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IX   

 

PRZEDMOWA  
  

Niniejszy skrypt jest kontynuacją pracy „Tomografia Komputerowa 

i Rezonans Magnetyczny dla studentów kierunku Informatyka”. Omówiono w 

nim zagadnienia związane z diagnostyką radiologiczną, ultrasonografią oraz 

niektóre aspekty infrastruktury informatycznej i systemu zapewnienia jakości 

w pracowniach diagnostyki obrazowej. Praca przeznaczona jest dla studentów 

specjalności Informatyka Medyczna kierunku Informatyka Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. 

 

Celem pracy jest przybliżenie studentom wymienionych metod 

diagnostycznych zarówno od strony technicznej i aparaturowej jak i medycznej. 

Opracowanie zawiera również podstawowe dane dotyczące wskazań 

medycznych do wykonywania badań oraz ich przebiegu. Poszczególne rozdziały 

uzupełniono o przegląd podstawowych obrazów anatomicznych i 

patologicznych.  

 

Autor ma nadzieję, że skrypt przybliży przyszłym informatykom zagadnienia 

diagnostyki obrazowej i w efekcie ułatwi współpracę z personelem medycznym.  
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ROZDZIAŁ 1. 

DIAGNOSTYKA RENTGENOWSKA 

1.1. Wprowadzenie. 

 

Badanie radiologiczne polega na prześwietleniu części ciała wiązką promieni 

Roentgena. Zjawisko pochłaniania promieni rentgenowskich przechodzących 

przez tkanki pozwala na uzyskanie obrazu o różnych odcieniach szarości. 

Diagnostyka radiologiczna jest jedną z podstawowych metod nieinwazyjnego 

badania ciała ludzkiego.  

 

1.2. Rys historyczny. 

Promieniowanie rentgenowskie zostało odkryte 11.08.1895r. przez Wilhelma 

Conrada Roentgena, w roku 1901 został on nagrodzony za to odkrycie nagrodą 

Nobla.  

 

Pierwszym medycznym zastosowaniem promieniowania X było zdjęcie ręki 

małżonki Roentgena. Natychmiast nowa technika znalazła praktyczne 

zastosowania, przede wszystkim w diagnostyce układu kostnego i płuc.  

 

Na ziemiach polskich już kilka tygodni później - w Krakowie w okresie 8-15 

stycznia 1896 r. profesor chemii UJ Karol Olszewski wykonał pierwsze 

rentgenowskie zdjęcia eksperymentalne, w tym zdjęcie przycisku do papieru z 

brązu w kształcie jaszczurki i zdjęcie ręki ludzkiej.  

 

W lutym 1896 roku w Liverpoolu, miało miejsce jedno z pierwszych 

zastosowań odkrytych niedawno promieni Roentgena - lekarz (z pozytywnym 

skutkiem) szukał w głowie pacjenta pocisku. Od tej pory zdjęcia rentgenowskie 

zaczęły być wykorzystywane do diagnostyki złamań kości i ciał obcych w 

przewodzie pokarmowym. Obecnie żaden szpital nie mógłby funkcjonować bez 

sprawnej pracowni rentgenowskiej. 
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Rysunek 1. Strona tytułowa polskiego wydania pracy Röntgena. Zdjęcie dłoni żony 

naukowca.  

 

 

 
Rysunek 2. Pierwsze polskie zdjęcie rtg, Kraków, styczeń 1896r. 
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Metody radiologiczne były systematycznie doskonalone: 

 

1896 - technologia wykonywania zdjęć na płytach pokrytych bromkiem srebra 

(F. H. Williams) 

 

1913 – kratka przeciwrozproszeniowa redukująca promieniowanie rozproszone 

(G. Bucky, H. Potter). Urządzenie zbudowane z równoległych pasków ołowianej 

blachy położone pomiędzy obiektem badanym a kliszą porusza się w czasie 

ekspozycji i redukuje promieniowanie rozproszone. Kratka zmniejsza w ten 

sposób zaszumienie obrazu. Rozwiązanie trafiło do sprzedaży w roku 1921, 

obecnie jest standardowym elementem stołu rentgenowskiego.  

 

1913 – pierwsza rentgenowska lampa próżniowa (W. D. Coolidge) 

 

1930/31 – techniki pozwalające na uzyskanie radiologicznych obrazów 

przekrojów płaszczyznowych - stratygrafia (A. Vallebona) i planigrafia (B. 

Ziedses des Plantes). Tomografia klasyczna  

 

 

 

 
Rysunek 3. Zdjęcie klatki piersiowej prezydenta USA Theodore Roosvelta 

uwidaczniające kulę w płucu prawym wykonane po zamachu w roku 1912. 

 



4 1. Diagnostyka Rentgenowska 

 
Rysunek 4. Lampa rentgenowska wyprodukowana w roku 1897 przez firmę 

Reiniger-Gebbert-Schall (obecnie część koncernu Siemens). 

 

Po odkryciu promieniowania rentgenowskiego nie była znana szkodliwość 

promieniowania jonizującego. Promieniotwórczość fascynowała wówczas 

naukowców oraz rzesze wynalazców i uzdrowicieli, którzy próbowali 

wykorzystać ją jako cudowny środek na wszelkie dolegliwości. I tak 

zachwycano się koktajlami radowymi, stosowano naświetlania promieniami X 

jako uniwersalny środek leczniczy (w tym bóle głowy, zaburzenia potencji). 

Prześwietlenia rentgenowskie wykorzystywano również do sprawdzania 

dopasowania butów w sklepach obuwniczych. Świadomość biologicznych 

skutków promieniowania przyszła dopiero w następnych dekadach, po 

obserwacji skutków napromieniowania.  

 

 

Rysunek 5. Urządzenie do rentgenowskiego badania dopasowania obuwia. 
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Rysunek 6. Certyfikat prawidłowego dopasowania obuwia. 
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1.3. Promieniowanie rentgenowskie. 

 

Promieniowanie rentgenowskie (w krajach anglosaskich nazywane za 

Roentgenem promieniowaniem X) to fale elektromagnetyczne o długości od 

około 0,0001 nanometra do około 100 nanometrów. Promieniowanie to jest 

promieniowaniem jonizującym, ktore wywołuje w obojętnych atomach i 

cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych, czyli jonizację. 

Promieniowanie jonizujące powoduje radiolizę wody, czyli jej rozkład na jony. 

W wyniku tego procesu powstają wolne rodniki, które mogą wchodzić w reakcje 

ze składnikami komórki, powodując zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Małe 

dawki promieniowania wywołują niewielkie zmiany, które organizm łatwo 

kompensuje, uruchamiając wewnątrzkomórkowe mechanizmy obronne, duże 

dawki mogą powodować zmiany nieodwracalne i ostatecznie doprowadzić do 

obumarcia komórek. Czułość tkanki ludzkiej na promieniowanie jonizujące jest 

różna. Najczulsze są organy krwiotwórcze i tkanki rozrodcze, najmniej czułe są 

mózg i mięśnie.  

 

Promieniowanie X powstaje w wyniku hamowania cząstek naładowanych 

(np.: wiązki elektronów – promieni katodowych) przez materię, lub w czasie 

przechodzenia elektronów w atomie z poziomów o wyższej energii na poziomy 

o energii niższej. Promieniowanie X cechuje duża przenikliwość.  

 

Promieniowanie rentgenowskie wytwarzane jest w specjalnych urządzeniach, 

tzw. lampach rentgenowskich, które zawierają elektrody wytwarzające pole 

elektryczne. Elektrony uwalniane z katody pędzą w kierunku anody, na której są 

wyhamowywane. Energia, którą tracą jest emitowana w postaci fotonów – tzw. 

promieniowania hamowania. Widmo tego promieniowania jest ograniczone 

napięciem doprowadzonym do elektrod. Elektron po dotarciu do anody może 

wybić z niej inny elektron (jonizacja), a w atomie powstaje wolne miejsce, które 

jest od razu zajmowane przez elektron z zewnętrznej powłoki. Energia powstała 

przy takim przejściu jest emitowana w postaci fotonu o ściśle określonej 

długości fali – jest to tzw. promieniowanie charakterystyczne. Oba te 

promieniowania – hamowania i charakterystyczne składają się na 

promieniowanie rentgenowskie. 

 

Właściwości promieni rentgenowskich: 

 Rozchodzą się prostoliniowo. 

 Są niewidzialne, ale wywołują fluorescencję. 

 Wywołują jonizację powietrza. 

 Przenikają przez szkło, czarny papier, a nawet przez płytki metalowe. 

 Zaczerniają kliszę fotograficzną. 

 Są pochłaniane bardziej przez pierwiastki o większej liczbie atomowej. 
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Rysunek 7. Widmo promieniowania rentgenowskiego. 

 

 

 Widmo ciągłe promieniowania rentgenowskiego związane jest z 

hamowaniem elektronów na anodzie 

 

 Widmo charakterystyczne (liniowe) promieniowania 

rentgenowskiego:  
 powstaje na skutek wybijania elektronów z powłok atomowych 

materiału anody przez rozpędzony strumień elektronów. 

 

 Atomy na powierzchni anody wytwarzają promieniowanie o dużej 

energii tzw. promieniowanie twarde – długość fali od 5 pm do 100 pm, 

– bardzo przenikliwe. 

 

 Atomy, położone w głębi płytki wytwarzają promieniowanie o niskiej 

energii tzw. promieniowanie miękkie – długość fali od 0,1 nm do 10 nm 

- mniejsza przenikliwość. 

 

 O przenikliwości promieniowania decyduje napięcie pomiędzy anodą a 

katodą (wyrażone w kV). Natężenie prądu katodowego (mA) decyduje o 

natężeniu promieniowania. 
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1.4. Budowa aparatu RTG.  

 

Podstawowe elementy budowy aparatu rentgenowskiego: 

 

 Lampa rentgenowska.  

 Układ zasilania lampy.  

 Pulpit kontrolny.  

 Detektor obrazu.  

 klisza,  

 detektor elektroniczny z torem dalszej obróbki.  

 dodatkowe elementy pozycjonujące badany obiekt:  

 stoły do zdjęć kości, ścianki do prześwietleń itp. 

 dodatkowe przystawki i urządzenia pomocnicze – np. 

przystawki do zdjęć małoobrazkowych.  

 

1.4.1. Lampa rentgenowska. 

 

Lampa rentgenowska to bańka szklana z panującą wewnątrz próżnią 

(ok. 10
-8 

mm Hg), znajdują się w niej dwie elektrody: katoda i anoda. 

 

 
Rysunek 8. Schemat budowy lampy rentgenowskiej SIEMENS. 

  

 KATODA: Służy do wytworzenia chmury wolnych elektronów, które 

po przyłożeniu wysokiego napięcia pomiędzy anodę i katodę 

przemieszczają się w kierunku anody. Zbudowana jest ze zwiniętego w 

spiralę drutu wolframowego, znajdującego się w metalowej obudowie 

spełniającej rolę soczewki – skupiającej poruszające się elektrony, 

Wolfram ma wysoką temperaturę topnienia, drut podgrzewa się do ok. 
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2200 °C pod wpływem prądu o niskim napięciu lecz wysokim natężeniu 

podłączonym do obwodu żarzenia. Pod wpływem wysokiej temperatury 

następuje termoemisja elektronów i wytworzenie chmury wolnych 

elektronów wokół katody. 

 

 ANODA: Ma potencjał dodatni, jest włączona w obwód wysokiego 

napięcia, przyciąga więc elektrony z katody. Wskutek hamowania 

elektronów na anodzie powstaje promieniowanie rentgenowskie. Anoda 

zbudowana jest z wolframu z dodatkiem renu, wtopionego w miedź, co 

ułatwia odprowadzanie ciepła. Anoda włączona jest w obwód 

wysokiego napięcia (dla celów diagnostyki 35-140 kV, terapii do 400 

kV). Wysokie napięcie dostarczone jest z generatora wysokiego 

napięcia, który przetwarza napięcie sieciowe na stałe wysokie napięcie. 

Generator posiada prostowniki i zespół filtrów wygładzających napięcie. 

  

Dwa główne rozwiązania konstrukcyjne anody: 

 Anoda stojąca (używana dawniej) miała kształt walca ściętego 

na powierzchni, gdzie była wtopiona blaszka wolframowa. 

 Anoda ruchoma - wirująca ma kształt dysku, na obrzeżach 

wtopiony pasek wolframowy. Zaletą tego rozwiązania jest 

zwiększenie obszaru, na który pada wiązka elektronów, co 

zapobiega nadmiernemu ogrzewaniu i ułatwia chłodzenie 

anody.  

 

 

 
Rysunek 9. Ognisko termiczne lampy z wirującą anodą. 

 

 Ognisko rzeczywiste anody to miejsce gdzie są zahamowane elektrony, 

jego kształt jest owalny lub prostokątny – zależnie od skręcenia włókna 

wolframowego.  

 

 Ognisko optyczne anody odpowiada rzutowi ogniska w kierunku 

rozchodzenia się promieniowania rentgenowskiego, jest w kształcie 
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kwadratu. Stosuje się ogniska optyczne o następujących wymiarach: 

 dla aparatów ogólnodiagnostycznych: małe ognisko 0,6 mm, 

duże 1,3 mm, 

 w pantomografii 0,3 mm lub 0,5 mm, 

 w mammografii 0,1 mm do 0,3 mm, 

 aparaty zębowe 0,8 mm. 

 

 Ogniska małego używa się wtedy, gdy chcemy uzyskać obraz gdzie 

struktury są bardzo wyraźne – ostre. Tam gdzie szczegóły są mniej 

istotne dajemy ognisko duże, bo wtedy możemy zwiększyć obciążenie 

lampy np. zdjęcie kończyny w gipsie. 

 

 

 
Rysunek 10. Ognisko rzeczywiste a optyczne. 1 - wymiar wiązki elektronów, 2 - 

ognisko rzeczywiste, 3 - ognisko optyczne, 4 – anoda, 5 - Wielkość ogniska 

rzeczywistego 

 

 

FILTRY LAMPY RENTGENOWSKIEJ: 

 

 Filtr aluminiowy znajduje się między kołpakiem a kolimatorem. Służy 

do pochłaniania promieniowania miękkiego, które nie odgrywa roli w 

diagnostyce jedynie obciąża pacjenta. W zależności do od napięcia 

katodowego stosuje się filtry o różnej grubości (kilku mm).  

 

 Filtr własny lampy – pozostałe promienie zostają zahamowane w 

obudowie lampy, oleju chłodzącym i kołpaku.  
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OGRANICZNIKI WIĄZKI BEZPOŚREDNIEJ: 

 

 Kolimator składa się z 4 par szczęk ołowiowych, które ograniczają 

wiązkę (przesłona głębinowa), można je zsuwać i rozsuwać – określają 

wielkość pola. Szczęki przesuwane są za pomocą pokręteł, linek, 

bloczków, które poruszają szczęki. Pozwalają określić promień 

środkowy. Kolimator ma od strony lampy otwór i tym otworem przylega 

do filtra. Od strony pacjenta umieszczona jest płytka plastikowa, na 

której narysowane są linie poprzeczne i podłużne, po podświetleniu 

rzutujące się na badany obiekt i umożliwiające celowanie zdjęć. 

 

 Tubusy diagnostyczne są w kształcie stożka, używane są do zdjęć 

celowanych. Zakłada się je na kolimator. Mają za zadanie ograniczenie 

wiązki bezpośredniej oraz ograniczenie promieniowania rozproszonego. 

 

 Stosowane w radioterapii ograniczniki przednie – tubusy 

terapeutyczne są w kształcie prostopadłościanów. Służą do 

ograniczenia wiązki bezpośredniej oraz ograniczenia promieniowania 

rozproszonego. Od strony lampy jest otwór, natomiast od strony 

pacjenta płytka z pleksi. Posiadają oznakowania odległości i wielkość 

pola. 

 

 

UKŁAD OPTYCZNY, który pozwala nam obserwować wielkość wiązki, 

zobaczyć promień środkowy, wiązkę poprzeczną i podłużną, tworzy lusterko, 

które ustawiane jest pod odpowiednim kątem i żarówka, która określa wielkość 

pola, określonego przez szczęki. Wszystko obudowane jest obudową ze stopu 

aluminium z ołowiem. 

 

 

KRATKA PRZECIWROZPROSZENIOWA 

 

Kratka zbudowana jest z cienkich ołowianych listewek ustawionych w 

kierunku prostopadłym do powierzchni filmu poprzegradzanych materiałem 

łatwo przepuszczającym promieniowanie rentgenowskie. Podczas ekspozycji 

wprowadzane są w ruch. Ołów pochłania promieniowanie rozproszone 

(niepadające prostopadle na powierzchnię filmu), zmniejsza się w ten sposób 

zaszumienie zdjęcia.  
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Rysunek 11. Schemat kratki przeciwrozproszeniowej. 

1.4.2. Inne rozwiązania konstrukcyjne lamp rentgenowskich.  

Lampa rentgenowska z ciekłą anodą.  

Strumień ciekłego metalu (stosuje się stopy galu, indu i cyny) o 

średnicy poniżej 0,1 mm jest wstrzykiwany do próżniowej komory lampy 

z dużą prędkością. Tam stanowi tarczę dla wiązki elektronów i jest 

źródłem promieniowania rentgenowskiego. Rozwiązanie to rozwiązuje 

problem chłodzenia anody i umożliwia zwiększenie mocy źródła przy 

uzyskaniu jak najmniejszego ogniska optycznego źródła. W 

konwencjonalnych lampach zmniejszanie wymiarów ogniska jest 

ograniczone zwiększeniem gęstości mocy na anodzie  

 

Miniaturowe źródło rentgenowskie COOL-X. 

Ciekawym sposobem wytwarzania promieniowania rentgenowskiego 

jest wykorzystanie zjawiska piroelektrycznego do emisji elektronów. 

Zjawisko to polega na powstawaniu ładunków elektrycznych na 

powierzchni niektórych kryształów podczas ich ogrzewania lub 

schładzania. Kiedy kryształ jest podgrzany, jego górna powierzchnia 
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uzyskuje polaryzację dodatnią i przyciąga elektrony z otaczającego gazu. 

Elektrony te uderzają o powierzchnię kryształu wytwarzając 

promieniowanie rentgenowskie. Gdy kryształ zostaje schłodzony, 

wskutek zmienionej polaryzacji elektrony z górnej powierzchni kryształu 

zostają przyspieszane w kierunku tarczy wykonanej z miedzi o potencjale 

zerowym.  

Takie rozwiązanie pozwala znacznie zminiaturyzować emiter 

promieniowania rentgenowskiego  

  

Mikrostrukturalne źródło diamentowe. 

W tym rozwiązaniu źródłem elektronów są cienkie, domieszkowane 

borem warstwy diamentowe, między którymi znajduje się izolator. Anodą 

jest warstwa srebra naniesiona na membranę diamentową. Możliwe 

wydaje się uzyskanie źródła promieniowania średnicy poniżej 1mm co 

rokuje nadzieje na zastosowanie w brachyterapii.  
 

Lampy wykorzystujące nanorurki węglowe. 

Prowadzone są prace nad miniaturowymi lampami rentgenowskimi 

wykorzystującymi nanorurki węglowe jako źródła elektronów. Nanorurki 

to puste w środku walce zbudowane z pojedynczej warstwy atomów 

węgla, o średnicy około 1 nm. Nanorurki mogą być wykorzystywane jako 

działo elektronowe. Lampy rentgenowskie ze źródłem elektronów tego 

typu mogą być łatwo sterowalne w czasie, mają małe ognisko optyczne, 

niewielkie wymiary zewnętrzne oraz charakteryzują się niewielką 

konsumpcją energii.  
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1.5. Rejestracja obrazów rentgenowskich.  

 

Pochłanianie promieniowania zależy od liczby atomowej pierwiastków. 

Tkanki zawierające powietrze (np. płuca) pochłaniają nieznaczną część 

promieniowania – są ciemne na obrazach rentgenowskich, narządy miąższowe 

pochłaniają część promieniowania – odpowiadają im różne odcienie szarości, 

kości i zwapnienia charakteryzujące się wysokim pochłanianiem są jasne w 

obrazach radiologicznych.  

 

Metody rejestracji obrazów rentgenowskich: 

 Układ błona / folia wzmacniająca (radiografia). 

 Elektronowy wzmacniacz obrazu (fluoroskopia). 

 Radiografia cyfrowa pośrednia (CR). 

 Radiografia (i fluoroskopia) cyfrowa bezpośrednia (DR). 

 

1.5.1. Filmy (klisze) rentgenowskie. 

 

Filmy rentgenowskie zbudowane są z podłoża (celuloza, poliester), warstwy 

wiążącej emulsję z podłożem, warstwy bromku srebra (element światłoczuły) 

oraz utwardzonej żelatyny (warstwa ochronna). 

 

 
Rysunek 12. Przekrój filmu rentgenowskiego. 

 

Filmy pakowane są w pudełka, opakowane w czarna folię (światłoszczelnie). 

Na pudełkach jest podany typ błony, seria, rozmiar, data produkcji i ważności. 

 

Filmy rentgenowskie używane są w specjalnych światłoszczelnych kasetach.  
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Kasety mogą być wyposażone w: 

 folię wzmacniającą (przednią lub tylną), 

 kratkę przeciwrozproszeniową – instalowana na przedniej ściance kasety, 

 okienko do wświetlania danych pacjenta, 

 docisk mechaniczny lub magnetyczny zwiększający przyleganie filmów do 

ekranów i kaset. 

 

Kaseta winna posiadać wyraźna zaznaczenie strony przedniej i tylnej, 

oznaczenie jej środka geometrycznego, rozmiaru, obecności kratki 

przeciwrozproszeniowej i ekranów wzmacniających. Rozmiary kaset są 

znormalizowane. Typowe rozmiary to: 18x24cm, 20x40cm, 24x30cm, 30x35cm, 

30x40cm, 35x35cm, 35x43cm.  

 

Rodzaje kaset: 

 kasety twarde – metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 kasety papierowe – tektura, czarny papier, błona RTG (bez folii 

wzmacniających), elastyczne, 

 kasety papierowe stomatologiczne – ślinoodporne. 

 

 
Rysunek 13. Kasety rentgenowskie firmy Kodak. 

 

 

Ekrany (folie) wzmacniające. 

 

Ekrany wzmacniające zawierają pierwiastki ziem rzadkich, które pod 

wpływem promieniowania rentgenowskiego emitują światło widzialne 

niebieskie (ekrany niebieskie) lub zielone (ekrany zielone). Produkowane są w 

kilku klasach czułości - 200, 400, 800. Zwiększanie czułości ekranu 
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wzmacniającego umożliwia obniżenie dawki promieniowania, zwiększa jednak 

ziarno obrazu czyli obniża rozdzielczość zdjęcia. Do prześwietleń części ciała o 

zróżnicowanym pochłanianiu promieniowania (np. kręgosłup) stosowane są 

specjalne ekrany gradualne o zmiennym wzmocnieniu wzdłuż jednej krawędzi 

ekranu.  

 

Po naświetleniu klisze są wywoływane w procesie mokrym w ciemniach 

automatycznych. Proces wywoływania polega na przetwarzaniu naświetlonych 

obszarów emulsji światłoczułej (obraz utajony) na negatywowy obraz jawny. 

Wywoływanie przeprowadza się przy użyciu kąpieli w roztworze wywoływacza, 

a następnie płukaniu i utrwalaniu. Proces chemiczny polega na redukcji 

naświetlonych kryształków halogenków srebra do koloidalnego metalicznego 

srebra.  

 

 
Rysunek 14. Automatyczna wywoływarka filmów rentgenowskich. (1) - podajnik, 

(3) - wywoływacz, (5) - utrwalacz, (4,6) - płukanie, (7) - suszarka. 

 

 

 
Rysunek 15. Wywoływarka firmy Kodak. 
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1.5.2. Fluoroskopia. 

Fluoroskopia to znaczy prześwietlenie promieniami rentgenowskimi, 

umożliwia dynamiczną ocenę narządów na ekranie monitora, tzn. uwidacznia 

ruch w stawach, ruchy oddechowe lub umożliwia śledzenie kontrastu w trakcie 

pasażu przez przewód pokarmowy.  

 

Podstawowym elementem aparatu jest wzmacniacz obrazu zamieniający 

promieniowanie rentgenowskie na światło widzialne.  

 

 

 
Rysunek 16. Budowa wzmacniacza obrazu. 

 

Promienie rentgenowskie padają na fotokatodę, w której powodują emisję 

elektronów. Elektrony przyspieszane są w polu elektrycznym wzmacniacza i 

uderzają w anodę. Dzięki zwiększeniu energii elektronów wybijają one w 

anodzie lawinę kolejnych elektronów, mogą one być kierowane na luminofor, na 

którym uzyskuje się w ten sposób obraz prześwietlanych struktur.  

1.5.3. Radiografia cyfrowa.  

 

Radiografia cyfrowa umożliwia cyfrową rejestrację obrazów rentgenowskich. 

Posługiwanie się danymi cyfrowymi ułatwia obróbkę zdjęć, ich archiwizację 

oraz przesyłanie. Kolejne zalety radiografii cyfrowej to wyeliminowanie 

kosztów obróbki klasycznych filmów, zlikwidowanie ciemni i archiwum zdjęć 

oraz brak konieczności utylizacji odpadów. 

 

Wyróżniamy dwa rodzaje radiografii cyfrowej: 

 pośrednia (ang. computed radiography – CR). 

 bezpośrednia (ang. direct radiography – DR). 
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1.5.4. Cyfrowa radiografia pośrednia (CR). 

 

W cyfrowej radiografii pośredniej detektorem promieni rentgenowskich jest 

płyta obrazowa zawierająca luminofor (związki fosforu).  

 

Budowa płyty obrazowej: 

 warstwa ochronna (górna),  

 warstwa luminoforu umieszczonego w organicznym spoiwie 

polimerowym, 

 warstwa podłoża,  

 warstwa ochronna (dolna).  

 

Cykl pracy płyty obrazowej: 

 Kryształy luminoforu absorbują i magazynują w postaci utajonego 

obrazu energię promieni rentgenowskich.  

 Obraz rtg zostaje ujawniony po pobudzeniu wiązką promienia lasera 

helowo-neonowego lub półprzewodnikowego. Następuje wtedy 

luminescencja proporcjonalna do zaabsorbowanej energii 

promieniowania.  

 Wyemitowane fotony światła widzialnego rejestrowane są przez skaner 

laserowy, sygnały elektryczne są zamieniane na postać cyfrową.  

 Obrazy cyfrowe są wyświetlane na roboczym monitorze, wstępnie 

przetwarzane (uzupełnione dane pacjenta, adnotacje), a następnie 

archiwizowane i przesyłane na stacje opisowe.  

 Po skanowaniu obraz na płycie obrazowej zostaje wykasowany poprzez 

naświetlenie światłem widzialnym.  

 Wykasowana płyta obrazowa może być ponownie wykorzystana do 

następnego zdjęcia. 

 

Płyty obrazowe produkowane są w wymiarach standardowych kaset 

rentgenowskich, mogą być używane w konwencjonalnych aparatach 

rentgenowskich. Kaset CR można używać wielokrotnie - nawet do 40 tysięcy 

razy.  

 

Zalety cyfrowej radiografii pośredniej: 

 

 łatwa do wprowadzenia – nie wymaga przebudowy ani wymiany 

istniejących aparatów,  

 stosunkowo niski koszt, znacznie niższy niż cyfrowej radiografii 

bezpośredniej, 

 zalety wynikające z możliwości metody cyfrowej: 

o łatwa obróbka obrazu (powiększanie, kadrowanie, dostosowanie 

kontrastu i jasności), 
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 dobra dynamika obrazu, 

 znana technologia - 25 lat doświadczeń. 

 eliminacja tradycyjnej ciemni i mokrej obróbki filmów. 

 

 

Wady (w stosunku do cyfrowej radiografii bezpośredniej): 

 ograniczenia jakości obrazu,  

 większe dawki dla pacjenta.  

 

 

CR85 to skaner dla wielu użytkowników z buforem do ładowania kaset 

pozwalającym na wyeliminowanie kolejki oczekiwania na załadowanie kasety 

do skanera. Urządzenie nie wymaga manualnej obsługi. Skaner automatycznie 

odbiera kasety z bufora, odczytuje dane osobowe pacjenta z pamięci kasety, 

skanuje płytę obrazową i zwraca kasetę do wykorzystania do nowych 

ekspozycji. Urządzenie odczytuje do 115 płyt obrazowych na godzinę.  

  

1.5.4.1. Cyfrowa radiografia bezpośrednia (DR). 

 

Cyfrowa radiografia bezpośrednia opiera się na detektorach z amorficznego 

selenu, które bezpośrednio zamieniają energię promieniowania rentgenowskiego 

na impulsy elektryczne. Eliminacja dwuetapowego procesu stosowanego w 

radiografii pośredniej poprawia czułość i rozdzielczość obrazów.  

 

 

Rysunek 17. Czytnik płyt obrazowych cyfrowej radiografii pośredniej CR 85 

produkcji firmy Agfa. 
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Rysunek 18. Budowa detektora DR. Konwersja bezpośrednia. 

 

 

Stosowane są dwa rozwiązania techniczne:  

 Konwersja bezpośrednia. Promieniowanie rentgenowskie jest 

bezpośrednio konwertowane na impulsy elektryczne (detektory z 

amorficznego selenu).  

 Konwersja pośrednia. Energia promieniowania jest zamieniana na 

światło widzialne w scyntylatorach (jodek cezu), impulsy świetlne 

odczytywane są przez detektory CCD.  

 

Systemy konwersji bezpośredniej charakteryzują się lepszym stosunkiem 

sygnału do szumu oraz większą rozdzielczością przestrzenną.  

 

Wymiar najmniejszego elementu detektora wynosi 150 do 200 mikronów, w 

przypadku mammografii 50 do 100 mikrometrów.  

 



1.5. Rejestracja obrazów rentgenowskich. 21 

 
Rysunek 19. Cyfrowa pracownia rentgenowska DX-D 400 firrmy AGFA. 

HelathCare. 

 

 

1.5.5. Rodzaje aparatów RTG. 

 

Aparaty ogólnego zastosowania: 

 Stacjonarne. 

 Mobilne. 

 

Aparaty specjalizowane: 

 Punktowe. 

 Pantomograficzne.  

 Śródoperacyjne. 

 Mamograficzne. 
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Rysunek 20. Stomatologiczny aparat punktowy Kodak 2100.  

 

W diagnostyce stomatologicznej stosowane są specjalizowane aparaty o 

małych wymiarach, z lampą na specjalnym wysięgniku, mogą być montowane w 

osobnych pomieszczeniach lub bezpośrednio przy unitach stomatologicznych. 

Do zdjęć stosowane są specjalne papierowe ślinoodporne kasety.  

 

 
Rysunek 21. Kasetka z filmem do zdjęć zębów. 
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Rysunek 22. Pantomograf cyfrowy Kodak 9000. 

Pantomografia jest metodą badania zakrzywionych struktur 

twarzoczaszki – łuków zębowych. Lampa rentgenowska porusza się 

wokół głowy siedzącego pacjenta. Z jej ruchem sprzężony jest obrót 

bębna do którego przymocowany jest film rentgenowski co umożliwia 

naświetlanie kolejnych fragmentów filmu. Na pantomogramie można 

ocenić całość uzębienia, stawy skroniowo-żuchwowe, łuki jarzmowe i 

zachyłki zębodołowe zatok szczękowych.  
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Aparaty RTG ogólnego zastosowania. 

 

Zastosowanie przy badaniach: 

 kości całego ciała  

 czaszki 

 kręgosłupa  

 klatki piersiowej 

 urologicznych (urografia) 

 jamy brzusznej 

 histerograficznych (badania macicy)  

 tomograficznych (zdjęcia warstwowe) 

 pediatrycznych 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 23. Aparat rentgenowski Uniexpert firmy Adani. 
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Aparaty śródoperacyjne (z łukiem C). 

 

Zastosowanie do rentgenowskiego monitorowania zabiegów: 

 chirurgii ogólnej  

 chirurgii ortopedycznej, pediatrycznej i brzusznej oraz neurochirurgii  

 kardiologii  

 urologii, współpraca z litotryptorem  

 traumatologii  

 intensywnej opiece medycznej  

 radiologii operacyjnej  

 

 
Rysunek 24. Aparat rentgenowski APX HF 3 firmy Apelem. 
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Mammograf. 

 

 
Rysunek 25. Aparat mammograficzny Mammoscan. 
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1.6. Dawki promieniowania. 

Tabela 1. Typowe dawki efektywne promieniowania podczas badań 

diagnostycznych. 

Rodzaj badania 
Dawka efektywna 

(mSv) 

Zdjęcie klatki piersiowej 0,1 

TK głowy 1,5 

Mammografia 3 

TK jamy brzusznej 5,3 

TK klatki piersiowej 5,8 

Wirtualna kolonoskopia (TK) do 8,8 

TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy – 

jednoczesna 
9,9 

TK koronarografia (badania serca) 7 – 13 

Wlew doodbytniczy 15 

Badanie TK jamy brzusznej noworodka 20 

Naturalne promieniowanie tła – dawka roczna 1 – 3 

 
 

1.7. Przeciwwskazania do wykonania badania RTG. 

Przed skierowaniem pacjenta na badanie radiologiczne lekarz musi rozważyć 

czy korzyści z badania przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami 

wynikającymi ze stosowanie promieniowania jonizującego i środków 

kontrastowych. 

 

Z uwagi na pochłonięcie względnie dużej dawki promieniowania 

rentgenowskiego, badanie nie powinno być nadużywane i powtarzane bez 

powodu.  

 

Nie powinno być wykonywane u kobiet w ciąży (zwłaszcza w pierwszym 

trymestrze). Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu 

miesięcznego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.
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1.8. Przebieg badań radiologicznych, wskazania do ich 

wykonywania. 

 
RTG KLATKI PIERSIOWEJ 

 

Wskazania do wykonania badania:  

 Wszelkie schorzenia w obrębie klatki piersiowej, w szczególności 

podejrzenie zmian zapalnych lub nowotworowych płuc.  

 Urazy klatki piersiowej.  

 Zaburzenia rozwojowe narządów klatki piersiowej.  

 Badanie przed- i pooperacyjne klatki piersiowej – dla oceny układu 

krążenia i oddechowego. 

 Badania okresowe - powinno być wykonywane, co 2 lata, a u osób ze 

zwiększonym ryzykiem chorób płuc wynikającym np. z rodzaju 

wykonywanej pracy zawodowej, co rok. 

  

Przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej w projekcji tylno-

przedniej pozwala na ocenę narządów leżących powyżej przepony, przede 

wszystkim płuc i serca. Radiogram służy także ocenie śródpiersia (wielkość, 

kształt serca i dużych naczyń krwionośnych), żeber, kręgosłupa piersiowego, 

obojczyków, łopatek oraz przepony. Badanie uzupełnia się zdjęciem bocznym 

jeśli istnieje konieczność uwidocznienia okolicy zasercowej, okolic położonych 

grzbietowo lub u podstawy płuc oraz przy dokładnej ocenie lokalizacji zmiany 

ogniskowej.  

Niekiedy zdjęcie rentgenowskie wykonuje się po doustnym podaniu środka 

cieniującego (kontrastu) celem lepszej oceny zarówno przełyku, jak i śródpiersia 

(niektóre guzy śródpiersia, tętniaki, powiększenie lewego przedsionka lub lewej 

komory serca mogą powodować przemieszczanie i zniekształcenia przełyku). 

Zdjęcie klatki piersiowej umożliwia rozpoznanie zmian zapalnych płuc i 

opłucnej, gruźlicy, guzów płuc, rozedmy płuc, niewydolności układu krążenia, 

powiększenia serca i aorty, płynu w jamach opłucnowych, wola zamostkowego, 

powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia. 

 

Przygotowania do badania: badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. 

Wskazane jest dostarczenie poprzednich zdjęć do porównania. Jeśli jest taka 

potrzeba, badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u 

chorych w każdym wieku.  

 

Przebieg badania: Standardowe zdjęcie rentgenowskie wykonywane jest w 

pozycji stojącej, pacjent rozebrany jest do połowy (górna połowa ciała). Zdjęcie 

wykonuje się po nabraniu pełnego wdechu i zatrzymaniu oddychania (na 

bezdechu) z ramionami uniesionymi tak, aby maksymalnie "odsłonić" narządy 

klatki piersiowej, przednia powierzchnia klatki piersiowej powinna swobodnie 
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przylegać do kasety rentgenowskiej. Czas pojedynczego napromieniowania 

wznosi zwykle nie dłużej niż kilkaset milisekund. Przy zdjęciach w pozycjach 

bocznych lub skośnych pacjent stronę chorą powinien mieć skierowaną ku 

kasecie, a ramiona i brodę uniesioną. U pacjentów ciężko chorych (leżących) 

zdjęcia klatki piersiowej wykonuje się w pozycji leżącej lub siedzącej. 

 

Przeciwwskazania do badania: Ciąża. Należy unikać wykonywania badania u 

kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość 

zapłodnienia. 

 

 

ZDJĘCIA KOŚCI I STAWÓW 

 

Wskazania do badania: Pomocne w przypadkach poszukiwania zarówno 

zmian pourazowych w kościach (złamań czy zwichnięć), jak też zaburzeń 

struktury kości w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych czy 

osteoporozie. Zdjęcie może wykazać zwężenie szpary stawowej, wyrośla kostne 

na krawędziach kości tworzących staw, wolne ciała kostne śródstawowe, zmiany 

pourazowe, zapalne lub nowotworowe. 

 

Przygotowania do badania: nie wymaga przygotowania. 

Przebieg badania: prześwietlenie żądanej struktury kostnej 

Przeciwwskazania do badania: ciąża. 

 

 

ZDJĘCIA KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO, PIERSIOWEGO 

 

Wskazania do badania: Badanie ma na celu wykrycie nieprawidłowości 

postawy, ewentualnej przyczyny bólów w kręgosłupie (zmiany zwyrodnieniowe 

- dyskopatia), zmiany pourazowe. Pomocne do wyjaśnienia przyczyn bólów szyi 

i barków oraz zawrotów głowy (zmiany zwyrodnieniowe dyskopatia, żebra 

szyjne, wady rozwojowe). Objawy radiologiczne stwierdzane na zdjęciach: 

Obniżenie wysokości trzonu kręgowego, jego zniekształcenie, obniżenie 

wysokości przestrzeni międzykręgowej, wyrośla kostne na krawędziach trzonów 

kręgowych, skrzywienie odcinka kręgosłupa. 

 

Przygotowanie do badania: bez przygotowania.  

Przeciwwskazania do badania: ciąża. 

  

ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO 

 

Wskazania do badania: Bóle kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe - dyskopatia 

i inne) oraz w poszukiwaniu uszkodzeń pourazowych, przyczyn wad postawy. 
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Przygotowanie do badania: W przeddzień badania nie należy spożywać 

pokarmów wzdymających - warzyw, owoców, mięsa, wędlin. W dniu badania 

należy być na czczo, można przyjąć zwykle stosowane leki. Pożądane 

zastosowanie zasad higieny. 

 

Przeciwwskazania do badania: ciąża. 

 

  

ZDJĘCIE MIEDNICY  

 

Wskazania do badania: Ocena stawów krzyżowo-biodrowych i stawów 

biodrowych w przypadkach zmian zapalnych i zwyrodnieniowych. Ocena 

zniekształceń pourazowych oraz wrodzonych, zwłaszcza stawów biodrowych. 

Poszukiwanie przyczyn bólu i ograniczenia ruchomości w stawach biodrowych 

(zmiany zwyrodnieniowe, zapalne, martwice jałowe, zaburzenia rozwojowe, 

zmiany nowotworowe). Ocena struktury kości.  

 

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania. Wskazane 

przyniesienie zdjęć poprzednich do porównania. 

Przeciwwskazania do badania: ciąża. 

 

 

ZDJĘCIE CZASZKI 

 

Wskazania do badania: Zdjęcia wykonuje się głównie w przypadkach urazu 

głowy oraz zmian strukturalnych kości, wad wrodzonych, ewentualnie dla 

lokalizacji kontrastujących ciał obcych. 

 

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania. 

Przeciwwskazania do badania: ciąża. 

  

  

ZDJĘCIE ZATOK 

 

Wskazania do badania: Badanie wykonuje się dla oceny powietrzności zatok 

przy infekcjach górnych dróg oddechowych i katarze, celem wykluczenia ognisk 

zakażenia przy długotrwałych stanach zapalnych różnych narządów oraz przy 

bólach głowy. Ponadto dla oceny ścian zatok po urazach twarzoczaszki oraz 

oceny przegrody nosowej. 

 

Przygotowanie do badania: nie wymaga przygotowania. 

Przeciwwskazania do badania: ciąża. 
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ZDJĘCIE PRZEGLĄDOWE JAMY BRZUSZNEJ 

 

Wskazania do badania: Kamica nerkowa. Podejrzenie niedrożności lub 

perforacji przewodu pokarmowego. Zdjęcie może uwidocznić kamienie 

żółciowe, nerkowe, poziomy płynów zgromadzonych w jelitach przy 

niedrożności przewodu pokarmowego, gaz pod przeponą, który wydostaje się z 

żołądka po pęknięciu jego ściany, ciała obce przypadkowo lub celowo połknięte 

przez człowieka 

 

Przygotowanie do badania: W przeddzień planowanego badania nie należy 

spożywać pokarmów wzdymających - warzyw, owoców, mięsa, wędlin. W dniu 

badania nie spożywać pokarmów stałych, można przyjąć leki. Pożądane 

zastosowanie zasad higieny.  

Badanie ze wskazań nagłych można wykonać bez żadnego przygotowania i poza 

USG jamy brzusznej oraz rtg klatki piersiowej jest najczęstszym badaniem 

wykonywanym podczas dyżurów w szpitalach. 

 

 

RADIOLOGICZNE BADANIA KONTRASTOWE 

 

SKOPIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 

(GOPP) 

 

Badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego obejmuje 

przełyk, żołądek i dwunastnicę, służy do uwidocznienia zarysów i elastyczności 

ścian oraz obrazu błony śluzowej GOPP. W badaniu podaje się doustnie środek 

cieniujący siarczan baru (popularnie zwany barytem). Związek pochłania 

promieniowanie rentgenowskie. Uzyskane w wyniku takiego badania zdjęcia są 

odwzorowaniem wewnętrznych obrysów zakontrastowanego przewodu 

pokarmowego. W urządzeniach radiologicznych możliwe jest też uzyskanie 

podglądu wizyjnego (skopii). Jest to szczególnie cenne w diagnostyce zaburzeń 

czynnościowych przewodu pokarmowego. 

 

W badaniu kontrastowym żołądka możemy wyróżnić dwie metody: 

 metoda jednokontrastowa - polega na podaniu małej ilości środka 

kontrastowego, w celu uwidocznienia fałdów błony śluzowej. W 

metodzie tej oceniane jest także światło żołądka oraz kształt i zarys jego 

ścian. 

 metoda dwukontrastowa - polega na podaniu do żołądka oprócz 

kontrastu także i powietrza, co umożliwia bardziej szczegółową ocenę 

fałdów żołądka i błony śluzowej (zwłaszcza tzw. pół żołądkowych). Jest 

to szczególnie istotne w wykrywaniu owrzodzeń w obrębie błony 

śluzowej. 
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Wskazania do badania:  

 Występowanie patologicznych objawów klinicznych, dotyczących 

górnego odcinka przewodu pokarmowego, zwłaszcza gdy nie ma 

możliwości wykonania badania endoskopowego bądź istnieją do niego 

przeciwwskazania.  

 Wątpliwości diagnostyczne, występujące po przeprowadzeniu badania 

endoskopowego (badanie kontrastowe wykonywane jest wtedy jako 

badanie uzupełniające), w szczególności podejrzenie przepukliny 

rozworu przełykowego przepony oraz ocena czynności skurczowej ścian 

przewodu pokarmowego. 

 Ocena szczelności i drożności zespoleń po operacjach na przewodzie 

pokarmowym (np. po resekcjach części przewodu pokarmowego z 

powodu nowotworów).  

 Ocena lokalizacji i przebiegu przetok zewnętrznych i wewnętrznych w 

obrębie przewodu pokarmowego. 

 

Przygotowanie do badania: 

 Badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego 

powinno być wykonywane na czczo. 

 Pacjent w dniu poprzedzającym badanie nie powinien jeść także kolacji 

lub powinien zjeść wcześniej lekki posiłek wieczorny. 

 W noc poprzedzającą badanie pacjentowi nie wolno spożywać żadnych 

posiłków ani przyjmować płynów. 

 W dniu badania pacjent nie powinien palić papierosów, zwiększa to 

bowiem czynność wydzielniczą i perystaltyczną przewodu 

pokarmowego. 

 Przed badaniem pacjent powinien zgłosić lekarzowi prowadzącemu 

przyjęte w danym dniu i dobie poprzedzającej leki oraz inne środki o 

działaniu farmakologicznym. 

 Należy zdjąć biżuterię, zegarek, pasek i inne metalowe przedmioty. 

 

Przebieg badania: 

 Badanie rozpoczyna się doustnym podaniem około 50 ml zawiesiny 

barytu.  

 Następnie pacjent jest obracany wokół swej osi długiej w celu lepszego 

rozprowadzenia środka kontrastowego na ścianach badanego odcinka 

przewodu pokarmowego.  

 Badanie jest wykonywane na stojąco i w pozycji leżącej.  

 Podczas badania może być użyty dozowany ucisk na brzuch w celu 

lepszego uwidocznienia poszczególnych fragmentów przewodu 

pokarmowego. 

 Czas trwania badania - do kilkunastu minut. 

 Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, zwykle z 
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dołączonymi zdjęciami radiologicznymi. 

 

 

PASAŻ PRZEWODU POKARMOWEGO 

Badanie obejmuje przełyk, żołądek, jelito cienkie- dwunastnicę, jelito czcze i 

kręte, oraz okolicę zastawki krętniczo-kątniczej (połączenie jelita cienkiego i 

grubego). Początek badania jest taki sam jak badania kontrastowego GOPP. 

Różni się ono tym od skopii GOPP, że po wykonaniu dokumentacji przełyku, 

żołądka i dwunastnicy, kolejne zdjęcia wykonuje się co kilkadziesiąt minut, by 

pokazać wszystkie dalsze jelita cienkiego aż do kątnicy.  

 

Wskazania do badania: 

 Podejrzenie zmian patologicznych o charakterze czynnościowym bądź 

organicznym w obrębie jelita cienkiego, w szczególności podejrzenie 

zmian zapalnych lub nowotworowych. 

 Bóle brzucha. 

 Utrata apetytu lub chudnięcie. 

 Ocena szczelności i drożności zespoleń po operacjach na przewodzie 

pokarmowym (np. po resekcjach części przewodu pokarmowego z 

powodu złośliwych zmian rozrostowych). 

 Ocena lokalizacji i przebiegu przetok zewnętrznych i wewnętrznych w 

obrębie przewodu pokarmowego. 

 

Przygotowanie do badania: 

 

Przygotowanie do badania wygląda tak samo jak w przypadku skopii GOPP 

 

Przebieg badania: Badanie przebiega podobnie jak skopia GOPP, jednak trwa 

znacznie dłużej, nawet do kilku godzin ze względu na wykonywanie zdjęć 

opóźnionych podczas pasażu środka kontrastowego przez jelita.  

 

 

BADANIE KONTRASTOWE JELITA GRUBEGO (TZW. WLEW 

DOODBYTNICZY) 

 

Doodbytnicze podanie kontrastu barytowego pozwala na radiologiczne badanie 

jelita grubego, tj. odbytnicy, esicy i okrężnicy. 

 

Wskazania do badania: 

 

 Wykonuje się je w przypadkach krwawienia z odbytu, w zaburzeniach w 

oddawaniu stolca i bólach brzucha. 

 Wlew doodbytniczy jest badaniem najczęściej alternatywnym, a czasem 

uzupełniającym do endoskopii dolnego odcinka przewodu 
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pokarmowego  

 Metoda służy do rozpoznawania owrzodzeń, uchyłków, polipów jelita, a 

także guzów jelita grubego. 

 Również w celu wyjaśnienia przyczyny niedokrwistości, zmiany rytmu 

wypróżnień lub nawracającej biegunki. 

 

Przygotowanie do badania: 

 

 Na dwa dni przed badaniem, zaleca się dietę ubogobłonnikową, aby 

zredukować ilość resztek pokarmowych oraz podaje się silne środki 

przeczyszczające 

 Ważne jest przyjmowanie dużej ilości płynów, aby zapobiec 

odwodnieniu. 

 

Przebieg badania: Badanie wykonuje się w pracowni radiologicznej i 

zazwyczaj trwa 30-60 minut. Do badanie należy się rozebrać i ubrać w 

jednorazowy fartuch ochronny. W trakcie badania pacjent leży na stole pod 

lampą rentgenowską. Specjalnym cewnikiem podawana jest przez odbyt „papka 

barytowa” (zawierająca pierwiastek bar) oraz powietrze, które pozwalają 

uwidocznić ścianę jelita. Baryt podawany do jelita powoduje uczucie pełności i 

potrzeby oddania stolca. Czasami pacjent odczuwa dyskomfort, ale badanie nie 

jest bolesne. W trakcie badania lekarz prosi o zmianę pozycji ciała, co poprawia 

uwidocznienie jelita grubego na zdjęciach wykonywanych w różnych pozycjach. 

Przez parę dni po badaniu obserwuje się białą papkę w stolcu. Jest to 

nieszkodliwy objaw spowodowany przez podany preparat. Zaleca się 

spożywanie zwiększonych ilości płynów przez dwa dni po badaniu, aby 

zapobiec zaparciu. 

 

 

UROGRAFIA DOŻYLNA 

 

Badanie uwidacznia układ moczowy, tj. nerki, moczowody i pęcherz moczowy. 

Środek kontrastowy podawany jest dożylnie, następnie zostaje wydzielony przez 

nerki z moczem. W trakcie badania uwidaczniają się się zarysy nerek, 

moczowodów, stopniowo wypełnia się pęcherz moczowy.  

 

Najczęstsze wskazania do badania: 

 

 Ocena wielkości, kształtu i funkcji wydzielniczej nerek. 

 Ocena kształtu układu kielichowo-miedniczkowego, moczowodów i 

pęcherza moczowego. 

 Ocena wad wrodzonych układu moczowego. 

 Podejrzenie kamicy w drogach moczowych. 

 Ocena układu moczowego po urazach i zabiegach operacyjnych. 
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 Przygotowanie do badania:  

 

 Na dwa dni przed badaniem, zaleca się dietę ubogobłonnikową, aby 

zredukować ilość resztek pokarmowych. Ma to na celu zmniejszenie 

ilości gazów jelitowych. 

 Ważne jest przyjmowanie dużej ilości płynów aby zapobiec 

odwodnieniu (napoje nie niesłodzone i niegazowane np. woda). 

 W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien przyjąć leki 

przeczyszczający (lek na receptę wydaną przez lekarza zlecającego 

badanie). 

 W dniu badania (4-6 godzin przed nim) nie należy nic jeść ani palić 

papierosów. 

 Po badaniu należy wypić dużą ilość płynów. 

 

Przebieg badania:  

 

 Urografię dożylną poprzedza zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.  

 Poprzez wkłucie dożylne podany zostaje środek kontrastowy, który wraz 

z krwią trafia do nerek, a następnie zostaje wydzielony z moczem. 

 W celu zarejestrowania istotnych dla badania struktur, zdjęcia robi się 

zazwyczaj w 2-3 minucie i kolejno w 7, 14, 21 i 40 minucie od podania 

środka cieniującego.  

 Przez cały czas pacjent znajduje się w pozycji leżącej na plecach. 

 W zależności od wskazań wykonuje się zdjęcia dodatkowe np. w 

pozycji stojącej, leżącej na brzuchu, po oddaniu moczu. 

 

Możliwe powikłania (związane z podaniem środka kontrastowego): 

 

 Krwiak w miejscu wkłucia przez które podano środek kontrastowy 

 Zaczerwienienie, świąd skóry, pokrzywka 

 Wstrząs anafilaktyczny (bardzo rzadko 1/100 000) 

 Ostra niewydolność nerek (rzadko) 

 Zgon (niezmiernie rzadko) 

 

Jodowe niejonowe środki kontrastowe wykorzystywane w badaniach rtg 

(Ultravist, Omnipaque, Visipaque, Iomeron, Opiray) są jednymi z lepiej 

tolerowanych preparatów stosowanych w medycynie. Wymienione działania 

niepożądane zdarzają się bardzo rzadko. Przeciwwskazaniem do podania środka 

kontrastowego jest m. in. niewydolność nerek, nieuregulowana nadczynność 

tarczycy.  

Konieczna jest pisemna zgoda pacjenta na dożylne podanie środka 

kontrastowego. 
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1.9. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna. 

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (ang. digital subtraction angiography, 

DSA) jest metodą pozwalającą na uwidocznienie naczyń tętniczych i żylnych. 

Środek kontrastowy podawany jest bezpośrednio do naczynia za pomocą 

specjalnego cewnika. Cewnik wprowadzany jest najczęściej do tętnicy udowej 

metodą Seldingera. Do naczynia wprowadza się trokar (narzędzie w kształcie 

grubej igły z mandrynem w środku), przez jego światło wprowadza się do 

naczynia prowadnik. Następnie usuwa się trokar i po prowadniku wprowadza do 

naczynia cewnik lub koszulkę naczyniową. Istnieje wiele różnego kształtu 

cewników przeznaczonych do wybranych naczyń.  

 

Podczas badania wykonywane jest najpierw zdjęcie badanej okolicy bez 

podawania kontrastu (tzw. maska), następnie podczas podawania środka 

kontrastowego aparat wykonuje serię zdjęć obrazującą wypełnianie naczyń 

tętniczych, wzmocnienie miąższu narządów a następnie odpływ żylny. Od 

uzyskanych obrazów odejmuje się obraz maski. Dzięki temu wynikowe obrazy 

diagnostyczne zawierają wyłącznie struktury naczyniowe, pozbawione są tła –

kości, gazów w jelitach, innych struktur.  

 

 
Rysunek 26. Cewniki dedykowane do różnych naczyń. Cook Medical. 
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Rysunek 27. Prowadnik Amplatz formy Cook Medical. 

 

 
Rysunek 28. Prawidłowa arteriografia goleni. Na tle zarysów kości widoczne 

naczynia tętnicze. 



38 1. Diagnostyka Rentgenowska 

 DSA wykorzystywane jest w radiologii zabiegowej, która polega na 

wykonywaniu zabiegów leczniczych z wykorzystaniem dostępu naczyniowego, 

czyli np.:  

 angioplastyki (zabiegi poszerzania naczyń zwężonych na skutek 

zmian miażdżycowych).  

Poszerzanie naczyń odbywa się za pomocą wewnątrznaczyniowych 

balonów lub stenów. Balon pompowany płynem do wysokiego 

ciśnienia rozpręża się w naczyniu, ściska i wgniata w ściany zmiany 

miażdżycowe. Stent to niewielka sprężynka wykonana z metalu (stal 

szlachetna, stopy chromu i kobaltu), która po rozprężeniu w naczyniu 

przywraca jego drożność. Z upływem czasu po wszczepieniu do 

światła stenu nadpełza nabłonek naczynia i postępuje proces 

ponownego zwężania, przeciwdziała temu powlekanie stentów 

specjalnymi substancjami ograniczającymi rozwój śródbłonka.  

 

 obliteracji guzów (zamykanie naczyń zaopatrujących guzy 

nowotworowe), 

 

 celowanego podawania leków (np. podawanie chemioterapii do 

wybranych narządów). 

 

Szczególnym rodzajem arteriografii jest koronarografia czyli badanie naczyń 

wieńcowych (zaopatrujących serce). Metoda ta oprócz diagnostyki zwężeń i 

niedrożności prowadzących do niedokrwienia serca umożliwia leczenie zawałów 

poprzez rozszerzanie naczyń balonami lub stentami.  

 

 
Rysunek 29. Rozprężany na balonie stent Formula 418 formy Cook Medical. 

 



1.9. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna.  39 

 
Rysunek 30. Cewniki balonowe Coda firmy Cook Medical.  
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1.10. Mammografia. 

Mammografia to radiologiczne badanie wykonywane w celu diagnostyki raka 

piersi. Rak piersi jest nowotworem o powolnym rozwoju we wczesnej fazie i 

dlatego właściwie prowadzona diagnostyka daje duże szanse na wczesne 

wykrycie i skuteczne leczenie. Czułość mammografii w wykrywaniu zmian 

klinicznie bezobjawowych wynosi w zależności od budowy piersi do 80 do ok. 

95%. Rak piersi może być indukowany przez promieniowanie jonizujące, 

dlatego szczególnie ważne są parametry techniczne mammografów mające 

wpływ na dawkę otrzymywaną podczas badania.  

 

Szczególne cechy budowy aparatu rentgenowskiego; 

 Napięcie generatora w zakresie 22kV do 35kV. 

 Anoda ze ścieżką z molibdenu i filtr molibdenowy – praca w 

zakresie widma charakterystycznego molibdenu. 

 Dla sutków gęstych – anoda ze ścieżką z rodu oraz filtr rodowy – 

praca w zakresie widma charakterystycznego rodu. 

 Stosuje się często lampy z dwoma ścieżkami – rodową i 

molibdenową.  

 Dwa ogniska:  

o 0,3 mm – do typowych projekcji, 

o 0,1mm – do powiększeń. 

 Duża pojemność cieplna anody (do 300000 HU).  

 Kasety rentgenowskie o wymiarach 18x24cm z ekranami 

wzmacniającymi. 

 Mammografia cyfrowa – detektory o wymiarze piksela 50 µm. 

 Urządzenia do pozycjonowania i kompresji sutka.  

 

 

Mammografia cyfrowa cechuje się mniejszą ilością zdjęć odrzuconych, 

lepszą jakością zdjęć oraz możliwościami cyfrowej obróbki obrazu. 
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1.11. Wybrane obrazy anatomiczne i patologiczne w badaniach 

rentgenowskich.  

 

 
Rysunek 31. Prawidłowe zdjęcie klatki piersiowej. 1 - podział tchawicy, 2 - łuk 

aorty, 3 - naczynia wnęki płuca lewego, 4 - serce (lewa komora), 5 - lewa kopuła 

przepony, 6- kręgosłup, 7 - płuco prawe, 8 - żebro, 9 - prawe oskrzele główne, 10 - 

obojczyk. 
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Rysunek 32. Zdjęcie klatki piersiowej. Zapalenie płuca prawego (1). 

 
Rysunek 33. Gruźlica. W obu płucach widoczne masywne włókniste zmiany 

pogruźlicze. 
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Rysunek 34. Guz (1) szczytu płuca lewego z pogrubieniem opłucnej (2). 

 

 
Rysunek 35. Złamania żeber (1). 
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Rysunek 36. Złamanie zmęczeniowe IV kości śródstopia. Widoczne odczyny 

okostnowe wokół kości (1). 

 

 
Rysunek 37. Złamanie kostki bocznej (1). 
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Rysunek 38. Złamanie kości promieniowej. Złamanie Collesa (1). 

 

 
Rysunek 39. Zwichnięcie przednie kości ramiennej. 
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Rysunek 40. Przemieszczone złamanie dalszego odcinka trzonu kości udowej. 

 

 
Rysunek 41. Proteza stawu kolanowego. 
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Rysunek 42. Zdjęcie jamy brzusznej. Niedrożność przewodu pokarmowego - 

poszerzone pętle jelita cienkiego (1). Proteza stawu biodrowego (2). 
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Rysunek 43. Wlew doodbytniczy. Uchyłki jelita grubego. 

 
Rysunek 44. Wlew doodbytniczy. Rak jelita grubego. (1) - przewężenie światła jelita 

wywołane przez naciek nowotworowy. 
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Rysunek 45. Boczne zdjęcie czaszki – obraz prawidłowy. 

 

Rysunek 46. Zdjęcie boczne kręgosłupa szyjnego. Złamanie wyrostków kolczystych 

kręgów C7 i Th1. 
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Rysunek 47. Zdjęcie boczne kręgosłupa szyjnego. Masywne skostnienia 

(hiperostoza) więzadła podłużnego przedniego. 

 
Rysunek 48. Ześlizg przedni kręgu L4 (1) wynikający z przerwania ciągłości łuku 

tego kręgu (2). 
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Rysunek 49. Guz olbrzymiokomórkowy (1) dalszej części kości łokciowej. 

 

 
Rysunek 50. Złośliwy nowotwór kości - osteosarcoma (1). 
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Rysunek 51. Mammografia, projekcja CC. Rak sutka (1). 

 

 
Rysunek 52. Pantomogram. (1) - zatoka szczękowa. (2) - niewyrżnięty ząb 8. (3) - 

wypełnienie stomatologiczne w koronie zęba. (4) - żuchwa. (5) - nieprawidłowo 

położone zęby szczęki. (6) - staw skroniowo-żuchwowy. 
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Rysunek 53. Anatomia radiologiczna zęba - za www.radiopaedia.org 

 

 
Rysunek 54. Zdjęcie zęba. Stan po leczeniu kanałowym. 

 

 

http://www.radiopaedia.org/
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Rysunek 55. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna. Krytyczne zwężenie tętnicy szyjnej 

wewnętrznej (1). 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 2  

ULTRASONOGRAFIA  

2.1. Wstęp. 

Ultrasonografia (USG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca 

na uzyskanie obrazu dowolnego przekroju badanego narządu. Metoda ta 

wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali 

ultradźwiękowej w obrębie tkanek i narządów ciała ludzkiego. Część fali 

ultradźwiękowej odbita na granicy dwóch ośrodków o różnej oporności 

akustycznej jest źródłem informacji o strukturze danego narządu czy określonej 

przestrzeni wewnątrz ciała. Tkanka kostna oraz powietrze w przewodzie 

pokarmowym i płucach odbijają fale ultradźwiękowe całkowicie. Dlatego 

niemożliwa jest ocena struktury kości, płuc, wnętrza przewodu pokarmowego. 

Powietrze w przewodzie pokarmowym i płucach stanowi przeszkodę w 

obrazowaniu narządów położonych głębiej. 

W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu 

ok. 2-20 MHz. Fala ultradźwiękowa jest generowana oraz odbierana i 

przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu przetwornika 

piezoelektrycznego.  

Ultrasonografia umożliwia ocenę kształtu, położenia i wielkości narządów 

oraz struktur anatomicznych, a także powierzchni i struktury wewnętrznej tych 

narządów. Narządy najczęściej obrazuje się w wymiarach podłużnych i 

poprzecznych, metoda umożliwia jednak obserwacje w dowolnym przekroju. Na 

podstawie zmian echostruktury narządów można wnioskować o naturze 

procesów chorobowych - zapalnej, zanikowej, zwyrodnieniowej czy 

nowotworowej.  

Badanie USG umożliwia ocenę narządów miąższowych jamy brzusznej (np. 

wątroba, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, nerki i nadnercza), narządów 

położonych powierzchownie (np. tarczyca, piersi, jądra). Specjalny rodzaj sond 

ultrasonograficznych zakłada się do przełyku, żołądka, pochwy czy odbytnicy, 

dzięki czemu można precyzyjniej określić echostrukturę serca, ściany żołądka, 

narządów rodnych kobiety oraz gruczoł krokowy. Inne sondy służą do 

śródoperacyjnej oceny jamy brzusznej czy ośrodkowego układu nerwowego po 

trepanacji czaszki. Możliwa też jest ocena oczodołu i gałki ocznej.  

Podczas badania USG jest możliwe precyzyjne nakłucie narządów lub 

zmian chorobowych dzięki specjalnym sondom lub nakładkom biopsyjnym. 

Dzięki temu można pobrać materiał do badania histopatologicznego. Ponadto 

pod kontrolą USG jest możliwe opróżnianie patologicznych zbiorników 
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płynowych, wykonanie przezskórnego drenażu układu moczowego lub dróg 

żółciowych oraz inne zabiegi.  

Ultrasonografia znajduje rozległe zastosowanie kliniczne jako stosunkowo 

tania, dobrze dostępna szybka i bezpieczna metoda diagnostyczna.  

 

2.2. Rys historyczny. 

 1822 - Daniel Colladen, fizyk szwajcarski, "podwodnym dzwonem" 

zbadał prędkość dźwięku w wodach jeziora Genewa. W tych czasach 

rozpoczęto również pierwsze próby określania map dna oceanu w 

oparciu o proste pomiary czasu powrotu echa dźwięku odbitego od dna. 

 

 1877 - Lord Rayleigh opublikował w Anglii rozprawę naukową "Teoria 

dźwięku" w której opisał podstawy fizyczne rozchodzenia się fal 

dźwiękowych. 

 

 1880 - bracia Pierre i Jacques Curie odkryli efekt piezoelektryczny w 

kryształach kwarcu i tytanianu baru tworząc podwaliny do generowania 

i odbierania fal ultradźwiękowych o częstotliwościach w MHz. 

 

 1914-1918 - początek rozwoju ultradźwiękowych urządzeń do 

nawigacji, pomiaru głębokości i odległości w wodzie - używanych 

przede wszystkim na łodziach podwodnych. 

 

 1918 - Paul Langevin w czasie I wojny światowej zbudował, opierając 

się na teorii braci Curie, piezoelektryczny generator ultradźwiękowy 

(hydrolokator aktywny) do namierzania łodzi podwodnych. 

Hydrolokator aktywny, urządzenie podobne do echosondy, wysyła 

specjalną wiązkę ultradźwięków, która następnie odbita od przeszkody 

wraca do urządzenia. Na podstawie jej charakterystyki można określić 

odległość i właściwości obiektu. 

 

 1928 - S. Sokołow w Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie 

opracował koncepcję ultradźwiękowego wykrywania wad w metalach i 

stopach odlewniczych. 

 

 1941 - Floyd Firestone z Uniwersytetu Michigan opracował urządzenie 

pod nazwą "supersonic reflektoscope" do wykrywania wad w metalach.  

 

 1942 - Karl Theo Dussik austriacki neurolog opublikował pracę „Über 

die Möglichkeit hochfrequente mechanische Schwingungen als 

diagnostisches Hilfsmittel zu verwerten“ traktującą o możliwościach 

diagnostycznego wykorzystania ultradźwięków w medycynie. W 
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późniejszych latach razem ze swoim bratem skonstruował prototypowy 

aparat dzięki któremu uzyskał pierwsze obrazy USG (nazywał je 

„hyperphonogrammami”) układu komorowego i guzów mózgu. 

Uzyskanie obrazów wymagało zanurzenia całego badanego obiektu w 

wodzie.  

 

 

 
Rysunek 56. Hyperphonogram mózgu cielęcego uzyskany przez Dussika. 

 

 

 
Rysunek 57. Schemat aparatu Dussika. T1 -- generator ultradźwięków, Q1-- 

przekaźnik, Q2 -- odbiornik, T2 – konwerter i wzmacniacz, W -- wanna z badanym 

obiektem wypełniona wodą, L -- źródło światła, P -- papier fotograficzny. 

 

 

 1950 - 1960 - Douglas Howry i Joseph Holmes z Uniwersytetu Colorado 

skonstruowali skanery obrazujące badane organy w prezentacji 

dwuwymiarowej z modulacją jasności tzw. B-mode. Przełomem było 

stworzenie sond do badań, które były przykładane do ciała pacjenta, bez 
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konieczności zanurzania go w wodzie. Ultrasonografia znalazła 

zastosowanie w badaniu guzów piersi, narządów jamy brzusznej 

(kamica pęcherzyka żółciowego i nerkowa) oraz w położnictwie.  

 

 
Rysunek 58. Somascope - aparat Howry'ego i Holmes'a. 

 

 

 1954 - I. Edler i H. Hertz zbudowali pierwszy kardiologiczny skaner 

ultradźwiękowy pracujący w trybie M-mode, umożliwiający 

zobrazowanie ruchu zastawek serca.  

 

 1955 - S. Satomura i Y. Nimura przeprowadzili pierwszą analizę ruchu 

zastawek serca z wykorzystaniem efektu Dopplera. 

 

 1956 - Mundt i Huges opublikowali pierwsze doniesienia dotyczące 

ultradźwiękowych badań gałki ocznej w prezentacji A, a dwa lata 

później Baum i Greenwood w prezentacji B.  

 

 lata sześćdziesiąte XX w. – szybki rozwój technik 

ultrasonograficznych. Liczne publikacje naukowe o nowych 

możliwościach diagnostyki ultradźwiękowej, powstają firmy 

produkujące ultrasonografy. 

 

 1964 - W. Buschmann z NRD opisał przełączalną wieloelementową 

głowicę ultradźwiękową (multi-element electronic array).  
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 1965 - Siemens Medical System wyprodukował pierwszy ultrasonograf 

czasu rzeczywistego o nazwie VIDOSON. 

 

 

 
Rysunek 59. Pierwszy ultrasonograf czasu rzeczywistego VIDOSON. 
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Rysunek 60. Aparat VIDOSON firmy SIEMENS - model z roku 1976. 

 

 

 1968 - J. Sommers z Holandii opisał mechanizm pracy 

wieloelementowych głowic sterowanych fazowo (phased array 

tranducers i annular array transducers).  

 

 lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w. – dalszy lawinowy rozwój 

diagnostyki ultrasonograficznej związany m.in. z gwałtownych 

rozwojem elektroniki. Pojawiły się pierwsze ultrasonografy z głowicami 

liniowymi (linear array), konweksowymi (convex array), rozwinęła się 

dziedzina diagnostyki endowaginalnej i endorektalnej. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych układów elektronicznych stała się możliwa 

wyrafinowana obróbka sygnałów ultradźwiękowych - co znacznie 

podniosło jakość zobrazowania. Na przełomie lat 70 i 80 rozwinięto też 

podstawy matematyczne obróbki sygnałów dopplerowskich co 

umożliwiło powstanie ultrasonografów ze zobrazowaniem przepływów 

(FFT i Color Doppler). 
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2.3. Fizyczne i techniczne podstawy badania USG. 

2.3.1. Ultradźwięki.  

Właściwości ultradźwięków i zjawiska związane z ich rozchodzeniem: 

 

 fala mechaniczna, tzn. do propagacji wymaga ośrodka wykazującego 

sprężystość objętości, może rozchodzić się w ciałach stałych, gazach i 

cieczach, jej rozchodzenie jest związane z okresowymi zmianami 

gęstości ośrodka,  

 

 fala podłużna, tzn. cząsteczki ośrodka drgają zgodnie z kierunkiem 

propagacji. Falę podłużną można określić jako rozchodzenie się 

zagęszczeń ośrodka.  

 

 częstotliwość – powyżej 20 kHz, w diagnostyce USG stosuje się 

przeważnie częstotliwości w zakresie 2 do 20 MHz; 200 – 800 kHz w 

diagnostyce osteoporozy (badania uwapnienia kości), 50 – 100 MHz do 

badań skóry i soczewki oka, 

 

 prędkość rozchodzenia (c) – jest stała dla danego materiału, zależy od 

gęstości (ρ) i sprężystości objętościowej (E) według wzoru       . 

Średnia prędkość w tkankach miękkich wynosi 1540 m/s.  

Prędkości rozchodzenia w różnych ośrodkach i tkankach wynoszą: 

 

Ośrodek prędkość [m/s] 

powietrze  330 

krew  1570 

tkanka tłuszczowa  1450 

mózg  1540 

wątroba  1550 

nerki  1560 

śledziona  1578 

woda destylowana  1530 

kości  2500 – 4700 

Beton 3800 

stal, szkło 5000 – 6000 

  

 natężenie fali określa energię przenoszoną przez falę w jednostce czasu, 

przypadającą na jednostkę powierzchni przekroju wiązki, wyraża się w 

W/m
2
, 
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 oporność falowa (impedancja akustyczna, Z) w akustyce to miara 

oporu, jaki stawia ośrodek, rozchodzącej się w nim fali dźwiękowej, 

wyraża ją wzór Z = ρc, (oznaczenia jak wyżej), po przekształceniach 

      czyli zależy od gęstości i sprężystości tkanek. Impedancja 

akustyczna różnych ośrodków: 

 

Ośrodek Impedancja [kg m
-2 

s
-1

 10
6
] 

powietrze  0,0004 

woda 1,49 

krew  1,66 

tkanka tłuszczowa  1,38 

mózg  1,55 

wątroba  1,64 

nerki  1,62 

śledziona  1,67 

mięśnie 1,7 – 1,72 

kości  3,75 – 3,78 

 

 oddziaływanie ultradźwięków z tkankami. Podczas rozchodzenia fali 

ultradźwiękowej zachodzą następujące zjawiska: 

 

o absorpcja (tłumienie) wynikająca z impedancji akustycznej 

ośrodka. 

 

o zjawiska zachodzące na granicy różnych ośrodków. Jeżeli 

fala dźwiękowa pada na granicę dwóch ośrodków o impedancji 

akustycznej odpowiednio Z1 i Z2, pod kątem α1 wtedy część 

energii fali przechodzi do drugiego ośrodka ulegając załamaniu 

pod kątem α2 a część energii fali ulega odbiciu. Stosunek 

energii fali odbitej (Er) do padającej (Ee) określa równanie 

Fresnela 
  

  
  

     

     
 
 
- z niego wynika, że im większa jest 

różnica gęstości pomiędzy ośrodkami tym większa część energii 

fali ulega odbiciu. Stosowanie żelu ultrasonograficznego 

pomiędzy głowicę a powierzchnię ciała ludzkiego eliminuje 

powietrze i poprawia przyleganie do ciała. Pozostawienie 

warstwy powietrza (ośrodka o znacznie niższej impedancji 

akustycznej) skutkowałoby całkowitym wewnętrznym 

odbiciem fali w głowicy i uniemożliwiałoby przeprowadzenie 

badania.  

 

o rozproszenie – zjawisko odbijania fali mechanicznej we 

wszystkich kierunkach na przeszkodzie mniejszej od długości 
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fali. Rozproszenie fali ultradźwiękowej w miąższu narządów 

zależy od ich budowy wewnętrznej i zawartości różnych tkanek, 

ułatwia rozróżnianie narządów i rozpoznawanie zmian ich 

struktury wynikających z procesów chorobowych.  

 

o interferencja - zjawisko nakładania się fal: dodawanie fal o 

zgodnej fazie, odejmowanie fal o fazie przeciwnej.  

 

2.3.2. Wytwarzanie fal ultradźwiękowych.   

 

Źródłem i odbiornikiem fal ultradźwiękowych w głowicach USG jest 

przetwornik działający na zasadzie zjawiska piezoelektrycznego. Zjawisko 

piezoelektryczne proste czyli powstawanie ładunków elektrycznych 

przeciwnego znaku w wyniku deformacji kryształu na przeciwległych ścianach 

umożliwia rejestrację fali dźwiękowej. Zjawisko piezoelektryczne odwrotne 

czyli odkształcenie kryształu pod wpływem przyłożonego napięcia umożliwia 

emisję ultradźwięków. Zjawisko odkrył Piotr Curie w roku 1880. Występuje ono 

w tych kryształach, które nie mają swojego środka symetrii, np. w kryształach 

kwarcu; obecnie stosowane są materiały ceramiczne, np. tytanian baru, 

cyrokonian ołowiu.  

 

Przetwornik w głowicy USG składa się z wielu elementów pobudzanych za 

pomocą elektrod. Grubość elementów przetwornika jest równa połowie długości 

emitowanej fali – zachodzi wtedy zjawisko rezonansu podczas emisji i absorpcji 

fali, które poprawia czułość odbierania i sprawność emisji fal. 

 
Rysunek 61. Schemat budowy sondy USG. 
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Rysunek 62. Sonda linowa - matrycowa. 

 

 

Rodzaje głowic USG: 

•  liniowa 

•  konweksowa  

•  sektorowa 

•  pierścieniowa 

•  wewnątrznaczyniowa 

•  endowaginalna i endorektalna  

 

 

 
Rysunek 63. Głowica liniowa do badania narządów położonych powierzchownie - 

tarczyca, piersi, jądra, żyły i tętnice. 
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Rysunek 64. Głowica convex do badania narządów jamy brzusznej. 

 

 
Rysunek 65. Głowica endowaginalna. 

 

 

 

2.4. Powstawanie obrazu USG. Rodzaje prezentacji.  

Głowica ultradźwiękowa pełni jednocześnie rolę nadajnika i odbiornika 

ultradźwięków. Cykl pracy głowicy wygląda następująco: 

 dźwiękowy impuls nadawczy (dwa okresy drgań) czas trwania dla 

częstotliwości sondy 2,5MHz wynosi 0,8μs, 

 Przełączenie na odbiór – czas przy penetracji do ok. 20cm wynosi 

0,25ms. 

 

Z powyższego wynika, że sonda jedynie przez ułamek czasu pracy emituje 

ultradźwięki, przez większość czasu następuje odbiór fal odbitych. Aparat 

notując czas, który upłynął od emisji dźwięku do powrotu echa określa 

odległość powierzchni granicznej od sondy, czyli położenie punku na obrazie. 

Do obliczeń przyjmuje się średnią prędkość ultradźwięków w tkankach – 

1500 m/s. Jasność punktu na obrazie odpowiada natężeniu fali echa.  
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Ultrasonograficzny układ diagnostyczny zawiera: 

 Źródło fali akustycznej – kryształ piezoelektryczny, 

 Ośrodek przewodzący – obudowa głowicy, żel usg, tkanki, 

 Powierzchnie graniczne (źródło odbić) – powierzchnie graniczne 

pomiędzy tkankami, ścianami naczyń, wewnętrzna struktura 

narządów, 

 Odbiornik odbitej fali akustycznej - kryształ piezoelektryczny (ten 

sam, który jest jednocześnie nadajnikiem), 

 Układ analizy – elektroniczne układy aparatu dokonujące pomiaru 

czasu oraz natężenia odbitego echa.  

 

Rozdzielczość osiowa jest to zdolność rozróżnienia dwóch punktów leżących 

w osi wiązki, zależy od długości impulsu nadawczego, jest równa ½ długości 

impulsu. Długość impulsu nadawczego to iloczyn ilości pulsów (zwykle = 2) i 

długości fali ultradźwiękowej. Z tego wynika, że rozdzielczość osiowa rośnie 

wraz ze wzrostem częstotliwości fali ultradźwiękowej.  

 

Rozdzielczość poprzeczna zależy od budowy sondy (wielkości i sposobu 

upakowania kryształów przetwornika) oraz od sposobu ogniskowania wiązki. 

Jest największa w ognisku wiązki.  

 

Rozdzielczość a głębokość prezentacji. Ze wzrostem częstotliwości rośnie 

zarówno rozdzielczość jak i tłumienie fali w tkankach. W związku z tym sondy 

o wysokiej częstotliwości (8 – 12 MHz) umożliwiają diagnostykę narządów 

położonych powierzchownie (tarczyca, piersi, tętnice szyjne) z dużą 

rozdzielczością. Natomiast sondy o niższej częstotliwości (np. 2-4 MHz) służą 

do badania narządów położonych głębiej, np. nerki, wątroba.  

 

Obrazowanie harmoniczne. W rozkładzie widma fali odbitej dominuje 

częstotliwość równa częstotliwości fali emitowanej (podstawowa), a ponadto 

obecna są fale o znacznie mniejszym natężeniu i częstotliwościach będących 

wielokrotnościami podstawowej – druga, trzecia i kolejne harmoniczne. Szumy 

(artefakty pochodzące z rozproszenia, echa z bocznego listka wiązki) są 

praktycznie pozbawione składowych harmonicznych. W obrazowaniu 

harmonicznym mierzone są wyłącznie składowe harmoniczne czyli eliminowane 

są fale o częstotliwości podstawowej zawierające szumy.  

Technika ta poprawia jakość obrazu, szczególnie u osób, u których badanie 

jest technicznie trudne. Obrazowanie harmoniczne ma jednak mniejszą czułość 

w porównaniu z badaniem konwencjonalnym ponieważ tylko niewielka część 

energii wiązki zawarta jest w składowych harmonicznych. 

 

2.4.1. Prezentacja A (Amplitude)  

Prezentacja A to najprostszy rodzaj prezentacji, polega na wyświetleniu 
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wartości chwilowych odbieranego sygnału USG w funkcji czasu. Do uzyskania 

obrazów w prezentacji A wystarczy głowica USG z pojedynczym kryształem 

piezoelektrycznym, nadająca impuls pobudzający i odbierająca powstające w 

ośrodku badanym echa. Badanie takie stosowane jest w okulistyce. 

 

 
Rysunek 66. Badanie w prezentacji A. Poszczególne piki na wykresie oznaczają 

powierzchnie graniczne: przednia i tylna powierzchnia soczewki, siatkówka, twardówka. 

 

2.4.2. Prezentacja B (Brightness).  

 

Prezentacja B polega na wizualizacji dwuwymiarowego przekroju, w której 

wartość chwilowa odbieranego sygnału moduluje jaskrawość (brightness) 

kolejnych punktów obrazu. Może być wykorzystana do badania narządów 

nieruchomych, np. narządów jamy brzusznej, szyi, głowy. 

 

 
Rysunek 67. Obraz w prezentacji B. Zmiany ogniskowe w wątrobie. 
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2.4.3. Prezentacja M (Motion). 

 

Prezentacja M dawniej TM (Time Motion) polega na odsłuchu echa z tego 

samego kierunku w kolejnych odstępach czasowych. Echa wyświetlane są tak, 

jak w prezentacji B, to znaczy wartość chwilowa sygnału moduluje jaskrawość 

wyświetlanych punktów, kolejne linie wyświetlane są obok siebie, pionowo. 

Prezentacja ta najczęściej służy do wizualizacji ruchu serca. 

 

 
Rysunek 68. Badanie echograficzne serca w prezentacji M. 

 

 

2.5. Wskazania do wykonania badania USG. 

 Ultrasonografia jamy brzusznej: 

o Bóle brzucha o ostrym i przewlekłym charakterze.  

o Powiększenie obwodu jamy brzusznej.  

o Żółtaczka.  

o Krwawienia przewodu pokarmowego, układu moczowego i 

dróg rodnych. 

o Utrudnienia w oddawaniu moczu i stolca.  

o Wymioty.  

o Biegunki.  

o Zakażenie układu moczowego.  

o Utrata wagi ciała. Anemia.  

o Utrzymująca się podwyższona ciepłota ciała o niewyjaśnionej 

etiologii.  

o Podwyższone OB.  
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o Zaburzenia miesiączkowania.  

o Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe.  

o Ciąża - prawidłowa i patologiczna, w tym ocena śmierci płodu i 

niektóre wady rozwojowe płodu.  

o Bezpłodność.  

o Uraz jamy brzusznej.  

o Inne, celem wyjaśnienia nieprawidłowych wyników klinicznego 

badania jamy brzusznej czy badań dodatkowych. 

 

 Przezciemiączkowa ultrasonografia ośrodkowego układu 

nerwowego: 

o Wcześniactwo.  

o Objawy neurologiczne u noworodka sugerujące patologię 

ośrodkowego układu nerwowego.  

o Noworodek matki chorującej na cukrzycę.  

o Nieproporcjonalne powiększanie się obwodu głowy noworodka.  

o Patologiczne napięcie ciemiączka.  

o Przebyte zapalenie opon mózgowych noworodka.  

o Przebyte operacje neurochirurgiczne.  

 

 Ultrasonografia narządów szyi: 

o Objawy nad - i niedoczynności gruczołu tarczowego.  

o Powiększenie obwodu szyi.  

o Deformacja szyi z wyczuwalnym guzem.  

o Wyczuwalne powiększenie węzłów chłonnych. 

o Uczucie duszności.  

 

 Ultrasonografia narządów klatki piersiowej: 

o Podejrzenie wysięku do jamy opłucnowej. 

o Urazy klatki piersiowej.  

 

 Ultrasonografia moszny: 

o Ból jąder.  

o Powiększenie moszny.  

o Guz jądra lub najądrza.  

o Wyciek z cewki moczowej.  

o Niezstąpienie jąder. 

 

 Ultrasonografia stawów i aparatu więzadłowego: 

o Wady wrodzone i dziecięce choroby stawu biodrowego.  

o Urazy stawów i ścięgien.  

o Choroba reumatyczna stawów.  

o Deformacje i obrzęki stawów. 
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o Guzy skóry i tkanki podskórnej.  

o Obrzęk mięśni.  

o Asymetria obwodu kończyny.  

o Wyczuwalne powiększenie powierzchownych węzłów 

chłonnych.  

o Bóle kończyn 

 

 Ultrasonografia oczodołu: 

o Guzy wewnątrz- i zewnątrzgałkowe.  

o Ciała obce.  

o Zwichnięcie soczewki.  

o Wysięk i skrzepy w przedniej komorze oka.  

o Stare krwiaki ciała szklistego.  

o Wytrzeszcz prawdziwy i rzekomy gałki ocznej.  

o Pomiary wielkości gałki ocznej.  

o Odwarstwienie siatkówki.  

 

 Ultrasonografia sutka: 

o Wyczuwalny guz.  

o Wyciek z brodawki sutkowej.  

o Powiększenie pachowych węzłów chłonnych. 

o W przypadku niejednoznacznych objawów ropnia sutka: przed 

rozpoczęciem leczenia, a następnie po 2 tygodniach po 

ukończeniu antybiotykoterapii.  

o Stan po mastektomii (usunięciu gruczołu piersiowego).  

o Uzupełnienie mammografii.  

o USG jest podstawowym badaniem obrazowym piersi u kobiet 

poniżej 35 roku życia, po 40 roku życia, w połączeniu z 

badaniem mammograficznym, jako badanie uzupełniające, 

 

 

2.6. Sposób przygotowania do badania. 

Ultrasonografia jamy brzusznej 

Ultrasonografię jamy brzusznej należy wykonywać na czczo. Można badać 

chorych niespełniających tego warunku jednak uwidocznienie narządów 

nadbrzusza jest trudniejsze a niekiedy niemożliwe, gdyż połknięte w czasie 

posiłku powietrze stanowi istotną przeszkodę dla ultradźwięków. Po posiłku 

następuje ponadto obkurczenie pęcherzyka żółciowego dlatego też jego ocena 

może być trudna. Podobne jest działanie nikotyny, dlatego obowiązuje zakaz 

palenia tytoniu przed badaniem. 

Warunkiem obrazowania ultrasonograficznego narządów miednicy 

mniejszej przez powłoki brzuszne jest wypełnienie pęcherza moczowego. 

Pęcherz moczowy wypełniony moczem lub innym płynem podanym metodą 
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cewnikowania wypycha pętle jelitowe z małej miednicy i stanowi swoiste "okno 

ultrasonograficzne” umożliwiające obserwację narządów rodnych kobiety 

gruczołu krokowego mężczyzny oraz ścian pęcherza moczowego.  

W przypadku badania w godzinach rannych nie należy spożywać śniadania, 

a jedynie na 2 godziny przed terminem badania wypić 2-3 szklanki 

niegazowanej wody (i nie oddawać moczu) by w momencie badania mieć 

uczucie parcia na mocz. W przypadku popołudniowego terminu badania 

dopuszczalne jest lekkostrawne beztłuszczowe śniadanie i również jak uprzednio 

wypełnienie pęcherza moczowego. Niemowlęta należy badać tuż przed porą 

karmienia. 

 

Badanie przezodbytnicze gruczołu krokowego może być wykonane po 

opróżnieniu odbytnicy - wskazana lewatywa przed badaniem. 

 

Ultrasonografia pozostałych narządów: 

Badanie tkanek miękkich, ośrodkowego układu nerwowego u dziecka, 

stawów, mięśni, sutka, narządów szyi i oczodołów nie wymaga specjalnego 

przygotowania. 

 

2.7. Przebieg badania USG.  

Ultrasonografię jamy brzusznej wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej 

na plecach, na obu bokach, niekiedy (zwłaszcza u małych dzieci) także na 

brzuchu. Część badania może odbyć się w pozycji stojącej, np. celem oceny 

ruchomości narządów. Po odsłonięciu jamy brzusznej lekarz pokrywa skórę 

specjalnym żelem w celu uzyskania pełnego kontaktu głowicy aparatu ze skórą i 

wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Substancja ta jest są obojętna dla 

skóry i łatwo usuwalna za pomocą ciepłej wody z mydłem.  

 

Narządy nadbrzusza uwidaczniają się najczęściej lepiej w momencie 

głębokiego wdechu z zatrzymaniem możliwie jak najdłużej powietrza w 

płucach. Lekarz przesuwa sondę nad poszczególnymi narządami jamy brzusznej. 

Niekiedy, celem lepszego obrazowania trzustki, wypełnia się żołądek płynem, 

tworząc swoiste "okno ultrasonograficzne”. 

 

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej dzieci niekiedy wymaga 

podawania środków uspokajających. Najkorzystniej przeprowadzić je w 

obecności matki po wyjaśnieniu, że badanie jest niebolesne. Czasem zdobywa 

się zaufanie dziecka, gdy ono samo obserwuje badanie poprzedniego pacjenta. U 

niemowląt matka odwraca uwagę dziecka. Badania stawów biodrowych 

przeprowadza się w specjalnych przystawkach hamakowych po ułożeniu 

dziecka z odsłoniętymi biodrami na prawym i lewym boku. Badanie 

ultrasonograficzne narządów szyi wykonuje się w pozycji leżącej chorego na 

plecach, z odgięciem głowy do tyłu (niekiedy ułatwia to wałek położony pod 
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plecy). Przed badaniem należy zdjąć wszelkie ozdoby założone na szyję. 

Badanie z założeniem sondy do przełyku czy żołądka przeprowadza się po 

uprzednim znieczuleniu gardła, zwykle środkiem znieczulającym. Wynik 

badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wydrukami 

obrazów ultrasonograficznych.  

 

Badanie trwa kilka do kilkunastu minut.  

 

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie  

 

Badającemu należy przedstawić skierowanie na badanie ultrasonograficzne 

oraz ewentualnie wyniki wcześniej wykonanych badań dodatkowych 

(radiologicznych, gastroskopowych, laboratoryjnych, itp.).  

 

Jak należy zachowywać się po badaniu?  

Nie ma specjalnych zaleceń.  

 

Możliwe powikłania po badaniu 

Brak powikłań.  

W praktyce klinicznej badania ultrasonograficzne wykonywane są na 

świecie od roku 1957. Nie zaobserwowano dotąd udokumentowanych naukowo 

powikłań.  

Stosowany w diagnostyce ultrasonograficznej (w odróżnieniu od terapii) 

czas trwania impulsu akustycznego nie wywołuje zjawiska rezonansu w 

organellach komórkowych, również "moc" fali akustycznej przenosząca energię 

rzędu miliwatów nie wywołuje zmian na poziomie submolekularnym. 

 Zakładając jednak, że nie poznano dotąd wszystkich efektów biologicznych 

oddziaływania fal akustycznych na żywą tkankę badanie ultrasonograficzne 

kobiet we wczesnej ciąży należy wykonywać jedynie w przypadku istnienia 

klinicznych wskazań.  
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2.8. Ultrasonografia dopplerowska 

 

EFEKT DOPPLERA to zjawisko związane z ruchem falowym, 

obserwowane w przypadku poruszających się źródeł fal, polegające na zmianie 

częstotliwości odbieranych fal w zależności od prędkości i kierunku ruchu 

źródła. Christian Andreas Doppler w 1842 r. opisał efekt zmiany częstotliwości 

światła docierającego z oddalających się od Ziemi gwiazd. W życiu codziennym 

obserwujemy podobny efekt: dźwięk syreny karetki pogotowia zbliżającej się do 

obserwatora jest wyższy, a gdy samochód się oddala wydaje się niższy.  

 

W ultrasonografii dopplerowskiej głowica rejestruje nie tylko opóźnienie i 

natężenie echa odbieranego echa, lecz również jego częstotliwość. Różnica 

częstotliwości pomiędzy falą nadawaną a falą odbieraną jest nazywana 

częstotliwością dopplerowską i jest miarą prędkości ruchu powierzchni 

granicznej (w tym przypadku czerwonych ciałek krwi). Częstotliwość 

doppplerowską (fd) określa wzór:  

   
        

 
, gdzie fn – częstotliwość fali nadawanej, V – prędkość ruchu 

źródła, c – prędkość rozchodzenia się dźwięku w danym ośrodku, Θ – kąt 

pomiędzy kierunkiem ruchu a kierunkiem fali ultradźwiękowej. Po 

przekształceniu tego wzoru możemy obliczyć prędkość źródła.  

 

USG dopplerowskie to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób 

układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyłach.  

 

Zastosowania ultrasonografii dopplerowskiej: 

 Badanie tętnic – diagnostyka zwężeń i niedrożności, np. tętnic szyjnych, 

tętnic kończyn dolnych, gałęzi trzewnych aorty (pnia trzewnego, tętnicy 

krezkowej, tętnic nerkowych). 

 Badanie układu żylnego – diagnostyka zakrzepicy, niewydolności 

zastawkowej, zmian żylakowych. 

 Badania naczyń wątroby - układu wrotnego, żył wątrobowych. 

 Diagnostyka nerki przeszczepionej. 

 Diagnostyka unaczynienia zmian ogniskowych (np. guzów wątroby, 

tarczycy) 

 Diagnostyka serca, w szczególności wad zastawkowych  

 W położnictwie - ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej, 

badanie płodu 

 Diagnostyka żylaków powrózka nasiennego.  

 Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska – ocena drożności i 

przepływu w tętnicach mózgowia.  
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Rodzaje prezentacji dopplerowskiej: 

 Doppler fali ciągłej (Continuous Wave Doppler, CW) 

 Doppler impulsowy (Pulsed Wave Doppler, PW) 

 Kolorowe obrazowanie przepływu (Color Doppler, CFM) 

 Doppler mocy (Power Doppler) 

 Duplex Doppler = prezentacja B + PW 

 Triplex Doppler = prezentacja B + PW + Kolor 

 

 
Rysunek 69. Badanie dopplerowskie, prezentacja kolorowa. Tętnica szyjna wspólna 

(czerwona) i żyła szyjna wewnętrzna (niebieska). Barwa określa kierunek przepływu do 

(czerwony) i od (niebieski) głowicy. 
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Rysunek 70. Doppler spektralny. Prawidłowy przepływ w tętnicy szyjnej wspólnej. 

 

 

 
Rysunek 71. Obraz w prezentacji kolorowej. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej. 
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2.9. Elastografia. 

Elastografia jest uzupełniającą metodą diagnostyczną, która znalazła 

zastosowanie w ultrasonografii piersi. Metoda pozwala na ocenę ściśliwości 

tkanki i umożliwia wykrywanie obszarów o zmniejszonej elastyczność, takich 

jak np. zmiany nowotworowe.  

 

W elastografii stosowane są dwie metody akwizycji obrazu: 

 

1. statyczna, której podstawą jest analiza różnej podatności tkanek na 

odkształcenie pod wpływem przyłożonej siły. Badane jest odkształcenie tkanek 

pod wpływem ucisku za pomocą sondy lub przez pulsujące w sąsiedztwie 

badanego narządu naczynia lub serce. 

 

2. dynamiczna, oparta jest na zasadzie odwrotnej proporcjonalności 

szybkości rozprzestrzeniania się fal mechanicznych w tkankach od ich 

elastyczności. Analizowana jest szybkość propagacji drgań, pochodzących z 

zewnętrznego generatora. 

 

W wyniku komputerowej analizy danych z przetwornika uzyskiwane są w 

czasie rzeczywistym obrazy z kolorowym kodowaniem odkształceń tkanek pod 

wpływem kompresji. Stopień odkształcenia jest klasyfikowany w skali 

punktowej Tsukuba.  

 

 
Rysunek 72. Elastografia - rak piersi. Guzek o obniżonej elastyczność - kodowany 

kolorem czerwonym. 
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2.10. Środki kontrastowe stosowane w badaniach USG. 

Ultrasonograficzne środki kontrastowe to poprawiają obrazowanie poprzez 

zwiększenie ilości powierzchni granicznych będących źródłem odbić fali 

ultradźwiękowej. Zbudowane są z drobnych pęcherzyków gazu. Pierwsze udane 

próby zastosowania zieleni indocyjaninowej jako środka kontrastowego do 

poprawy jakości badań echokardiograficznych opisali Gramiak and Shah w roku 

1968.  

 

Właściwości idealnego środka kontrastowego USG: 

• nietoksyczny, łatwo eliminowany, 

• możliwe podanie dożylne, 

• przechodzący przez mikrokrążenie, 

• stabilny, 

• dobre właściwości akustyczne: 

– stabilne wytwarzanie harmonicznych, 

– możliwość rozbicia falą akustyczną. 

 

Budowa ultrasonograficznych środków kontrastowych: 

Budowa Przykładowe preparaty 

Mikropęcherzyki gazu bez osłonki 
roztwór soli fizjologicznej 

Echovist (Schering AG) 

Stabilizowane mikropęcherzyki 

gazów 

Albunex (MBI/Malinckrodt) 

Levovist (Schering AG) 

Mikropęcherzyki gazów w osłonce 

SonoVue (Bracco) 

Optison (MBI/Malinckrodt) 

Sonazoid (Amersham Health) 

Preparaty parujące w temperaturze 

ciała Echogen (Sonus/Anott) 

 

Osłonki mogą być zbudowane z: 

• albumin osocza 

• fosfolipidów 

• liposomów 

• surfaktantu 

• polimerów 

• cukrów (sacharoza, galaktoza) 

 

Gazy: 
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• powietrze (wada: dobra rozpuszczalność w osoczu) 

• perfluorowane pochodne węglowodorów nasyconych SF6  

 

 

Wskazania do zastosowania: 

 

 Badania dopplerowskie: 

 zastosowanie środka kontrastowego pozwala na uwidocznienie 

dłuższych odcinków naczyń, poprawia jakość uzyskanego 

widma przepływu, w szczególności stosuje się do następujących 

badań: 

• naczynia wątrobowe (ocena drożności żyły wrotnej) 

• tętnice nerkowe (ocena zwężeń) 

• tętnice szyjne 

• dopplerowskie badania przezczaszkowe 

 

 Ocena perfuzji narządów: 

• ocena przeszczepów nerek 

• ocena mięśnia sercowego  

• skręt jądra 

 

 Nowotwory: 

• guzy jajników 

• zmiany ogniskowe wątroby 

• wykrywanie 

• różnicowanie 

• zmiany ogniskowe sutka 

• ocena unaczynienia 

• zmiany ogniskowe stercza 

• ocena unaczynienia 

 

 Echokardiografia: 

• ocena jam serca 

• ocena wad zastawkowych 

• ocena przecieków 

• ocena wsierdzia 

• ocena perfuzji mięśnia sercowego 

 

 Układ moczowy: 

• ocena odpływów wstecznych pęcherzowo-moczowodowych 

• ocena uchyłków pęcherza 

 

 Drożność jajowodów  

• histerosalpingografia ultrasonograficzna 
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 Możliwe zastosowania terapeutyczne: 

• celowana farmakoterapia 

• terapia genowa 

 

 
Rysunek 73. Badanie color doppler. Tętniak aorty brzusznej – stan po implantacji 

stent-graftu. 
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Rysunek 74. Ten sam pacjent. Po podaniu środka kontrastowego uwidacznia się 

przeciek protezy naczyniowej. 

Potencjalne działania niepożądane ultrasonograficznych środków 

kontrastowych wynikają ze zjawiska kawitacji czyli gwałtownej przemiany z 

fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia. Zjawisko to 

może wystąpić pod wpływem działania fal ultradźwiękowych.  

 

Kawitacja może powodować: 

 powstawanie wolnych rodników  

 przejściową zmianę przepuszczalność lub uszkodzenie błon 

komórkowych  

 uszkodzenie naczyń włosowatych (powstawanie wybroczyn)  

 dodatkowe skurcze komorowe w czasie wykonywania badania 

echokardiograficznego 

 

Nie stwierdzono powikłań zatorowych przy stosowaniu 

ultrasonograficznych środków kontrastowych, nie przechodzą one ponadto przez 

barierą łożyskową.  

 

Zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania: 

• Powstrzymanie się od wykonywania diagnostycznych badań 

ultrasonograficznych i zabiegów litotrypsji w ciągu jednego dnia od 

podania ultrasonograficznych preparatów kontrastujących.  

• Nie należy używać ultrasonograficznych środków kontrastujących 

podczas zabiegów litotrypsji dla lepszego uwidocznienia nerek – 
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zaobserwowano większe uszkodzenia tkanek nerki przy stosowaniu 

preparatów kontrastujących. 
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2.11. Obraz niektórych zmian patologicznych w badaniu USG. 

 
Rysunek 75. Polip (1) w pęcherzyku żółciowym. 

 

 
Rysunek 76. Dwa złogi w pęcherzyku żółciowym. 
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Rysunek 77. Zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy z kamieniem kałowym. 

 

 

 
Rysunek 78. Zapalenie wyrostka robaczkowego - przekrój poprzeczny. Widoczne 

pogrubiałe ściany wyrostka. 
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Rysunek 79. Guz (rak) piersi.  

 

 

 

 
Rysunek 80. Kamica nerkowa. Widoczne hiperechogeniczne złogi z cieniem 

następowym. 
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Rysunek 81. Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej. 

 

 
Rysunek 82. Zakrzepica żylna. Naczynie wypełnione skrzepliną, nieulegające 

kompresji. 
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Rysunek 83. Guz jądra. 

 

 
Rysunek 84. Torbielowaty guzek tarczycy. 
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Rysunek 85. USG płodu. Obraz prawidłowy. 

 

 
Rysunek 86. USG płodu - obraz 3D. Obraz prawidłowy. 
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Rysunek 87. Zwężenie lewej tętnicy nerkowej. Badanie color doppler. 

 

 

  



 

ROZDZIAŁ 3 

INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA 

ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

3.1. Standard DICOM. 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) to standard 

opracowany przez ACR (American College of Radiology) oraz NEMA (National 

Electrical Manufacturers Association). Ujednolica on zapis i wymianę plików z 

obrazowych urządzeń diagnostycznych stosowanych w medycynie. Prace nad 

standardem rozpoczęto w latach 80tych XX wieku. Obecnie obowiązująca 

wersja 3.0 została przyjęta w 1992 roku.  

 

 Standard DICOM stosowany jest do zapisu obrazów tomografii 

komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, 

cyfrowej angiografii subtrakcyjnej, radiografii cyfrowej oraz innych badań 

obrazowych wykorzystujących technologie o wysokiej rozdzielczości obrazu.  

 

Dane w formacie DICOM mają dużą objętość. Oprócz danych obrazowych 

znajdują się liczne tagi zawierające informacje o badaniu: 

 dane aparatu i placówki wykonującej badania  

 dane dotyczące parametrów i techniki badania 

 dane dotyczące pacjenta 

 

 

Darmowe oprogramowanie stosujące DICOM: 

 przeglądarka mikroDICOM http://www.microdicom.com/ 

 GDCM - Grass root dicom. 

 dcmtk - DICOM Toolkit. 

 RadiAnt DICOM Viewer 1.0.4 

 Osirix - przeglądarka DICOM dla Mac OS X. 

 dcm4che - implementacja standardu DICOM w Javie. 

 Imebra - wersje GPL i komercyjna.  

 DicomWorks - przeglądarka badań w formacie DICOM (TK, MRI, USG) z 

możliwością eksportu, anonimizacji etc. Polska nakładka językowa. 

 MiPAV - stworzony w Javie, multiplatformowy program do analiz 

wyników tomografii 

 TeleDICOM - system zdalnych konsultacji diagnostycznych w czasie 
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rzeczywistym, opracowany na Katedrze Informatyki AGH w Krakowie.  

 

Przykłady oprogramowania komercyjnego:  

 eFILM Viewer firmy MERGE 

 LEADTOOLS DICOM PACS Framework 

 PacsDrive DICOM Archiving 

 DICOMLAB - bogaty framework do pracy z plikami w formacie 

DICOM. 

 rsr2 - uniwersalna polska przeglądarka obrazów w formacie DICOM. 

 TRIANA - program umożliwia pracę z badaniami RTG w formacie 

DICOM 

 Jivex vosus.com 

 

 

3.2. Standard HL7. 

 

HL7 (ang. Health Level Seven) – standard elektronicznej wymiany danych 

medycznych pomiędzy elementami szpitalnych systemów informacyjnych.  

 

Definiuje komunikaty poziomu aplikacji używane przez systemy szpitalne 

(np. RIS, HIS). Główne funkcje systemu obejmują komunikaty dotyczące: 

dostępu do danych, pobierania danych, przesyłania danych, sterowania, 

pobierania wyników i obserwacji klinicznych. Wersja 3.0 systemu HL7 posiada 

także komunikaty zorientowane obiektowo. 

 

 

3.3. Picture Archiving and Communication System (PACS). 

 

PACS to rozwiązanie informatyczne służące do archiwizacji i przesyłania 

danych obrazowych. Urządzenia medyczne wytwarzają ogromne ilości danych 

obrazowych, przykładowo cyfrowe zdjęcie klatki piersiowej to obraz o 

rozdzielczości 4096 × 4096 oraz 12 bitach na piksel, co daje objętość 12 x 4096 

x 4096 = 24MB. Tomografia komputerowa klatki piersiowej to co najmniej 150 

obrazów, czyli ok. 70 MB. Jeszcze większe objętości danych powstają w czasie 

wielofazowych badań jamy brzusznej, tomografii komputerowej serca lub badań 

koronarograficznych. Obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek 10 

letniego przechowywania danych obrazowych w pracowni diagnostycznej. 

Jednocześnie użytkownicy oczekują łatwego i szybkiego dostępu do danych 

archiwalnych z różnych stanowisk opisowych oraz możliwości transferu danych. 

Funkcjonalności te zapewnie system PACS. 
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Podstawowe zastosowania PACS to: 

 Import danych cyfrowych w formacie DICOM  

 Udostępnianie zarchiwizowanych danych medycznych 

 Możliwość importu innych danych (zeskanowane skierowania, 

zdjęcia) po przetworzeniu na standard DICOM 

 

Systemy PACS zastępują tradycyjne archiwum klisz radiologicznych, 

obniżają koszty przechowywania danych oraz umożliwiają i ułatwiają 

dystrybucję danych obrazowych.  

 

Składowe PACS: 

 Urządzenia obrazowe (aparat RTG, TK, MR, USG, angiograf, 

urządzenia endoskopowe, skanery medycyny nuklearnej) 

 Infrastruktura sieciowa  

 Stacje diagnostyczne 

 Archiwum danych obrazowych 

 

 

 

 
Rysunek 88. Dystrybucja danych obrazowych w systemie PACS. 

 

 

Niekiedy systemy PACS zawierają interfejsy web, które umożliwiają 

udostępnienie danych obrazowych w sieci lokalnej za pomocą przeglądarek 
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internetowych.  

 

Kolejną bardzo istotną funkcją system PACS jest tworzenie kopi zapasowych 

– backup. Istnieją różne metody archiwizacji:  

 archiwizacja na nośnikach wymiennych, np. płyty DVD-R,  

 archiwizacja na taśmie magnetycznej, 

 archiwizacja na inny komputer,  

 archiwizacja w archiwach on-line. 

 

Dostęp do archiwum PACS realizowany jest za pomocą zapytania C-MOVE 

zdefiniowanego w systemie DICOM. Do zrealizowania zapytania konieczna jest 

wcześniejsza identyfikacja odbiorcy danych, serwer musi posiadać następujące 

dane konfiguracyjne klienta: 

 Application Entity Title (AE Title), 

 Adres IP, 

 Port 

W związku z tym wymiana danych DICOM jest możliwa wyłącznie po 

uprzednim wzajemnym zdefiniowaniu komunikujących się aplikacji.  

 

 

 
Rysunek 89. Ustawienia serwera DICOM w eFilm Workstation 2.1. 

 

 

Dane medyczne zapisane w archiwum PACS są oznaczone unikalnym 
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identyfikatorem pacjenta, zwykle numerem PESEL.  

 
Rysunek 90. Schemat systemu ArPACS firmy Synektik S.A. 

ArPACS prowadzi archiwum krótkoterminowe o konfigurowanym okresie 

przechowywania oraz długoterminowe na różnego rodzaju nośnikach (dyski twarde, 

dyski CDR, DVD, "Juke Box", biblioteki taśmowe) dając użytkownikowi możliwość 

wyboru stosownie do potrzeb i możliwości.  

System ARPACS jest wyposażony w funkcje automatycznej archiwizacji. Czynność 

związana z wykonywaniem kopii zapasowych nowych badań obrazowych wykonywana 

jest automatycznie przez system, który w pierwszej kolejności kompletuje badania po 

650MB lub 4.5GB i następnie nagrywa je na płytach CD/DVD (nagrywane są obrazy 

diagnostyczne, opis badania oraz przeglądarka umożliwiająca obejrzenie obrazów).  

Nagrywanie może być w prostszym rozwiązaniu wykonywane przez zainstalowaną 

na serwerze nagrywarkę CD/DVD. W rozbudowanej konfiguracji proces ten 

wykonywany jest automatycznie przez roboty nagrywające płyty i drukujące etykietę. 

Obrazy badań, które zostały zarchiwizowane na nośnikach CD/DVD są automatycznie 

kasowane przez system. System automatycznie powiadamia użytkowników systemu w 

przypadku, gdy stan wolnej pamięci archiwum zbliżył się do minimalnego poziomu. 
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Rysunek 91. Automat do nagrywania płyt CD/DVD Rimage 2000i. 
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3.4. Radiologiczny System Informacyjny (RIS). 

 

Radiologiczny System Informacyjny (ang. radiological information system 

RIS) obejmuje całość procesów związanych z zarządzaniem zakładem 

diagnostyki i wykonywaniem badań obrazowych, w szczególności zapewnia: 

 

 centralny terminarz obsługujący wszystkie pracownie, umożliwiający: 

o rejestrację pacjentów do każdej pracowni, 

o rezerwację, zmianę i elastyczne dostosowanie terminów 

wykonywania badań, 

o prowadzenie list kolejkowych, 

o raportowanie o kolejkach, 

 przesyłanie danych pacjenta do urządzeń medycznych (z 

wykorzystaniem funkcji DICOM WORKLIST) 

 obieg informacji i dokumentacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 

 wykonywanie opisów badań 

o samodzielnie sporządzanych przez radiologa, 

o rejestrowanie opisów głosowych, obsługę procesu przepisywania 

wyników przez sekretarki medyczne, ich korektę i zatwierdzanie 

 raporty, statystyki i rozliczenia z NFZ 

 zintegrowanie z systemem PACS, 

o wyszukiwanie obrazów badań archiwalnych 

 sprawny i wygodny dostęp do opisów wykonanych badań i do danych 

obrazowych, 

 integrację z systemem szpitalnym (HIS) 

o interfejs HL7 

o przyjmowanie elektronicznych zleceń z systemu szpitalnego 

o przekazywanie wykonanych opisów do systemu szpitalnego 

o udostępnianie danych obrazowych 

 opcjonalnie integrację z systemami teleradiologicznymi. 
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3.5. Szpitalny system informacyjny (HIS). 

 

Szpitalny system informacyjny (Hospital Information System, HIS) to 

podstawowy system funkcjonujący w szpitalu obejmujący wszystkie aspekty 

zarządzania szpitalem – zarówno medyczne jak i niemedyczne.  

 

System obsługuje wszystkie etapy obsługi pacjentów – zarówno 

hospitalizowanych, jak ambulatoryjnych. HIS komunikuje się i wymienia dane z 

systemem, radiologicznym (RIS), modułem obsługującym laboratorium oraz 

odziały szpitalne. Możliwe jest wystawianie zleceń na wykonywanie badań 

diagnostycznych oraz elektroniczny odbiór wyników. System umożliwia 

automatyczne dokonywanie rozliczeń z NFZ.  

Zwykle systemy RIS składają się modułów, które podczas wdrożenia 

dopasowywane są do indywidualnych potrzeb szpitala.  

Każdy z modułów (np. laboratoryjny, radiologiczny lub apteka) stanowi w 

zasadzie odrębny system mogący funkcjonować niezależnie. Stopień 

skomplikowania tych systemów sprawia, że często są one dostarczane przez 

niezależne firmy specjalizujących się w danych segmentach rynku. Integrację 

systemów różnych wykonawców uzyskuje się dzięki komunikacji zgodnej z 

systemem HL 7.  

  

Przykładowe moduły części medycznej: 

  

 Ruch chorych (Izba Przyjęć, Oddział), 

 Laboratorium oraz Punkt pobrań, 

 Apteka i gospodarka lekami, 

 Przychodnia (Rejestracja, Gabinet lekarski), 

 Blok operacyjny, 

 Statystyka medyczna, 

 Rozliczenia z NFZ, 

 Pracownia diagnostyczna, 

 Radiologia (RIS), 

 Pracownia patomorfologii, 

 Zakażenia szpitalne, 

  

 

Moduły części administracyjnej: 

  

 Księgowość, 

 Kadry, 

 Płace, 

 Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, 

 Koszty,  
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 Raportowanie i sprawozdawczość. 

 

Założenia użytkowe systemu HIS: 

 jednorazowe wprowadzanie danych pacjenta do systemu,  

 integracja danych pacjenta (różne badania, pobyty w szpitalu, dane 

archiwalne), 

 automatyczny transfer danych z aparatów diagnostycznych, zgodnie z 

możliwościami tych aparatów, 

 dostęp do danych medycznych pacjentów, gromadzonych w centralnej 

bazie danych, z dowolnego terminala szpitalnego, zgodnie z 

uprawnieniami użytkownika, 

 całodobowa dostępność systemu przez 7 dni w tygodniu. 

 

 

3.6. Przeglądarki obrazów medycznych. 

 

Przeglądarka obrazów medycznych umożliwia przeglądanie i analizę 

obrazów zapisanych w standardzie DICOM. Podstawowe funkcje 

komunikacyjne: 

 Umożliwienie dostępu do obrazów zapisanych zarówno na dysku 

lokalnym jak i innych nośnikach danych (np. płyta CD), 

 Współpraca ze wszystkimi urządzeniami generującymi obrazy 

DICOM, 

 Możliwość wymiany danych z serwerami PACS 

 Możliwość eksportu obrazów w formacie DICOM oraz w formatach 

graficznych (np. JPG, TIFF, GIF).  

 Możliwość podglądu danych nieobrazowych z pliku DICOM.  

 Nagrywanie badań na płyty CD/DVD. 

 Drukowanie obrazów (DICOMPRINT). 

 

Podstawowe funkcje analizy obrazu: 

 ręczne i predefiniowane ustawienia window level i window width,  

 pomiar długości odcinka  

 pomiar kąta przecięcia dwóch prostych,  

 gęstość obszaru (punktowo oraz ROI - region of interest),  

 obrót obrazu w dowolnym kierunku,  

 odbicie obrazu w pionie i poziomie,  

 płynne powiększanie obrazu oraz lupa,  

 negatyw, 

 filtrowanie obrazu, 

 wyświetlanie linii referencyjnych – określenie położenia skanu na 

obrazie odniesienia (dla TK i MR). 
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Funkcje obróbki obrazów: 

 MPR (Multi Planar Reconstruction):  

o 2D, MPR 3D, MPR po linii krzywej,  

o MIP (Maximum Intensity Projection), 

o MinIP (Minimum Intensity Projection), 

 rekonstrukcje 3D:  

o surface rendering, 

o volume rendering 

o nawigacja w obiektach 3D, np. wirtualna bronchoskopia 

 fuzja obrazów 

o PET – CT 

o obrazy dyfuzyjne (DWI) i konwencjonalne sekwencje MR 

o różne badania (CT, MR) tego samego pacjenta 

 

Funkcje wspomagania diagnozy (computer aided diagnosis, CAD): 

 analiza badań naczyniowych 

o wyszukiwanie i ocena stopnia zwężenia 

 analiza zmian drobnoguzkowych w płucach – wyszukiwanie, 

pomiary, porównawcza ocena dynamiki wzrostu 

 analiza badań dynamicznych  

o perfuzja 

o ocena dynamiki wzmocnienia kontrastowego 

 wspomaganie analizy badań mammograficznych 

 analiza badań wirtualnej kolonoskopii – wykrywanie zmian 

polipowatych 
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ROZDZIAŁ 4 

TELEMEDYCYNA I TELERADIOLOGIA  

 

4.1. Telemedycyna 

 

Telemedycyna to jedna z nowoczesnych form świadczenia usług medycznych 

wykorzystująca nowe technologie komunikacyjne pozwalające na wymianę 

danych medycznych zarówno obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans 

magnetyczny, radiologia klasyczna) jak i innych (EKG), streaming audio i 

wideo. 

Telemedycyna pozwala na postawienie diagnozy oraz wspomagania leczenia 

na odległość.  

 

Do telemedycyny zaliczamy: 

 

• szeroko rozumiane środowisko e-health, w tym: telediagnostykę, 

telekardiologię, teleradiologię, telepatologię, telepulmonologię, 

telechirurgię, itp., 

• specjalistyczne aplikacje telemedyczne, takie jak: telemonitorowanie 

i teleopiekę chorych w warunkach domowych, szpitalne systemy 

informatyczne, 

• elektroniczna dokumentacja pacjenta, systemy wspomagania decyzji 

w medycynie, regionalne sieci telemedyczne, 

• infrastrukturę techniczną w aplikacjach telemedycznych, systemy 

informatyczne w zarządzaniu ochroną zdrowia,  

• medyczne systemy telekonferencyjne i telekonsultacyjne, 

• serwisy internetowe wspomagające diagnostykę, leczenie, 

rehabilitację i kontrolowanie chorych, 

• firmowe serwisy internetowe na temat rynku ochrony zdrowia, 

aplikacje internetowe w badaniach naukowych. 

 

 

Przykładowe rozwiązania telemedyczne: 

 

Home monitoring, czyli zapewnienie zdalnego nadzoru medycznego nad 

pacjentem przebywającym poza jednostką służby zdrowia. Poszczególne 

projekty koncentrują się zwykle na wąskich grupach pacjentów z 

poszczególnych działów medycyny, przykładowo z zakresu: 
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 kardiologii (monitorowanie EKG w rehabilitacji kardiologicznej), 

 diabetologii (monitorowanie poziomu glukozy we krwi), 

 położnictwa (monitorowanie stanu płodu poprzez zapis KTG), 

 geriatrii (monitorowanie podstawowej aktywności życiowej i społecznej 

u osób w podeszłym wieku), 

 psychiatrii (kontakt z pacjentem w celu wczesnego wychwycenia 

zaostrzenia objawów psychotycznych), 

 innych, w tym również rozwiązań zapewniających łączność w 

sytuacjach nagłych. 

 

Można należy wyróżnić trzy poziomy funkcjonowania systemu 

homemonitoringu:  

 

 „zielony” – stan badanych parametrów prawidłowy – akcja: 

profilaktyka, edukacja zdrowotna, działanie grup wsparcia, 

 „żółty” – odchylenie od normy, bez zagrożenia życia – akcja: 

konsultacja lekarska, korekta leczenia, zmiana zachowań, 

 „czerwony” – poważne zagrożenie monitorowanych czynności – akcja: 

natychmiastowy kontakt z pacjentem, przybycie ekipy ratowniczej, 

transport do szpitala. 

 

Badania dowodzą, że pacjent przebywający poza szpitalem i objęty opieką 

rodziny ma większe szanse na szybsze wyleczenie, a jednocześnie efekt leczenia 

może być trwalszy. Ma to odniesienie również do schorzeń przewlekłych, gdzie 

główną korzyścią homemonitoringu jest zdalna reakcja opiekuna medycznego w 

przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Szczególna rola takich rozwiązań 

związana jest ze starzeniem się społeczeństw, co generuje zwiększone 

zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi, przewlekle chorymi. Dla tej 

grupy pacjentów szczególnie ważne jest pozostanie w środowisku domowym, z 

jednoczesnym zapewnieniem opieki medycznej.  

 

Korzyści z wdrożeń homemonitoringu:  

 skrócenie średniego czasu hospitalizacji i zmniejszenie ich ilości, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa pacjenta, 

 skrócenie czasu reakcji służb medycznych w sytuacjach zagrożenia 

życia. 

 redukcja kosztów leczenia – możliwa w sytuacji, kiedy przebywanie w 

jednostce służby zdrowia nie jest niezbędne. Redukowane są koszty 

obsługi medycznej i koszty pobytu pacjenta. Miarą celu jest: 

o obniżenie średniego kosztu leczenia z zastosowaniem 

homemonitoringu 

o w stosunku do kosztu leczenia bez zastosowania 

homemonitoringu, 

o koszt społeczny leczenia – pacjent, który może normalnie 
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funkcjonować, przynosi określone korzyści społeczeństwu np. 

pracuje zawodowo i tym samym płaci podatki. 

 

Ryzyka i trudności związane z wdrożeniem homemonitoringu: 

 niechęć społeczna, szczególnie wśród osób starszych, trudno 

akceptujących nowe technologie, 

 niechęć poddania się nadzorowi, 

 dostępność technologii wygodnych w użytku, łatwych w obsłudze, 

 błędy w obsłudze urządzeń monitorujących generujące wezwania 

pomocy „na wszelki wypadek”, 

 problemy w refundacji kosztów. 

 

 

Ratownictwo, telekardiologia stanów nagłych 

 

Rozwiązania telemedyczne mają szczególne zastosowania w medycynie 

stanów nagłych, tj. w przypadkach, gdy szybkość udzielenia kwalifikowanej 

pomocy medycznej ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia. Zastosowanie 

systemów teleinformatycznych umożliwia przesył danych diagnostycznych, 

konsultacje specjalistyczne i pomoc medyczną w nagłych przypadkach, 

sytuacjach powypadkowych i kryzysowych, m.in. w celu ustalenia szybkiej 

diagnozy i ewentualnych wskazań, co do konieczności natychmiastowego 

przewozu chorego do szpitala specjalistycznego lub zastosowania 

odpowiedniego leczenia. Systemy telemedyczne umożliwiają w szczególności 

wspomaganie i nadzór nad pracą zespołów ratownictwa medycznego, których 

obsadę stanowią wyłącznie ratownicy medyczni. 

 

Telekardiologia stanów nagłych to jedna z dziedzin telemedycyny, w której 

istnieją już dojrzałe rozwiązania sprzętowe oraz funkcjonują na skalę lokalną 

skuteczne programy pilotażowe. 

 

Infrastruktura obejmuje: 

 wyposażenie karetek pogotowia – zespołów ratowniczych w: 

 sprzęt niezbędny do rejestrowania krzywej EKG, 

 system łączności zapewniający przesył krzywej EKG lub innych 

parametrów do środka specjalistycznego oraz umożliwiający 

telekonsulatcje. 

 wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w urządzenia 

łączności umożliwiające kontakt z zespołami wyjazdowymi oraz odbiór 

i analizę nadesłanych danych EKG. 

 zespół specjalistów oceniających nadesłane dane i kwalifikujący 

pacjenta do leczenia.  
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Działający system pozwala na wczesne zidentyfikowanie pacjentów z 

ostrym zespołem wieńcowym i kierowanie bezpośrednio do ośrodków 

zapewniających właściwe leczenie. Szybkie wdrożenie leczenia z wyboru 

poprawia wyniki leczenia, skraca okres hospitalizacji i rehabilitacji.  

Właściwa kwalifikacja pacjentów na zabieg angioplastyki wieńcowej (do 

pracowni hemodynamicznej trafią wyłącznie ci, którzy mają wskazania, 

a nie każdy pacjent z bólem w klatce piersiowej) zapewnia racjonalne 

wykorzystanie wysokospecjalistycznych oddziałów kardiologicznych.  

 

 

4.2. Elektroniczny rekord pacjenta (Electronic Healthcare Rekord, 

EHR) 

Elektroniczny rekord pacjenta to zbiór informacji w formie elektronicznej 

dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, przechowywany i przesyłany w sposób 

bezpieczny, dostępny dla wielu autoryzowanych użytkowników. Głównym 

celem EHR jest wsparcie opieki zdrowotnej, zawiera informacje o charakterze 

retrospektywnym, aktualnym oraz prospektywnym. Dane wirtualnie wędrują za 

pacjentem.  

 

Zakres gromadzonych danych: 

 dane demograficzne 

 historia medyczna: 

o wizyty ambulatoryjne, 

o hospitalizacje, 

o stosowane leczenie, 

o szczepienia, 

o alergie, 

o wyniki badań labolatoryjnych, 

o wyniki badań obrazowych (zdjęcia radiologiczne, 

ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans 

magnetyczny) 

 dane dotyczące płatności (lub refundacji) za usługi medyczne 

 

 

Zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do danych pacjenta pozwala na: 

 

 redukcję powtórzeń badań lekarskich wynikających z niewiedzy o 

działaniach podejmowanych przez różne jednostki służby zdrowia 

wobec tego samego pacjenta, 

 diagnozowanie chorób we wcześniejszych stadiach rozwoju, 

 ograniczenie zjawiska kontynuacji leczenia w przypadku 

błędnej/spóźnionej diagnozy, 

 ograniczenie kosztów konsultacji medycznych  
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 redukcja czasu niezbędnego do postawienia diagnozy – poprzez 

dostęp do danych pacjenta niezależnie od miejsc leczenia i obecnego 

miejsca pobytu pacjenta, 

 oszczędności czasu i pieniędzy pacjentów, którzy mogą uzyskać 

stosowną pomoc medyczną bez konieczności fizycznego dotarcia do 

lekarza – specjalisty celem powtórzenia badań, 

 korzyści wynikające ze standaryzacji technologii 

teleinformatycznych (w tym telekomunikacyjnych) w służbie 

zdrowia. 

 

System EHR – wymagania podstawowe: 

 dostęp w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu, 

 dostęp z dowolnego miejsca,  

 integracja z medycznym przepływem informacji, systemami 

szpitalnymi oraz ambulatoryjnymi, 

 integracja z urządzeniami diagnostycznymi, 

 bezpieczeństwo danych – uprawnienia do zapisu i odczytu danych, 

 wsparcie dla podpisu elektronicznego, 

 

 

Ryzyka: 

 związane z ochroną danych pacjentów, autoryzacją dostępu do 

danych oraz uprawnieniami do ich zapisu. Informacje o zdrowiu 

należą do danych szczególnie wrażliwych, których dysponentem 

może być wyłącznie pacjent. Poszanowanie intymności powinno 

mieć priorytet ponad wszelkimi innymi korzyściami ze stosowania 

systemów informatycznych w medycynie.  

 spór o zakres danych medycznych podlegających gromadzeniu. 

 budowa niezbędnej infrastruktury technicznej - transmisja, 

archiwizacja i udostępnianie ogromnej ilości danych. 

 

  



106 4. Telemedycyna i teleradiologia 

4.3. Teleradiologia 

Teleradiologia to szczególna forma zdalnych konsultacji medycznych czy też 

telepracy, polegająca na sporządzaniu przez specjalistów radiologów opisów 

badań wykonanych w oddalonych ośrodkach.  

 

System teleradiologiczny obejmuje połączenie ośrodków medycznych szybkim 

łączem i przesyłanie cyfrowych obrazów badań (np. konwencjonalnych zdjęć 

radiologicznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego). 

Połączenie między placówkami daje możliwość uzyskania szybkiej konsultacji 

radiologicznej. Łącznie z danymi obrazowymi do konsultacji przesyłana jest 

zeskanowana dokumentacja medyczna (skierowanie, ankieta medyczna 

wypełniana przez pacjenta przed badaniem, karty informacyjne, opisy innych 

badań). System musi też zapewniać przesyłanie danych obrazowych z 

poprzednich badań. Z drugiej strony konieczne jest też zapewnienie komunikacji 

radiologa z lekarzem kierującym.  

 

Zalety wprowadzenia teleradiologii: 

 szybki dostęp do diagnozy,  

 możliwość konsultacji przez najlepszych specjalistów, 

 podniesienie standardu wykonywanych badań, 

 oszczędności finansowe (outsourcing usług diagnostycznych). 

 

Ryzyka związane z teleradiologią: 

 utrudnienie kontaktu radiologa z lekarzem kierującym i pacjentem 

może skutkować pominięciem w diagnozie istotnych informacji o 

pacjencie. 

 opór przed koniecznością standaryzacji procedur,  

 niejasne uwarunkowania prawne i finansowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ROZDZIAŁ 5 

OCHRONA RADIOLOGICZNA 

 

5.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.  

 

Promieniowanie jonizujące (zarówno promieniowanie elektromagnetyczne, 

jak i cząstki naładowane) powoduje wzbudzenie i jonizację atomów materii. W 

przypadku promieniowania elektromagnetycznego (np. rentgenowskiego) 

przekazanie energii materii zachodzi w wyniku: 

 Zjawiska fotoelektrycznego – zachodzi gdy energia kwantu 

promieniowania jest większa lub równa energii wiązania elektronu. 

Cała energia kwantu zostaje pochłonięta a elektron zostaje wybity z 

powłoki. 

 Efektu Comptona – występuje gdy energia kwantu promieniowania 

jest znacząco wyższa od energii wiązania. Elektron zostaje wybity, 

foton promieniowania zmienia kierunek, zmniejsza swą energię i 

ulega dalszym zderzeniom. 

 Tworzenia par – występuje gdy energia fotonu jest wyższa niż 

1,02 MeV, wtedy w pobliżu jąder atomowych następuje tworzenie 

par elektron – pozyton.  

 

Jonizacja atomów w organizmach żywych powoduje powstawanie wolnych 

rodników, uszkodzenie DNA, zaburzenia reakcji enzymatycznych, uszkodzenie 

białek komórki. Jeżeli procesy naprawcze nie są w stanie zrównoważyć 

uszkodzeń następuje śmierć komórki lub uszkodzenia nici DNA mogące 

prowadzić do zaburzenia funkcji komórki (mutacji genów) lub przemiany 

nowotworowej.  

 

Zasada Bergonie i Tribondeau stwierdza, że wrażliwość tkanek na 

promieniowanie jest wprost proporcjonalna do aktywności proliferacyjnej danej 

tkanki i odwrotnie proporcjonalna do stopnia jej zróżnicowania. 

 

Dawki promieniowania:  

 Dawka ekspozycyjna określa ładunek elektryczny, który powstaje w 

powietrzu na skutek jonizacji. Jednostką dawki ekspozycyjnej jest 

kulomb / kilogram (C/kg). Jednostką zwyczajową jest rentgen (R). 

1 R = 0,258 x 10
-3

 C/kg. 

 Dawka pochłonięta (D) określa wielkość energii przekazanej 
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jednostce masy przez promieniowanie, jednostką jest grej (Gy) 1Gy 

= 1 J/kg. 

 Równoważnik dawki (H) określa wpływ promieniowania na 

materię i jest miarą skutków biologicznych, jego jednostką jest siwert 

(Sv). Zależność od dawki pochłoniętej określa równanie H = Q x D, 

gdzie Q – współczynnik jakości promieniowania.  

 Dawka skuteczna (efektywna, EH) to suma wszystkich 

równoważników dawki zarówno od narażenia zewnętrznego jak i 

wewnętrznego, we wszystkich narządach i tkankach z 

uwzględnieniem współczynników wagowych poszczególnych 

narządów i tkanek. Dawka skuteczna określa stopień narażenia 

całego ciała na promieniowanie nawet przy napromieniowaniu tylko 

niektórych partii ciała. 

 

 

Skutki deterministyczne promieniowania jonizującego: 

 Występują po przekroczeniu określonej wielkości dawki pochłoniętej 

(próg dawki) 

 Są efektem uszkodzenia / zniszczenia wielu komórek 

 Mogą pojawić się już po kilku godzinach od ekspozycji 

 Wraz ze wzrostem dawki zwiększa się nasilenie objawów i skraca 

czas do ich wystąpienia 

 Np. ostra choroba popromienna, zaćma, rany popromienne 

 

 

Niektóre skutki deterministyczne: 

  

Ostra choroba popromienna (Acute Radiation Syndrome, ARS) to zespół 

zaburzeń o charakterze ogólnoustrojowym powstający w wyniku 

napromieniowania całego ciała dużymi dawkami promieniowania jonizującego 

albo silnego skażenia substancją promieniotwórczą 

 

Ostra choroba popromienna to zespół nieswoistych objawów łącznie tworzą 

charakterystyczny zespół chorobowy, pojawiają się w etapach. Czas wystąpienia 

i nasilenie objawów zależą od: 

 całkowitej dawki pochłoniętej, 

 czasu, w którym została pochłonięta (moc dawki), 

 rozkładu napromieniowania, 

 osobniczej wrażliwości. 

 

 

Postacie ostrej choroby popromiennej: 

1. Hematologiczna – powstaje po pochłonięciu dawki 1-6 Gy, wynika 

z uszkodzenia komórek układu krwiotwórczego, zmniejszenie ich 



5.1 Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią  109 

liczby prowadzi do: leukopenii, trombocytopenii, limfopenii i 

anemii. Prowadzi to do spadku odporności, upośledzenia 

krzepliwości krwi. Leczenie to wyłącznie przeszczep szpiku. Bez 

leczenia następuje śmierć szpikowa w ciągu miesiąca. 

 

2. Żołądkowo-jelitowa – po pochłonięciu dawki 6-20 Gy, która 

powoduje uszkodzenie nabłonka jelita cienkiego, błony śluzowej 

jamy ustnej gardła, przełyku, żołądka. Objawami są mdłości, 

wymioty, biegunka, zakażenia bakteryjne, zaburzenia wchłaniania, 

utrata wody, zaburzenia elektrolitowe. Leczenie obejmuje 

nawadnianie, antybiotykoterapię, leczenie przeciwzapalne i 

przeciwbólowe. Powyżej dawki 10 Gy leczenie jest nieskuteczne 

(dawka letalna) 

 

3. Mózgowo-naczyniowa - po pochłonięciu dawki 20-30 Gy, ujawnia 

się w ciągu kilku godzin do 3 dni od napromieniowania. Występuje 

sekwencja objawów: hipotensja – zasłabnięcie – konwulsje – 

śpiączka – zgon. Nie ma skutecznego leczenia, zgon w ciągu kilku 

dni 

 

4. Przewlekły zespół popromienny – występuje po pochłonięciu 

dawki powyżej 1Gy przez okres dłuższy niż 3 lata. Objawy: 

 Upośledzenie sprawności fizycznej i psychicznej 

 Uszkodzenie układu krwiotwórczego i odpornościowego 

 Przedwczesne procesy zwyrodnieniowe i inwolucyjne 

 Upośledzenie czynności rozrodczej 

 Zwiększona podatność na zakażenia 

 Uszkodzenia narządów 

 Zaburzenia CUN i regulacji hormonalnej 

 

 

Skutki stochastyczne promieniowania jonizującego: 

 Losowe 

 Próg dawki nie istnieje  

 Wynik zmian w niewielkiej ilości komórek 

 Ze wzrostem dawki rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia 

objawów, nie zmienia się intensywność choroby 

 Ujawniają się po miesiącach / latach od ekspozycji 

 Np. nowotwory złośliwe, wady i choroby dziedziczne 
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Typowe nowotwory popromienne: 

 Białaczka (ostra szpikowa i limfatyczna, przewlekła szpikowa) 

o rozpoznawana np. u mieszkańców Hiroshimy i Nagasaki 

o ryzyko względna dla 1Sv = 5% 

o latencja 2-10 lat 

 Rak sutka 

 Rak tarczycy  

o latencja 5-20 lat 

 Rak narządów moczowych i pęcherza moczowego 

 Rak jajnika 

 Rak płuca 

o latencja 25 lat 

 

Modele zależności prawdopodobieństwa rozwoju nowotworów od dawki 

promieniowania: 

1. Hipoteza liniowa - LNT (linear no treshold) hypothesis zakłada te same 

skutki popromienne po wielkich i małych dawkach, częstość ich 

występowania jest proporcjonalna do dawki. 

 

2. Hormetyczne skutki działania niskich dawek promieniowania jonizującego:  

 pobudzenie wzrostu i różnicowania komórek, 

 pobudzenie proliferacji i funkcji komórek układu immunologicznego, 

 wzrost płodności, 

 wydłużenie czasu życia, 

 obniżenie śmiertelności z powodu chorób nowotworowych. 

 

Implikacje hormetycznego działania promieniowania jonizującego: 

 Terapia wspomagająca klasyczną chemio- lub radioterapię 

 Modyfikacja przepisów ochrony radiologicznej 

 Zmniejszenie lęku przed skutkami promieniowania 

 

Narażenie populacji na promieniowanie jonizujące: 

 85% to promieniowanie naturalne 

 

 tylko 15% działalność człowieka, z czego: 

o 78% diagnostyka, 

o 12% techniki interwencyjne, 

o 7% medycyna nuklearna, 

o 1% narażenia interwencyjne, 

o 0,1 % awarie jądrowe. 
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5.2. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej.  

W dziedzinie ochrony przed promieniowaniem jonizującym stosowany jest 

podział ludności na następujące kategorie: 

 

 Kategoria A - osoby dorosłe narażone zawodowo na promieniowanie 

jonizujące; 

 Kategoria B - osoby dorosłe, wykonujące pracę w sąsiedztwie źródeł 

promieniowania, narażone pośrednio na promieniowanie; 

 Kategoria C - osoby mieszkające lub przebywające w sąsiedztwie 

źródeł promieniowania (w otoczeniu zakładów stosujących 

promieniowanie). 

 

Ze względu na różną wrażliwość części ciała i narządów wprowadzono 

dodatkowo następujący podział na grupy: 

 grupa I - gonady, szpik czerwony; 

 grupa II - mięśnie, tkanka tłuszczowa, przewód pokarmowy, płuca, 

wątroba, nerki, oczy;  

 grupa III - kości, tarczyca, skóra; 

 grupa IV - ręce, przedramiona, stopy 

 

Najbardziej wrażliwe na promieniowanie są narządy z grupy I, najmniej z 

grupy IV.  

 

Dawki graniczne: 

 prawnie ustalone limity jakie może otrzymać człowiek. 

 ustalane są dla populacji: 

o narażonej zawodowo 

o reszty (osób zamieszkałych w pobliżu źródeł 

promieniowania)  

 obejmują narażenie zewnętrzne i wewnętrzne 

 nie uwzględniają tła naturalnego i diagnostyki 

 

Graniczna wartość dawki została przyjęta: 

 przy założeniu równomiernego napromienienia całego ciała jak 

narządów krytycznych gr. I (gonady, czerwony szpik kostny), 

 przy nierównomiernym napromienieniu przyjmuje się narząd 

krytyczny, którego narażenie pociąga za sobą najgroźniejsze skutki. 

 

 

Wielkości dawek granicznych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego 

(Dz. U. z dnia 3 lutego 2005 r.).  
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Dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna 

(efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego. 

 

Dawka może być w danym roku kalendarzowym przekroczona do wartości 50 

mSv, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej 

sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv. 

 

Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku 

kalendarzowego: 

1) 150 mSv - dla soczewek oczu; 

2) 500 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm
2
 

napromienionej części skóry; 

3) 500 mSv - dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi. 

 

Kobieta, od chwili zawiadomienia przez nią kierownika jednostki organizacyjnej 

o ciąży, nie może być zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania 

przez mające urodzić się dziecko dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej 

wartość 1 mSv. Kobieta karmiąca piersią nie może być zatrudniona w 

warunkach narażenia na skażenie wewnętrzne i zewnętrzne. 

 

Dla uczniów, studentów i praktykantów, w wieku od 16 lat do 18 lat, dawka 

graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna) wynosi 6 mSv w ciągu 

roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka 

równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego: 

1) 50 mSv - dla soczewek oczu; 

2) 150 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm
2
 

napromienionej części skóry; 

3) 150 mSv - dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi. 

 

Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna 

(efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka 

graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku 

kalendarzowego: 

1) 15 mSv - dla soczewek oczu; 

2) 50 mSv - dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm
2
 

napromienionej części skóry. 

Dawka, o której mowa w ust. 1, może być w danym roku kalendarzowym 

przekroczona, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych 

jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv. 
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Trzy zasady skutecznej ochrony radiologicznej: 

 czas - jak najkrótsze przebywanie w narażeniu, 

 odległość – jak największa od źródła promieniowania, 

 osłony (stałe, osobiste). 

 

W ochronie radiologicznej stosowana jest zasada ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable) mówiąca, że narażenie spowodowane stosowaniem 

źródła promieniowania musi być tak niskie, jak jest to rozsądnie osiągalne, 

uwzględniając czynniki ekonomiczne i społeczne. W diagnostyce obrazowej 

zasada ta oznacza, że badania wykorzystujące promieniowanie jonizujące 

powinny być wykonywane w sposób umożliwiający osiągnięcie wymaganego 

rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania 

 

 

Obowiązki Inspektora ochrony radiologicznej: 

 nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według 

instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym 

dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce 

w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej 

pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem 

promieniowania jonizującego; 

 nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym 

oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego; 

 nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych 

testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, 

jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby; 

 nadzór nad sprawnym działaniem aparatury dozymetrycznej oraz 

aparatury do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów 

aparatury rentgenowskiej, jeżeli znajduje się na wyposażeniu 

jednostki ochrony zdrowia i jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej 

osoby; 

 współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

osobami wdrażającymi program bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej, służbami przeciwpożarowymi i ochrony 

środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

jonizującym; 

 nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników 

do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących 

szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony 

radiologicznej; 

 dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie 

wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów 
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dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej 

kierownikowi jednostki ochrony zdrowia; 

 informowanie pracowników o otrzymanych przez nich dawkach 

promieniowania jonizującego; 

 każdorazowe wyjaśnianie przyczyn wzrostu dawki indywidualnej 

ponad jej dotychczasowy poziom, w szczególności wyjaśnianie 

przyczyn przekroczenia limitów dawek i podejmowanie środków 

zaradczych oraz przekazywanie tych informacji kierownikowi 

jednostki ochrony zdrowia; 

 informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o stanie ochrony 

radiologicznej oraz przedstawienie mu w formie pisemnej propozycji 

w zakresie polepszenia tego stanu lub usunięcia nieprawidłowości; 

 nadzór nad dokumentacją, o której mowa w przepisach regulujących 

szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania 

jonizującego 

 ustalanie wyposażenia jednostki ochrony zdrowia w środki ochrony 

indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego 

wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów 

przed promieniowaniem jonizującym; 

 występowanie do kierownika jednostki ochrony zdrowia z 

wnioskiem o zmianę warunków pracy pracowników, w 

szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek 

indywidualnych uzasadniają taki wniosek; 

 przedstawianie kierownikowi jednostki ochrony zdrowia opinii, w 

ramach badania i sprawdzania środków ochronnych i przyrządów 

pomiarowych, w zakresie skuteczności stosowanych środków i 

technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 

 sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony 

radiologicznej i występowanie w tym zakresie z wnioskami do 

kierownika jednostki ochrony zdrowia; 

 nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu 

postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej 

zaistnieje zdarzenie radiacyjne. 

 

 

 

 

  



 

ROZDZIAŁ 6 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W 

DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ  

 

6.1. Uwagi ogólne 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r., nakłada na każdą pracownię radiologiczną 

oraz gabinety stomatologiczne stosujące aparaty rentgenowskie w celach 

medycznych, obowiązek opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości 

oraz obowiązkowy nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej.  

 

Badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego 

powinno wykonywać się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego 

rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania – zgodnie z zasadą 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable - Tak Nisko Jak Jest To Realnie 

Możliwe). 

 

Celem testów sprawdzających jakość parametrów fizycznych aparatury 

rentgenowskiej jest zminimalizowanie dawki na jaką narażony jest 

pacjent. Celem systemu zapewnienia jakości jest wdrożenie procedur 

regulujących funkcjonowanie zakładów diagnostyki obrazowej.  

 

6.2. Diagnostyka radiologiczna 

6.2.1. Testy akceptacyjne 

Testy akceptacyjne wykonywane są w celu sprawdzenia zgodności stanu 

urządzeń oraz pomieszczeń z wymogami technicznymi. Wykonywane są przez 

uprawnione i wyposażone do tego celu pracownie. Dają one obiektywną, 

bezwzględną ocenę stanu aparatury i przebiegu procesów.  

Powinny one być wykonywane:  

 po instalacji urządzenia, przed rozpoczęciem jego normalnej 

eksploatacji,  

 okresowo, z częstotliwością zależną od stanu i rodzaju sprzętu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami nie rzadziej niż raz do roku, 

 po każdej istotnej naprawie.  
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Testy akceptacyjne obejmują: 

 pomieszczenia (gabinety rtg, ciemnie, magazyny), 

 sprzęt (aparaty rtg, wywoływarki, kasety, negatoskopy), 

 materiały (filmy, odczynniki, folie). 

Przykłady testów akceptacyjnych: 

Pomieszczeń: 

 funkcjonalność pomieszczeń, 

 światłoszczelność ciemni, 

 oświetlenie w gabinetach, 

 oświetlenie w opisowniach. 

 

Aparatów rtg i mammografów: 

 ograniczanie, osiowość i symulacja pola, 

 grubość warstwy połowiącej, 

 automatyczna kontrola ekspozycji, 

 fantomowa ocena jakości obrazu, 

 pomiar wielkości ogniska, 

 pomiar wysokiego napięcia, 

 pomiar dawki powierzchniowej i średniej, 

 ocena występowania artefaktów. 

 

Rezonansu magnetycznego: 

 ekranowanie, 

 jednorodność pola magnetycznego, 

 gradienty natężenia pola, 

 ocena prądów wirowych, 

 częstotliwość cewek, 

 kalibracja częstotliwości, 

 jakość generowanego sygnału radiowego, 

 SNR - współczynnik sygnał / szum, 

 jednorodność obrazu, 

 liniowość obrazu, 

 grubość warstwy, 

 stabilność pola, 

 oprogramowanie. 
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6.2.2. Testy bazowe 

 

Testy bazowe mają na celu ustalenie stanu aparatu, do którego odnoszone 

będą wyniki testów rutynowych. Tracą one swoją ważność wtedy, gdy 

wykonywana jest naprawa lub kalibracja elementu aparatury, którego testy 

dotyczą. Z tego powodu należy je wykonywać zawsze podczas wykonywania 

testów akceptacyjnych. 

 

Do testów bazowych zaliczamy: 

1. Test kolimacji i osiowości 

Test służy do oceny zgodności wiązki świetlnej z wiązką promieniowania. 

Kolimację sprawdza się przy pomocy fantomu wykonanego z laminatu lub 

blachy miedzianej, na którym narysowany jest prostokąt, a w środku i 

narożnikach tego prostokąta znajdują się znaczniki. Fantom należy ułożyć 

na stole lub przymocować do statywu, prostopadle względem lampy. 

Odległość między ogniskiem lampy i filmem ustawiamy na 100 cm. 

Wiązkę centrujemy na środek fantomu, kolimujemy do wymiarów 

prostokata z fantomu i wykonujemy ekspozycję. Warunki ekspozycji zależą 

od materiału, z którego wykonany jest fantom i od czułości stosowanego 

zestawu film - folia. Należy je dobierać w ten sposób aby wszystkie 

elementy fantomu były dobrze widoczne. Odchylenia symulacji świetlnej z 

wiązką nie mogą być większe niż 2%. 

Osiowość sprawdzamy przy pomocy fantomu w kształcie walca ze 

znacznikami umieszczonymi w środkach jego podstaw. Fantom należy 

ustawić na stole lub statywie tak aby wiązka promieniowania była 

równoległa do jego osi oraz aby dolny znacznik pokrywał się dokładnie ze 

środkiem pola wiązki. Statyw fantomu musi być wykonany z materiału 

przezroczystego dla promieniowania rtg. Po wykonaniu ekspozycji 

sprawdzamy odległość pomiędzy obrazami znaczników. Jeśli się nie 

pokrywają należy obliczyć odchylenie osi wiązki od kąta prostego. 

Dopuszczalne odchylenie wynosi 2°. 

 

2. Test powtarzalności ekspozycji 

Do testu używamy fantomu w postaci aluminiowego klina schodkowego. 

Wykonujemy ekspozycje i wywołujemy błonę, którą będziemy traktować 

jako wzorzec do testów rutynowych. Raz na trzy miesiące, lub gdy 

podejrzewamy, że aparat pracuje nieprawidłowo, wykonujemy ekspozycje 

kontrolne. Zachowujemy te same parametry geometryczne, napięciowe, 

czasowe i prądowe, ta sama kaseta i rodzaj błony. Po wywołaniu błony 

wykonujemy pomiary densytometryczne w centrum pola danego schodka. 

Jeśli zaczernienie poszczególnych stopni klina jest porównywalne z 

obrazem wzorca - aparat pracuje stabilnie. Jeśli obrazy schodków mają 

różne zaczernienia na obu obrazach należy wykonać działania korygujące. 
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3. Powtarzalność dawki 
Test wykonywany jest w celu oceny prawidłowości ustawienia natężenia 

prądu żarzenia katody. Podczas testu otrzymujemy wyniki względne do 

porównania miedzy sobą. Do testu używamy fantomu w postaci 

aluminiowego klina schodkowego. Wykonujemy ekspozycję ustawiając 

wartości natężenia prądu i czasu tak, aby można było wykonać co najmniej 

jedna ekspozycję przy tej samej wartości mAs, lecz różnych wartościach 

czasu i natężenia prądu. Test wykonujemy dla napięć 60, 80, 100 kV. 

 

4. Wielkość ogniska 

Test wykonuje się w celu określenia rzeczywistej wielkości ogniska 

optycznego. Zmierzone wartości odnosi się do tablic ogłoszonych przez 

NEMA, odczytując aktualną wielkość nominalną ogniska. Od wielości 

ogniska zależy osiągana na obrazie rozdzielczość liniowa, wyrażana w 

jednostkach lp/mm, co oznacza liczbę rozróżnialnych par linii, białych i 

czarnych, w obrębie jednego milimetra. Do testu używane są fantomy typu 

STAR, pełne lub sektorowe. Gdy stosujemy fantomy sektorowe, należy 

równolegle ustawiać jedną z osi fantomu do osi lampy rtg. Wielkością 

charakterystyczną dla danego fantomu jest kąt wierzchołkowy. Jest to miara 

rozwarcia poszczególnych klinów fantomu. Fantomami o kącie 

wierzchołkowym 2° można oceniać ogniska do 0,5 mm. Do mniejszych 

należy stosować fantomy 1,5 ° lub mniejsze. Wielkość plamki ogniska 

ocenia się mierząc obszar nieostrości na obrazie fantomu otrzymanym na 

kliszy po naświetleniu jej promieniami rtg o określonych, ograniczonych 

wymiarach. Promieniowanie pochodzące z różnych obszarów plamki 

ogniska obrazuje się jako miejscowe nieostrości obrazu, pochodzące od 

zjawiska półcienia. Znajomość geometrycznego układu testowego oraz 

odległości od środka obrazu fantomu do brzegu obszaru zatarcia linii 

pozwalają obliczyć wielość ogniska. 

 

5. Ocena kratki przeciwrozproszeniowej 

Test wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości działania i 

usytuowania kratki przeciwrozproszeniowej. Do testu używamy 

jednorodnego filtru miedzianego. Wykonując ekspozycję należy tak dobrać 

parametry, aby wartość średniego zaczernienia mieściła się w granicach 

między 1.00 a 1.50. Ekspozycję należy wykonać dla statywu płucnego i 

ścianki do prześwietleń. Następnie należy zmierzyć zaczernienie wzdłuż 

linii prostopadłej do osi lampy przechodzącej przez oś wiązki symetrycznie 

co 5 cm od środka pola. 

 

6. Ocena automatycznej kontroli ekspozycji 

Test sprawdza prawidłowość ustawienia parametrów pracy komór 

automatyki ekspozycji. Do testu używamy jednorodnego fantomu w trzech 

częściach o jednakowej grubości np. 3x0,5 mm Cu, 3x10 mm Al. Ważne 
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jest by grubości trzech warstw były jednakowe. Ustawiamy warstwę 

pierwszego fantomu w torze wiązki, wykonujemy trzy ekspozycje, 

wybierając kolejno każdą z trzech komór. Postępujemy w analogiczny 

sposób w przypadku drugiego i trzeciego fantomu. Po każdej ekspozycji 

odczytujemy automatycznie przyjętą wartość mAs, dla warstwy 2 i 3 

obliczamy procentowy przyrost mAs. Istnieją jeszcze dwa testy służące 

ocenie automatycznej kontroli ekspozycji. Do tych testów potrzebne są 

płyty z blachy, lub gumy ołowianej o kształcie jak na rysunku i wymiarach 

35x30 mm oraz filtr miedziany o grubości 1 mm. 

 

Płytę ołowianą umieszczamy przed kasetą z filmem. Filtr miedziany 

powinien być umieszczony jak najbliżej lampy rtg, tuż poniżej kolimatora i 

przysłaniać pole 24x30 cm przy FFD 100 cm, tak aby jego cień przesłaniał 

wszystkie trzy komory AEC. Pierwszy test sprawdza czy komory zostały 

podłączone prawidłowo i czy pracują równo. Po ustawieniu następujących 

parametrów 80 kV, 100 mA, 1 s oraz założeniu filtra miedzianego 

wybieramy na konsoli kolejno każdą komorę, płytami ołowianymi 

zakrywamy pozostałe dwie komory i wykonujemy ekspozycję. Jeśli czasy 

ekspozycji przyjmowane przez układ AEC będą bardzo krótkie i 

porównywalne ze sobą - komory pracują równo i są dobrze podłączone. 

Drugi test sprawdza jakość i jednorodność pracy toru automatycznej 

kontroli ekspozycji. Po ustawieniu parametrów pracy generatora na 80 kV i 

200 mA włączamy wszystkie trzy komory AEC. Następnie na jednym 

filmie wykonujemy cztery ekspozycje, układając płytę ołowianą kolejno 

tak, aby za każdym razem odsłaniać inną ćwiartkę pola. Po wywołaniu 

oceniamy, czy zaczernienie wszystkich czterech ćwiartek pola jest 

jednakowe. 

 

7. Ocena zniekształceń toru wizyjnego 

 

Test wykonywany jest w celu oceny stopnia zniekształceń liniowych toru 

wizyjnego stosowanego we fluoroskopii i aparatach naczyniowych. Do 

testu używamy fantomu kolimacji, osiowości, lub wyspecjalizowanego 

fantomu do aparatów naczyniowych. Fantom ustawimy w torze wiązki jak 

najbliżej powierzchni wzmacniacza. Odległość SID (Source Image 

Distance) pomiędzy źródłem a przetwornikiem obrazu dobieramy tak, aby 

miedzy filtrem a fantomem było co najmniej 30 cm, po czym włączamy 

wiązkę na czas potrzebny do otrzymania na monitorze stabilnego, 

czytelnego obrazu fantomu. Na monitorze mierzymy wartości zniekształceń 

brzegowych w obu osiach i przy wszystkich polach widzenia wzmacniacza. 

Następnie dla obu osi (równoległej i prostopadłej do osi długiej lampy rtg) 

mierzymy długość obrazu odcinek 1 cm w centrum pola widzenia i 

najbliżej krawędzi. 

 



120 6. System zapewnienia jakości w diagnostyce obrazowej.  

 

8. Rozdzielczość Wysokokontrastowa 

 

Test ten określa rozdzielczość liniową całości toru obrazowania. Do testu 

używamy fantomu zawierającego pole testów paskowych np. 

specjalizowanego fantomu do aparatów naczyniowych. Ustawiamy fantom 

blisko powierzchni wzmacniacza i SID 100 cm, po czym rejestrujemy obraz 

przy możliwie niskim napięciu i prądzie ok. 1 mA. Następnie odczytujemy 

z instrukcji fantomu największą liniową rozdzielczość układu. W 

przypadku w/w testu ważne jest, aby test bazowy i test rutynowy wykonane 

były przy użyciu tego samego fantomu. 

 

9. Rozdzielczość niskokontrastowa 

 

Test ten określa jakość odwzorowania różnic gęstości (kontrastu) całości 

toru obrazowania. Do testu używamy fantomu zawierającego pole testów 

niskokontrastowych np. specjalizowanego fantomu do aparatów 

naczyniowych. Ustawiamy fantom blisko powierzchni wzmacniacza i SID 

100 cm, po czym rejestrujemy obraz przy napięciu 100 kV i prądzie ok. 2 

mA. Następnie odczytujemy z instrukcji fantomu największą 

niskokontrastową rozdzielczość układu. W przypadku w/w testu ważne jest 

aby test bazowy i test rutynowy, wykonane były przy użyciu tego samego 

fantomu. 

 

 

10. Pomiar wspólczynnika SNR 

 

Stosunek sygnału do szumu (SNR - signal to noise ratio) jest to 

podstawowa wielkość określająca zdolność systemu do obrazowania 

struktur o małym kontraście. Jest on uzależniony od: wielkości indukcji 

pola magnetycznego, poprawności kalibracji np. częstotliwości RF, 

konfiguracji cewek nadawczo - odbiorczych, poprawności zestrojenia 

cewek, skuteczności tłumienia klatki Faradaya, typu zastosowanej 

sekwencji i jej parametrów (TR, TE, FA, FOV). Do tego testu używamy 

standardowego fantomu sferycznego. Fantom umieszczamy w centrum 

magnesu i wykonujemy dwukrotne badanie w trzech orientacjach 

(czołowej, bocznej, poprzecznej). Dla każdej orientacji dokonujemy 

subtrakcji otrzymanych dwóch obrazów, w ten sposób otrzymujemy trzy 

nowe obrazy. Dla każdej orientacji obliczamy uśredniony sygnał z 

pierwotnych obrazów przekrojów fantomu (S) i uśredniony sygnał z 

obrazów subtrakcyjnych (N). Współczynnik SNR obliczamy ze wzoru: 

SNR =        
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11. Obróbka fotochemiczna  

 

Celem testu jest sprawdzenie, czy automat wywołujący oraz błony i 

chemikalia spełniają wymogi podane przez producenta. Do testu używamy 

termometru, stopera oraz cylindra pomiarowego. Parametry badane w 

teście: całkowity czas obróbki, temperatura kąpieli i suszenia, objętość 

pobieranych roztworów regeneracyjnych, wałki, cyrkulacja wewnątrz 

maszyny, drożność i szczelność przewodów, zawartość srebra w utrwalaczu 

i resztkowa zawartość tiosiarczanu w gotowym radiogramie. Dodatkowo 

należy także sprawdzić, czy w procesie obróbki fotochemicznej osiągana 

jest stałość parametrów fotograficznych w granicach dopuszczalnych 

odchyłek tzn. czy przy niezmienionych warunkach ekspozycji błony 

światłoczułej gwarantowane jest uzyskanie powtarzalnego radiogramu. Po 

naświetleniu od razu wywoływać błonę testową i mierzyć temperaturę 

wywoływacza z dokładnością do 0,1°C. Należy także mierzyć przy użyciu 

densytometru gęstości optyczne Dmin, Dmax, wskaźnik światłoczułości i 

wskaźnik kontrastowości. 

 

 

12. Test kaset rentgenowskich 

 

Wykonuje się test przylegania i test współczynnika wzmocnienia. Celem 

testu przylegania jest kontrola, czy w kasecie następuje pełny kontakt błony 

z ekranem wzmacniającym. Do testu używamy fantomu przylegania oraz 

filtru ekwiwalentnego. Test należy wykonać dla wszystkich używanych 

kaset. Fantom ułożyć bezpośrednio na testowanej kasecie, następnie 

ustawić odpowiednie FFD, wybrać małe ognisko i założyć filtr pacjentowi. 

Wykonujemy ekspozycję przy warunkach dobranych w ten sposób aby po 

wywołaniu uzyskać gęstość optyczną 2.00. Błonę oglądamy przy pomocy 

negatoskopiu z odległości około 3 m. Test współczynnika wzmocnienia ma 

na celu sprawdzenie, czy ekrany wzmacniające tej samej klasy nie 

wykazują zbyt dużych różnic współczynników wzmocnienia. Test 

wykonujemy dla wszystkich używanych kaset. Wybieramy kasety 

odniesienia, ustawiamy FFD na 200 cm, zakładamy filtr pacjentowi. 

Testujemy trzy kasety, w których umieszczamy ten sam film przecięty na 

cztery kawałki i układamy je na podłodze tak, aby ich narożniki z filmem 

znajdowały się centralnie. Wykonujemy ekspozycje przy warunkach 

dobranych tak, aby po wywołaniu uzyskać gęstość optyczną około 1,00. 

Różnice gęstości optycznej między filmami eksponowanymi w kasecie 

odniesienia i kasetach testowych nie powinny być większe niż 15 %. 
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13. Test pomieszczenia ciemniowego 

 

W pomieszczeniu ciemni należy wykonać test światłoszczelności oraz test 

oświetlenia ochronnego. Test światłoszczelności określa spełnienie 

warunków prawidłowej szczelności na przedostanie się światła 

zewnętrznego do pomieszczeń bądź miejsc, gdzie operuje się wyjętym z 

opakowania materiałem światłoczułym lub przechowuje się 

niezabezpieczony materiał światłoczuły. Światłoszczelność można 

sprawdzić trzema metodami. 

Pierwsza metoda to metoda wizualna. W tym celu należy w słoneczny 

dzień wejść do ciemni, wygasić wszystkie światła wewnętrzne i pozapalać 

zewnętrzne, po 10 minutach adaptacji skontrolować oprawy okienne, drzwi, 

przepusty. 

Druga metoda polega na rozłożeniu w w/w warunkach, w wybranych 

miejscach arkuszy błon rtg, na każdym umieścić przedmiot, po 3 minutach 

wywołać razem z arkuszem świeżo wyjętym z opakowania (arkusz 

porównawczy) i zmierzyć średnią gęstość optyczną wszystkich arkuszy.  

Trzecia metoda polega na umieszczeniu w kasetach i sejfach po jednym 

arkuszu błony rentgenowskiej i zapaleniu w ciemni białego światła. 

Następnie po kilku godzinach należy wywołać błony i dokładnie obejrzeć, 

szczególnie narożniki i krawędzie pod kątem śladów ujawnienia się śladów 

naświetlenia.  

Test oświetlenia ochronnego sprawdza, czy stosowane oświetlenie 

zapewnia bezpieczeństwo operowania materiałem światłoczułym w 

pomieszczeniu ciemniowym. W celu wykonania testu należy arkusz błony 

o wymiarach 18x24 cm naeksponować do połowy jego szerokości do 

gęstości optycznej ok. 1,00, następnie zapalić wszystkie używane światła 

ochronne w ciemni. Nie wywołany arkusz należy ułożyć na blacie 

roboczym w ciemni i przy włączonym oświetleniu ochronnym przysłaniać 

stopniowo jego powierzchnię w następujący sposób: po 15 s zakryć 1/4 

arkusza, po dalszych 15s - 1/2 arkusza, po 30s -3/4 arkusza, a po następnej 

1 min należy wywołać arkusz, wraz ze świeżo wyjętym z opakowania. 

Następnie sprawdzamy, czy na wywołanym arkuszu pojawiły się różnice w 

zaczernieniu i zmierzyć je. Test ten należy wykonać po każdej zmianie 

żarówek, filtrów lub lamp ciemniowych, a także okresowo, nie rzadziej niż 

co pół roku.  

 

14. Test negatoskopu 
 

Test ten wykonywany jest w celu określenia jednorodności warunków 

oglądania radiogramów. Wykonujemy go dla wszystkich negatoskopów. 

Do testu używamy światłomierza fotograficznego lub fotometru. W tym 

celu mierzymy intensywność świecenia negatoskopu w jego centrum i w 

odległości 20 cm od jego powierzchni. Pomiar wykonujemy w środku 
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każdej z ćwiartek negatoskopu. Należy też zwrócić uwagę na sposób 

zapalania poszczególnych źródeł światła, różnice w intensywności i barwie 

oświetlenia powierzchni oraz sprawdzić działanie przysłon. 

 

8.3 Testy rutynowe  

Testy rutynowe to działania kontrolne wykonywane z częstością, zależną od 

rodzaju testu i badanego urządzenia oraz gdy wystąpi pogorszenie jakości 

otrzymywanych obrazów. Głównym celem testów rutynowych jest stwierdzenie, 

czy aparatura, lub procesy, utrzymują się w optymalnym zakresie. Wykonywane 

są w celu porównania ich wyników ze stanem bazowym. Służą także 

monitorowaniu pracy aparatury oraz kontroli prawidłowości jej działania. 

Prawidłowo i rzetelnie prowadzone testy rutynowe pozwalają w porę zauważyć 

nieprawidłowości w działaniu aparatury oraz umożliwiają eliminację tych 

nieprawidłowości. 

Testy rutynowe obejmują: 

 sprzęt (aparaty, rtg, wywoływarki, naświetlarki), 

 materiały (filmy, odczynniki, folie). 

 

Każdy z rodzajów aparatury posiada własny zestaw do wykonywania testów 

rutynowych często zgodny z zestawem testów bazowych. Przykłady zakresów 

testów rutynowych oraz częstotliwości ich wykonywania przedstawione są 

poniżej:  

 

Radiografia  

 

Test 

Częstość powtarzania 

 Kolimacja i osiowość Kwartalnie 

 Powtarzalność ekspozycji Kwartalnie 

 Liniowość Kwartalnie 

 Napięcie Kwartalnie 

 Wielkość ogniska Co pół roku 

 Ocena kratki Co pół roku 

 Czas ekspozycji Co pół roku 

 Automatyczna kontrola ekspozycji Co pół roku 
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Mammografia 

Test Częstość powtarzania 

 Stan techniczny mammografu Co pół roku 

 Geometria wiązki promieniowania Co pół roku 

 Ognisko lampy Raz w roku 

 Warstwa połowiąca Co pół roku 

 Wysokie napięcie Co pół roku 

 System automatycznej kontroli Kwartalnie 

 Czułość ekranów wzmacniających Co pół roku 

 Dawka powierzchniowa i średnia Co pół roku 

 Jakość obrazu Kwartalnie 

 Artefakty Co pół roku 

  
Fluoroskopia  

Test Częstość powtarzania 

 Kolimacja i osiowość Kwartalnie 

 Wielkość ogniska Co pół roku 

 Zniekształcenia Co pół roku 

  

Angiografia 

Test Częstość powtarzania 

 Kolimacja i osiowość Kwartalnie 

 Wielkość ogniska Co pół roku 

 Zniekształcenia Co pół roku 

 Rozdzielczość wysokokontrastowa Kwartalnie 

 Rozdzielczość niskokontrastowa Kwartalnie 
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Obróbka fotochemiczna 

Test Częstość powtarzania 

 Parametry fizyczne Raz w tygodniu 

 Kontrola sensytrometryczna Codziennie 

  

Filmy, kasety i folie wzmacniające 

Test Częstość powtarzania 

 Światłoszczelność Codziennie 

 Test przylegania Co pół roku 

 Współczynnik wzmocnienia Raz w roku 

  

Pomieszczenia: ciemnie i magazyny 

Test Częstość powtarzania 

 Czystość Codziennie 

 Warunki klimatyczne Co tygodniu  

 Światłoszczelność Raz w roku 
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6.2.3. Analiza zdjęć odrzuconych 

 

Co najmniej raz na kwartał należy przeanalizować wszystkie zebrane w tym 

okresie zdjęcia pod kątem przyczyny odrzucenia (za ciemne, za jasne, 

poruszone). Wyniki takiej analizy to podstawowa informacja do podjęcia działań 

mających na celu zmniejszenie ilości odrzuceń. Analiza wskaże także kierunki 

działań usprawniających prace zakładu. Dodatkowo raz lub dwa razy do roku 

należy przeprowadzić ocenę zmienności ilości oraz częstości odrzuceń zdjęć. 

Umożliwi to zobrazowanie skuteczności działań naprawczych podjętych przez 

odpowiedni personel. 

 

W celu przeprowadzenia analizy zdjęć odrzuconych należy: 

 oznakować wszystkie kasety 

 oznakować gabinety i ciemnie 

 nadać numery technikom w taki sposób, aby można było 

jednoznaczne określenie gdzie film był eksponowany, przez kogo i 

gdzie był wywoływany. 

 

Należy także zebrać dane ogólne:  

 całkowitą liczbę wykonanych badań, 

 całkowitą liczbę użytych filmów, 

 liczbę wykonanych badań (dla każdego rodzaju badania), 

 liczbę wykonanych badań (dla każdego rodzaju badania i dla 

każdego gabinetu), 

 liczbę filmów użytych do każdego z rodzajów badań, 

 liczbę filmów użytych do każdego z rodzajów badań z podziałem na 

gabinety. 

 

Daje to możliwość obliczenia współczynników odrzuceń, np.: 

 współczynnik ogólny, mówiący o całkowitej, procentowej liczbie 

zdjęć odrzuconych 

 współczynnik mówiący o procentowej liczbie odrzuceń w 

poszczególnych gabinetach,  

 współczynnik mówiący o procentowej liczbie odrzuceń w 

poszczególnych gabinetach dla danego rodzaju badania,  

 współczynnik mówiący o procentowej liczbie odrzuceń w gabinecie 

dla zdjęć klatki piersiowej, gdzie przyczyną odrzucenia było 

poruszenie się pacjenta w stosunku do wszystkich wykonanych w 

tym gabinecie zdjęć klatki piersiowej 

 

Takich współczynników można tworzyć dowolną ilość. W zależności od 

potrzeb, od tego, co chcemy przeanalizować można liczyć współczynniki dla 

różnych kombinacji gabinetów, badań, przyczyn, ciemni, techników czy 
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radiologów. 

 

6.2.4. Kontrola procesu obróbki chemicznej 

Kontrola procesu obróbki chemicznej prowadzona jest w celu sprawdzenia 

powtarzalności i niezmienności otrzymywanych parametrów obrazu oraz 

wykrywania występujących błędów i nieprawidłowości w działaniu. Należy 

przeprowadzać ją systematycznie kilka razy w tygodniu a szczególnie po 

zmianie warunków pracy ciemni takich jak: wymiana chemii, zmiana rodzaju 

błon czy naprawa ciemni. 

Kontrola procesu obróbki opiera się na następujących pomiarach i 

zmiennych: 

 temperatura wywoływania - temperatura wywoływacza z 

dokładnością do 0,1°C 

 gęstość minimalna - gęstość optyczna wywołanej, nie naświetlanej 

błony 

 wskaźnik światłoczułości ogólnej - dla materiałów rentgenowskich to 

gęstość optyczna o 1 większa od gęstości optycznej minimalnej 

(DKr=Dmin+1) 

 wskaźnik kontrastowości wyrażany gradientem średnim (g=tga) 

 

Wskaźnik światłoczułości oraz kontrastowości określa się na podstawie 

krzywej charakterystycznej materiału, która otrzymywana jest z pomiarów 

densytometrycznych klina testowego z odpowiednio naświetlonej wcześniej 

błony za pomocą sensytometru. Sensytometryczna kontrola obróbki 

fotochemicznej jest podstawą kontroli i sterowania procesem obrazowania.  
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6.3. Tomografia komputerowa. 

 

Dla zapewnienia kontroli nad jakością obrazów konieczne jest regularnie 

wykonywanie badań specjalnych fantomów. Fantom zbudowany jest z tworzywa 

sztucznego wypełnionego wodą, zawiera wewnątrz elementy służące do oceny 

poszczególnych parametrów dotyczących jakości obrazu. Poprzez częste 

wykonywanie testów kontroli jakości możliwe jest wychwycenie zmian jakości 

obrazu zanim staną się one widoczne i zanim będą miały wpływ na prawidłową 

interpretację obrazów medycznych.  

Procedurę kontroli jakości należy przeprowadzać regularnie od momentu 

instalacji aparatu TK, co najmniej raz w miesiącu i zawsze po istotnej naprawie 

sprzętu (np. wymiana lampy).  

Fantom umieszczany jest w specjalnym uchwycie stołu aparatu TK. 

Wykonywany jest skan przeglądowy (topogram, scout – Rysunek 92), na którym 

planowane są trzy skany osiowe – przechodzące przez podstawowe segmenty 

fantomu.  

 

 
Rysunek 92. Skan fantomu - planowanie warstw. 

 

 

Przez każdy segment fantomy wykonywane są pojedyncze skany osiowe. 

Przykładowe parametry techniczne skanów: 120 kVp, 100mA, skan 3s, grubość 

warstwy 10mm, FOV 25cm, recon mode – standard). Parametry te mogą się 

różnić w zależności od zaleceń producenta sprzętu, ważne jest aby nie były 

zmieniane w czasie poszczególnych testów.  
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Testy segmentu 1 fantomu: 

 

 Test skali kontrastu. Należy zmierzyć kursorem kołowym (ROI) średnicy 

ok. 1cm gęstość w obszarze wody (Rysunek 93 - 1) oraz w obszarze 

pleksiglasu (2). W karcie kontrolnej zapisać obie wartości oraz różnicę (2) 

– (1). Prawidłowo różnica powinna wynosić 118 j.H. ±10%. 

 

 
Rysunek 93. Segment 1 fantomu.  

 

 Test rozdzielczości przestrzennej wysokokontrastowej. W części 

centralnej segmentu znajduje się sześć grup pasków pleksiglasowych 

złożonych z pięciu linii położonych od siebie w odległości równej grubości 

paska. Wymiary pasków i odstępów w poszczególnych grupach wynoszą: 

1,6mm, 1,3mm, 1,0mm, 0,8mm, 0,5mm. Graniczna rozdzielczość to 

wymiar grupy w której jest możliwe rozróżnienie wszystkich pięciu linii.  

Ilościowa ocena rozdzielczości kontrastowej przestrzennej wymaga 

pomiarów gęstości każdej w opisanych wyżej grup za pomocą 

kwadratowego ROI (Rysunek 93 - 3) i zanotowaniu odchyleń 

standardowych (SD) wartości pikseli. Prawidłowa wartość SD powinna 

wynosić 36 j.H. ±20%. 

 

 Test grubości warstwy. Po obu stronach części pleksiglasowej segmentu 1 

znajdują się kanaliki nawiercone w kierunku prostopadłym do płaszczyzny 

skanowania, w równych odstępach (Rysunek 93 - 4), skośnie w przekroju 
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warstwy. W celu określenia grubości warstwy należy policzyć ilość 

widocznych kanałów – każdy odpowiada pełnemu milimetrowi grubości 

warstwy. Test jest poprawny jeżeli zmierzona grubość warstwy różni się od 

zadanej nie więcej niż o 1mm.  

 

 Test dokładności pozycjonowania. Położenie fantomu jest właściwie 

wyznaczone wtedy gdy najdłuższy z opisanych kanałów testu grubości 

warstwy widoczny jest w centrum grupy kanalików.  

 

 
Rysunek 94. Powiększenie skanu części fantomu służącej do oceny rozdzielczości 

przestrzennej wysokokontrastowej i grubości warstwy. 
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Testy segmentu 2 fantomu: 

 

 Test rozdzielczości niskokontrastowej. Rozdzielczość tą definiuje się jako 

najmniejszy rozmiar otworu widzialnego przy zadanych parametrach okna. 

Segment 2 fantomu zawiera polistyrenową płytkę grubości 0,75mm 

zawierającą serię otworów o średnicach 10mm, 7,5mm, 5mm, 3mm i 

1,5mm. Ocena rozdzielczości niskokontrastowej obejmuje zliczenie ilości 

widocznych otworów oraz pomiaru różnicy gęstości pomiędzy wodą a 

płytką polistyrenową. Pomiary densyjności należy wykonywać 

prostokątnym ROI o przybliżonych wymiarach 5x0,5cm.  

 

 

 
Rysunek 95. Segment 2 fantomu. Widoczne 4 otwory do oceny rozdzielczości 

niskokontrastowej.  
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Testy segmentu 3 fantomu. 

 

 Test szumów i jednorodności. Przekrój segmentu 3 fantomu zawiera 

wyłącznie wodę. Należy wykonać pomiar densyjności za pomocą okrągłych 

ROI średnicy ok. 2cm w centrum obrazu oraz obwodowo na godzinie 12 i 

3. Należy zapisać wynik pomiaru gęstości oraz odchylenie standardowe 

(SD). Prawidłowa wartość gęstości wody musi się mieścić w zakresie 0 ±4 

j.H. 

 

 

 

 

 
Rysunek 96. Segment 3 fantomu. Oznaczone miejsca pomiarów.  
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6.4. Rezonans magnetyczny.  

Poniżej opisano testy kontroli jakości w rezonansie magnetycznym zgodne ze 

standardami Programu Akredytacyjnego Amerykańskiego Stowarzyszenia 

Radiologii (American College of Radiology (ACR) MRI Accreditation Program) 

przy pomocy specjalnego fantomu ACR. 
 

 
Rysunek 97. Fantom ACR do kontroli jakości w MR. 

 
Po umieszczeniu fantomu w uchwycie stołu aparatu MR wykonuje się 

następujące sekwencje: 
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Sagittal SE 250 20 25X25 1 20 - 256x256 1 1:06 

ACR T1 SE 500 20 25X25 11 5 5 256x256 1 2:16 

ACR T2 SE 2000 20 25X25 11 5 5 256x256 1 8:56 

 

Sekwencja „Sagittal” planowana jest w płaszczyźnie pośrodkowej fantomu. 

Sekwencje „ACR T1” i „ACR T2” planowane są na obrazie „Sagittal” (sposób 

przedstawia Rysunek 98) – tak oby obejmowały istotne elementy fantomu.  
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Rysunek 98. Planowanie skanów poprzecznych na localizerze ACR. 

 

 

Wykonuje się następujące testy: 

 

Geometria obrazu 

Pomiary wymiarów fantomu wykonujemy przy ustawieniach okna: ww=900, 

wl=450. Tabela przedstawia wartości prawidłowe.  

 

Seria seria/obraz Kierunek 

pomiaru 

Wartość 

prawidłowa 

(mm) 

Zmierzona 

wartość 

(mm) 

Wynik 

testu 

Sagittal 2.1 pionowy 148 ± 2  

 

ACR T1 3.1 pionowy 190 ± 2  

ACR T1 3.1 poziomy 190 ± 2  

ACR T1 3.5 pionowy 190 ± 2  

ACR T1 3.5 poziomy 190 ± 2  

ACR T1 3.5 skośny ⁄ 190 ± 2  

ACR T1 3.5 skośny \ 190 ± 2  
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Rysunek 99. Pomiar geometrii obrazu na sekwencji "sagittal”.  

 

 

 
Rysunek 100. Wymiar skośny. Obraz nr 5. 
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Wysokokontrastowa rozdzielczość przestrzenna 

 

Należy tak dobrać ustawienie poziomu i szerokości okna aby uwidocznić co 

najmniej jeden rząd (rozdzielczość pozioma) lub kolumnę (rozdzielczość 

pionowa) rozróżnialnych punktów. W fantomie znajdują się trzy grupy 

znaczników odpowiadające rozdzielczości 1,1mm, 1,0mm i 0,9mm.  

 
Rysunek 101. Test wysokokontrastowej rozdzielczości przestrzennej. 
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6.4.1. Test szerokości warstwy 

Na obrazie nr 1 wykonujemy dwa pomiary gęstości w centrum jasnych pasm, 

w prostokątnych ROI zgodnie z rysunkiem.  

 

 
Rysunek 102. Pomiar gęstości do testu szerokości warstwy. 

 

Na podstawie pomiarów ustawiamy wartość poziomu okna (wl) równą ½ 

średniej z obu pomiarów gęstości, szerokość okna należy ustawić na 1. 

Następnie przy takich warunkach należy zmierzyć długość jasnych pasm (dl1, 

dl2). Grubość warstwy obliczamy ze wzoru 0,2(dl1 x dl2)/(dl1 + dl2). Wynik 

poprawny to 5mm ± 0,7mm.  

 

 
Rysunek 103. Pomiar grubości warstwy. 
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6.4.2. Test dokładności pozycjonowania warstw 

 

Zgodnie z kolejnymi dwiema rycinami na obrazach 1 i 11 mierzymy różnicę 

długości ciemny słupków znajdujących się w górnej części fantomu (na godzinie 

12). Różnica nie powinna przekraczać 5mm. 

 

 
Rysunek 104. Test dokładności pozycjonowania warstw. 

 

 

 
Rysunek 105. Test dokładności pozycjonowania warstw. 

 

 

Seria 

Seria 

/ 

obraz 

Różnica 

długości słupków 

(mm) 

Wartość 

prawidłowa 
Wynik testu 

ACR T1 3.1  < 5mm  

 3.11  < 5mm 

ACR T2   < 5mm  

   < 5mm 
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6.4.3. Test jednorodności intensywności obrazu 

 

Wykonujemy pomiary na Skanie numer 7. Przy ustalonej szerokości okna 

(ww) = 0 lub1 zwiększamy płynnie poziom okna aż do momentu, w którym 

część (skraj) fantomu zaczyna wybarwiać się na czarno, w tym miejscu 

wykonujemy pomiar najmniejszego sygnału (L). Zwiększamy dalej poziom 

okna, kolejny pomiar (największego sygnału - H) wykonujemy w miejscu które 

ostatnie wybarwi się na czarno. Wskaźnik jednorodności intensywności sygnału 

obliczamy ze wzoru PIU = 100 x (1 – (H – L) / (H + L)), jego wartość powinna 

być większa niż 86%. 

 

 
Rysunek 106. Test jednorodności intensywności obrazu - najmniejszy sygnał. 

 

 

 

Seria 

Seria 

/ 

obraz 

Największy 

sygnał (H) 

Najmniejsz

y sygnał (L) 

PIU 

PIU=100 *  

[1-(H-L)/(H+L)] 

prawidłowo > 86% 

Wynik 

testu 

ACR T1 3.7     

ACR T2      
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Rysunek 107. Test jednorodności intensywności obrazu – największy sygnał. 

 

6.4.4. Test artefaktu „ghosting”. 

Pomiary gęstości wykonujemy zgodnie z rysunkiem: dużym ROI w zakresie 

fantomu, mniejszymi owalnymi ROI na obrzeżach – góra, dół, lewa, prawa 

strona. Test określa obecność sygnału pozornego poza badanym obiektem.  
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Rysunek 108. Pomiary do testu artefaktu ghosting. 

  

 

6.4.5. Test czułości niskokontrastowej  

 

Należy zliczyć ilość widocznych pełnych promieni składających się z białych 

kropek poczynając od tych o największej średnicy. Pomiary wykonujemy na 

czterech kolejnych warstwach sekwencji T1 i T2 (skany 8, 9, 10 i 11). 
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Rysunek 109. Test czułości niskokontrastowej. 

 

 

Seria / 

Obraz 

Ilość widocznych promieni 

na skanach Razem 

Wynik testu 

pozytywny 

gdy suma > 9 11 10 9 8 

ACR T1       

ACR T2       
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6.4.6. Ocena jakościowa sekwencji. 

Tabela przedstawia parametry oceny jakościowej sekwencji.  

 

Artefakt Opis Sagittal 

loc 

ACR 

T1 

ACR 

T2 

EXCESSIVE 

GHOSTING 
Obrazy (cienie) pozorne    

EXCESSIVE 

TRUNCATION 

Ubytek sygnału w centrum 

wysokosygnałowych struktur 
   

RF NOISE 

LEAK 

Np. gdy drzwi do pracowni nie 

są zamknięte – liczne „plamy” 

na obrazie 

   

DC OFFSET 

ARTIFACT 

Biała kropka lub pasek zębaty 

w centrum ekranu 
   

ALIASING 

ARTIFACT 

Gdy FOV mniejszy niż obiekt 

badany – część obiektu 

pojawia się “po drugiej 

stronie” obrazu 

   

RECONSTR. 

ARTIFACT 
Błędy rekonstrukcji    

GEOMETRIC 

DISTORSION 
Zniekształcenia geometryczne    
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6.4.7. Kontrola aparatu. 

 

Ocena istotnych funkcji aparatu.  

 

Opis TAK NIE UWAGI 

Prawidłowa praca stołu. 
   

Światła pozycjonujące działają. 
   

Cewki RF bez widocznych uszkodzeń. 
   

Alarm pacjenta działa prawidłowo. 
   

Interkom działa prawidłowo. 
   

Prowadzony jest monitoring parametrów magnesu. 
   

Parametry magnesu bez odchyleń od normy. 
   

Prowadzona jest karta kontrolna pracowni. 
   

Prawidłowe zabezpieczenie drzwi pracowni. 
   

Działa klimatyzacja. 
   

 

 

 

Opisane testy powinny być wykonywane regularnie, w odstępach 

miesięcznych. Wykrycie nieprawidłowości umożliwia szybkie wdrożenie 

czynności naprawczych. Dodatkowo autoryzowany serwis aparatu powinien 

wykonywać regularne przeglądy techniczne – w zakresie zgodnym z 

zaleceniami producenta.  
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