skafoldów śródkostnych 

powinno być osteogenne, co oznacza wspomaganie rozrostu 

tkanki kostnej i  przyłączenia do organizmu biorcy. Technika ta 

jest ponadto stosowana do tworzenia fi broblastów, chondro-

cytów, hepatocytów, mięśniówki gładkiej. Pozwala ona również 

na przeszczepianie komórek modyfi kowanych genetycznie [24].

Kolejno mamy do czynienia z procesem unaczynienia. Głów-

ną przeszkodą produkcji dużych implantów, takich jak wątroba, 

są ograniczenia wynikające z  dostarczania substancji odżyw-

czych – komórki mogą przetrwać jedynie w odległości kilkuset 

mikrometrów od najbliższego źródła substancji odżywczych. 

Unaczynienie może być niewystarczające, powodując obumar-

cie komórek na rusztowaniu. W związku z tym unaczynienie na-

leży przeprowadzić przed zabiegiem. Na rusztowanie nanosi się 

tkankę naczyniową, np. okostną, przed wszczepieniem komórek 

do transplantacji (Rys. 4c). Niesie to ze sobą konieczność dobra-

nia ilości poszczególnych komórek, aby wielkość unaczynienia 

oraz ilość wolnego miejsca dla nowych komórek były odpowied-

nie [25]. Czasem zachodzi potrzeba chirurgicznego łączenia na-

czyń krwionośnych skafoldu z naczyniami biorcy.

Biodegradowalne, zdolne do polimeryzacji in situ materiały 

mogą być stosowane do naprawy defektów o dowolnym kształ-

cie i rozmiarze przy minimalnej interwencji chirurgicznej (Rys. 4d).

Po wszczepieniu skafoldu, na jego powierzchni, wskutek 

działalności komórkowej i  enzymowej wytwarza się środowisko 

kwaśne. Następnie zachodzi częściowe rozpuszczenie hydrok-

syapatytu (uwolnienie jonów Ca+, HPO2-, PO4
3-), które objawia się 

wzrostem nasycenia środowiska skafoldu wymienionymi jonami. 

Po częściowym rozpuszczeniu następuje zmiana charakterystyki 

Rys. 1 Implanty stomatologiczne biodegradowalne, kompozytowe i metalowe

Źródło: [10, 18].

Rys. 2 Wpływ właściwości mechanicznych tkanki kostnej wraz z postępem biode-

gradacji materiału

Źródło: [5, 12, 15].

Tabela 2 Czynniki wpływające na biodegradację

Skład chemiczny polimeru Struktura rusztowania

Zestaw składników
Struktura

Konfi guracja
Morfologia

Masa cząsteczkowa
Rozkład cząsteczek

Ruchliwość łańcuchów cząsteczek
Orientacja cząsteczek

Stosunek powierzchni do objętości
Grupa jonowa

Gęstość
Kształt

Wielkość
Masa

Tekstura powierzchni
Porowatość, rozmiar porów

Struktura porów
Zwilżalność

Sposób obróbki
Sterylizacja

In vitro In vivo

Czynnik deg radacyjny
pH

Wiązania jonowe
Temperatura

Obciążenia mechaniczne

Miejsce przeszczepu
Stopień unaczynienia

Obciążenia mechaniczne
Stopień wzrostu tkanek

Metabolizm

Źródło: [17].

Dostępne są śrubowe implanty stomatologiczne zbudowane 

z kompozytu, w którego skład wchodzi kwas mlekowy, hydrok-

syapatyt oraz materiał ceramiczny [5, 22]. Zastosowanie im-

plantu z biodegradowalnego kompozytu wpływa na osteointe-

grację. Czas degradacji jest zależny od proporcji, z jakich został 

wykony kompozyt i wynosi średnio 6-12 miesięcy, czasem nawet 

24 miesiące [10, 12, 13, 15]. Dopiero po takim okresie możliwe 

jest zamocowanie korony ceramicznej.
Rys. 3 Osteointegracja tkanki kostnej z implantem stomatologicznym

Źródło: [26].



Inżynier i Fizyk Medyczny         6/2018          vol. 7 415

artykuł naukowy / scientifi c paper stomatologia / stomatology

oraz funkcją utraconej korony zęba. W  przypadku im-

plantów biodegradowalnych lub z  naniesioną powłoką 

biodegradowalną, proces osteointegracji jest krótszy, 

przez co korona ceramiczna może być zamocowana 

wcześniej. Pacjent również szybciej powraca do normal-

nego życia [27]. 

W celu naniesienia powłoki biodegradowalnej na me-

talowy implant dentystyczny zbudowany np. z  tytanu, 

wykorzystuje się metodę zol-żel. Taka cienka warstwa 

jest pokrywana np. hydroksyapatytem, który umożliwia 

proliferację komórek kostnych i ostatecznie przyczynia 

się do regeneracji tkanki kostnej [27]. Ponadto hydrok-

syapatyt charakteryzuje się bardzo dobrą biozgodno-

ścią z  tkanką kostną i  miękką oraz jest kompatybilny. 

Hydroksyapatyt jest bardzo podobny do tkanki kostnej 

pod względem składników, przez co stanowi materiał 

bioaktywny (wspierający tkankę kostną na etapie jej re-

generacji) [27].

Podczas rozpuszczania się materiału biodegradowalne-

go uwalniane są związki oraz bioaktywne elementy, które 

wpływają na przyrost tkanki kostnej [14]. Zaletą materia-

łów biodegradowalnych jest również możliwość uwalnia-

nia leków podczas ich rozpuszczania. Przypuszcza się, że 

w ciągu kilku lat lite implanty zostaną częściowo zastąpio-

ne implantami biodegradowalnymi [9]. 

W przypadku pacjentów posiadających braki zębowe nieza-

stąpienie ich implantami skutkuje zanikiem tkanki kostnej oraz 

upośledzeniem odgryzania i żucia pokarmów. Dodatkowo pozo-

stałe zęby zaczną się przemieszczać w kierunku pustej przestrze-

ni, powodując powstanie wad zębowo-zgryzowych. Dlatego też 

bardzo ważne jest uzupełnianie ubytków zębów również po to, 

aby odzyskać funkcję żucia oraz przywrócić właściwą estetykę.

Jedną z  możliwości uzupełnienia ubytku poekstrakcyjnego 

jest wprowadzenie materiału biodegradowalnego do zębodo-

łu, umożliwiającego wrośnięcie w jej wnętrze tkanki kostnej na 

skutek resorpcji biomateriału [5]. Tak powstałe podłoże jest nie-

zbędne, aby w przyszłości możliwe było stabilne i trwałe umoco-

wanie implantu zębowego [28]. 

Rys. 4 Schemat zastosowania biodegradowalnych polimerów w inżynierii tkankowej: a) induk-

cja tkanek; b) przeszczepianie komórek; c) unaczynienie; d) polimeryzacja in situ 

Źródło: [17].

powierzchni skafoldu, a  także ponowne wytrącanie się krysz-

tałów apatytowych Mg2+, CO3
2-, które z  płynów ustrojowych są 

wbudowywane do sieci krystalicznej nowo powstającej tkanki. 

Następnie zachodzi przebudowa warstwy granicznej, po czym 

tworzy się matryca komórkowa, w której przy tworzeniu wiązań 

następuje absorpcja i  wcielanie molekuł biologicznych do nie-

organicznej osnowy. Finalnie kryształy apatytowe łączą się z or-

ganiczną, kolagenową osnową i zostają wcielone do struktury [8]. 

Mechanizm rozpadu polilaktydu obrazuje rysunek 5. 

Do tej pory tytanowe implanty stomatologiczne zastępują-

ce brakujący ząb potrzebowały co najmniej dwóch miesięcy, 

aby tkanka kostna wrosła w  implant, stwarzając odpowiednie 

warunki stabilizacyjne. Po tym czasie umieszczano odbudowę 

protetyczną, której zadaniem jest zastąpienie swoim wyglądem 

Rys. 5 Mechanizm rozkładu polilaktydu

Źródło: [27].
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Na podstawie przeprowadzonej analizy piśmiennictwa roz-

kład implantu wykonanego z materiału biodegradowalnego nie 

wpływa niekorzystnie na organizm, w którym jest umieszczony, 

wprost przeciwnie, może stymulować tkanki do odbudowy – tak 

jak ma to miejsce w przypadku biodegradowalnych kompozytów 

polimerowo-ceramicznych. W przypadku tych materiałów poli-

mer służy jako rozpuszczalna matryca dla cząsteczek ceramiki 

hydroksyapatytowej, które po uwolnieniu z  rozpuszczającego 

się polimeru, wbudowywane są w  sieć kolagenową nowo po-

wstałej kości, przyspieszając tym samym jej regenerację. 
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Streszczenie

Nadciśnienie tętnicze jest poważnym i  po-

wszechnym problemem zdrowotnym i  odpo-

wiada za znaczną część udarów mózgu czy zawałów 

mięśnia sercowego. Podstawową metodą pomiaru 

ciśnienia jest pomiar ciśnienia obwodowego na 

tętnicy ramiennej. Jednak z  ryzykiem możliwych 

powikłań choroby nadciśnieniowej lepiej korelu-

je ciśnienie centralne, czyli to panujące w  aorcie  

i tętnicach szyjnych. Obecnie technologia pozwala 

na dokonanie pomiaru ciśnienia centralnego w spo-

sób szybki i nieinwazyjny, lecz dostępność badania 

jest ograniczona. Określenie ciśnienia centralnego 

pozwala na precyzyjniejszy i  bardziej adekwatny 

dobór leczenia hipotensyjnego u pacjenta, co prze-

łoży się na dalszą redukcję ryzyka sercowo-naczy-

niowego. 

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, centralne 

ciśnienie tętnicze, SphygmoCor, tonometria apla-

nacyjna

Abstract

Arterial hypertension is very important  epidemi-

ological issue, because it is mainly responsible for 

stroke and myocardial infarction. Blood pressure is 

commonly measured on the arm by means of pres-

sure cuff. However, central blood pressure in aorta 

or carotid arteries, is better correlated with cardio-

vascular  risk. Modern method of measurement of 

central blood pressure is applanation tonometry, 

which is not commonly available. The value of cen-

tral blood pressure allows for better choice of ef-

fective hypotensive therapy, which decreases risk 

of important cardiovascular events.

Key words: hypertension, central blood pressure, 

Sphygmocor, applanation tonometry

Centralne ciśnienie tętnicze  
– nowoczesny pomiar ciśnienia 

wydłużający życie
Central blood pressure – a modern way to measure 

arterial blood pressure and prolong life 
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Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze jest powszechnym proble-

mem zdrowotnym w Polsce i na świecie. Około 1/3 

Polaków choruje na nadciśnienie tętnicze, u następ-

nej 1/3 rozpoznaje się tzw. stan przednadciśnie-

niowy [1]. Dane te mogą się zmienić w świetle no-

wych, amerykańskich wytycznych, według których 

nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy już od wartości 

130/80 mmHg [2]. Gdybyśmy te wartości zastoso-

wali w  populacji polskiej, okazałoby się, że ponad 

połowa Polaków powinna zażywać leki hipotensyj-

ne. Nadciśnienie tętnicze jest specyficzną chorobą. 

Często przez wiele lat nie daje objawów, jednocze-

śnie uszkadzając kluczowe dla organizmu narządy 

– serce, naczynia czy nerki. Jest głównym czynni-

kiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, 

odpowiada między innymi za 2/3 udarów mózgu, 418
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a do wystąpienia udaru przyczyniają się wartości już od powyżej 

115/75 mmHg [3]. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może pro-

wadzić również do zespołu otępiennego, co jest niezwykle istot-

ne przy ciągle starzejącej się populacji [4]. Stąd tak ważne jest 

prawidłowe wykrywanie i leczenie choroby nadciśnieniowej. 

Pomiar ciśnienia tętniczego

Podstawową metodą pomiaru ciśnienia tętniczego jest pomiar 

ciśnienia obwodowego na tętnicy ramiennej, a zalecaną metodą 

jest metoda Korotkowa [5]. Warto tu przypomnieć, że aby uzy-

skać wiarygodny pomiar, należy ustrzec się kilku błędów, mię-

dzy innymi należy odpowiednio dobrać średnicę mankietu do 

obwodu ramienia oraz zapewnić pacjentowi odpowiednio długi 

odpoczynek przed pomiarem. Czasem, pomimo prawidłowo wy-

konanego pomiaru, otrzymana wartość ciśnienia nie jest odpo-

wiednim wykładnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego i nie po-

winno się nią kierować przy doborze leczenia hipotensyjnego. 

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż ciśnienie obwodowe – jakim jest ciśnienie mierzone na 

tętnicy ramiennej – może istotnie się różnić od ciśnienia cen-

tralnego, czyli ciśnienia panującego w  aorcie i  tętnicach do-

głowowych [6]. A  to właśnie ciśnienie centralne jest głównym 

predyktorem powikłań narządowych [6]. Aby ocenić ciśnienie 

centralne, należy przeanalizować falę ciśnienia (tętna). Składają 

się na nią fala pierwotna i  fala odbita. Fala pierwotna powsta-

je w wyniku wyrzutu krwi z lewej komory serca. Dochodząc do 

mniejszych tętnic, tak zwanych oporowych, ulega odbiciu od ich 

ścian, generując falę odbitą. Ostateczny kształt fali tętna zależy 

od amplitudy i kształtu fali pierwotnej, prędkości fali pierwotnej 

i stopnia przesunięcia fal. Prędkość fali tętna zależy głównie od 

podatności ścian tętnic. Największą elastycznością (podatno-

ścią) charakteryzują się tętnice położone blisko serca. Im dalej, 

tym bardziej zmienia się budowa ściany tętnic ze sprężystej na 

mięśniową, rośnie opór naczyniowy i  maleje podatność. Istot-

nym czynnikiem modyfikującym elastyczność tętnicy jest nasi-

lenie zmian miażdżycowych, które powodują sztywność tętnic. 

Im ściany tętnicy są bardziej podatne (elastyczne), tym wolniej 

rozchodzi się fala tętna wzdłuż tętnicy. Dotyczy to również fali 

odbitej, której szczyt, przy dużej elastyczności ściany naczynia, 

nie przypada na szczyt fali pierwotnej, a tym samym nie docho-

dzi do prostej amplifikacji fali odbitej i pierwotnej [7-9].

Wyjaśnienie to prowadzi nas bezpośrednio do implikacji kli-

nicznych. Dla przykładu – u  młodego szczupłego mężczyzny 

średniego wzrostu, dokonując pomiaru ciśnienia na tętnicy 

ramiennej, możemy się spodziewać, że ciśnienie centralne bę-

dzie zbliżone do ciśnienia w tętnicy ramiennej. Duża podatność 

naczyń sprawia, że fala tętna rozchodzi się wolno, a szczyt fali 

odbitej nie pokrywa się ze szczytem fali pierwotnej. Sprawa ma 

się nieco inaczej, gdy pacjent jest bardzo wysoki. Duża odległość 

miejsca pomiaru od serca powoduje wzrost oporu naczyniowe-

go, spadek podatności naczynia i  zawyżenie wartości ciśnienia 

obwodowego. Inny przykład – u osoby starszej, z  istotnym na-

sileniem zmian miażdżycowych, prowadzących do zwiększonej 

sztywności naczyń, ciśnienie na tętnicy ramiennej bę-

dzie zawyżone, a  duża szybkość propagacji fali tętna 

sprawi, że na szczyt fali pierwotnej nałoży się szczyt 

fali odbitej, dając wyższą wartość ciśnienia tętniczego. 

Nie znaczy to jednak, że u takiej osoby należy koniecz-

nie farmakologicznie obniżyć wartość ciśnienia obwo-

dowego, wręcz jest to niewskazane! Różnica pomiaru 

między obwodowym i centralnym ciśnieniem tętniczym 

zależy również od wieku, płci, częstości rytmu serca, 

obecności chorób układu krążenia, cukrzycy, niewydol-

ności nerek czy stosowanych leków [7-9].

Znajomość problematyki ciśnienia centralnego i ob-

wodowego znalazła odzwierciedlenie w  wytycznych 

Europejskiego i  Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 

Tętniczego, które wskazują na konieczność utrzymy-

wania wyższych wartości docelowych ciśnienia u osób 

w  podeszłym wieku (czytaj: osób z  zawyżonym ciśnie-

niem obwodowym przez małą podatność naczyń, 

z dużą różnicą pomiędzy ciśnieniem obwodowym i cen-

tralnym) [5]. Ostatecznie istotnej roli ciśnienia central-

nego dowiodło badanie CAFE (Conduit Artery Function 

Evaluation), będące częścią większego badania ASCOT 

(Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial ). W badaniu 

tym prospektywnie oceniano skuteczność leczenia hi-

potensyjnego. Jedną grupę pacjentów leczono klasycz-

nym beta-adrenolitykiem (atenololem) i  diuretykiem 

Rys. 1 Porównanie fali tętna w aorcie i tętnicy ramiennej i pacjentów z prawidłową i obniżoną elastycznością 

tętnic. U pacjenta z dużą sztywnością tętnic widoczna amplifikacja fali pierwotnej i odbitej, prowadząca do wzro-

stu ciśnienia w naczyniu. Efekt jest szczególnie wyrażony w naczyniach obwodowych

Źródło: [10].
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tiazydowym, natomiast druga grupa chorych otrzymywała 

preparat blokujący kanały wapniowe (amlodypinę) i  inhibitor 

konwertazy angiotensyny (perindopril). Co ważne, obie grupy 

osiągnęły podobne wartości obwodowego ciśnienia tętniczego, 

jednak w drugiej grupie obserwowano istotnie niższe wartości 

ciśnienia centralnego oraz istotnie mniejszą liczbę zawałów mię-

śnia sercowego, udarów mózgu i zgonów [11].

Tonometria aplanacyjna 

Znajomość podstaw biofizyki fali tętna pozwala na ostrożne 

szacowanie ciśnienia centralnego na podstawie wartości ciśnie-

nia obwodowego. Obecnie technologia pozwala w sposób nie-

inwazyjny dokonać pomiaru centralnego ciśnienia tętniczego. 

Na rynku istnieje kilka metod i aparatów do pomiaru, a stopień 

ich wiarygodności jest różny. Wzorcowym aparatem pozostaje 

SphygmoCor (AtCor Medical, Australia), użyty w badaniu CAFE. 

Przy pomocy tego aparatu udowodniono, że osoby z wyższym 

ciśnieniem centralnym mają większe ryzyko zgonu i  incydentu 

sercowo-naczyniowego [11].

Aparat SphygmoCor wykorzystuje metodę tonometrii aplana-

cyjnej do pomiaru ciśnienia centralnego. Przed dokonaniem po-

miaru wprowadza się podstawowe dane pacjenta, w tym aktualne 

ciśnienie obwodowe. Następnie głowicę tonometru przykłada się 

do tętnicy promieniowej. Stopień odkształcenia umieszczonego 

w głowicy kryształu przez tętniące naczynie pozwala na umow-

ne narysowanie fali tętna. Aparat ocenia falę tętna w aorcie na 

podstawie funkcji transferowej. Funkcja transferowa powstała 

empirycznie, na podstawie analizy korelacji fali aortalnej z  falą 

Rys. 2 Aparat SphygmoCor

Źródło: [12].

Rys. 3 Pomiar ciśnienia centralnego aparatem SphygmoCor

Źródło: Materiał własny.

tętna na tętnicy promieniowej, dokonywanej w sposób inwazyjny, 

przy określonych cechach osobowych, np. płci, wieku, masie ciała, 

wzroście [7-9]. Otrzymany wynik pozwala na określenie ciśnienia 

centralnego, będącego czulszym wykładnikiem ryzyka sercowo-

-naczyniowego niż ciśnienie obwodowe [9, 11].

W przedstawionym przykładzie (Rys. 3) widzimy falę tętna 

w  tętnicy promieniowej (1) i  obliczoną w  aorcie (2). Szczyt fali 
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pierwotnej (3) nie pokrywa się ze szczytem fali odbitej (4). Ci-

śnienie obwodowe wynosi 168/74 mmHg, a ciśnienie centralne 

wynosi 137/79 mmHg. Różnica pomiędzy ciśnieniem obwo-

dowym a  centralnym u  tego młodego, wysokiego mężczyzny 

chorującego na nadciśnienie tętnicze wynosi aż 31 mm Hg. 

Aparat sam dokonuje analizy wiarygodności danych na podsta-

wie zmienności fali tętna. Badanie wykonano w Klinice Chorób 

Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwer-

sytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Metoda piezoelektryczna

Alternatywną do tonometrii aplanacyjnej metodą pomiaru ci-

śnienia centralnego jest metoda piezoelektryczna (aparat Com-

plior i Complior Analyse; Alam Medical, Francja). Jej zaletą jest 

pomiar bezpośredni – kryształ piezoelektryczny przykłada się 

bezpośrednio do tętnicy szyjnej i  w  niej dokonuje się pomiaru 

centralnego ciśnienia tętniczego w  sposób bezpośredni, bez 

wykorzystania modeli matematycznych. Przed kilku laty poja-

wiła się nowa wersja aparatu – Complior Analyse – zoptymali-

zowana pod kątem pomiaru ciśnienia centralnego. Pojawiają 

się pierwsze dane, że otrzymywane tym aparatem pomiary są 

porównywane z tymi otrzymywanymi metodą tonometrii apla-

nacyjnej [13].

Dyskusja

Mimo to, referencyjną metodą pomiaru ciśnienia centralnego 

pozostaje metoda tonometrii aplanacyjnej. Oprócz uwarun-

kowań rynkowych, to właśnie metodą tonometrii aplanacyjnej 

i  aparatem SphygmoCor udowodniono rolę ciśnienia central-

nego i  redukcję śmiertelności. Istnieją badania wskazujące na 

zawyżanie pewnych wyników otrzymywanych metodą piezo-

elektryczną aparatem Complior względem aparatu SphigmoCor 

i pomiarów bezpośrednich dokonywanych podczas arteriografii, 

co przekłada się na niższą wiarygodność aparatu Complior [14].

Podsumowanie

Pomiar ciśnienia centralnego staje się koniecznym elementem 

podczas nowoczesnej pracy z pacjentami chorującymi na nadci-

śnienie tętnicze. Mała znajomość tematu ciśnienia centralnego 

i niewielkie rozpowszechnienie aparatów do mierzenia ciśnienia 

centralnego ograniczają dostępność tej metody. Jednak znajo-

mość podstaw fizycznych, stojących u podstawy pomiaru ciśnie-

nia centralnego i świadomość technicznych ograniczeń badania 

pozwala wyselekcjonować grupy chorych, które szczególnie 

skorzystają na pomiarze ciśnienia centralnego. Określenie ci-

śnienia centralnego pozwala na precyzyjniejszy i  bardziej ade-

kwatny dobór leczenia hipotensyjnego u pacjenta, co przełoży 

się na dalszą redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego.  
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