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Rozdział 1  
 
 
Wprowadzenie 
 

Sondy detekcyjne promieniowania gamma używane są współcześnie do śródoperacyjnej detekcji 
wyznakowanych izotopowo obszarów tkanek, które stają się źródłem aktywności promieniotwórczej. 
Procedura taka ma miejsce w przypadku lokalizacji obszarów zmienionych nowotworowo, 
wyznakowanych specyficznymi radiofarmaceutykami (głównie znakowanymi przeciwciałami 
monoklonalnymi) oraz w identyfikacji obszarów zainteresowania przez radiofarmaceutyki 
niespecyficzne.  

Śródoperacyjna detekcja zmian nowotworowych i ich przerzutów z użyciem specyficznych 
radiofarmaceutyków nazywana jest techniką radioimmunoprowadzoną (Radio Immuno Guided Surgery – 
RIGS). Pierwsze jej zastosowanie sięga roku 1980, kiedy zespół Martina opracował procedurę lokalizacji 
nowotworów jelita grubego znakowanych przeciwciałami monoklonalnymi: anti-CEA, 17-1A, TAG-72  
z użyciem ręcznej sondy promieniowania gamma. W procedurze RIGS przeciwciała monoklonalne 
podawane są dożylnie pacjentom z pierwotnym, operacyjnym lub nawrotowym nowotworem. 
Śródoperacyjne przeszukiwanie pola operacyjnego wykonuje się po pewnym czasie od injekcji 
określonym dla danego radiofarmaceutyku i izotopu. Za obszary o etiologii nowotworowej uważa się 
tkanki o aktywności równej, co najmniej dwukrotnej aktywności tła. Są one usuwane i poddawane 
badaniu histopatologicznemu. Największe sukcesy odnosi ta procedura w nowotworach jelita grubego, 
gdyż radiofarmaceutyki specyficzne do tego typu nowotworów są już relatywnie dobrze poznane. 
Jednakże prowadzone są intensywne badania nad wdrożeniem przeciwciał monoklonalnych 
specyficznych do raka piersi, jajnika oraz tarczycy. Prowadzone są również badania nad 
radiofarmaceutykami innymi niż przeciwciała np.: MIBG, sestamibi. Jednakże badania te nie są 
procedurami wdrożonymi do rutynowych postępowań klinicznych, głównie ze względu na wysoki koszt 
radiofarmaceutyków immunologicznych. Następną przeszkodą jest stan zaawansowania prowadzonych 
badań i ich forma, gdyż są to w większości badania naukowe, nierandomizowane a stąd  
o niepotwierdzonych ostatecznie, jednoznacznych korzyściach klinicznych [1,2].Drugie zastosowanie 
ręcznych sond promieniowania gamma dotyczy śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych w 
przypadkach różnego typu nowotworów. Procedura ta opiera się na koncepcji Cabanasa ogłoszonej w 
1977 roku, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem nowotwór jako pierwszy daje przerzuty do 
regionalnych węzłów chłonnych, a najważniejsze znaczenie rokownicze i terapeutyczne ma pierwszy 
węzeł, który filtruje chłonkę z miejsca pierwotnego nowotworu – węzeł wartowniczy.  
Śródoperacyjna lokalizacja tego węzła jest możliwa po podskórnym podaniu w okolicy pierwotnej 
zmiany nowotworowej, znakowanego izotopem niespecyficznego radiofarmaceutyku, który naturalnie 
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przenika do naczyń limfatycznych i następnie najintensywniej gromadzi się w pierwszym węźle 
chłonnym czyli węźle wartowniczym. Biopsja tego węzła i oznaczenie jego statusu nowotworowego daje 
cenne informacje o zaawansowaniu choroby nowotworowej i implikuje dalsze postępowanie 
terapeutyczne. Koncepcję tą stosuje się współcześnie do czerniaka, nowotworów piersi, jelita grubego, 
żołądka, tarczycy oraz narządów rodnych. W związku z rosnącym zainteresowaniem wielu ośrodków 
klinicznych taką procedurą oraz jej klinicznie wdrażanie, istnieje duże zapotrzebowanie na sondy 
promieniowania gamma o optymalnie dobranych parametrach.  

Sondom do zastosowań śródoperacyjnych stawia się szereg wymagań. Przede wszystkim 
oczekuje się dobrych fizycznych własności detektora promieniowania gamma oraz odpowiednio 
dobranego kolimatora w celu zapewnienia dobrych parametrów detekcyjnych sondy. Istotne są również 
ich parametry zewnętrzne takie jak kształt i rozmiar. Sondy do tego typu zastosowań powinny być 
maksymalnie kompaktowe, proste w obsłudze a wyniki akwizycji łatwe w interpretacji. Powinny spełniać 
również elektro-medyczne standardy bezpieczeństwa. Większość komercyjnie dostępnych sond pracuje  
w trybie zliczeniowym, oferując informacje o liczbie zliczeń sygnałem dźwiękowym o różnej 
częstotliwości i głośności, wskazującym na obecność źródła aktywności promieniotwórczej. Są to sondy 
jednopunktowe, czyli posiadające jeden detektor. Nie mogą one zaoferować cechy pozycjoczułej detekcji 
sygnału ani wizualnej prezentacji rozkładu znacznika. Stąd większe zainteresowanie wzbudzają sondy 
oferujące obraz rozkładu aktywności w polu widzenia sondy. Zapewniają one bardziej precyzyjny pomiar 
rozkładu gęstości aktywności ułatwiając równocześnie przeszukiwanie pola operacyjnego. 

Kliniczne wdrożenie procedury śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych w wielu 
ośrodkach w Polsce i rosnące zainteresowanie sondami promieniowania gamma oferującymi wizualizację 
danych akwizycyjnych, tłumaczą podjęcie tematu rozprawy doktorskiej, której celem była realizacja 
projektu półprzewodnikowej, pozycjoczułej sondy promieniowania gamma. 

W rozprawie doktorskiej analizowano podstawowe teoretyczne zagadnienia medyczne związane 
z procedurą śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych oraz teoretyczne podstawy detekcji  
i kolimacji promieniowania. Umożliwią one zrozumienie tematu pracy oraz wyjaśnią, jakie wymagania  
i dlaczego, stawia się sondom używanym w tej procedurze medycznej. Najważniejszą część rozprawy 
stanowią omówienie projektu toru detekcyjnego prototypu sondy półprzewodnikowej oraz przedstawienie 
parametrów detekcji zrealizowanego prototypu sondy. Podjęto się również oszacowania dawek, na jakie 
narażony jest, w omawianej procedurze medycznej, pacjent, chirurg, personel asystujący oraz 
histopatolog. 

Celem pracy doktorskiej było zaprojektowanie i realizacja projektu pozycjoczułej sondy 
promieniowania gamma do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych oraz ustalenie parametrów 
detekcji zrealizowanej sondy.  
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Rozdział 2 
 
 
Kliniczne podstawy zastosowania metody śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 

wartowniczych 

 

Wszystkie techniki obrazowania jakie stosowane są w diagnostyce nowotworów piersi, czerniaka 
złośliwego (melanoma) oraz innych nowotworów, mają za zadanie wykryć zmiany nowotworowe  
i pomóc w ich klasyfikacji. Wczesna diagnoza i dokładna klasyfikacja tych zmian są decydujące dla 
optymalnej terapii, która może prowadzić do całkowitego wyleczenia lub co najmniej poprawy komfortu 
życia pacjenta. 

Nowotwory mogą dawać przerzuty drogami naczyń żylnych, tętniczych, limfatycznych oraz 
przez lokalną inwazję (naciek na okoliczne tkanki). Jedna z dwóch najbardziej znanych teorii szerzenia 
się nowotworu w organizmie zakłada, że to układ limfatyczny (limfa i węzły chłonne) jako pierwszy ma 
kontakt z komórkami nowotworowymi a węzły chłonne, stanowiące pewien rodzaj filtru, zatrzymują je, 
zanim dotrą do krwi i innych odległych miejsc organizmu. Druga teoria traktuje chorobę nowotworową 
jako ogólnoustrojową i według niej przerzuty mogą się stochastycznie umiejscawiać w różnych organach 
i tkankach, nie zawsze pierwotnie umiejscawiając się w węzłach chłonnych. Wydaje się jednakże być 
ugruntowanym pogląd, że większość nowotworów pierwotnie rozsiewa się przez układ limfatyczny, 
czasowo zatrzymując się w regionalnych węzłach chłonnych. Na takiej teorii bazuje koncepcja biopsji 
węzła wartowniczego. Są jednak takie postacie nowotworów, które mogą dawać przerzuty prawie 
równocześnie drogą układu limfatycznego oraz krwionośnego [2]. 

 W świetle tych faktów niezwykle ważna jest globalna ocena zajętości procesem nowotworowym 
organów i okolicznych węzłów chłonnych, która wspierana jest przez różne techniki obrazowania np.: 
diagnostykę rentgenowską, ultrasonografię, tomografię komputerową (CT), magnetyczny rezonans 
jądrowy (MRI), scyntygrafię czy pozytonową tomografię emisyjną (PET). Wyżej wymienione techniki 
diagnostyczne z różną czułością i specyficznością pozwalają zobrazować pierwotne ogniska 
nowotworowe. Obecność przerzutów nowotworowych w węzłach chłonnych może być potwierdzona 
jednoznacznie jedynie przez badanie obrazujące funkcje ich tkanki. Jedyną taka techniką spośród wyżej 
wymienionych jest metoda PET, obrazująca metabolizm komórkowy tkanek i narządów. Jest ona jednak 
badaniem stosunkowo drogim i stąd niedostępnym szerszemu gronu pacjentów [2]. 
Należy jednak zadawać sobie sprawę, że najwiarygodniej obecność przerzutów lub mikroprzerzutów jest 
oceniana w badaniu histopatologicznym wyciętych tkanek. Decydujące znaczenie rokownicze ma 
zajętość procesem nowotworowym pierwszego węzła chłonnego filtrującego limfę z obszaru pierwotnego 
ogniska nowotworowego - węzła wartowniczego. Technika biopsji węzła wartowniczego pozwala 
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uniknąć wycięcia wszystkich regionalnych węzłów chłonnych zbierających limfę z obszaru tkanki 
nowotworowej, w przypadku gdy w węźle wartowniczym nie znajduje się przerzutów nowotworu. 
Należy jednak podkreślić, że metoda ta jest stosowana w przypadku niezaawansowanego stadium zmian 
nowotworowych, kiedy istnieje przypuszczenie, że regionalne węzły chłonne są wolne od przerzutów.  

Śródoperacyjna identyfikacja wartowniczych węzłów chłonnych z użyciem sondy 
promieniowania gamma jest wiodącym tematem tej rozprawy, więc kolejne zagadnienia związane z tą 
metodą będą omawiane i rozwijane w kolejnych rozdziałach. 
 

2.1. Układ limfatyczny i węzły chłonne 

Układ naczyń limfatycznych bierze początek w przestrzeniach międzykomórkowych, gdzie w 
licznych narządach, biorą swój początek najdrobniejsze włosowate naczynia chłonne. Ściany tych naczyń 
są cienkie i wiotkie przypominające swoją budową żyły choć z gęściej rozmieszczonymi zastawkami. 
Dzięki temu krążąca w nich limfa (chłonka) może płynąć tylko w jednym kierunku. Głównym źródłem 
limfy jest przesącz z osocza krwi oraz produkty metabolizmu komórek. Skład limfy podobny jest więc do 
składu osocza. Limfa zawiera białka, tłuszcze, wodę, sole mineralne oraz duże ilości białych ciałek krwi. 
Sieć naczyń limfatycznych charakteryzuje się bardzo rozgałęzioną budową. Tworzą ją najpierw naczynia 
włosowate, potem drobne naczynia limfatyczne a następnie duże pnie limfatyczne: przewód piersiowy  
i przewód limfatyczny prawy. Te łącząc się, doprowadzają chłonkę do żyły podobojczykowej 
odprowadzającej krew do serca.  

Początkowe odcinki naczyń limfatycznych (kapilary limfatyczne) zbudowane są z jednej warstwy 
komórek oplecionych filamentami, łączącymi się z włóknami elastycznymi. Gromadzenie się płynu w 
przestrzeniach międzykomórkowych doprowadza do rozciągania się włókien zakotwiczonych  
w komórkach śródbłonka kapilar limfatycznych co poprzez otwarcie okienek międzykomórkowych, 
powoduje wnikanie płynu do naczyń (rys. 2.1.B). Ciśnienie chłonki wewnątrz naczyń wzrasta powyżej 
wartości ciśnienia płynu śródmiąższowego powodując skurcz i zamknięcie naczyń. Woda z chłonki 
powraca do przestrzeni śródmiąższowej zgodnie z gradientem ciśnienia. Stąd w początkowych odcinkach 
naczyń limfatycznych chłonka staje się trzykrotnie bardziej zagęszczona niż płyn międzykomórkowy.  
W czasie przepływania krwi przez naczynia włosowate komórki otaczające naczynia pobierają z niej 
potrzebne związki chemiczne a produkty przemiany materii wydalają do przestrzeni 
międzykomórkowych. Produkty te przechodzą do chłonki i potem razem z nią trafiają do naczyń 
krwionośnych. Zarówno naczynia krwionośne, wypełnione stosunkowo szybko krążącą krwią, jak  
i naczynia limfatyczne – wolniej krążącą limfą, stanowią naturalne drogi, którymi płyny ustrojowe 
docierają do wszystkich najdrobniejszych części organizmu (rys. 2.1.A). Do płynów ustrojowych trafiają 
często czynniki niepożądane lub wręcz szkodliwe. Do krwi mogą różnymi drogami dostawać się bakterie 
chorobotwórcze lub inne mikroorganizmy, które szybko docierają do miejsc odpowiednich dla ich 
rozwoju. Limfa wolniej przenosi zarazki chorobotwórcze, ponieważ na ich drodze w układzie 
limfatycznym znajdują się węzły chłonne. Rozmieszczone są one na drodze naczyń limfatycznych, 
wzdłuż naczyń krwionośnych, w otoczeniu prawie wszystkich organów i tkanek organizmu, z wyjątkiem 
mózgu, szpiku kostnego oraz śródmięsnej mięśni. W organizmie ludzkim jest ich około osiemset. Krótsza 
średnica węzła przyjmuje wartość od kilku milimetrów do jednego centymetra. Węzły chłonne zawierają 
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siateczkowo-śródbłonkowe komórki, głównie fagocyty, które spełniają rolę filtrów zatrzymując bakterie, 
komórki nowotworowe i inne szkodliwe substancje [2,3,4]. 
Jeśli węzły te zostaną zaatakowane przez chorobę to przez pewien czas nie szerzy się ona dalej a toczy się 
tylko w obrębie węzła. Ponieważ na drodze naczynia chłonnego leży zwykle kilka węzłów, choroba 
przenoszona drogą chłonki (limfy) toczy się znacznie wolniej niż drogą krwi. Naczynia limfatyczne są 
najczęstszą drogą szerzenia się nowotworów złośliwych. Komórki nowotworowe oddzielające się od 
pierwotnego ogniska, wraz z limfą wędrują od węzła do węzła, tam na pewien czas są zatrzymywane  
i mogą dalej się rozwijać. W fazie zaawansowania nowotworu mogą się one przedostać się do innych 
węzłów chłonnych a dalej do narządów i wytworzyć tam odległe ogniska przerzutowe.  
 

           
 

Rys. 2.1. A, B, Anatomia przepływu płynów ustrojowych, kapilary limfatyczne i tworzenie się limfy [4]  
 
Anatomia układu limfatycznego jest podobna u wszystkich ludzi, jednakże zdarzają się różnice pomiędzy 
drogami drenażu w obrębie tych samych obszarów organizmu [2]. 
 
 
2.2. Koncepcja biopsji węzła wartowniczego 

Koncepcja biopsji węzła wartowniczego opisana pierwotnie przez Ramona Cabanasa w 1977 
roku, chirurga z Południowej Ameryki, opiera się na teorii pierwotnego rozprzestrzeniania się komórek 
nowotworowych drogą naczyń limfatycznych. Zasugerował on, że komórki z pierwotnego raka penisa 
początkowo wędrują do węzłów chłonnych pachwiny, a pierwszy węzeł na ich drodze, który zdawał się 
być zawsze w tym samych miejscu, nazwał węzłem wartowniczym. Jego hipoteza dotyczyła właśnie tego 
węzła - jeśli ten węzeł może być zlokalizowany, chirurgicznie usunięty i zbadany to jego histologiczny 
status jest wyznacznikiem statusu całego regionalnego pola limfatycznego (regionalnych węzłów 
chłonnych). Gdy węzeł wartowniczy okaże się być zajęty przez przerzuty nowotworowe istnieje duża 
szansa, że pozostałe regionalne węzły chłonne również są zajęte i konieczne jest wykonanie wycięcia 
wszystkich lokalnych węzłów chłonnych (limfadenektomia). W przypadku gdy węzeł wartowniczy jest 
wolny od przerzutu limfadenektomia nie jest konieczna. Taka koncepcja dla raka penisa była bardzo 
trafiona, gdyż spływ limfy z obszaru zainteresowania odbywa się w jednym kierunku, do pachwiny. 
Jednakże sprawa okazała się bardziej złożona dla nowotworów innych części ciała i organów, ze względu 
na inne drogi drenażu limfatycznego [5]. Rewolucyjne koncepcja chirurgiczna ogłoszona przez Cabanasa 
początkowo nie została przyjęta z należytą jej uwagą, prawdopodobnie z powodu tego, że została 

 5



sformułowana dla postaci nowotworu, o której mało się wówczas mówiło. Teoria biopsji węzła 
wartowniczego szerzej została rozpowszechniona przez Fishera i zauważona przez większe ośrodki 
kliniczne. Do czasu poważniejszego i świadomego wprowadzenia tej koncepcji minęło ponad 
dwadzieścia lat. W roku 1991 zespół chirurgów z John Wayne Cancer Institute na czele z Donaldem 
Mortonem, podjął badania nad zastosowaniem tej techniki u pacjentów z czerniakiem (melanoma). 
Założyli oni, że każdy z okolicznych węzłów na drodze spływu limfy od zmiany czerniaka może być 
węzłem wartowniczym, dlatego większość późniejszych badań dotyczyło optymalizacji technik 
limfoscyntygraficznych i precyzyjnej lokalizacji traktu limfatycznego w okolicy zmiany nowotworowej. 
Pierwsze badania kliniczne nad mapowaniem węzłów chłonnych u pacjentek z nowotworami piersi 
przeprowadził w 1994 roku Giuliano wraz z zespołem [6]. Późniejsze rozwój badań klinicznych potoczył 
się niezwykle szybko i objął również wdrożenie ręcznych sond promieniowania gamma do 
śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych, wspomagających technikę limfoscyntygraficzną [7]. 

Podsumowując, metoda biopsji węzła wartowniczego opiera się na teorii, że przerzuty 
nowotworu do węzłów chłonnych, nie są zjawiskiem przypadkowym, lecz zdeterminowane są odpływem 
limfy z obszaru pierwotnego ogniska nowotworowego a węzeł wartowniczy jest pierwszym węzłem 
chłonnym, który drenuje limfę z obszaru zajętego zmianą nowotworową. Zdarza się również, 
występowanie więcej niż jednego węzła wartowniczego i traktuje się je równorzędnie, nawet jeśli 
zlokalizowane są na różnych poziomach (w różnych grupach węzłów). Jeśli nowotwór daje przerzuty, 
węzeł wartowniczy jest pierwszym miejscem przerzutu nowotworu a biopsja i ocena histopatologiczna 
węzła pozwalają ocenić jego zajętość. W przypadku znalezienia przerzutów w węźle wartowniczym 
konieczne jest podjęcie dalszego leczenia chirurgicznego w postaci wycięcia wszystkich regionalnych 
węzłów limfatycznych (radykalna limfadenektomia) i ich oceny histopatologicznej. Wyniki tych badań 
decydują od dalszym postępowaniu terapeutycznym i ewentualnym leczeniu systemowym. W przypadku, 
gdy w węźle wartowniczym nie znajduje się przerzutu istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostałe 
węzły chłonne są wolne od zmian nowotworowych, można odstąpić od ich resekcji oraz w większości 
ośrodków od leczenia uzupełniającego.  

Należy jednak podkreślić, że metoda ta jest stosowana w przypadku niezaawansowanego stadium 
zmian nowotworowych, kiedy okoliczne węzły chłonne nie są „podejrzane klinicznie” (np.: powiększone) 
i istnieje przypuszczenie, że regionalne węzły chłonne są jeszcze wolne od przerzutów.  

Współcześnie koncepcję węzła wartowniczego stosuje się najczęściej w przypadku nowotworów 
piersi i czerniaka skóry. Doniesienia literaturowe wskazują na stosowanie tej metody również  
w nowotworach jelita grubego, żołądka, tarczycy, narządów rodnych, oraz nowotworach głowy i szyi. 
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Rys. 2.2. Poglądowe przedstawienie traktu limfatycznego drenującego obszar pierwotnego nowotworu wraz  
z regiona nymi węzłami chłonnymi i węzłem wartowniczym [8] l 

Metoda biopsji węzła wartowniczego (SLNB) została jednoznacznie przyjęta do procedur 
medycznych i jest procedurą zaakceptowaną przez American Joint Commitee on Cancer (AJCC) oraz 
International Union Against Cancer (IUAC). Nie ma wątpliwości co do jej zalet w postaci kilkakrotnie 
mniejszego ryzyka powikłań bólowych, ruchowych i obrzęków w porównaniu do powikłań po radykalnej 
limfadenektomii. W ostatnich latach zrodziła jednakże wiele nowych pytań i dylematów. W większości 
związane są one, z faktem rosnącego procentu wykrywania nowotworów na etapie jego wczesnego 
zaawansowania będących wynikiem prowadzonych na szeroką skalę badań przesiewowych i znacznej 
poprawy świadomości społecznej w kwestii chorób nowotworowych. Jeden z problemów nurtujących 
autorów to tzw. przerzuty skaczące (skip metastases), czyli przerzuty pojawiające się nie w pierwszym 
węźle, tylko kolejnym, a jak szacują autorzy, mogą one występować u kilku procent chorych.  
Opinie lekarzy, co do terapeutycznego postępowania są podzielone zwłaszcza w przypadkach 
występowania w węźle wartowniczym mikroprzerzutów o wielkości 0.2-2 mm, czy izolowanych 
komórek nowotworowych, których średnica nie przekracza 0.2 mm. Problemów dostarczają również 
wieloogniskowe nowotwory i słuszność zastosowania w takim przypadku procedury biopsji węzła 
wartowniczego. Autorzy wskazują również na fakt zależności zgromadzonego radiofarmaceutyku od 
wielkości węzła chłonnego. Zdarza się, że węzeł drugiego rzędu drenujący limfę z węzła wartowniczego, 
większy i z bardziej aktywnymi makrofagami skumuluje większą aktywność niż węzeł wartowniczy. 
Należy również zdawać sobie sprawę, że przy masywnym zajęciu węzła procesem nowotworowym, 
radiokoloid nie wyznakuje takiego węzła zbyt intensywnie, a wręcz może ominąć go i zgromadzić się  
w następnym węźle. 

Niebagatelne znaczenie mają również aspekty techniczne śródoperacyjnej lokalizacji węzła 
wartowniczego. Różnego typu błędy techniczne oraz tzw. krzywa uczenia wskazuje, że czynnik ludzki 
ma duże znaczenie prawidłowej lokalizacji węzła wartowniczego (lub węzłów), a doświadczenie chirurga 
w przeprowadzaniu takich zabiegów jest tu bardzo wskazane. Autorzy stawiają również pytania o to czy 
dostępne metody oceny mikroprzerzutów są wystarczająco dokładne i jednoznaczne, gdyż od wyników 
badania histopatologicznego zależy dalsze postępowanie terapeutyczne a tym samym rokowania 
pacjentek. Pomimo bardzo dużej liczby publikacji, w których autorzy próbują kształtować odpowiedzi na 
te trudne pytania, brak jest zgodnych, jednoznacznych wniosków i złotego standardu postępowania  
w procedurze biopsji węzła wartowniczego [2,3,9]. 
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2.3. Nowotwór piersi 

Pierś zbudowana jest z gruczołu sutkowego i tkanki tłuszczowej. Gruczoł sutkowy składa się  
z promieniście rozłożonych 10-20 płatów. Każdy z nich zawiera płaciki (zraziki) tkanki gruczołowej 
rozsiane w podścielisku tkanki tłuszczowej i luźnej tkanki łącznej. Przewody wyprowadzające płacików 
w obrębie każdego płata łączą się ze sobą tworząc przewody główne (mleczne). Biegną one w kierunku 
otoczki brodawki gdzie tworzą rozszerzenia zwane zatokami mlecznymi. Na rys.3. przedstawiona została 
anatomia piersi.  

 

 
 

 
Rys. 2.3. Anatomia piersi: A - przewody (kanaliki) piersiowe, B - płaciki (zraziki), C - rozszerzony obszar 
przewodu, służący do zatrzymywania mleka (zatoka), D - brodawka, E - tłuszcz, F - główny mięsień piersiowy, G - 
ściana klatki piersiowej z żebrami, 2 (dolna część rysunku)- przekrój poprzeczny przez przewód piersiowy, A - 
normalne komórki przewodu, B - błona podstawna, C - światło przewodu [10]  
 
2.3.1. Postaci nowotworów piersi 
 

Guzki w piersi mogą mieć postać łagodną i złośliwą (inwazyjną). Do zmian łagodnych należą 
takie postaci jak: torbiel, gruczolako-włókniaki, brodawczaki. Złośliwe odmiany nowotworów piersi 
powstają zazwyczaj z nabłonka gruczołowego (rak gruczołowy). W piersi, oprócz nowotworów 
pochodzenia nabłonkowego czyli raków, występują również inne nowotwory złośliwe, takie jak 
nowotwory pochodzenia mezenchymalnego czy chłoniaki (ziarnicze i nieziarnicze) oraz włókniako-
mięsak. Jednakże najczęściej występującą zmianą nowotworową jest postać nabłonkowa czyli rak. 
Rak może mieć postać nienaciekającą, przedinwazyjną (in situ). Ta postać stanowi zaledwie ok. 15% 
wszystkich raków piersi. Jest to bardzo wczesne stadium raka, gdy zmiany nowotworowe ograniczają się 
do nabłonka, nie naciekają podścieliska i nie stykają się z naczyniami limfatycznymi i krwionośnymi. 
Rak ten nie daje więc przerzutów a można go stwierdzić tylko wówczas, gdy usunięta zostanie cała 
zmiana i w ocenie mikroskopowej potwierdzony zostanie brak inwazji zmiany na podścielisko. Wśród 
tych raków wyróżniamy: raka wewnątrzprzewodowego (carcinoma intraductale in situ) wywodzącego 
się z nabłonka przewodów mlecznych oraz raka wewnątrzzrazikowego (carcinoma lobulare in situ) 
wywodzącego się z nabłonka zrazików [11]. 
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Rak naciekający stanowi ok. 85% wszystkich raków piersi. Nowotwory te naciekają podścieliska i dają 
przerzuty drogami chłonnymi i krwionośnymi. Wśród tej grupy raków wyróżniamy: raka przewodowego 
naciekającego (carcinoma ductale infiltrans), zrazikowego naciekającego (carcinoma lobulare infiltrans), 
raka galaretowatego (carcinoma gelatosum), raka rdzeniastego (carcinoma medullare), raka 
brodawkowatego (carcinoma papillare), raka cewkowatego (carcimona tabulare), raka gruczołowo-
torbielowatego (carcinoma adenoides cysticum), raka apokrynalnego (carcinoma apocrinale), raka  
z metaplazją (carcinoma c. metaplasia) 

Większość nowotworów rozwija się wewnątrz przewodów (kanalików) i rozprzestrzenia się 
wzdłuż nich i powięzi do tkanki tłuszczowej, naczyń limfatycznych piersi i do obwodowych naczyń 
limfatycznych. 

Zasadniczym punktem oceny rozprzestrzenienia się choroby nowotworowej jest określenie 
stopnia zaawansowania nowotworu (staging). Jest ono niezbędne do podjęcia optymalnego postępowania 
terapeutycznego, daje również informacje co do przewidywanego leczenia. Przerzuty u pacjentek  
z nowotworem piersi klinicznie dzieli się na lokalne, regionalne i odległe. Zwykle występujące lokalne 
przerzuty występują w okolicznych węzłach chłonnych, regionalne i odległe przerzuty występują  
w mózgu, wątrobie, kościach [11]. 
 

  
 
Rys. 2.4. Anatomia węzłów chłonnych w okolicy piersi: A - główny mięsień piersiowy, B - pachowe węzły chłonne 
poziomu I, C - pachowe węzły chłonne poziomu II, D - pachowe węzły chłonne poziomu III, E - nadobojczykowe 
węzły chłonne, F - wewnątrz-sutkowe węzły chłonne [10] 
 
 
2.3.2. Klasyfikacja kliniczna nowotworów piersi i czynniki prognostyczne 
 

Klasyfikacja kliniczna opiera się na badaniu przedmiotowym z dokładną oceną skóry, tkanki 
gruczołowej, węzłów chłonnych pachowych, nadobojczykowych i szyjnych, badaniach obrazowych oraz 
badaniu histopatologicznym. Klasyfikacja zaawansowania nowotworów złośliwych stosowana 
powszechnie we wszystkich ośrodkach medycznych oparta jest na systemie TNM (tumor, nodes, 
metastasis), uwzględniającym rozmiar guza pierwotnego, przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych 
oraz przerzutów odległych.  
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T abela 2.1. Klasyfikacja kliniczna TNM nowotworów złośliwych piersi [12] 

Guz pierwotny Węzły chłonne 
N0 N1 N2 N3 T – wielkość guza 

nie stwierdzono guza 
Rak przedinwazyjny (in situ) 

 
T0 
TIS 

stopień 0 

Guz o średnicy < 0,5 cm 
Guz o średnicy 0,5 – 1 cm 
Guz o średnicy 1 – 2 cm 

T1a 
T1b 
T1c 

stopień 
I 

 
stopień 

IIA 

Guz o średnicy 2 – 5 cm T2 IIA IIB 

Guz o średnicy ponad 5 cm T3 IIB IIIA 

 
 
stopień 

IIIA 

Guz naciekający ścianę klatki piersiowej bez mięśni pier.
Obrzęk skóry, owrzodzenie 
Cechy T4a i T4b 
Rak zapalny (carcinoma inflammatorium) 

T4a 
T4b 
T4c 
T4d 

 
stopień 

IIIB 

 
 
 
 
 
 
 

IIIB 

N – węzły chłonne   

Nie można ocenić regionalnych węzłów 
Brak przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych 
Przerzuty do pojedynczych węzłów chłonnych dołu 
pachowego po stronie guza, które są ruchome w 
stosunku do siebie i innych struktur 
Przerzuty do jednego lub więcej węzłów chłonnych dołu 
pachowego, które są złączone ze sobą lub związane z 
innymi strukturami (np.: nieruchome w stosunku do 
mięśni) 
Przerzuty do węzłów chłonnych podobojczykowych 
Przerzuty do węzłów chłonnych przymostkowych i 
pachowych 
Przerzuty do węzłów chłonnych nadobojczykowych 

NX 
N0 

 
N1 

 
 

N2 
 
 

N3a 
N3b 

 
N3c 

 
 

M – przerzuty odległe   

Nie można ocenić obecności przerzutów 
Brak przerzutów 
Obecne przerzuty odległe  

MX 
M0 
M1 

stopień IV 

 
 Czynniki prognostyczne to elementy biologii nowotworu złośliwego, na podstawie których 
można przewidywać prawdopodobny przebieg choroby. Do grupy podstawowych, z klinicznego punktu 
widzenia, czynników prognostycznych w nowotworach piersi należą: stan zaawansowania nowotworu 
pTNM (uwzględniający ocenę wielkości guza, stan okolicznych węzłów chłonnych (pachowych), 
obecność odległych przerzutów), typ histologiczny nowotworu, stopień złośliwości histologicznej (G) 
oraz stan receptorów progestagenowych.  

Wielkość guza jest jednym z najważniejszych czynników w nowotworach piersi. Istnieje bardzo 
duża korelacja, potwierdzona przez wieloletnią praktykę kliniczną, pomiędzy wielkością guza  
a obecnością przerzutów do węzłów chłonnych. Autorzy publikacji podają, że dla guzów o średnicy 
mniejszej niż 1cm, wynosi ona 5-20% [13,14,15,16] dla guzów wielkości 1-2 cm - około 30 % [13,15,16]  
a w przypadku guzów o wielkości powyżej 2 cm przerzuty występują u około 40-70% kobiet [17,18]]. 
Należy przy tym pamiętać, że rak rozpoznany we wczesnej fazie, gdy ma średnicę mniejszą od 1 cm, lub 
gdy jest w fazie raka przedinwazyjnego – jest wyleczalny co wynika z faktu, że nowotwór w tej fazie  
z dużym prawdopodobieństwem nie daje przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych.  
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Obecność lub brak przerzutów nowotworowych w pachowych węzłach chłonnych uważany jest 
za najważniejszy parametr rokowniczy w przypadku raka piersi. Im większa liczba zajętych węzłów 
chłonnych tym gorsze rokowania pacjentki. Również palpacyjnie wyczuwane węzły chłonne dają pewne 
informacje o zaawansowaniu choroby nowotworowej np.: palpacyjnie wyczuwalne nadobojczykowe 
węzły chłonne wskazują na znaczne zaawansowanie choroby. Obecność wyczuwalnych węzłów 
pachowych daje wyższe prawdopodobieństwo zajętych wewnątrzpiersiowych węzłów w przypadku 
nowotworu zlokalizowanego w dolnej-przyśrodkowej (72%), górnej-przyśrodkowej (45%) i centralnej 
części piersi w porównaniu do dolnego-bocznego (19%) i górnego-bocznego (22%) kwadrantu piersi. 
W przypadku braku przerzutów w pachowych węzłach chłonnych tylko u 20-30% pacjentów istnieje 
ryzyko wznowy nowotworowej. W przypadkach stwierdzonych przerzutów liczba ta wzrasta do 70%. 
Zasadniczą wartość rokowniczą ma również liczba zajętych pachowych węzłów chłonnych. Z uwagi na 
coraz częstsze przypadki przerzutów do pojedynczych węzłów chłonnych, oraz występowanie 
mikroprzerzutów podana została nowa, szczegółowa klasyfikacja stanu węzłów chłonnych. Klasyfikacja 
ta obok liczby zajętych węzłów chłonnych, i wielkości ogniska przerzutowego uwzględnia sposób w jaki 
je określono. Z klinicznego punktu widzenia istotne jest wykrycie przerzutów za pomocą barwienia 
hematoksyliną i eozyną i metodami immunohistochemicznymi. Natomiast nowe metody biologii 
molekularnej np.: RT-PCR pozwalają nie tylko na wykrycie przerzutów ale również pojedynczych 
komórek nowotworowych w węźle chłonnym, które nie mogą być wykryte tradycyjnymi metodami 
klinicznymi. Wartość kliniczna tak stwierdzonych przerzutów nie została jeszcze dokładnie poznana, 
więc nie ma pewności, czy w takim przypadku powinna być wykonana resekcja pachowych węzłów 
chłonnych. Te same wątpliwości pojawiają się w przypadku stwierdzenia w węźle chłonnym 
mikroprzerzutów, czyli ognisk przerzutowych o średnicy 0.2-2 mm. 
Zależność pomiędzy liczbą zajętych nowotworowo węzłów chłonnych pachowych a procentem przeżyć 
10 letnich podana jest w poniższej tabeli: 
 
Tabela 2.2. Zależność pomiędzy liczbą zajętych nowotworem węzłów chłonnych pachowych a procentem 10 –
etnich przeżyć [19] l 

Zaawansowanie choroby 
nowotworowej w węzłach 

chłonnych  

Liczba zajętych nowotworowo 
pachowych węzłów chłonnych 

Procent 10-letnich przeżyć 
[%] 

N0 0 65 - 75 
N+ (low) 1-3 45 - 65 
N+ (high) 4-9 25 - 30 
N+ (very high) > 10 < 20 
Zajęte nadobojczykowe węzły 
chłonne (M1)  < 5 

M1  < 5 
  
Status nowotworowy węzła wartowniczego jest najważniejszym czynnikiem rokowniczym. Brak 
przerzutów nowotworowych w tym węźle daje duże prawdopodobieństwo, że nowotwór nie 
rozprzestrzenił się jeszcze do węzłów chłonnych następnego poziomu (w przypadku nowotworu piersi są 
to nimi pachowe węzły chłonne). W takim przypadku można odstąpić od zabiegu resekcji wszystkich 
pachowych węzłów chłonnych, co jest procedurą wyraźnie oszczędzającą pacjentkę. Jednakże brak 
standaryzacji sposobu badania tego węzła przez patomorfologa, powoduje dość znaczne różnice w jego 
ocenie. Procent fałszywie ujemnych rozpoznań węzła wartowniczego waha się od 0-18%. Określanie 
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obecności komórek nowotworowych w węźle wartowniczym może być wykonywane na podstawie badań 
śródoperacyjnych (preparatu mrożonego), wycinka standardowego, seryjnego badania histologicznego 
całego węzła, stosowania immunohistochemii i technik biologii molekularnej (PCR). 

Określone typy nowotworu piersi charakteryzują się różnym rokowaniem. Na przykład rak 
cewkowy, śluzotwórczy czy rdzeniasty wskazują na lepsze rokowanie. Z uwagi na zróżnicowanie 
histologiczne i biologiczne nowotworu wprowadzono klasyfikację stopnia złośliwości histologicznej 
nowotworu (G). Najszerzej przyjęta była klasyfikacja wg Blooma i Richardsona, której modyfikacja wg 
Elstona i Ellisa jest obecnie najczęściej rekomendowana. W klasyfikacji tej obraz histologiczny powinien 
uwzględniać: zdolność tworzenia cewek, polimorfizm komórkowy i liczbę mitoz. Każdy czynnik 
oceniany jest w skali trójstopniowej a suma punktów stanowi podstawę określenia stopnia złośliwości 
histologicznej w skali od I do III [12]. 

Ocena receptorów estrogenowych i progesteronowych w przypadku nowotworów piersi wnosi 
cenne informacje o uzupełniającym leczeniu pacjentek. Nowotwory piersi dodatnie estrogenowo  
i progesteronowo odpowiadają na leczenie hormonalne w 60-70%, natomiast ujemne na te receptory 
wykazują zaledwie w 5-10% reakcję na to leczenie.  

Następujący szybko rozwój metod biologii molekularnej pozwolił na wyodrębnienie wielu 
nowych czynników prognostycznych. Należą do nich m.inn.: wskaźniki proliferacji komórek, ocena 
aktywności naskórkowego czynnika wzrostu HER2, angiogeneza, ekspresja BCL2, PS2 i katepsyny D. 
Czynniki te odgrywają istotną rolę w karcynogenezie i rozwoju nowotworu. Jednakże nie wszystkie  
z nich mają potwierdzoną wartość kliniczną, choć badania naukowo-eksperymentalne nad nimi są 
prowadzone intensywnie [20]. 
 
2.3.3. Postępowanie terapeutyczne i procedura biopsji węzła wartowniczego 
 

Konwencjonalne podejścia w przypadku nowotworów piersi zmieniają się, w zależności od 
indywidualnego przypadku, od braku chirurgicznej interwencji, biopsji paru węzłów chłonnych, biopsji 
węzła wartowniczego przez radykalne wycięcie wszystkich pachowych węzłów chłonnych aż do 
radykalnej mastektomii.  

W Polsce najczęściej stosowaną metodą radykalnego leczenia raka piersi jest pierwotnie 
radykalna zmodyfikowana mastektomia, polegająca na usunięciu guza pierwotnego wraz z całym 
gruczołem piersiowym, pokrywającą go skórą i zawartością dołu pachowego. Alternatywą jest metoda 
leczenia oszczędzającego polega na usunięciu w granicach tkanek zdrowych guza pierwotnego  
i wykonaniu zabiegu limfadenektomii pachowej. Postępowanie to oszczędza gruczoł piersiowy, 
zapewniając lepszy efekt kosmetyczny, co daje duże korzyści pacjentce. Obie metody dotyczą pacjentek, 
u których występują przerzuty do pachowych węzłów chłonnych. Po wykonaniu zabiegu chirurgicznego 
wszystkie pacjentki zostają poddane leczeniu uzupełniającemu. 

Współcześnie coraz częściej udaje się lekarzom wykrywać nowotwory piersi we wczesnej fazie 
ich wzrostu, często gdy okoliczne węzły chłonne nie są jeszcze zajęte przez komórki nowotworowe. Jest 
to niewątpliwie zasługa coraz powszechniej przeprowadzanych badań przesiewowych - mammografii  
i badania ultrasonograficznego. Te stosunkowo proste i niedrogie badania, szeroko dostępne dla 
wszystkich pacjentek, pomagają wykryć raka piersi we wczesnym stadium. Z dodatkowych badań mniej 

 12



dostępnych pacjentkom ze względu na relatywnie wyższy koszt wymienić należy: magnetyczny rezonans 
jądrowy (NMR), mammoscyntygrafię, funkcjonalne badanie PET (Positron Emission Tomography) czy 
też obrazowanie termograficzne. 

Usuwanie regionalnych węzłów chłonnych (limfadenektomia) u pacjentek z naciekającym rakiem 
piersi było i wciąż jest częścią standardowego postępowania w chirurgii onkologicznej. Taka praktyka 
kliniczna opierająca się na profilaktycznej (elektywnej) resekcji wszystkich pachowych węzłów 
chłonnych (wraz z zawartością dołu pachowego) oferuje kilka ważnych zalet. Przede wszystkim 
zapewnia regionalną (lokalną) kontrolę nad rozsiewem nowotworu, a przez to zwiększając szanse na 
całkowite wyleczenie lub co najmniej wydłużenie bezobjawowego przeżycia pacjentek. Dostarcza 
również ważnych informacji o statusie nowotworowym węzłów chłonnych istotnych z punktu widzenia 
prognozowania oraz wdrożenia uzupełniającego leczenia (chemioterapii, hormonoterapii) [21]. Dlatego 
radykalna limfadenektomia jest uważana za złoty środek dla uzyskania regionalnej kontroli nad 
rozprzestrzenianiem się zmian nowotworowych 

Postępowanie to musiało zostać zrewidowane, w sytuacji gdy od kilkunastu lat znacznie wzrósł 
procent pacjentek z nowotworem piersi zdiagnozowanym we wczesnym stadium rozwoju, często jeszcze 
bez przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Jest to wynik szerszej i prostszej (nierzadko 
bezpłatnej) dostępności do najprostszych badań przesiewowych takich jak: mammografia, 
ultrasonografia, propagowaniem badań samokontroli piersi, oraz większej wiedzy ogólnospołecznej na 
temat nowotworów. W przypadkach niewielkich guzów nowotworowych, niepodejrzanych klinicznie 
węzłów pachowych agresywna resekcja wszystkich węzłów pachowych jest trudna do uzasadnienia, 
zwłaszcza w świetle często występujących powikłań pooperacyjnych. Limfadenektomie, choć nie należą 
do największych zabiegów operacyjnych w chirurgii onkologicznej, to wiążą się z dużym odsetkiem 
powikłań wczesnych i późnych pogarszając komfort życia pacjentek. Liczba usuwanych pachowych 
węzłów chłonnych podczas standardowego protokołu limfadenktomii waha się od pięciu do około 
trzydziestu (czasem nawet powyżej 30) zależy od anatomii pacjentek a również od umiejętności chirurga 
[17]. Zakażenie rany pooperacyjnej, martwica jej brzegów, czasem zropienie i rozejście, krwiak, torbiel 
chłonna lub limfotok to częściej zdarzające się wczesne powikłania po limfadenektomii pachowej. 
Powikłania późne związane są głównie z zastojem chłonki i wtórnym obrzękiem kończyny oraz 
dolegliwościami bólowymi i parestezjami związanymi z uszkodzeniem nerwów przebiegających  
w pobliżu usuwanych węzłów chłonnych. U wielu pacjentek, szczególnie po nieprawidłowej rehabilitacji 
pooperacyjnej, dochodzić może także do ograniczeń ruchomości stawów, głównie barkowego [15]. 
Powikłania te w znacznym stopniu zależą od rodzaju przeprowadzonego zabiegu operacyjnego oraz 
dodatkowego leczenia uzupełniającego (radioterapia, chemioterapia) a także umiejętności chirurga 
przeprowadzającego operację [21]. 

Pierwszym podejściem do złagodzenia protokołu radykalnej limfadenektomii była częściowa 
resekcja węzłów chłonnych, ograniczająca się do usunięcia węzłów pachowych tylko pierwszego 
poziomu. Następne podejście modyfikacji radykalnej limfadenektomii zakładało biopsję kilku 
przypadkowo wybranych węzłów chłonnych (blind biopsy). Metody te powodowały mniejszą 
zachorowalność pooperacyjną jako następstwa skutków ubocznych operacji lecz wiązały się z większym 
odsetkiem fałszywie negatywnego oznaczania statusu węzłów chłonnych. Kolejną i dość szybko 
zaakceptowaną metodą, stała się biopsja wartowniczego węzła chłonnego: SLNB (Sentinel Lymph Node 
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Biopsy) - zdecydowanie mniej inwazyjna od zmodyfikowanych limfadenektomii i oszczędzająca 
powikłań pooperacyjnych a dostarczająca informacji o statusie nowotworowym lokalnych węzłów 
chłonnych. Szczególne korzyści przynosi w przypadku pacjentek z nienaciekającym rakiem (in situ) oraz 
do rakiem naciekającym, o niewielkich rozmiarach, sklasyfikowanym jako T1a i T1b.  

Raki in situ, rokujące bardzo dobrze z definicji nie dają przerzutów do węzłów chłonnych  
i przerzutów do organów odległych. Jednakże dane literaturowe wskazują około kilku procent 
przypadków obecności mikroprzerzutów w węzłach wartowniczych u pacjentów z DCIS (ductal 
carcinoma in situ). Tłumaczy się je występowaniem mikroinwazji, czyli mikroskopijnych ognisk 
naciekania błon podstawnej, pozwalających na uzyskanie przez raka potencjału do dawania przerzutów 
[22,23]. 

O ile w przypadku tego rodzaju raka uzasadnione jest odstąpienie od limfadenektomii, wydaje 
się, że biopsja węzła wartowniczego powinna być wykonywana. Raki naciekające i nienaciekające piersi 
sklasyfikowane w skali TNM jako T1a i T1b, cechujące się dobrym rokowaniem, przysparzają 
kontrowersji w postępowaniu terapeutycznym. Wykonanie biopsji węzła wartowniczego u chorych  
z rakami sklasyfikowanymi jako T1b (wielkość guza od 0.5-1 cm) uzasadnia wielu autorów, m.inn.: 
Meyer., Saiz,, Mann, Mincey, Maibenco [24,25,26,27,28]. Według przeprowadzonych przez nich badań 
częstość występowania przerzutów do pachowych węzłów chłonnych u tych chorych wynosi od 10-20%. 
Potwierdza to konieczność oznaczenia statusu nowotworowego regionalnych węzłów chłonnych poprzez 
wykonanie limfadenektomii lub wykonanie biopsji węzła wartowniczego, zwłaszcza w przypadku 
nowotworów T1b. Wobec dylematu wykonania lub odstąpienia od limfadenektomii pachowej dobrym 
pomysłem wydaje się być biopsja węzła wartowniczego i uzależnienie dalszego postępowania od 
wyników badań histopatologicznych.  

Podsumowując, do metody biopsji węzła wartowniczego kwalifikują się chore z pierwotnie 
operacyjnym rakiem piersi T1 i T2, u których badaniem klinicznym nie stwierdzono obecności 
powiększonych regionalnych węzłów pachowych. Nie istotne są wiek, ilość tkanki gruczołowej, 
umiejscowienie guza w kwadrantach piersi, ani wielkość BMI (Body Mass Index). Możliwe jest również 
stosowanie metody u pacjentek po chemioterapii, lecz ze względu na niejednoznaczne poglądy co do 
celowości jej zastosowania nie poleca się jej przeprowadzania w takich przypadkach. Konieczna jest 
natomiast pisemna, świadoma zgoda pacjentki na przeprowadzenie tej procedury [29]. 
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2.4. Czerniak 
 
2.4.1. Klasyfikacja kliniczna czerniaka i czynniki prognostyczne 
 

Czerniak skóry należy do nowotworów złośliwych o największym wzroście dynamiki 
zachorowań. Wywodzi się on z melanocytów, komórek barwnikowych wytwarzających i zawierających 
melaninę. Najczęściej umiejscawia się na skórze, ale może występować na błonach śluzowych (np.:  
w jamie ustnej, odbytnicy) oraz w gałce ocznej. Najczęściej wymienianymi w literaturze czynnikami 
ryzyka są genetyczne predyspozycje, ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe UV, jasna karnacja 
(opalająca się ciężko i z oparzeniami) oraz aktywność hormonów steroidowych [2]. 

Postępowaniem z wyboru u chorych na czerniaka skóry jest leczenie chirurgiczne. W ciągu 
ostatniej dekady zmieniła się zasadniczo filozofia tego leczenia. Po pierwsze zastosowanie systemu TNM 
(stopniowania zaawansowania nowotworu) wymaga wprowadzenia biopsji wycinającej ogniska 
pierwotnego czerniaka skóry (cecha T – tumor) i biopsji węzła wartowniczego (cecha N - nodes).  
W literaturze angielskiej wykonanie tych biopsji i ustalenie mikroskopowych parametrów rokowniczych 
dla cech T i N nazywane jest mikrostopniowaniem (microstaging). Po drugie, coraz więcej danych 
wskazuje na możliwość stosowania węższych marginesów zdrowych tkanek przy wycięciu ogniska 
pierwotnego niż praktykowano do niedawna. Po trzecie, u chorych z klinicznie wyczuwalnymi  
i potwierdzonymi badaniem cytologicznym przerzutami do węzłów chłonnych wykonuje się: a)  
w spływie pachwinowym usunięcie węzłów trójkąta udowego, biodrowych i zasłonowych, b) w spływie 
pachowym usunięcie wszystkich węzłów zgodnie z definicją anatomiczną. 
Biopsja wycinająca ogniska pierwotnego czerniaka skóry jest jedyną zalecaną metodą wykonywaną  
w celu potwierdzenia rozpoznania czerniaka i ustalenia najważniejszych czynników rokowniczych [30]. 
U chorych na czerniaki skóry kryteria obowiązującego systemu oceny stopnia zaawansowania 
klinicznego TNM wymagają zastosowania badań histopatologicznych (mikroskopowych) usuniętego  
w całości pierwotnego ogniska czerniaka. Cecha T opisuje grubość nacieku czerniaka wg. Breslowa, 
obecność mikroowrzodzenia i poziom naciekania wg. Clarka. Cecha T opisuje wystąpienie przerzutu do 
węzłów chłonnych regionalnego spływu, jego wielkość (mikro lub makroprzerzut) oraz liczbę 
zmienionych przerzutowo węzłów chłonnych. W tabeli 2.3. przedstawiony został stopień zaawansowania 
czerniaka skóry na podstawie klasyfikacji AJCC/TNM (American Joint Commitee on Cancer) – 2002.  
W klasyfikacji tej mikroprzerzuty są rozpoznawane mikroskopowo po biopsji węzła wartowniczego lub 
po elektywnej limfadenektomii (niebadalne klinicznie), makroprzerzuty są definiowane jako klinicznie 
badalne (wyczuwalne) węzły chłonne z przerzutami potwierdzonymi po limfadenktomii lub kiedy 
przerzuty przekraczają i naciekają poza torebkę węzła.  
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T abela 2.3. Klasyfikacja kliniczna TNM czerniaka skóry [12] 

Cecha T Grubość nacieku (mikro)-owrzodzenie 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

>1 mm 
 
1.01 – 2.0 mm 

 
2.01 – 4 mm 
 
> 4 mm 

 

a: bez owrzodzenia i II/III wg. Clarka 
b: z owrzodzeniem lub IV/V wg. Clarka 
a: bez owrzodzenia 
b: z owrzodzeniem 
a: bez owrzodzenia 
b: z owrzodzeniem 
a: bez owrzodzenia 
b: z owrzodzeniem 

Cecha N Liczba N z przerzutami Typ przerzutu 
N1 

 
N2 

 
 
 

N3 
 

1 węzeł chłonny 
 
2-3 węzły chłonne 
 
 
 
4 lub więcej węzłów chłonnych lub pakiet 
węzłowy lub in-transit/satelioza wraz  
z przerzutami do węzłów chłonnych  
 

a: mikroprzerzut 
b: makroprzerzut 
a: mikroprzerzut 
b: makroprzerzut 
c: in transit/satelioza bez przerzutów  
w węzłach chłonnych 

Cecha M Umiejscowienie Poziom LDH w surowicy 
M1a 

 
M1b 
M1c 

 

Skóra, tkanka podskórna lub inne poza 
spływem węzły chłonne 
Płuca 
Inne niż wyżej wymienione narządy trzewne, 
każde umiejscowienie 

Prawidłowy 
 
Prawidłowy 
Prawidłowy 
Podwyższony 
 

 
Wg pracy Balcha i wsp., która stała się m.in. podstawą do rewizji klasyfikacji TNM czerniaka skóry, 
najważniejsze czynniki prognostyczne to liczba zajętych węzłów chłonnych, wielkość przerzutu (makro 
czy mikroprzerzut), obecność lub brak owrzodzenia guza pierwotnego oraz jego lokalizacja [31]. 
Chorzy bez przerzutów do węzłów wartowniczych rokują bardzo dobrze, wykazując 86% całkowitych 
pięcioletnich przeżyć, a 70-80% całkowitych dziesięcioletnich przeżyć. Nieliczne nawroty obserwowane 
w tej grupie chorych następują przede wszystkim na drodze krwiopochodnej, pojawiają się szybko  
i z reguły są wieloogniskowe [2,32]. U pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych odsetek 
całkowitych dziesięcioletnich przeżyć wynosi tylko 20-30% [2,33]. Już obecność mikroprzerzutów  
w węzłach wartowniczych, istotnie pogarsza rokowanie. 
U pacjentów z palpacyjnie powiększonymi węzłami chłonnymi (klinicznie pozytywne węzły chłonne) 
rokowanie jest niekorzystne pogarszające się wraz ze wzrostem liczby zajętych węzłów chłonnych oraz 
grubością zmiany pierwotnej. Ta ostatnia cecha jest również ważnym czynnikiem rokowniczym i przede 
wszystkim wskazującym na potencjalny rozsiew nowotworu. Zmiany płytsze niż 0.76 mm bardzo rzadko 
mają charakter rozsiewowy, zmiany głębsze niż 4 mm (w skali Breslowa) prawie zawsze dają przerzuty. 
Czerniaki o grubości 0.76-4mm (średniej grubości) wykazują częstsze przerzuty im większa jest ich 
grubość [34]. Ważny jest również stopień inwazji przez różne warstwy skóry znany jako skala Clarka. 
Umiejscowienie czerniaka również ma znaczenie rokownicze. Czerniak kończyn rokuje lepiej niż 
czerniak umiejscowiony w obrębie głowy, szyi czy tułowia. Duże znaczenie mają również metody 
oznaczania obecności przerzutów lub mikroprzerzutów w węzłach chłonnych. Badania wykazują, że  
u pacjentów, u których węzeł wartowniczy został oceniony jako ujemny w IHC (rutynowym badaniu  
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histopatologicznym) ale dodatni w badaniu RT-PCR (badanie molekularne oparte na reakcji łańcuchowej 
polimerazy z odwrotną transkrypcją), w około 20% dochodzi do wznowy choroby nowotworowej 
[15,35]. Przeżycia odległe, pięcioletnie pacjentów, u których przerzuty w regionalnych węzłach 
chłonnych oceniane były tylko metodą RT-PCR wynoszą około 70% przy 95 % przeżywalności 
pacjentów bez wykrycia przerzutów [15,36,37]. 
Chirurgiczne leczenie czerniaka jest zdeterminowane przez stopień zaawansowania czerniaka a wycięcie 
zmiany przeprowadzane jest zwykle wraz z otaczającą warstwą skóry, podskórną tkanką tłuszczową i 
regionalnymi węzłami chłonnymi. Procedura biopsji węzła wartowniczego może uchronić pacjentów 
przed nieuzasadnioną elektywną (profilaktyczną) limfadenektomią. 
 
2.4.2. Biopsja węzła wartowniczego w przypadkach czerniaka skóry 
 

Istnieją dwie teorie, próbujące wyjaśnić biologię przerzutów czerniaka. Jedna z nich zakłada, że 
nowotwór ten początkowo szerzy się drogą naczyń chłonnych do regionalnych węzłów. Druga teoria 
opiera się na założeniu rozsiewu komórek czerniaka równocześnie drogą limfatyczną i krwionośną, nie 
tylko do węzłów limfatycznych ale i narządów odległych [36]. 
Gdyby założyć prawdziwość pierwszej z tych teorii, to wycięcie w odpowiednio wczesnym stadium 
regionalnych węzłów chłonnych mogłoby przerwać szerzenie się choroby i prowadzić do całkowitego 
wyleczenia. W drugim przypadku operacja nie dawałaby gwarancji wyleczenia chorego a liczba zajętych 
węzłów chłonnych byłaby markerem rozsiewu nowotworu. Dotychczasowe badania zdają się potwierdzać 
pierwszą hipotezę [15,36].  
Biopsja węzła wartowniczego w przypadku czerniaka opiera się na przyjęciu trzech założeń. Po pierwsze 
uznanie, że przerzuty czerniaka do węzłów chłonnych najbliższego spływu poprzedzają rozsiew 
ogólnoustrojowy u większości chorych (ponad 80 procent). Po drugie, że chłonka z obszaru nowotworu  
i skóry blisko z nim sąsiadującej kieruje się do ściśle określonego, z reguły jednego węzła chłonnego  
w najbliższym spływie i to on jest węzłem wartowniczym. Po trzecie to właśnie ten węzeł jest pierwszym 
i najczęstszym miejscem pierwszego przerzutu. Trwające obecnie randomizowane badania powinny 
wykazać, czy biopsja węzła wartownika ma wpływ na przeżycia odległe.  
Technika biopsji wykonywana jest najczęściej jako część procedury, obejmującej badanie 
limfoscyntygraficzne, śródoperacyjną lokalizację węzła wartowniczego znakowanego znakowanego 
izotopem przy użyciu ręcznej sondy promieniowania gamma oraz technikę barwienia spływu 
limfatycznego od pierwotnej zmiany nowotworowej. Limfoscyntygrafia, przeprowadzana najczęściej w 
przeddzień operacji, pozwala zidentyfikować nietypowe drogi spływu chłonki od miejsca pierwotnej 
zmiany, zwłaszcza w przypadkach umiejscowienia czerniaka w obrębie tułowia, głowy i szyi.  
W przypadkach tych często zdarzają się kontralateralne położenia węzłów wartowniczych, występowanie 
więcej niż jednego węzła wartowniczego oraz kilku dróg spływu chłonki [2,38,39,40]. 
Takie podejście pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań węzłów podczas operacji poprawiając jej 
dokładność i precyzję oraz znacznie skracając jej czas trwania. Limfoscyntygrafia w lokalizacji węzłów 
wartowniczych i dróg drenażu limfatycznego przynosi największe korzyści u pacjentów z pierwotną 
zmianą czerniaka o grubości 0.76 – 4 mm oraz bez klinicznego podejrzenia zajętości węzłów chłonnych. 
W takich przypadkach wg autorów częstość występowania przerzutów sięga do 45%. Procedura 
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limfoscyntygrafii i tym samym biopsji węzła wartowniczego nie przynosi korzyści pacjentom z niewielką 
pierwotną zmianą (mniejszą niż 0.76 mm grubości) ze względu na niewielką częstość do 5% 
występowania przerzutów w takim stadium. Również w przypadku pacjentów z zaawansowanym stadium 
czerniaka (o grubości zmiany pierwotnej powyżej 4 mm) stosowanie procedury nie jest uzasadnione  
z powodu występowania przerzutów odległych. Aby limfoscyntygrafia prawidłowo uwidoczniła węzły 
wartownicze injekcja znakowanego koloidu powinna być wykonana możliwie płytko, blisko pierwotnej 
zmiany, w stosunkowo niewielkiej objętości tak aby uwidocznił się faktyczny trakt spływu chłonki  
z obszaru zajętego czerniakiem prowadzący do rzeczywistego węzła wartowniczego. Obrazowanie 
powinno być rozpoczęte, w krótkim czasie po injekcji znacznika ze względu na szybki czas 
przechodzenia radiofarmaceutyku do układu limfatycznego. Prawidłowo wykonana limfoscyntygrafia 
ułatwia środoperacyjną szybką i precyzyjną lokalizację węzłów wartowniczych i stanowi ważną 
ugruntowaną i niezastąpioną część procedury biopsji węzła wartowniczego [1,2,41,42]. 
Biopsja węzła wartowniczego u pacjentów bez przerzutów do tego węzła pozwala uniknąć procedury 
usunięcia pachowych czy pachwinowych węzłów chłonnych wiążącą się z dużym ryzykiem wczesnych  
i późnych powikłań pooperacyjnych. Zakażenie rany pooperacyjnej, martwica jej brzegów, ropienie, 
krwiak, torbiel chłonna, lub limfotok, zakrzepica żylna i wczesny obrzęk kończyny to typowe przykłady 
wczesnych powikłań częściej zdarzających się po limfadenktomii pachwinowej niż pachowej. Powikłania 
późne związane są głównie z zastojem chłonki i wtórnym obrzękiem kończyny, dolegliwościami 
bólowymi i parestezjami [15]. 
Biopsja węzła wartowniczego jest obarczona znacząco mniejszą liczbą powikłań pooperacyjnych, 
zarówno wczesnych jak i późnych. Czas jej wykonywania jest znacząco krótszy od limfadenktomii  
i chory nie wymaga tak długiego pooperacyjnego pobytu w szpitalu. Jest więc metodą bardziej 
ekonomiczną niż elektywna limfadenektomia. Co więcej koncentrując uwagę patologa na jednym lub 
rzadziej kilku węzłach wartowniczych prowadzi do dokładniejszej oceny obecności przerzutów czy też 
mikroprzerzutów, w porównaniem z dużo bardziej pracochłonnym badaniem z reguły kilkunastu węzłów 
chłonnych znajdowanych w preparacie po elektywnej limfadenektomii [30]. 
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2.5. Nowotwór żołądka i jelita grubego a procedura biopsji węzła wartowniczego 

Nowotwór żołądka pod względem zachorowalności w Polsce zajmuje drugie miejsce u mężczyzn 
(po raku płuca) a ósme u kobiet. Pomimo ogólnej tendencji malejącej zapadalności, rak żołądka stanowi 
nadal poważny problem diagnostyczny oraz terapeutyczny. Związane jest to również z niespecyficznymi 
objawami i brakiem skutecznych badań przesiewowych. Rak żołądka często diagnozowany jest w stopniu 
aawansowanym w związku z tym rokowania są złe. z 

T abela 2.4. Klasyfikacja kliniczna TNM raka żołądka [12] 

Guz pierwotny T 
TX 
T0 
TIS 
T1 
T2 
T2A 
T2B 
T3 
T4 

 
nie można wykryć guza pierwotnego 
nie stwierdza się guza pierwotnego 
rak in situ, rak śródnabłonkowy, niezajmujący blaszki właściwej 
guz naciekający blaszkę właściwą lub błonę podśluzową    
guz naciekający blaszkę właściwą błony mięśniowej lub surowicówkę 
guz naciekający blaszkę właściwą błony mięśniowej 
guz naciekający surowicówkę 
guz przekraczający błonę surowiczą (otrzewną, trzewną) 
guz nacieka struktury otaczające 

Regionalne węzły chłonne N* 
Nx                                        
N0 
N1 
N2 
N3 

 
Ocena regionalnych węzłów chłonnych nie jest możliwa 
Nie stwierdza się zajęcia węzłów regionalnych 
Przerzuty w 1-6 regionalnych węzłach chłonnych 
Przerzuty w 7-15 regionalnych węzłach chłonnych 
Przerzuty w powyżej 15 regionalnych węzłach chłonnych 

Przerzuty odległe M 
Mx 
M0 
M1 

 
Ocena przerzutów odległych jest niemożliwa 
Nie stwierdza się przerzutów odległych 
Potwierdzone przerzuty odległe 

* w ocenie N decydujące znaczenie ma liczba badanych węzłów chłonnych, która musi wynosić co najmniej 15 
 

Zdiagnozowany wcześnie rak żołądka podlega leczeniu radykalnemu. Mniejsze rozmiary wycięcia 
operacyjnego w przypadkach wczesnego zaawansowania nowotworu implikują lepszy komfort życia 
pacjentów po operacji. Dlatego główną korzyścią metody SLNB jest uniknięcie dużej resekcji 
operacyjnej a status nowotworowy węzłów chłonnych jest ważnym czynnikiem prognostycznym 
dalszego przebiegu choroby. Największe doświadczenie w śródoperacyjnej lokalizacji z użyciem 
znakowanych radiofarmaceutyków i barwników mają japończycy i dlatego najwięcej informacji o 
korzyściach z zastosowania procedury biopsji węzła wartowniczego można uzyskać z publikacji 
[43,44,45]. Autorzy podają, że korzyści uzyskuje się dla stopnia zaawansowania nowotworu - T1. Sama 
procedura przysparza jednak trudności, które wynikają zwłaszcza z niewielkich rozmiarów guza  
i w związku z tym, często nie są wyczuwalne palpacyjnie. W tej sytuacji injekcja musi być wspomagana 
endoskopowo. Rodzaj injekcji również wymaga wiedzy i doświadczenia chirurga. W zależności od 
wielkości, naciekania guza pierwotnego, a także jego położenia podanie może być: w błonę surowiczą, 
podsurowicze, podśluzówkowe. Niezbędna jest również wiedza chirurga o spływie limfy z różnych części 
żołądka a tym samym o położeniu węzłów chłonnych czterech poziomów, zwłaszcza, że węzły chłonne 
nie mają położenia jedynie przyżołądkowego i zdarza się, że węzeł wartowniczy nie leży w grupie 
węzłów przyżołądkowych. We wczesnych stadiach raka żołądka drenaż limfatyczny może prowadzić do 
grup węzłów stopnia 2 i 3. Autorzy podkreślają, że niezbędne jest przeprowadzenie dużych badań 
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randomizowanych dla ujednolicenia procedury i potwierdzenia korzyści tej metody w klinicznych 
zastosowaniach w raku żołądka. 
 

Nowotwór jelita grubego wykazuje nawroty w ciągu pięciu lat od zakończenia leczenia u 50 % 
pacjentów. Około 33% z tej grupy pacjentów ma nawrót choroby w miejscu operacji (lokalny, 
regionalny). U 33% stwierdza się przerzuty do wątroby jako pierwszego miejsca nawrotu choroby. 
Pozostałe 33% pacjentów ma wielonarządowe przerzuty [2]. 
Tradycyjne leczenie raka jelita grubego opiera się na szerokim wycięciu zajętego segmentu jelita łącznie 
z regionalnymi węzłami chłonnymi. Rozmiary resekcji określane są na podstawie badań palpacyjnych 
oraz tomografii komputerowej (CT) czy rezonansu (MRI). Nawroty choroby nowotworowej jelita 
grubego są trudne do leczenia i nie przynoszą dobrych efektów w postaci całkowitego wyleczenia 
pacjenta. 

Wiele ośrodków prowadziło i prowadzi badania nad wdrożeniem procedury RIGS (Radio 
Immuno Guided Surgery) dla dokładnej lokalizacji zmiany nowotworowej i jej przerzutu. Pomysł  
i radiofarmaceutyki używane w tej procedurze wydają się być obiecujące. Jednakże brakuje 
randomizowanych badań, które jednoznacznie określiłyby jej kliniczną przydatność. Obecnie prowadzone 
badania są to badania eksperymentalno-naukowe, gdyż nawet radiofarmaceutyki (specyficzne 
przeciwciała monoklonalne) nie zostały jeszcze oficjalnie zarejestrowane do użycia w tej procedurze. 
Podobnie jak w przypadku innych nowotworów ogromne znaczenie prognostyczne ma status 
regionalnych węzłów chłonnych. Jest to główna korzyść z zastosowania procedury biopsji węzła 
wartowniczego w przypadku raka jelita grubego. Autorzy podają że pięcioletnie przeżycia u pacjentów  
z potwierdzonym przerzutem w węzłach chłonnych nie przekraczają 30% [46]. Około 20-30% pacjentów 
z początkowo rozpoznanym wczesnym rakiem jelita grubego i bez histologicznie potwierdzonych 
przerzutów w węzłach chłonnych umiera w ciągu pięciu lat od operacji. Wynikać to może z obecności 
mikroprzerzutów w tych węzłach, które nie zostały oznaczone w badaniu histopatologicznym. Stąd aby 
uzyskać optymalne korzyści z procedury biopsji węzłów chłonnych należałoby przede wszystkim 
posługiwać się najnowszymi technikami histopatologicznymi. Biopsja węzła lub węzłów wartowniczych, 
czyli tych które jako pierwsze drenują limfatycznie obszar guza, oszczędza badanie kilku czy kilkunastu 
regionalnych węzłów chłonnych, ograniczając się najczęściej do 1-4 węzłów wartowniczych. Większość 
ośrodków używa samego wybarwiania traktu limfatycznego niebieskim barwnikiem, są również 
doniesienia autorów stosujących połączone metody – barwnikową i radioizotopową. W przypadku raka 
jelita grubego często zdarza się wycięcie więcej niż jednego węzła wartowniczego. Zwłaszcza w 
przypadku gdy używa się jedynie metody barwnikowej, wtedy autorzy zalecają wycięcie nawet od 1 do 4 
węzłów wybarwionych w pobliżu pierwotnego guza. Zostają one wycięte wraz z guzem pierwotnym 
według standardowego protokołu operacyjnego. W przypadku potwierdzenia w badaniu 
histopatologicznym obecności przerzutów w węzłach, pacjent poddawany jest chemioterapii. Autorzy 
sugerują aby w przypadku znalezienia węzłach mikroprzerzutów choroby nowotworowej, nawet dla 
wczesnych stadiów rozwoju I/II poddawać pacjentów resekcji regionalnych węzłów chłonnych. (wg. 
AJCC American Joint Committee of Cancer) [47]. 
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2.6. Przegląd protokołów stosowanych w lokalizacji wartowniczych węzłów chłonnych 

Pomimo wprowadzenia procedury biopsji węzła wartowniczego w przypadkach nowotworów 
piersi i czerniaka złośliwego do chirurgicznych procedur medycznych, nie ma jasno ustalonego 
uniwersalnego protokołu wykonania tej procedury. Wiele badań klinicznych opiera się na tzw. złotych 
standardach, które zwykle szczegółowo określają daną procedurę. W przypadku biopsji węzła 
wartowniczego różnice występują począwszy od rodzaju injekcji, czyli sposobu podania radiokoloidu, 
jego rodzaju, aktywności i objętości oraz użycia dodatkowego mapowania traktu limfatycznego 
barwnikiem. 
Technika barwienia naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych 

Technika użycia niebieskiego barwnika tkanek limfatycznych (vital blue dye method) 
wprowadzona została przez Giuliano, jednego z pionierów metody biopsji węzła wartowniczego. Metoda 
ta polega na wybarwianiu traktu limfatycznego w okolicy pierwotnego guza nowotworowego, 
barwnikiem: patent blue dye lub iso sulphan blue dye. Barwnik ten o niewielkich rozmiarach cząsteczek 
pozwala na szybkie przedostanie się do dróg limfatycznych i ich szybkie wybarwienie. Jest wstrzykiwany 
w okolicę guza i po kilku-kilkunastu minutach ujawnia on trakt limfatyczny i węzły wartownicze. 
Zabarwione drogi drenażu limfatycznego od pierwotnego guza pozwalają na ocenę położenia węzła 
wartowniczego, jako pierwszego węzła, do którego spływa chłonka od guza. Niebieski trakt biegnący od 
guza zostaje wycięty wraz z pierwszym węzłem, do którego on uchodzi. Jeśli węzeł został wcześniej 
uwidoczniony niż drenaż limfatyczny, może to wskazywać na proksymalne położenie drogi limfatycznej, 
a taki węzeł jest wycinany. Jeśli ujawnia się więcej niż jedna droga limfatyczna – śledzi się wszystkie. 
Zwykle prowadzą one do tego samego węzła wartowniczego albo do dodatkowych, sąsiednich węzłów 
[48]. 
Wizualne znalezienie węzłów limfatycznych jest możliwe, gdy znajdują się one blisko skóry, lub gdy 
nacięcie chirurgiczne zrobione jest tak, że odsłania ich położenie. Wtedy technika ta przynosi korzyść. 
Ważne są, oczywiście, precyzja, umiejętności oraz doświadczenie chirurga w prowadzeniu takich 
zabiegów. Jednak zdarzają się przypadki głębokiego położenia węzłów chłonnych, które rodzą ryzyko 
przypadkowego przerwania naczyń limfatycznych podczas nacięcia, co prowadzi do zanieczyszczenia 
barwnikiem całego pola operacyjnego. 
Efekty uboczne po podaniu barwnika występują rzadko. Jednakże unika się podawania tego roztworu u 
pacjentów ze stwierdzoną alergią na tą substancję. W przypadku wystąpienia takiej reakcji  
z powodzeniem używa się adrenaliny i kortyzonu. Skutki uboczne takiego sposobu mapowania drenażu 
limfatycznego to zabarwienie moczu mogące utrzymywać się do kilku dni po operacji oraz zabarwienia 
skóry, które mogą utrzymywać się znacznie dłużej, nawet do kilku miesięcy [29, 49]. 
Metoda mapowania przy użyciu znakowanego koloidu 

Metoda znakowania węzła wartowniczego z użyciem radiokoloidu została wprowadzona  
w 1993r. przez Alexa, Kraga i wspólników, którzy po raz pierwszy użyli ręczną sondę promieniowania 
gamma do lokalizacji aktywności zgromadzonej w węzłach wartowniczych. Przeprowadzali oni, 
podobnie jak Morton, badania na modelu zwierzęcym szukając dróg spływu chłonki z szyi, pachy  
i pachwiny. Jako radiofarmaceutyku użyli oni koloid siarczkowy wyznakowany technetem 99m, 
podanym śródskórnie. 
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Metoda ta polega na injekcji w okolicę pierwotnego guza radiofarmaceutyku znakowanego 
izotopem promieniotwórczym. Radiofarmaceutyk ten przenika do układu limfatycznego i najintensywniej 
gromadzi się w pierwszym węźle na swojej drodze, czyli węźle wartowniczym (lub węzłach 
wartowniczych). Czas wnikania i retencji w węzłach chłonnych zależy od wielkości cząsteczek 
radiofarmaceutyku. Cząsteczki małe, mniejsze od 5 nm mogą wnikać do kapilar krwionośnych i dalej  
z krwią wędrować do wątroby i śledziony, podwyższając tło promieniowania. Cząsteczki o średnicy 
większej niż 100 nanometrów zwykle pozostają w przestrzeniach wewnątrztkankowych i nie wnikają do 
naczyń limfatycznych. Cząsteczki o większych molekułach charakteryzują się dłuższym czasem 
przenikania do naczyń limfatycznych i dłuższym czasem zanikania niż molekuły o mniejszej średnicy. 
Wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania na wyznakowanie się traktu limfatycznego. Oprócz 
rozmiaru cząsteczek istotna jest stabilność związku radiofarmaceutyk-izotop, oraz powierzchnia 
cząsteczki radiofarmaceutyku, co jest istotne dla procesu retencji.  

Liczni autorzy wskazują, że nie wszystkie węzły wykazujące się zwiększonym gromadzeniem 
znacznika, czyli większą zgromadzoną aktywnością, są węzłami wartowniczymi. Aby uniknąć usunięcia 
zbyt wielu węzłów, sugerują aby porównać zliczenia pochodzące od węzłów z aktywnością 
„najgorętszego” (węzła o największej aktywności) lub z aktywnością tła. Ogranicza się wtedy resekcję 
węzłów do tych, których liczba zliczeń stanowi co najmniej jedną dziesiątą aktywności węzła 
„najgorętszego”. Generalnie aktywność węzła wartowniczego powinna być wyższa od aktywności 
okolicznych tkanek i innych węzłów [50, 51] 

Aby metoda przynosiła korzyści należałoby zminimalizować procent fałszywie negatywnych 
ocen zajętości węzła przerzutem nowotworowym. Fałszywe oznaczenie węzła wartowniczego jako 
niezajętego przez nowotwór prowadzi do odstąpienia resekcji pozostałych węzłów chłonnych  
a w rezultacie umożliwia rozprzestrzenianie się nowotworu do innych węzłów i narządów. Takiego 
scenariusza należałoby się wystrzegać, dlatego oznaczenie węzłów chłonnych powinno pozostawiać jak 
najmniejszy margines niepewności. Dużą rolę we właściwej lokalizacji węzła wartowniczego (lub 
węzłów) odgrywa doświadczenie chirurga w przeprowadzaniu takich zabiegów. Istotna jest również 
późniejsza ocena tkanek przez histopatologa. 
Pacjentkom podawane są różne objętości i aktywności koloidów, w zależności od ich rodzajów 
(wielkości cząsteczek) jak i różnych praktyk klinicznych. Uwagę zwracają także zróżnicowane interwały 
czasowe pomiędzy czasem injekcji a operacją, jak również wykonywaniem limfoscyntygrafii. Wszystkie 
te parametry zmieniają się wraz z praktyką w ośrodkach klinicznych, ich dostępem do aparatury 
medycznej oraz możliwości finansowych [17]. 
Spośród radiofarmaceutyków używanych do mapowania dróg limfatycznych wymienić należy koloid 
siarczkowy, koloid albuminy ludzkiej, koloid siarczku renu, koloid siarczku antymonu, koloid cynowy.  

W Stanach Zjednoczonych najczęściej używany jest znakowany technetem koloid siarczkowy, 
którego cząsteczki mają rozmiar 100-400 nm. Farmaceutyk ten charakteryzuje się relatywnie szybkim 
przemieszczaniem od miejsca injekcji do naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych (ze względu na małą 
średnicę jego cząsteczek), ale również szybkim usuwaniem z węzłów chłonnych. W Australii najczęściej 
używany jest koloid siarczku antymonu o rozmiarach cząsteczek 3-40 nm. W Europie najczęściej 
stosowanym roztworami są koloidy o rozmiarach cząsteczek od 80-200 nm oraz nanokoloidalna albumina 
o cząsteczkach mniejszych od 80 nm. Są one fagocytowane przez makrofagi i przez dłuższy czas 
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zatrzymywane są w węzłach chłonnych. W przeciwieństwie do tego procesu transport cząsteczek tego 
koloidu od guza do węzła chłonnego jest relatywnie wolny, dlatego wymaga wczesnej injekcji. Jednakże 
zalety użycia takiego koloidu to możliwość wykonania paru badań limfoscyntygraficznych w celu 
lokalizacji węzła (węzłów) wartowniczych oraz stałej aktywności radiokoloidu, w nich zgromadzonego 
podczas ich śródoperacyjnej lokalizacji [50,51]. 

Następną różnicą w protokołach śródoperacyjnej lokalizacji węzłów chłonnych pomiędzy 
ośrodkami klinicznymi jest objętość podawanego koloidu (liczba cząsteczek). Objętość ta u różnych 
autorów waha się od wartości 0.1 ml do kilku nawet 8 ml, często w zależności od ilości injekcji.  
W zależności od objętości i ilości injekcji znakowanego radiofarmaceutyku różna jest aktywność 
preparatu. Zależy ona również od czasu jaki ma upłynąć od jej injekcji do operacji. Gdy operacja 
wykonywana jest w tym samym dniu co injekcja, aktywności są mniejsze – około 40-80 MBq.  
W przypadku gdy operacja ma mieć miejsce na następny dzień po injekcji, aktywności zazwyczaj są 
rzędu 60-80 MBq. Takie aktywności stosuje się najczęściej w przypadku czerniaka. Autorzy wskazują na 
korzyści w wizualizacji węzłów wartowniczych ze zwiększeniem aktywności do 100 MBq  
w nowotworach piersi [1]. 
Różnice w protokołach wynikają również z różnych rodzajów injekcji radiofarmaceutyku. W przypadku 
guzów niepalpacyjnych injekcja jest kłopotliwa. Wiele ośrodków nie kwalifikuje pacjentów z takimi 
guzami do procedury biopsji węzła wartowniczego. Wynika to głównie z podniesienia kosztów procedury 
SLNB, gdyż injekcja radiofarmaceutyku w przypadku guzów niepalpacyjnych musi być wpierana 
ultrasonograficznie czy też endoskopowo. Jest to swoisty paradoks, gdyż właśnie takie pacjentki  
z wcześnie rozpoznanym nowotworem odnoszą największe korzyści z procedury SLNB [21].  
Radiokoloid może być podawany do skóry na kilka sposobów: doskórnie, podskórnie, podotoczkowo, 
okołootoczkowo, nad pierwotną zmianą nowotworową lub okołoguzowo czy też doguzowo. Są to rodzaje 
iniekcji stosowane w nowotworach piersi. Najbardziej efektywne zdają się być injekcje podotoczkowe, 
okołootoczkowe oraz podskórne. Pozwalają one na wyznakowanie pachowych węzłów chłonnych 
jednakże nie ujawniają spływu limfy do innych grup węzłów, np.: przymostkowych 
(wewnątrzpiersiowych). Podanie podotoczkowe (w otoczkę brodawki) pozwala na wizualizację traktu 
limfatycznego i węzłów chłonnych nawet u pacjentek po operacji piersi, w przypadku guzów 
niepalpacyjnych oraz wieloogniskowych. Szczególnie wygodna jest takie podanie, gdyż miejsce injekcji, 
w którym gromadzi się duży procent aktywności, nie przesłania aktywności z węzłów wartowniczych. 
Przynosi również korzyści z powodu szybkiego wyznakowania węzłów oraz traktu limfatycznego do 
około 15 minut od momentu wstrzyknięcia radiofarmaceutyku [52]. W przypadku czerniaka koloid 
podawany jest doskórnie bądź podskórnie. 

Różnice występują również w przypadku znalezienia w węzłach wartowniczych 
mikroprzerzutów. Niektórzy autorzy traktują je jako przerzuty i w związku z tym zalecają wykonanie 
limfadenektomii. Inni rozróżniają mikroprzerzuty torebkowe lub mikrotorebkowe, dające lepsze 
rokowanie od węzłowych o gorszym prognozowaniu. Tłumaczą oni pochodzenie mikroprzerzutów typu 
węzłowego z inwazji okołoguzowej do naczyń krwionośnych lub mikroprzerzutu szpiku kostnego [53]. 
Najczęściej procedurę znakowania węzłów izotopowo łączy się ze znakowaniem traktu limfatycznego 
niebieskim barwnikiem. Taka technika przynosi największą korzyść i daje największy odsetek 
prawidłowo oznaczonych węzłów wartowniczych bliski 100% [1,2]. 
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Rozdział 3 
 
 
Teoretyczne podstawy detekcji oraz kolimacji promieniowania gamma 

 w obrazowaniu w medycynie nuklearnej 

 

3.1. Izotopy wykorzystywane w diagnostycznym obrazowaniu w medycynie nuklearnej 

 

 Medycyna nuklearna jest nauką medyczną zajmującą się diagnostyką schorzeń i chorób oraz 
terapią nowotworową. Diagnostyczne metody medycyny nuklearnej obejmują szereg procedur od badań 
izotopowych, tomografii komputerowej, po rezonans jądrowy. U podstaw tych badań stoją różne procesy 
fizyczne ale w każdym przypadku dają one informacje o strukturze badanej i narządu (tkanki) bądź o jego 
funkcjach.  

Metody izotopowe wykorzystują przemiany jądrowe zachodzące w jądrach atomów izotopów 
promieniotwórczych oraz promieniowanie jakie im towarzyszy. Dzięki nim diagnozuje się poszczególne 
narządy, tkanki, układy (czynnościowo bądź statycznie), wykorzystując ich połączenie 
radiofarmaceutykami specyficznie gromadzącymi się w określonych tkankach. Do izotopowych technik 
diagnostycznych stosowanych w medycynie nuklearnej należą: technika SPECT, PET, oraz wszystkie 
inne procedury, w których używa się izotopy promieniotwórcze do oceny struktury czy też czynności 
narządów. 

Technika SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), czyli tomografia 
pojedynczych fotonów wykorzystuje emitery promieniowania gamma, z których najczęściej używany jest 
metastabilny izotop technetu 99mTc oraz 111In, 125I, 201Tl. Promieniowanie gamma tych izotopów, 
skojarzonych z odpowiednim radiofarmaceutykiem swoistym dla danej tkanki lub narządu, umożliwia 
odtworzenie rozkładu radioaktywności w badanym narządzie. Technika SPECT oferuje trójwymiarową, 
konkurencyjną do planarnej, rekonstrukcję gromadzenia znacznika z możliwością tworzenia dowolnych 
przekrojów jego rozkładu. Taka technika tomograficzna oferuje dobry kontrast obrazu i eliminuje 
zjawisko nakładania się struktur pozwalając prawidłowo oszacować lokalizację i rozmiar obszaru 
zmienionego chorobowo. 

Technika tomografii emisji pozytonów PET (Positron Emission Tomography) wykorzystuje jądra 
izotopów ulegających rozpadom beta plus. Emitowane podczas rozpadu pozytony po przebyciu pewnej 
drogi w tkance, zależnej od energii uzyskanej w rozpadzie, ulegają zjawisku anihilacji z elektronami 
tkanki, dając w efekcie anihilacyjne promieniowanie gamma. Fotony tego promieniowania rejestrowane 
są w koincydencji przez naprzeciwległe detektory. Izotopy wykorzystywane w tej technice obrazowania 
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to przede wszystkim izotop fluoru: 18F oraz izotopy 15O, 11C, 13N. Wysoka uniwersalność 15O, 11C, 13N 
wynika z właściwości chemicznych tych radioizotopów – ich podstawienie w miejsce stabilnych 
izotopów C, N i O w ważnych biologicznie cząsteczkach nie wpływa na własności farmakodynamiczne 
znakowanej substancji. Izotopami tymi znakuje się substraty metabolizmu np.: glukozę oraz kwasy 
tłuszczowe. Stąd badania PET pozwalają obrazować metaboliczne zmiany narządów i tkanek, co ma 
ogromne znaczenie przy ocenie ich funkcji jak również przy rozpoznawaniu nowotworów o różnym 
stopniu zaawansowania, ich przerzutów i nawrotów. Spośród „nieorganicznych” znaczników 
pozytonowych proponowanych w literaturze znajdują się: 94mTc, 122I i 124I. Niestety, energie rozpadu β+ 
jąder tych izotopów są dość wysokie (odpowiednio: 2.5, 3.1 oraz 2.1 MeV) co poprzez dość dużą drogę 
swobodną pozytonu w tkance, pogarsza przestrzenną zdolność rozdzielczą a tym samym dokładność 
lokalizacji gromadzenia znacznika w tkance. Kolejną barierą jest wysoka cena wzbogaconych izotopowo 
tarcz, z których uzyskuje się te izotopy [54,55]. 

Wymienione wyżej izotopy stosowane w diagnostyce różnią się sposobem ich uzyskiwania, 
energią emitowanego promieniowania, czasem połowicznego rozpadu a także rodzajem rozpadu jakim 
ulegają jądra tych izotopów. Izotop diagnostyczny powinien być dobrany czasem połowicznego rozpadu 
do czasu trwania procesu biokinetycznego badanego narządu czy tkanki, a także czasem trwania całej 
procedury diagnostycznej. Czas połowicznego zaniku oraz energia i rodzaj promieniowania istotne są  
z punktu widzenia dozymetrii i zminimalizowania radiacyjnego narażenia pacjenta. 

Diagnostyczne procedury medycyny nuklearnej najczęściej posługują się metastabilnym 
izotopem technetu 99m. Ze względu na swoje parametry izotop ten jest dość uniwersalny  
w zastosowaniach diagnostycznych. Optymalne do tych zastosowań 99mTc są: jego niska energia 
promieniowania – 140 keV, krótki czas połowicznego zaniku – ok. 6 godzin, jak również relatywnie niski 
koszt uzyskiwania z generatora molibdenowo- technetowego. Energia promieniowania izotopu 
determinuje również oddziaływanie promieniowania z materiałem detektora oraz ciałem pacjenta. 
Energia promieniowania powinna być dobrana tak aby zoptymalizować oddziaływanie promieniowania  
w tkance pacjenta i materiale detektora. Na rys 3.1. przedstawiona została zależność zjawiska absorbcji 
fotoelektrycznej i rozproszenia comptonowskiego w funkcji liczby atomowej ośrodka i energii 
promieniowania. W polu zainteresowania diagnostyki jest obszar ciała pacjenta o przybliżonym Z 
wynoszącym około 20, oraz materiał detektora o Z, co najmniej wynoszącym 53 (dla standardowej 
gamma kamery pracującej na detektorze scyntylacyjnym NaI(Tl) o Z = 53). W wyróżnionym zakresie 
energii promieniowania gamma od 100 do 300 keV, w ciele pacjenta dominuje zjawisko rozproszenia 
nieelastycznego (comptonowskiego), w ciężkim detektorze natomiast znaczącą przewagę ma zjawisko 
absorpcji fotoelektrycznej. Dlatego promieniowanie technetu 99m leżące w środku optymalnego 
przedziału energetycznego zapewnia dobre parametry detekcji, a w konsekwencji również uzyskiwanych 
obrazów. 
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Rys. 3.1. Zależność udziału zjawiska absorpcji fotoelektrycznej i rozproszenia Comptona w funkcji energii 
promieniowania gamma oraz liczby atomowej ośrodka [1] 
  
W poniższej tabeli zebrane zostały izotopy najczęściej wykorzystywane w diagnostyce nuklearnej wraz  
z podstawowymi ich parametrami i zastosowaniem.  
 
 Tabela. 3.1. Izotopy promieniotwórcze najczęściej używane w medycynie nuklearnej – własności, otrzymywanie 
oraz zastosowanie [1] 
  

Izotop 
Czas 

połowicznego 
rozpadu - t1/2

Rodzaj 
promieniowania i 

jego energia 
Sposób uzyskiwania izotopu Zastosowanie 

99mTc 6,03 h γ, 140 keV Generator, 99Mo→99mTc 
Badania scyntygraficzne 
statyczne i dynamiczne 
wielu narządów i tkanek 

111In 67,3 h γ, 171, 245 keV Cyklotron, np.: 112Cd(p,n) Znakowanie przeciwciał 
monoklonalnych 

201Tl 72,9 h γ, 167 keV Cyklotron, np.: 203Tl(p,3n) Ocena perfuzji serca, 
onkologiczna diagnostyka  

123I 13,2 h γ, 159 keV Cyklotron, np.:124Xe(p,2n) 
Znakowanie przeciwciał 
monoklonalnych do 
czerniaka złośliwego 

67Ga 78,2 h γ, 93 keV Cyklotron np.: 68Zn(p,2n) Znacznik nieswoisty 
onkofilny 

18F 109,7 min β+, Emax=0,6 MeV Cyklotron, np.: 18O(p,n) PET, ocena 
metabolizmu glukozy 

11C 20,38 min β+, Emax=1, MeV Cyklotron, np.: 14N(p,α) 

PET, ocena metabolizmu 
kwasów tłuszczowych, 
badania perfuzji serca, 
mózgu 

15O 2,03 min β+, Emax=1,7 MeV Cyklotron, np.: 14N(d,n) 

PET, ocena lokalnego 
przepływu krwi w mózgu 
Ocena gospodarki tlenowej 
serca 

13N 9,96 min β+, Emax=1,2 MeV Cyklotron, np.: 16O(p,α) PET, badania przepływu 
krwi w sercu 
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3.2. Detekcja promieniowania gamma 

 W obrazowaniu diagnostycznym w medycynie nuklearnej stosuje się wiele urządzeń 
rejestrujących promieniowanie izotopów. Tymi podstawowymi są urządzenia służące do oceny 
aktywności preparatów izotopowych, ręczne kamery i sondy detekcyjne. Do bardziej wyszukanych 
systemów detekcyjnych należą kamery SPECT, jedno, dwu, lub trójgłowicowe, skanery PET, czy też 
skanery łączące dwie techniki obrazowania: pozytonową tomografię emisyjną PET z tomografią 
komputerową - PET-CT czy też z magnetycznym rezonansem jądrowym: PET-NMR. Szybki postęp 
technologiczny oraz dostępność detektorów o lepszych parametrach, konkurencyjnej elektroniki  
i optymalnego oprogramowania, motywują udoskonalanie systemów detekcji na użytek diagnostyki 
medycznej. Ze strony lekarzy klinicystów również istnieje zapotrzebowanie na urządzenia optymalnie 
dostosowane do danej metody diagnostycznej.  
Ręczne sondy promieniowania gamma stały się w ostatnim dziesięcioleciu ważnych narzędziem  
w medycynie nuklearnej. Związane jest to ze wzrostem zainteresowania i wdrażaniem procedury biopsji 
węzła wartowniczego w przypadkach wielu postaci nowotworów oraz immunoprowadzonych operacji 
lokalizujących zmiany nowotworowe, ich przerzuty i nawroty. 
Wybór detektora, parametrów toru elektronicznego i innych szczegółów technologicznych ściśle zależy 
od zastosowań danego urządzenia. Jednym z najważniejszych kryteriów tego doboru jest energia 
promieniowania, które ma być rejestrowane przez detektor. Dla promieniowania o niższej energii np.: 
energii technetu – 140 keV stosuje się detektory o niższej liczbie atomowej wystarczające do uzyskania 
bliskiej 100% wydajności detekcji. Można również z powodzeniem stosować detektory cięższe 
zmniejszając ich wymiar grubości. Dlatego do detekcji promieniowania o wysokiej energii np.: 
promieniowania anihilacyjnego rejestrowanego w metodzie PET – 511keV, dobiera się detektory ciężkie, 
o dużej liczbie atomowej, w celu uzyskania dobrej wydajności (dużej absorbcji). Wybór odpowiedniego 
detektora jest bardzo istotny z punktu widzenia jakości obrazów jakie chcemy uzyskiwać w danej 
procedurze. Jeśli istotne znaczenie w badaniu ma czułość, detektor powinien absorbować maksymalny 
procent padającego na niego promieniowania. Dobrą przestrzenną zdolność rozdzielczą uzyskać można 
przy pixelowej strukturze detektora, umożliwiającej uzyskanie pozycjoczułości w rekonstruowanych 
obrazach. Z kolei dobry kontrast obrazu wymaga precyzyjnej eliminacji promieniowania rozproszonego  
i zawężenia okna energetycznego do energii bliskiej rejestrowanemu promieniowaniu. Taka cecha obrazu 
wymaga użycia detektora o dobrej energetycznej zdolności rozdzielczej. W przypadku detekcji 
koincydencyjnej ważny jest również czas martwy oraz czas rozdzielczy detektora.  
 
3.2.1. Parametry detektorów 
 

 Wydajność detektora 
  

Dobry detektor promieniowania gamma zapewnia wysoką bezwzględną (całkowitą) wydajność 
detekcji poprzez efektywną absorbcję promieniowania źródła. Proces ten wymaga aby promieniowanie, 
które ma być zarejestrowane przez detektor, docierało do niego i przechodząc przez niego efektywnie 
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deponowało w nim swoją energię. Te dwa warunki reprezentują wydajność geometryczną detektora oraz 
jego wewnętrzną wydajność związaną z własnościami materiału detektora. 

Bezwzględna wydajność definiowana jest jako stosunek liczby zarejestrowanych przez detektor 
fotonów w określonym interwale czasowym do liczby fotonów emitowanych przez źródło w tym samym 
interwale czasu. Bardziej precyzyjnie określa się ją jako iloczyn wewnętrznej i geometrycznej wydajności 
detektora.  

geomwewnabs εεε ×=         (3.1) 
gdzie: absε - bezwzględna wydajność (absolute efficiency) 

wewnε - wewnętrzna wydajność detektora (intrinsic efficiency) 

geomε - geometryczna wydajność detektora (geometric efficiency) 
Wszystkie te wydajności określają pewne frakcje promieniowania, stąd są one bezwymiarowe a ich 
wielkość jest zawsze liczbą mniejszą od 1 [56]. 
 Geometryczna wydajność detektora ściśle zależy od odległości detektora od źródła 
promieniowania a także od geometrii detektora oraz źródła. Maksymalna wydajność detektora osiągana 
jest przy optymalnym położeniu detektora w stosunku do źródła promieniowania, to znaczy takim, przy 
którym jak największa frakcja emitowanego przez źródło promieniowania dociera do powierzchni 
detektora. 
 Z definicji geometryczna wydajność detektora określana jest jako stosunek liczby fotonów 
docierających do detektora w danym interwale czasowym do całkowitej liczby fotonów emitowanych 
przez źródło promieniowania w tym samym interwale. 

 

 
 
Rys.3.2. Rysunki A i B pokazują silną korelację pomiędzy geometryczną wydajnością detektora a wzajemnym 
położeniem źródła i detektora. Im większa odległość źródło-detektor, tym mniejsza frakcja izotropowo 
emitowanego promieniowania, dociera do detektora [57]. 
 
 Wewnętrzna wydajność detektora zdefiniowana jest jako liczba fotonów zarejestrowanych przez 
detektor w danym interwale czasowym, do liczby fotonów jakie dotarły do powierzchni detektora w tym 
samym interwale. Wielkość ta zdeterminowana jest zdolnością materiału detektora do osłabienia 
promieniowania o danej energii wskutek zjawiska absorpcji fotoelektrycznej, zjawiska rozproszenia oraz 
kreacji par. Dla zakresu energii stosowanych w diagnostyce medycznej, czyli głównie energii izotopu 
technetu – 140 keV oraz materiału detektora, osłabienie zachodzi głównie poprzez zjawisko absorpcji 
fotoelektrycznej. Wewnętrzna wydajność dla detekcji fotonów gamma w dziedzinie prawdopodobieństwa 
dana jest poniższym równaniem: 

          (3.2) xe1P μ
γ

−−=

 gdzie:  μ - liniowy współczynnik osłabienia padającego promieniowania [1/cm] 
  x – grubość detektora [cm] 
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Liniowy współczynnik osłabienia padającego promieniowania μ zależy od gęstości materiału, jego liczby 
atomowej i zmienia się wraz z energią rozpatrywanych fotonów gamma. Maleje on wraz ze wzrostem 
energii fotonów, a rośnie wraz ze wzrostem gęstości. Wartości tego współczynnika dla różnych 
materiałów i ośrodków przedstawione są w poniższej tabeli. 
 
Tabela 3.2. Własności fizyczne wraz z liniowym współczynnikiem osłabienia dla energii promieniowania gamma 
40 keV dla kilku wybranych ośrodków [57] 1   

Materiał, ośrodek Gęstość [g/cm3] Zeff
Liniowy współczynnik osłabienia 

dla energii prom. gamma 140 kev [1/cm] 
Powietrze 0,0012 7,8 0,00017 

Woda 1 7,5 0,155 
NaI (Tl) 3,67 50 4,494 

BGO 7,13 74 12,95 
CdTe 6,20 50 5,084 

 

Energetyczna zdolność rozdzielcza 

 Dla detektora promieniowania gamma o idealnej energetycznej zdolności rozdzielczej impulsy 
pochodzące od fotonów o tej samej energii (z monoenergetycznego źródła) powinny mieć tą samą 
amplitudę. W rzeczywistości jednak, amplituda impulsów wykazuje rozrzut statystyczny wokół pewnej 
wartości średniej. Jest to rezultat stochastycznego charakteru zjawisk mających wpływ na formowanie 
impulsu. Do zjawisk tych należą przede wszystkim statystyczne fluktuacje liczby par jonów 
wytworzonych w detektorze pod wpływem padającego promieniowania. 
Również rodzaj detektora i jego parametry, takie jak: rozmiar, grubość, jego sposób konwersji 
promieniowania gamma na impulsy elektryczne a także szumy aparatury elektronicznej mają wpływ na 
energetyczną zdolność rozdzielczą. Stąd rozkład amplitudy impulsów pochodzących od promieniowania 
monoenergetycznego ma kształt krzywej Gaussa a nie pojedynczej linii. Przykładowe widmo dla izotopu 
technetu 99m uzyskane przez detektor scyntylacyjny przedstawione zostało na rys.. 
 

 
 

Rys.3.3. Przykładowe widmo spektrometryczne uzyskane przez detektor scyntylacyjny [56] 

 

Energetyczna zdolność rozdzielcza systemu detekcyjnego wyraża się w procentach i zdefiniowana jest 
równaniem 3.3. 
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E ×=        (3.3) 

gdzie:  RE– energetyczna zdolność rozdzielcza systemu detekcyjnego [%] 
FWHM (full widht at half maximum) szerokość fotopiku w połowie jego wysokości [keV] 
E0 – energia fotopiku, czyli energia absorbowanych fotonów nierozproszonych [keV] 

 
Największy wkład do rozmycia energetycznego mają zjawiska fluktuacji par jonów wytworzonych  
w detektorze. Zjawisko to występuje we wszystkich rodzajach detektorów niezależnie od ich 
doskonałości i determinuje minimalne fluktuacje energii rejestrowanych w fotopiku. Liczba par jonów 
generowanych w detektorze pod wpływem oddziaływującego z nim promieniowania podlega procesowi 
Poisson’a. Jeśli N jest liczbą wytworzonych par jonów to oczekuje się standardowego rozrzutu w liczbie 

N . Jeśli proces jaki omawiam jest jedynym źródłem fluktuacji w sygnale to fotopik w widmie 
powinien mieć kształt krzywej Gaussa. Funkcja ta zapisana dla energii ma postać: 
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gdzie: σ - parametr określający szerokość połówkową FWHM krzywej Gaussa zależnością 
FWHM = 2.35σ. 

  A – pole powierzchni pod pikiem 
  E0 – energia fotopiku 
Przy założeniu liniowości konwersji energii padającego promieniowania na generację par jonów, 
możemy zapisać: 
           (3.5) KNE0 =

Stąd odchylenie σ = K N oraz FWHM = 2.35 K N , co w rezultacie daje: 

N
35,2

KN
NK35.2

E
FWHMR

0
E ==≡      (3.6) 

Powyższa zależność wskazuje, że ograniczenia energetycznej zdolności rozdzielczej spowodowane 
statystycznymi fluktuacjami w generacji par jonów, zależą jedynie od liczby par jonów pierwotnie 
wytworzonych w detektorze. Wraz ze wzrostem tej liczby polepsza się energetyczna zdolność 
rozdzielcza. Wiemy, że liczba pierwotnie wygenerowanych par jonów w detektorach o liniowej konwersji 
energii padającego promieniowania jest proporcjonalna do tejże energii, a współczynnikiem 
proporcjonalności jest czynnik K, reprezentujący energię potrzebną do wytworzenia jednej pary jonów. 
Stąd dla detektorów o dużej energii niezbędnej do generacji jednej pary jonów, jak np.: w detektorach 
scyntylacyjnych (ok. 300 eV) energetyczna zdolność rozdzielcza jest znacznie gorsza niż dla detektorów 
półprzewodnikowych, dla których energia ta wynosi około 3-4 eV [56,57,58]. 

Dobra energetyczna zdolność rozdzielcza detektora umożliwia rozróżnienie fotonów 
promieniowania gamma o bliskich wartościach energetycznych. Istotne znaczenie ma ten parametr w 
przypadku rejestracji promieniowania z różnych źródeł. Przy detekcji promieniowania jednego izotopu, 
tak jak to ma miejsce w przypadku prototypu sondy pozycjoczułej do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 
wartowniczych, pozwala na zawężenie energetycznego okna detekcyjnego ograniczając przy tym frakcję 
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promieniowania rozproszonego w fotopiku. Odrzucenie energii fotonów rozproszonych poprawia jakość 
uzyskiwanych obrazów zwiększając ich kontrast. Eliminacja frakcji rozproszonej jest niezwykle istotna 
we wszelkiego typu obrazowaniach, począwszy od planarnych skanów przez metodę SPECT i tomografię 
PET do obrazowania z użyciem ręcznych sond promieniowania gamma. 
 
3.2.2. Przegląd detektorów dla zastosowań śródoperacyjnej lokalizacji węzłów chłonnych 
 

Spośród wielu rodzajów detektorów tj.: gazowych, scyntylacyjnych, półprzewodnikowych, 
fotograficznych, śladowych oraz innych do specjalnych zastosowań, najczęściej używanymi  
w urządzeniach detekcyjnych w medycynie nuklearnej są scyntylacyjne i półprzewodnikowe. Przy czym 
detekcja promieniowania jonizującego przy użyciu materiałów scyntylacyjnych jest jedną z najstarszych 
zastosowanych technik. Charakteryzują się zupełnie innym procesem detekcji oferując przy tym jego 
różne parametry. 

Scyntylator jest materiałem, który emituje fotony światła widzialnego w wyniku oddziaływania  
z padającym na niego fotonem promieniowania jonizującego (lub cząstki jonizującej). Idealny scyntylator 
powinien zamieniać energię padającego na niego promieniowania na łatwe do detekcji światło widzialne 
z dużą wydajnością scyntylacji. Konwersja ta powinna być liniowa, czyli wydajność świetlna powinna 
być proporcjonalna do energii zdeponowanej przez fotony promieniowania w scyntylatorze. Istotne jest 
aby czas zaniku indukowanych luminescencji (stała czasowa) był krótki, pozwalając na generowanie 
krótkich impulsów sygnału. Również dobra przejrzystość scyntylatora dla własnej emitowanej długości 
fali jest korzystna ze względu na dobrą wydajność detekcji. Wymaga się również od scyntylatorów 
dobrych własności optycznych (współczynnik załamania światła ok. 1.5), łatwości w obrabianiu 
(możliwość pixelowania) oraz niehigroskopijności czyli braku powinowactwa do wody. 

Wyróżnia się dwa rodzaje scyntylatorów: organiczne i nieorganiczne. Scyntylatory organiczne 
występują w postaci kryształów, plastików i cieczy. Do ich zalet należy krótki czas trwania scyntylacji 
(rzędu ns), do wad natomiast – niska wydajność scyntylacji i niska liczba atomowa Z tych związków. 
Scyntylatory nieorganiczne zwykle są monokryształami. Wykazują wysoką wydajność scyntylacji, dobrą 
liniowość konwersji energii, wysoką liczbę atomową, lecz z paroma wyjątkami, wykazują dość długi czas 
trwania scyntylacji (rzędu μs) [56]. 

Tabela 3.3. przedstawia najważniejsze scyntylatory i ich własności istotne z punktu widzenia 
zastosowania medycznego. Dotychczas najczęściej używanym scyntylatorem w medycynie nuklearnej,  
a dokładnie w gamma kamerach był jodek sodu aktywowany talem NaI(Tl). Charakteryzuje się on 
wysoką wydajnością świetlną jednak przy niskiej gęstości, jego zastosowanie implikuje użycia grubego 
kryształu co nie jest korzystne z punktu widzenia optymalizacji szumowej. Również jego higroskopijność 
utrudnia jego użytkowanie, zwłaszcza w przypadku zastosowań w sondach ręcznych podlegających 
procesom sterylizacji. Przy wyborze scyntylatora do zastosowań w sondzie ręcznej promieniowania 
gamma kierować się powinno parametrami takimi jak wydajność scyntylacji, stała czasowa zaniku 
luminescencji, gęstość oraz parametrami zewnętrznymi jak twardość, higroskopijność. Kryształy jodku 
cezu aktywowane talem bądź sodem mają również dużą wydajność świetlną lecz zanik impulsów 
świetlnych jest o wiele dłuższy, również niska gęstość i nieznaczna higroskopijność nie czynią te 
kryształy optymalnymi w omawianych zastosowaniach. Poszukiwania optymalnego scyntylatora 
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powinny odnosić się również do parametrów fotopowielacza używanego w torze detekcji, zwłaszcza do 
jego czułości widmowej. Stąd długość fali emitowanego światła przez scyntylator powinna odpowiadać 
jego zakresowi, a optymalnie powinna być bliska maksymalnej czułości fotokatody. Kryształ BGO 
(tlenek bizmutowo germanowy) jest atrakcyjny pod względem wysokiej gęstości, krótkiego czasu zaniku 
impulsu świetlnego oraz długości fali emitowanego światła. Istotny jest również fakt, że jest on 
niehigroskopijny oraz łatwo podlega obróbce co pozwala go łatwo spixelować, co w połączeniu  
z fotopowielaczem wieloanodowym pozwala uzyskać cechę pozycjoczułości detekcji. Również 
relatywnie niska cena scyntylatora BGO jest argumentem przemawiającym za jego wyborem. Ten 
kryształ wybrany został jako potencjalnie najlepszy do zastosowania w sondzie scyntylacyjnej 
promieniowania gamma. Pozostałe kryształy tabeli 3.3. są to relatywnie nowe scyntylatory. Obiecujące 
do zastosowań w obrazowaniu medycznym są: GSO, LSO, LuAP, PbWO. GSO i LSO znalazły już 
zastosowanie w skanerach PET. Prowadzi się również badania nad domieszkowaniem pozostałych 
scyntylatorów tak, aby uzyskać jak najlepsze parametry detekcji. [54] 
 
Tabela 3.3. Przegląd własności fizycznych scyntylatorów [54] 
 

Scyntylator Domieszka Długość 
fali [nm] 

Wydajność 
świetlna 

[l.foton./MeV]

Stała czasowa 
[ns] 

Gęstość 
[103kg/m3] Higroskopijność 

NaI Tl 415 38000 250 3.67 tak 

CsI Tl 680 65000 900 4.51 nieznacznie 

CsI Na 460 39000 630 4.51 nieznacznie 

Bi4Ge3O12 
(BGO) - 480 8200 300 7.13 nie 

BaF2 Ce 0.2% 310, 325 7000 600 4.9 nie 

BaF2 Ce 4.5% 340, 365 2200 50 4.9 nie 

LaF2 Ce 10% 300, 358 2000 5 5.9 nie 

YAlO3
(YAP) Ce 0.2% 37 15000 30 5.37 nie 

GdAlO3 (GAP) Ce 1% 335, 358 5300 30, 100 7.5 nie 

LuAlO3 (LuAP) Ce <1% 365 12000 17.5 8.4 nie 

Y3Al5O12 (YAG) Ce<1% 550 9000 65 4.6 nie 

Gd2SiO2 (GSO) Ce<0.5% 440 8000 60 6.7 nie 

Lu2SiO2 (LSO) Ce<0.1% 420 25000 40 7.4 nie 

LuPO4 - 350 18000 24 6.5 nie 

PbWO4 - 410, 500 200 10 8.23 nie 
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Detektory półprzewodnikowe są konkurencyjne do detektorów scyntylacyjnych. Przede wszystkim 
charakteryzują się lepszą wydajnością kwantową, gdyż średnia energia potrzebna do generacji pary 
elektron-dziura jest o dwa rzędy wielkości mniejsza niż dla scyntylatorów. Wynika z tego również ich 
dobra rozdzielczość energetyczna. Możliwość naniesienia na ich powierzchnię pixelowych 
metalizowanych elektrod sprawia, że mogą one pracować jako detektory pozycjoczułe. Konkurencyjna 
jest również struktura toru detekcyjnego niewymagająca dodatkowego elementu pomiędzy detektorem  
a elektroniką odczytu front-end, jak w przypadku toru scyntylacyjnego gdzie niezbędny jest 
fotopowielacz czy fotodioda do konwersji i wzmocnienia sygnału ze scyntylatora. Dla zastosowań 
medycznych omawianych w tej pracy istotne są jedynie detektory takie jak tellurki kadmowe – CdTe, 
tellurki kadmowo-cynkowe – CdZnTe, oraz jodki rtęci – HgI2. Dobrze znane detektory krzemowe 
używane są z powodzeniem z dużą wydajnością do detekcji promieniowania o energii do 30 keV, 
natomiast detektory germanowe wymagają chłodzenia podczas pracy w temperaturze pokojowej. 
Wspomniane detektory CdTe oraz CdZnTe są optymalne do detekcji promieniowania o energii 140 keV 
ze względu na wysoką gęstość poprawiającą wydajność detekcji, wysoką rezystancję minimalizującą prąd 
upływu oraz szeroką przerwę energetyczną umożliwiającą pracę w temperaturze pokojowej bez 
konieczności chłodzenia [59,60,61]. 
 

3.3. Kolimacja promieniowania gamma 

 
3.3.1. Funkcje i rodzaje kolimatorów 

 
Kolimator jest pierwszym elementem na drodze promieniowania od źródła do detektora. Jego 

celem jest przepuszczenie tylko tych fotonów, które biegną w linii prostej łączącej źródło 
promieniowania i detektor, dokładnie wzdłuż osi otworów kolimatora. Równocześnie zapewnia 
eliminację fotonów przechodzących przez kolimator pod innymi kątami (fotonów rozproszonych), 
poprzez absorbcję w przegrodach (ściankach) pomiędzy otworami. Jakiekolwiek pomiary rozkładu 
gęstości promieniowania bez kolimatora prowadzą do uzyskania nieostrego, rozmazanego obrazu. 

Kolimatory wykonywane są z materiałów silnie absorbujących fotony gamma. Najczęściej 
wykorzystywanym do ich produkcji materiałem jest ołów, rzadziej wolfram, tantal oraz złoto. Ich 
parametry zewnętrzne tj.: grubość, średnica otworów, grubość przegród (ścianek) zależą od rodzaju 
przeprowadzanego pomiaru (kolimatory wysokoczułe lub wysokorozdzielcze), energii źródła 
promieniowania, którego używa się w pomiarach (kolimatory wysoko i niskoenergetyczne).  
W świetle pierwszego kryterium istotnym jest określenie celu przeprowadzanego pomiaru i wybór 
pomiędzy uzyskaniem dobrej przestrzennej zdolności rozdzielczej obrazu a dużą czułością pomiaru 
(badania). Jeśli zależy nam np. na zarejestrowaniu blisko położonych źródeł promieniowania, tak jak to 
często ma miejsce w przypadku lokalizacji wartowniczych węzłów chłonnych, wybieramy kolimator 
stosunkowo gruby z małą średnicą otworów (wysokorozdzielczy). Gdy, natomiast w badaniu istotna jest 
czułość i nie można pozwolić sobie na stratę fotonów absorbowanych w kolimatorze, powinniśmy użyć 
kolimatora o dużej średnicy otworów, małej grubości ścianek i stosunkowo małej grubości. 
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Istotne są również różnice pomiędzy kolimatorami zaprojektowanymi dla źródeł promieniowania o 
różnych energiach. Do pomiarów promieniowania wysokoenergetycznego wymagany jest grubszy 
kolimator o szerszych przegrodach (ograniczający penetrację promieniowania przez przegrody) [1,62]. 
 Pod względem wzajemnego położenia otworów kolimatora rozróżniamy następujące typy 
kolimatorów:  

1. równoległe – o otworach wzajemnie do siebie równoległych i prostopadłych do płaszczyzny 
obrazowanego obiektu, dają obraz rzeczywisty (rys. 3.4.) 

2. skośne – będące odmianą kolimatorów równoległych – o otworach wzajemnie równoległych lecz 
będących pod pewnym kątem do płaszczyzny obrazowania  

a) zbieżne (skupiające) – osie otworów skupiają się pomniejszając pole widzenia i tym 
samym powiększając rozmiary obiektu w detektorze. (rys.3.4.) 

b) rozbieżne – powiększające pole widzenia i powodujące, że obraz uzyskany w detektorze 
jest pomniejszony (zastosowanie w sondach, mini gamma kamerach – z niewielkimi 
detektorami) (rys.3.4.) 

3. jednootworowe (stożkowe) – z jednym dużym otworem, generujące obraz powiększony lub 
pomniejszony w zależności od odległości kolimatora od obrazowanego obiektu 

 

 
 

                  

Rys. 3.4. Rodzaje kolimatorów i powstawanie obrazu w detektorze [1] 

 
Na rysunku 3.5. przedstawiony został sposób formowania się obrazu przez kolimator równoległy. Kąt 
rozwartości kolimatora określa, które fotony mogą dotrzeć do detektora i determinuje rozdzielczość 
przestrzenną kolimatora. Na rysunku widać, że do detektora mogą docierać również fotony rozproszone 
w ciele pacjenta jak i w kolimatorze. Część fotonów emitowanych przez źródło nie dociera do kolimatora, 
a inna część jest przez niego pochłaniana. 
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Rys. 3.5. Kąt rozwartości kolimatora równoległego i różne frakcje promieniowania pierwotnego pochodzące  
z obrazowanego organu [1] 

 
3.3.2. Parametry kolimatorów 
 
Geometryczna skuteczność kolimatora  

 
Wielkość ta definiowana jest jako ułamek promieniowania pochodzącego ze źródła, które 

przechodzi przez otwory kolimatora. Jest ona wprost proporcjonalna do średnicy otworów i odwrotnie 
proporcjonalna do długości i grubości ścianek kolimatora oraz do odległości od niego. 
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gdzie: a – grubość kolimatora  
 b – odległość detektora od kolimatora 
 h – odległość źródła promieniowania od czoła kolimatora 
 Sopen – powierzchnia pojedynczego otworu kolimatora 

Suntil – powierzchnia jednego sektora złożonego ze ścianki (przegrody) i otworu kolimatora 
F – odległość pomiędzy płaszczyzną obrazu a miejscem przecięcia się osi otworów kolimatora 
(dotyczy kolimatorów nierównoległych) 

W niektórych źródłach geometryczna skuteczność kolimatora definiowana jest przez równanie: 
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gdzie: d – średnica otworu kolimatora 
 t – grubość przegrody (ścianki) pomiędzy otworami kolimatora 
 le – efektywna długość przegrody 
 K – stała zależna od kształtu otworów kolimatora:  
  Heksagonalne otwory: K = 0.26 
  Okrągłe otwory: K = 0.24 
  Kwadratowe otwory: K = 0.28 
Typowe geometryczne zdolności kolimatorów są rzędu 0.0001 (0.01%). Oznacza to, że na każde 10 000 
fotonów emitowanych ze źródła, tylko jeden foton przechodzi przez otwór kolimatora. [1] 
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Świetlność kolimatora 
 

Parametr ten definiowany jest jako stosunek liczby fotonów dochodzących do detektora (przez 
kolimator) do liczby fotonów dochodzących do detektora w przypadku braku kolimatora. Czyli innymi 
słowy, to frakcja promieniowania emitowanego przez źródło, która przechodząc przez kolimator może 
oddziaływać z detektorem.  
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1untilopen=       (3.9) 

gdzie: 

 A – aktywność źródła [Bq] 
 Sopen – powierzchnia pojedynczego otworu kolimatora 

Suntil – powierzchnia jednego sektora złożonego ze ścianki (przegrody) i otworu kolimatora 
Ω1 – kąt bryłowy zajęty przez detektor widziany z miejsca źródła punktowego 
Ω2 – kąt bryłowy zajęty przez kolimator widziany z miejsca źródła punktowego 

Jak wynika z powyższego wzoru wysoka świetność kolimatora wymaga cienkiego kolimatora z dużą 
średnicą otworu i cienkimi przegrodami pomiędzy otworami. Maksymalna świetlność przypada 
oczywiście kolimatorowi, który jest jednym, dużym otworem. Jeżeli czułość kolimatora jest niska, można 
uzyskać ostry obraz (rozkład gęstości mierzonych fotonów), lecz poprzez wydłużenie czasu zbierania 
danych pomiarowych, czyli akwizycji danych. 
 
 Zdolność rozdzielcza kolimatora (rozdzielczość przestrzenna kolimatora) 
 

Rozdzielczość przestrzenna kolimatora wskazuje na minimalną odległość pomiędzy punktowymi 
źródłami promieniowania, przy której są one wyraźnie rozróżnialne, dla zadanej odległości pomiędzy 
źródłem promieniowania a kolimatorem. Dobra rozdzielczość wymaga wąskich i stosunkowo długich 
otworów kolimatora (małej średnicy otworów – d i stosunkowo dużego a) oraz wykonywania pomiarów 
w bezpośredniej bliskości źródła promieniowania. Ceną uzyskania obrazu o wysokiej rozdzielczości 
przestrzennej jest gorsza czułość kolimatora, objawiająca się niską liczbą fotonów oddziałujących  
z detektorem. [1,62] 
Wielkość ta określana jest przy pomocy wzoru: 
 

   ( )
a

hadR +
=  [mm]       (3.10) 

gdzie: 
d – średnica otworu kolimatora [mm] 

 a – grubość kolimatora [mm] 
 h – odległość źródła promieniowania od kolimatora [mm] 
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Rozdział 4 
 
 
Optymalizacja toru pomiarowego prototypu sondy promieniowania gamma 

 

4.1. Kolimacja 

Wykorzystany w prototypie sondy półprzewodnikowej kolimator, wyprodukowany został przez 
firmę Nuclear Fields. Firma ta specjalizuje się w produkcji kolimatorów od trzydziestu lat, głównie na 
potrzeby medycyny nuklearnej. Kolimator został wykonany przy użyciu precyzyjnej metody micro-cast, 
czyli odlewu z gorącego ołowiu. Jest to kolimator ołowiany, równoległy o heksagonalnej strukturze 
otworów (przekrój poprzeczny otworu jest sześciokątem foremnym). Kolimator ma grubość 30 mm, 
średnica pojedynczego otworu to 2 mm a przegrody pomiędzy otworami mają grubość 0.2 mm. 
 

4.1.1. Geometryczna skuteczność kolimatora 

Wielkość tą dla kolimatora wykorzystanego w prototypie sondy półprzewodnikowej, omówioną 
w poprzednim rozdziale oszacować można zgodnie ze wzorem 3.7 oraz 3.8 z rozdziału 3.3.2. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że wzór 3.7 zawiera zależność geometrycznej skuteczności kolimatora od 
odległości pomiędzy kolimatorem a źródłem promieniowania. Podczas gdy wzór 3.8. nie zawiera takiej 
zależności. Autorzy posługujący się wzorem 3.8 często przedstawiają go jako opisujący czułość 
kolimatora a takim przypadku możnaby przyjąć, że jest ona niezależna od odległości źródło-kolimator. 
Jednak oczywiste jest, że geometryczna skuteczność kolimatora zależy od jego odległości od źródła 
promieniowania. Więc jako zależność opisującą geometryczną skuteczność kolimatora powinno się 
przyjąć wzór 3.7.  

Powierzchnia pojedynczego otworu kolimatora Sopen oraz powierzchnia jednego sektora 
złożonego z otworu i przegrody Suntil obliczone zostały poniżej. Przykładową wartość tej wielkości dla 
odległości kolimatora od źródła - 10 mm obliczono poniżej. Równocześnie obliczono niezmienną wartość 
geometrycznej skuteczności kolimatora według wzoru 3.8. 
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Rys. 4.1. Przekrój poprzeczny przez kolimator, d – średnica otworu kolimatora, t – grubość przegrody pomiędzy 
otworami kolimatora 

 
 

Dla kolimatora o grubości a=30 mm, średnicy otworów d=2 mm oraz grubości ścianek t=0.2 mm 
wartości te wynoszą: 
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Jak wynika z powyższych obliczeń wartości obliczone wg wzorów 3.7 i 3.8 są tego samego rzędu. 
Różnice pojawią się dla obliczeń geometrycznej skuteczności kolimatora dla większych odległości 
kolimator-źródło promieniowania. Dla odległości 10cm wielkość g spada o jeden rząd wielkości. Wyniki 
obliczeń dobrze korelują z wynikami symulacji Monte Carlo geometrycznej skuteczności tego 
kolimatora.  

Wyniki symulacji geometrycznej skuteczności kolimatora dla różnych odległości źródło – 
kolimator od 1 cm do 10 cm i różnych komórek kolimatora zostały przedstawione w tabeli 4.1. Położenie 
0 to centralna komórka, nad którą umieszczone jest źródło punktowe. Położenie 1 to najbliższe 
sąsiedztwo centralnej komórki. Położenie 2 – bliżsi sąsiedzi drugiego rzędu, 3 – dalsi sąsiedzi drugiego 
rzędu. Wartości skuteczność uzyskane z symulacji potwierdzają jej zależność od odległości źródło-
kolimator.  
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Tabela 4.1. Wyniki symulacji metodą Monte Carlo geometrycznej skuteczności kolimatora     
 Geometryczna skuteczność kolimatora [xE-06] 

Odległość źródło – kolimator [cm] Pozycja 
komórek 
kolimatora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 132,76 84,19 57,75 42,69 33,33 26,12 21,26 17,73 14,95 12,88
1 0,78 

0,85 
1,15 
0,8 
0,77 
0,82 

0,76 
0,9 
1,1 
0,84 
0,69 
0,91 

14,13 
14,27 
14,07 
14,09 
13,65 
14,23 

18,41 
18,48 
18,5 
19,52 
18,91 
18,73 

18,49 
18,22 
18,69 
18,48 
18,35 
18,65 

16,3 
15,92 
16,75 
16,58 
16,61 
17,09 

14,41 
14,29 
14,39 
15,36 
14,37 
15,04 

12,52 
12,55 
12,88 
13,97 
12,31 
12,62 

11,13 
10,96 
11,09 
12,26 
10,91 
11,25 

9,76 
9,73 
9,92 
10,79
9,76 
9,79 

2 0,08 
0,06 
0,08 
0,08 
0,10 
0,08 

0,05 
0,12 
0,09 
0,07 
0,08 
0,09 

0,33 
0,33 
0,34 
0,30 
0,38 
0,37 

0,46 
0,35 
0,32 
0,51 
0,48 
0,41 

1,86 
1,80 
1,90 
2,05 
1,87 
2,20 

3,84 
3,96 
3,90 
4,00 
3,95 
4,33 

5,32 
5,41 
5,29 
5,47 
5,71 
5,05 

6,60 
6,15 
6,06 
5,72 
5,96 
5,49 

6,18 
6,40 
6,09 
5,58 
6,01 
5,84 

6,09 
6,51 
6,09 
5,15 
5,65 
5,95 

3 0,07 
0,04 
0,10 
0,05 
0,09 
0,05 
 

0,04 
0,10 
011 
0,06 
0,06 
0,9 
 

0,38 
0,41 
0,25 
0,36 
0,27 
0,35 
 

0,29 
0,28 
0,23 
0,29 
0,3 
0,22 
 

0,34 
0,33 
0,29 
0,22 
0,28 
0,31 
 

0,79 
0,91 
0,66 
0,73 
0,61 
0,55 
 

2,66 
2,82 
2,80 
3,21 
3,01 
3,15 
 

3,64 
4,40 
4,15 
3,83 
4,29 
3,94 

4,37 
4,44 
4,45 
4,63 
4,25 
4,75 

4,56 
4,47 
4,65 
4,88 
4,47 
4,41 

 
Wizualna prezentacja w postaci map planarnych 2D oraz wykresów 3D uzyskanych wyników dla 

wybranych odległości źródło-kolimator 3 cm, 6 cm oraz 10 cm przedstawiona została na wykresach 4.2. 
Dla bliskich odległości głównie komórka centralna, czyli ta, nad którą umieszczone jest źródło 
promieniowania, przepuszcza je. Wraz ze wzrostem odległości spada jej procent przepuszczanego 
promieniowania, wzrasta natomiast udział w tym procesie komórek sąsiadujących. Widać to dokładnie na 
rysunkach 4.2 oraz 4.3. Dla większych odległości np. 10 cm zarówno komórka centralna jak i sąsiadujące 
z nią komórki przepuszczają padające promieniowanie niemalże w tym samym procencie. 
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Rys. 4.2.  Geometryczna skuteczność kolimatora dla wybranych trzech odległości źródło-kolimator: 3 cm, 6 cm, oraz 9 cm w prezentacji 2D i 3D uzyskana w symulacji tejże wielkości 
kolimatora, z zastosowaniem metody Monte Carlo 
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4.1.2. Przestrzenna zdolność rozdzielcza kolimatora 

Rozdzielczość przestrzenna kolimatora omówiona w rozdziale definiuje minimalną odległość 
pomiędzy punktowymi źródłami promieniowania, przy której są one wyraźnie rozróżnialne, dla zadanej 
odległości pomiędzy źródłem promieniowania a kolimatorem. Wykorzystując wzór 3.10 oszacowano 
teoretyczną wartość tego parametru dla odległości źródło-kolimator od 1 cm do 10 cm. 

 

Tabela 4.2. Przestrzenna zdolność rozdzielcza kolimatora oszacowana z zależności teoretycznej 

 
Odległość źródło-kolimator 

[cm] 
Przestrzenna zdolność 

rozdzielcza kolimatora [mm] 
1 2,67 
2 3,33 
3 4,00 
4 4,67 
5 5,33 
6 6,00 
7 6,67 
8 7,33 
9 8,00 

10 8,67 

 

Druga metoda szacowania przestrzennej zdolności rozdzielczej kolimatora posługuje się jego kątem 
rozwarcia, określającym pole widzenia pojedynczego otworu kolimatora. Prowadzi ona do tego samego 
wzoru 3.10, stąd wyniki uzyskane tą metodą byłyby identyczne jak w tabeli 4.2.  
Wyniki wskazują na dobrą przestrzenną zdolność rozdzielczą kolimatora zastosowanego w sondzie 
półprzewodnikowej, można zatem stwierdzić, że powinien być to kolimator wysokorozdzielczy.  
 

4.1.3.  Świetlność kolimatora 

Parametr ten zdefiniowany został w rozdziale 3.3.2. Wykorzystując wzór 3.9 oraz wzory 
pomocnicze wynikające z geometrii detektora i kolimatora (rys.4.3.) oszacowano teoretyczną wartość 
tego parametru dla kolimatora i przedstawiono je w tabeli 4.3. Należy jednak zwrócić uwagę, że parametr 
ten jest zdefiniowany dla źródła punktowego promieniowania. W przypadku innej geometrii źródła 
parametr ten jest znacznie trudniejszy do oszacowania. Wzory dodatkowe 4.1 oraz 4.2 pozwalają obliczyć 
kąty bryłowe Ω1 oraz Ω2 dla źródła punktowego oddalonego od kolimatora o odległość h, a od detektora  
o odległość h+a. Wzór zakłada cylindryczną geometrię detektora, więc dla detektora 
półprzewodnikowego przyjąć można promień R równy 5 mm.  
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Rys.4.3. Rysunek pomocniczy do oszacowania świetlności kolimatora, Ω1 – kąt bryłowy zajęty przez detektor 
widziany z miejsca źródła punktowego, Ω2 – kąt bryłowy zajęty przez kolimator widziany z miejsca źródła 
punktowego 
 
Obliczenia dla detektora o znanych wymiarach i zmiennej odległości h źródła od czoła detektora od 1 do 
10 cm, wykonane zostały z użyciem wzorów 4.1, 4.2 oraz 4.3 i przedstawione zostały w tabeli 4.3. 
Świetlność kolimatora jako liczba z zakresu 0 do 1 (bezwymiarowa) może być interpretowana jako 
wartość procentowa po przemnożeniu przez czynnik 100. 
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d = 2 [mm], t = 0.2 [mm], Sopen = 3.464 [mm2], Suntil = 4.192 [mm2] 
 
Tabela 4.3. Oszacowana teoretycznie świetlność kolimatora dla różnych odległości źródło-kolimator   

Odległość źródło-
kolimator [cm] 

Świetlność η 
kolimatora   

1 0,06 
2 0,137 
3 0,211 
4 0,272 
5 0,324 
6 0,368 
7 0,406 
8 0,439 
9 0,465 

10 0,492 
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4.2. Tor detekcyjny prototypu sondy półprzewodnikowej 
 

4.2.1. Własności detektora CdTe 
 

Na początku lat siedemdziesiątych zaproponowano zastosowanie matryc detektorów 
półprzewodnikowych do zobrazowania rozkładu źródeł promieniowania gamma i X jako detektorów 
alternatywnych do scyntylatorów. Wynika to z następujących faktów: detektory półprzewodnikowe 
charakteryzują się dużą wydajnością kwantową (energia potrzebna do generacji pary elektron – dziura 
jest o rząd wielkości mniejsza niż dla scyntylatorów), dobrą rozdzielczością energetyczną i przestrzenną 
(duże matryce detektora z małymi pikselami). Do zastosowania w medycynie nuklearnej, która 
najczęściej posługuje się izotopem technetu: 99mTc o energii promieniowania gamma 140 keV, optymalne 
wydają się detektory CdTe (tellurki kadmowe) i CdZnTe (tellurki kadmowo-cynkowe). Oferują one, ze 
względu na swoje własności fizyczne, duży współczynnik absorbcji promieniowania, dobrą energetyczną 
i przestrzenną zdolność rozdzielczą oraz pracę w temperaturze pokojowej bez konieczności ich 
chłodzenia. Wysoka wydajność rejestrowanego promieniowania wynika z dużej liczby atomowej  
i gęstości tych materiałów. Bardzo dobra energetyczna zdolność rozdzielcza tych półprzewodników 
występuje zwłaszcza w strukturach pixelowych. Poza tym detektory wykorzystujące te kryształy nie 
wymagają wysokich wartości napięć HV: 10 – 100V na każdy milimetr grubości detektora. Praktyczną 
zaletą tych detektorów jest praca i przechowywanie w temperaturze pokojowej bez konieczności 
chłodzenia, jak to miało miejsce w przypadku detektorów germanowych. Oczywiście jest to związane  
z większą wartością przerwy energetycznej tych materiałów. Ze względu na znaczne rozmiary detektora 
scyntylacyjnego sprzężonego z fotopowielaczem i układem zasilania dynod, detektory półprzewodnikowe 
w zakresie niskich i średnich energii promieniowania gamma są bardziej perspektywiczne do zastosowań 
w ręcznych sondach. Zainteresowanie hodowlą kryształów półprzewodnikowych CdTe i CdZnTe sięga 
roku 1955 i wynika to głównie z faktu, że są one czułe na różnego typu promieniowania. W ostatnich 
latach stosuje się je do detekcji promieniowania podczerwonego, promieniowania X i γ oraz urządzeniach 
interferometrycznych [59,64]. Kryształy te rejestrują promieniowanie w zakresie energii od 10 keV do 1 
MeV dla grubości kryształu od 100 μm do kilku milimetrów. Znaczny postęp w konstrukcji kamer 
opartych na matrycach półprzewodnikowych nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu. Jest on związany 
głównie z opanowaniem technologii wzrostu bardzo dobrej jakości dużych monokryształów.  
Kryształy półprzewodnikowe CdTe i CdZnTe hodowane są dwoma metodami: przesuwanej strefy 
topnienia THM (traveling heater method) i metodą wysokociśnieniową Bridgmana HPB (High Pressure 
Bridgman). W metodzie THM kryształ domieszkowany chlorem rośnie z roztworu telluru. Stosunek 
ilości kadmu do telluru w roztworze determinuje jego temperaturę topnienia. Niska temperatura hodowli 
ogranicza „czynnik wzrostu” do paru milimetrów na dzień. Ten niski współczynnik wzrostu jest główną 
wadą tej metody. Metodą tą hoduje się tellurek kadmu CdTe. Czysty tellurek kadmu (niedomieszkowany) 
jest nieaktywny na promieniowanie gamma. Dopiero domieszka chloru lub indu aktywuje ten materiał 
oraz zapewnia wysoką rezystywność rzędu 109 – 1010 Ωcm. W metodzie HPB kryształ rośnie ze stopu 
kadmu i telluru (w stosunku bliskim jedności) z małą przewagą kadmu. Kryształ rośnie w wysokiej 
temperaturze ok. 11000 C z wysokim czynnikiem wzrostu ok. paru milimetrów na godzinę. Domieszka 
cynku powoduje poszerzenie przerwy energetycznej i wzrost oporności elektrycznej nawet do 1012 Ωcm. 
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Metodą tą hoduje się tellurki kadmowo cynkowe wysokiej jakości. Wysoka oporność kryształów CdTe 
oraz CdZnTe umożliwia uzyskanie mniejszego prądu upływu co implikuje niższy poziom szumów i 
umożliwia stosowanie wyższych napięć polaryzujących, warunkujących wzrost efektywności zbierania 
ładunków generowanych w detektorze. Znaczenie tego efektu jest szczególnie istotne w przypadku 
stosowania detektorów o kilkumilimetrowej grubości, w których czas przejścia swobodnych nośników 
ładunku wzrasta liniowo z grubością detektora dla równoważnego natężenia pola elektrycznego. 
Najlepszą charakterystykę detektora uzyskuje się, gdy średnia droga swobodna nośników ładunku, 
określona iloczynem μτE  jest dużo większa od grubości detektora. Czas życia nośników - τ zależy od 
koncentracji aktywnych defektów zlokalizowanych w przerwie energetycznej, a więc od czystości 
materiału i jakości krystalograficznej monokryształu. Dla dobrej jakości monokryształów zestawiono 
parametry dwóch półprzewodników: tellurku kadmowego i tellurku kadmowo-cynkowego. Wartości te 
oczywiście zmieniają się wraz z jakością wyhodowanych kryształów [60,61,63,64,65,66]. 
 
Tabela 4.4. Porównanie własności detektorów półprzewodnikowych CdTe oraz CdZnTe [65,66] 
 

CdTe CdZnTe 

Epair [eV/parę elektron-dziura] 4.4 ok. 5 

μe [cm2/Vs] ruchliwość elektronu 1100 1350 

μh [cm2/Vs] ruchliwość dziury 80 120 

τe [s] czas życia elektronu 3⋅ 10-6 10-6

τh [s] czas życia dziury 2⋅ 10-6 5 ⋅10-8

ρ [Ωcm] 109-1010 >1010

 
Zalety detektora CdTe to przede wszystkim wysoka liczba atomowa 48 (dla Cd)/52 (dla Te), wysoka 
gęstość: 6.06 g/cm3, szeroka przerwa energetyczna: 1.52 eV przy 300 K (umożliwiająca pracę  
w temperaturze pokojowej bez konieczności kriostatowego chłodzenia), niska energia jonizacji czyli 
potrzeba na wytworzenie jednej pary elektron-dziura - 4.4 eV, wysoka oporność elektryczna: powyżej 109 
Ωcm zapewniająca niewielki prąd upływu detektora, niski poziom szumów, wysoki liniowy 
współczynnik osłabienia μ dla energii promieniowania 140 keV: 5.1 1/cm oraz możliwości wyhodowania 
stosunkowo dużych kryształów rzędu paru cm3.  
 

4.2.1.1. Generacja nośników ładunku w detektorze CdTe 

Na skutek oddziaływania promieniowania gamma w materiale półprzewodnika kreowane są pary 
elektron – dziura, które dryfują w przeciwnych kierunkach rozdzielone wewnętrznym polem 
elektrycznym. Mogą one powstawać w wyniku pierwotnej jonizacji, czyli pierwotnego oddziaływania 
promieniowania z detektorem, jak również w procesie wtórnym – jonizacji przez fotony rozproszone 
koherentnie lub niekoherentnie. Ruch tych nośników od miejsca interakcji promieniowania gamma  
z kryształem do kontaktów elektrycznych generuje w detektorze chwilowy prąd: I(t). Sygnał pochodzący 
od zebranych nośników ładunku jest proporcjonalny do ich ilości i zależy od rodzaju zbieranych 
nośników ładunku (elektrony bądź dziury). Czas zbierania tych nośników będzie kryterium decydującym 
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o sposobie polaryzacji detektora. Całkowity ładunek zebrany na elektrodzie w formie prądu I(t) jest 
wzmacniany na przedwzmacniaczu ładunkowym dając sygnał wyjściowy ze skokiem napięcia wprost 
proporcjonalnym do czasu zbierania nośników ładunku. Sygnał wyjściowy z przedwzmacniacza 
przechodzi następnie do układu kształtującego, który formuje impuls oraz filtruje szumy.  
 

 
 

Rys. 4.4. Generacja ładunku w detektorze pod wpływem padającego promieniowania oraz pojedynczy tor układu 
elektroniki front-end, do którego połączony jest pixel detektora 

 
Ładunek wygenerowany w materiale detektora półprzewodnikowego jest proporcjonalny do energii 
zdeponowanej w jego objętości czynnej. Liczba wytworzonych nośników to stosunek energii padającego 
promieniowania do energii potrzebnej na wytworzenie jednej pary elektron-dziura (Epair).  
W przypadku półprzewodników energia potrzebna do wytworzenia pary elektron-dziura jest 3-4 razy 
większa od szerokości przerwy energetycznej. Dla kryształu CdTe, energia ta - Epair wynosi ok. 4.4 eV.  
Liniowy współczynnik osłabienia promieniowania fotonów o energii 140 keV w tellurku kadmu CdTe 
wynosi 5.1 [1/cm] [57]. Daje to, zgodnie z prawem osłabienia promieniowania, dla grubości 0.5 cm 
kryształu procent promieniowania, które przechodzi przez tą warstwę detektora bez oddziaływania 
wynoszący 7.8%.  
 

%8.7078.0eeI/I 5.01.5x
0 ==== ⋅−−μ  

Procentowa część promieniowania zaabsorbowanego w detektorze wynosi więc 92.2%. I jest to 
wydajność absorbcji tego detektora. Znając tą wartość wraz z energią potrzebną na wytworzenie pary 
nośników ładunku oraz energię promieniowania technetu, łatwo obliczyć, że w pojedynczym 
oddziaływaniu promieniowania technetu z półprzewodnikiem wytwarzanych jest około 29000 par 
elektron-dziura. 
 
4.2.1.2. Transport ładunku w CdTe 

 
Gdy półprzewodnik umieścimy w zewnętrznym polu elektrycznym, elektrony i dziury będą 

migrować w sieci kryształu. Ruch będzie kombinacją przypadkowych termicznych migracji i sieciowego 
dryfu w kierunku równoległym do zastosowanego pola elektrycznego. 
Szybkość dryfu dziur i elektronów w polu elektrycznym zależy od ich ruchliwości oraz natężenia pola 
elektrycznego, jak poniżej:  

Εμν hh =         (4.4) 
Eee μν =         (4.5) 

gdzie:  E – natężenie pola elektrycznego [V/cm] 

he ,μμ  - ruchliwość elektronu i dziury [cm 2/Vs] 
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he ,νν  - prędkość dryfu elektronu i dziury [cm 2/Vs] 
 

Chwilowy prąd I wywołany oddziaływaniem promieniowania z detektorem wyraża się wzorem: 

            (4.6) envI =

gdzie:  e – ładunek elektronu [C] 
n – liczba nośników ładunku (stosunek energii padającego promieniowania do energii potrzebnej  
na wytworzenie pary elektron-dziura 
v – średnia prędkość ładunku [cm/s] 

Czas trwania tego chwilowego impulsu prądowego jest określony przez drogę jaką ładunek musi przebyć 
od miejsca interakcji do elektrody zbiorczej. Istnieją dwa wyraźne impulsy prądowe, jeden pochodzący 
od elektronów i drugi od dziur. Impulsy pochodzące zebranych elektronów mają większą amplitudę  
i krótszy czas zanikania prądu, wynikające z ich większej ruchliwości.  
Przyłożone do detektora o grubości d wysokie napięcie V powoduje, że wytwarza się w nim natężenie 
pola elektrycznego: 

   
d
1E,

d
VE w ==        (4.7) 

Ze względu na sposób polaryzacji detektora, tzn. przyłożenie jednego potencjału do elektrod, należy 
wziąć pod uwagę pole „ważone” – Ew, określane jako jednostkowy potencjał przyłożony do jednej  
z elektrod i jest on odwrotnie proporcjonalny do grubości detektora (czyli odległości pomiędzy 
elektrodami).   

Rozważmy foton o energii E0- 140 keV, który oddziałuje z detektorem na głębokości x, 
deponując całą swoją energię. W wyniku oddziaływania wygenerowany zostaje ładunek Q0, który 
reprezentują nam impulsy prądowe Ie oraz Ih od nośników ładunku elektronów i dziur docierających do 
elektrod w czasie Te i Th. W założeniu, że ładunki nie ulegają pułapkowaniu spełnione są poniższe 
równania: 

en
E

E
eQ

pair

0
0 ==        (4.8) 

2e0we0ee
d
VQEEQenvI μμ ===      (4.9) 

2h0wh0hh
d
VQEEQenvI μμ ===      (4.10) 
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h μμ

===       (4.12) 

gdzie: Q0 – ładunek wygenerowany w detektorze 
 E0 – energia padającego promieniowania 
 Epair – energia potrzebna na wytworzenie pary elektron-dziura w detektorze 
 Ie – chwilowy prąd pochodzący od elektronów 
 Ih – chwilowy prąd pochodzący od dziur 
 μe, μh – ruchliwość elektronu, dziury 
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 V – napięcie polaryzacji detektora 
 d – grubość detektora 
 x – odległość od frontu detektora do punktu oddziaływania fotonu z detektorem 
 Te – czas przejścia elektronu od miejsca oddziaływania do elektrody zbiorczej 
 Th – czas przejścia dziury od miejsca oddziaływania do elektrody zbiorczej 
 

Wydajność zbierania ładunków, definiowana jako stosunek liczby nośników ładunku zebranych 
na elektrodach do liczby wytworzonych w detektorze nośników ładunku, pod warunkiem zbierania 
zarówno elektronów jak i dziur wyraża się równaniem (Hecht equation): 
  

)e1(
d

)e1(
d

)x( h)xd(he/xe λλ λλ
η −−− −+−=     (4.13) 

gdzie: Eeee τμλ =  - średnia droga swobodna elektronu 

 Ehhh τμλ =  - średnia droga swobodna dziury 

[60,63,65] 

Wszystkie przedstawione powyżej równania zakładają istnienie detektora jako całości, bez uwzględnienia 
jego struktury pixelowej. Próby i propozycje rozwiązań trójwymiarowego opisu zjawisk zachodzących  
w pixelowym detektorze można znaleźć w pracy Eskina i wsp. [66]. 

 
W powyższych równaniach, zakładano, że część zebranego ładunku pochodzi od składowej dziur. 

W rzeczywistości w prototypie sondy do detektora półprzewodnikowego - tellurku kadmu, od strony 
frontu czyli od strony na którą padają fotony promieniowania przyłożone jest napięcie zasilania o ujemnej 
polarności. Od strony tyłu detektora naniesionych (napylonych) jest na powierzchnię kryształu 16 
elektrod, z których każda podłączona jest do osobnego kanału scalonego układu analogowego elektroniki 
front-end. Polarność taka powoduje zbieranie elektronów, wytworzonych w wyniku oddziaływania 
promieniowania w detektorze. Ze względu na dużo mniejszą ruchliwość dziur w porównaniu  
z ruchliwością elektronów, zbieranie ładunku elektronowego jest bardziej konkurencyjne. Dla 
ruchliwości elektronów wynoszącej 1100 cm2/Vs i dziur 80 cm2/Vs, można obliczyć czas przejścia 
elektronu i dziury od frontu do tyłu detektora (od kontaktu do kontaktu) czyli drogi 0.5 cm, przy napięciu 
polaryzacji –130V. Wykorzystując wzory 4.11 oraz 4.12 dla grubości detektora d=0.5 cm, uzyskamy 
odpowiednio czasy: 1.8⋅10-6 s dla elektronów oraz 2.4⋅10-5 s dla dziur. Czas ten wskazuje na korzyści 
zbierania elektronów i rejestrowania impulsów pochodzących właśnie od nich. W obliczeniach tych 
założono, że elektrony i dziury przechodzą całą długość detektora czyli rozpatrzone zostały dwa skrajne 
przypadki, kiedy to zarówno dziury jak i elektrony mają do przebycia, czyli do „swojej” elektrody 
maksymalną drogę. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości dla dużej energii promieniowania 
gamma, oddziaływanie z materiałem detektora zachodzi nie blisko kontaktu wejściowego lecz głębiej  
i raczej bliżej tyłu detektora. Oznacza to, że dla ujemnej polarności kontaktu od frontu detektora, 
elektrony mają niewielką drogę do przebycia do elektrod tyłu detektora, podczas gdy dziury muszą 
przebyć drogę będącą różnicą grubości kryształu i drogi elektronów do kontaktu elektrycznego. Jeśli 
założylibyśmy że np.: pary elektron-dziura wytworzone zostały na głębokości 0.4 cm od frontu, czasy 
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przejścia elektronu i dziury do kontaktów elektrycznych wynoszą odpowiednio: 7⋅10-8 s oraz 1.5⋅10-5 s. 
Różnica jest decydująca o wyborze przetwarzania sygnału elektrycznego pochodzącego od elektronów w 
detektorze CdTe. Na dłuższej drodze dryfu dziur zwiększa się również prawdopodobieństwo ich 
pułapkowania, co dodatkowo osłabia wydajność zbierania tych nośników ładunku. Według autorów brak 
składowej pochodzącej od ładunku dziur nie pogarsza uzyskiwanego sygnału. [65,66] 
Przy dużych wartościach przyłożonego pola elektrycznego, szybkość dryfu rośnie wolniej ze wzrostem 
tejże wielkości. Można powiedzieć, że nasycenie szybkości dryfu osiągane jest, gdy staje się ono 
niezależne od dalszego zwiększania wielkości pola elektrycznego. 

Oprócz prądu dryfu w detektorze, który jest skutkiem oddziaływania promieniowania  
z materiałem detektora i przyłożonego napięcia, istnieją również składowe niezależne takie jak prąd 
ciemny oraz prąd upływu detektora. Prąd ciemny jest rezultatem przypadkowych termicznych migracji 
nośników ładunku. 
Przy braku termicznych wzbudzeń w detektorze półprzewodnikowym pasmo walencyjne jest całkowicie 
zapełnione a pasmo przewodnictwa puste. Tak jest tylko w teorii, jednakże przy każdej niezerowej 
temperaturze (w skali bezwzględnej), pewna energia termiczna (energia wewnętrznych drgań sieci) jest 
dzielona pomiędzy elektronami w krysztale. W takiej sytuacji możliwe jest przejście elektronów z pasma 
walencyjnego do pasma przewodnictwa, po uzyskaniu energii większej od energii pasma wzbronionego 
(przerwy energetycznej). Proces wzbudzenia kreuje nie tylko elektrony w paśmie przewodnictwa, lecz 
również puste miejsca po elektronach w paśmie walencyjnym zwane dziurami.  
Prawdopodobieństwo termicznego wytworzenia pary elektron-dziura w jednostce czasu dane jest 
poniższym równaniem: 

   )
kT2

E
exp(CT)T(p g2/3 −=        (4.14) 

gdzie: T - temperatura absolutna [K] 
 Eg – przerwa energetyczna (szerokość pasma wzbronionego) [eV] 
 k – stała Boltzmana 
 C – stała proporcjonalności charakterystyczna dla danego półprzewodnika 

Jak wynika z powyższej zależności prawdopodobieństwo termicznych wzbudzeń silnie zależy od 
stosunku szerokości przerwy energetycznej do energii drgań termicznych. Dla materiałów 
półprzewodnikowych, u których wartość pasma wzbronionego jest rzędu kilku elektronowoltów, 
termiczne wzbudzenia wywołują zjawisko przewodnictwa elektrycznego. Bez przyłożenia zewnętrznego 
pola elektrycznego, wytworzone termicznie elektrony i dziury biorą udział w przypadkowych 
termicznych ruchach powodujących ich dyfuzję od miejsca pierwotnego zdarzenia, ostatecznie 
rekombinując ze sobą [56]. 
 Prąd upływu detektora związany jest z wysokim napięciem przyłożonym do detektora. Nawet gdy 
na detektor nie pada promieniowanie jonizujące, wykazuje on pewną skończoną przewodność  
i obserwowany jest ustalony prąd upływu. Dla celów optymalnej detekcji i redukcji szumów, ważne jest 
aby prąd ten był zminimalizowany. Natężenie prądu upływu jest proporcjonalne do przyłożonego 
napięcia a odwrotnie proporcjonalne do rezystancji materiału, dlatego dąży się do produkcji materiałów 
półprzewodnikowych o jak największej rezystancji. W ważnych zastosowaniach prąd upływu nie 
powinien przekraczać 1 nA, aby uniknąć znacznej degradacji rozdzielczości.  
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W detektorze CdTe zastosowanym w prototypie sondy, o rezystywności 1010 Ω cm i przy przyłożonym 
napięciu –130V, można obliczyć prąd upływu. 
  ][105.01/5.010s/lR 1010 Ωρ ⋅=⋅==
 gdzie: s –powierzchnia detektora: 1 cm2

  l – grubość detektora: 0.5 cm 
 
stąd:  ]nA[26]A[106.2]A[105.0/130R/UI 810

upywu =⋅=⋅== −

I jest to wartość dla całego detektora, w przypadku detektora pixelowego prądy upływu dla pojedynczych 
pixeli. 

][1033.10)22.0/(5.010s/lR 10210
pp Ωρ ⋅=⋅==  

  ]nA[26.1]A[106.121033.10/130R/UI 1010
ppixelaupywu =⋅=⋅== −

 
Tak wyliczony prąd upływu jest zbliżony do wyników doświadczalnych. Zmierzony prąd upływu przy 
napięciu zasilania 100 V dla całego detektora wynosił około 30 nA i rósł liniowo wraz ze wzrostem 
napięcia.  
 
4.2.1.3. Ograniczenia przestrzennej zdolności rozdzielczej detektora CdTe 
 

Przestrzenna zdolność rozdzielcza detekcji jest ograniczona przez różne zjawiska zachodzące  
w detektorze. Jednym z nich jest wspomniane w tym rozdziale zjawisko dyfuzji nośników ładunku. 
Powoduje ono rozrzut transportu ładunku od kierunku przyłożonego do detektora pola elektrycznego. 
Stąd nośniki ładunku nie poruszają się dokładnie po linii łączącej punkt pierwotnego oddziaływania 
fotonu w detektorze z elektrodą zbiorczą zgodnie z przyłożonym polem elektrycznym. Rozrzut ten 
zgodnie z rozkładem Gaussa można obliczyć ze wzoru : 

V
Dx2

E
Dx2

eE
kTx2 2

μμ
σ ===      (4.15) 

gdzie: 
e

kTD μ=  [cm2/s]- współczynnik dyfuzji nośników ładunku  (4.16) 

W sytuacji gdy nośnikami ładunku są elektrony aby obliczyć rozrzut spowodowany zjawiskiem dyfuzji, 
wstawimy do zależności 4.16 wartości odpowiednie dla elektronów w materiale CdTe: D = 29.8 [cm2/s], 
μe = 1100 cm2/Vs, x= 0.5 cm (maksymalna droga elektronu do elektrody zbiorczej), oraz E = U/d= 
130V/0.5cm= 260 V/cm. W rezultacie uzyskamy wartość σ = 100 μm= 0.1 mm. Jest to maksymalna 
wartość rozrzutu elektronów od kierunku pola, policzona dla maksymalnej drogi elektronu od punktu 
oddziaływania do elektrody zbiorczej. W porównaniu do wielkości pixela – 2.2 mm zauważalne jest, że 
czynnik ten nie powoduje znaczącego pogorszenia przestrzennej zdolności rozdzielczej detektora.  
Drugie zjawisko zachodzące w detektorze a mogące powodować zmianę pozycjoczułości detekcji to 
zjawisko rozproszenia fotonów w materiale detektora. Zaabsorbowany w innym miejscu foton generuje 
elektrony, które zebrane zostają w innym miejscu elektrody zbiorczej, pogarszając w ten sposób 
pozycjoczułość detekcji. Tylko fotony rozproszone niekoherentnie (comptonowsko) czyli pod większymi 
kątami mogą być przyczyną fałszywych pomiarów pozycji. Fotony rozproszone koherentnie pod 
niewielkimi kątami (rozproszenie Rayleigha) nie przyczyniają się w znacznym stopniu do pogorszenia 
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pozycjoczułości detekcji. Warto jednak pamiętać, że dla materiału tellurku kadmu, o wysokiej liczbie 
atomowej i gęstości, dla energii padającego promieniowania aż do 300 keV to zjawisko fotoabsorbcji ma 
przewagę nad zjawiskiem rozpraszania. Natomiast dla energii około 140 keV na efekt fotoelektryczny 
przypada 82% oddziaływań, na rozproszenia comptonowskie – 11% a rozproszenie Rayleigha - 7% 
wszystkich oddziaływań z materiałem detektora. Jak wynika z powyższych danych rozproszenia 
comptonowskie przeważają nad rozproszeniami koherentnymi w tellurku kadmu, więc pewne naturalne 
ograniczenie pozycjoczułości detekcji wynika z oddziaływań promieniowania z detektorem 
zastosowanym w sondzie. Należy zdać sobie sprawę jednak, że im lżejszy detektor tym większy udział  
w osłabianiu promieniowania ma zjawisko rozproszenia Comptona w porównaniu do zjawiska absorbcji 
fotoelektrycznej, co prowadzi do znacznego pogarszania pozyjoczułości detekcji. 

 
4.2.2. Elektronika odczytu front-end 
 

Odczyt sygnałów z detektora półprzewodnikowego CdTe możliwy jest dzięki dwóm układom 
scalonym: analogowemu i cyfrowemu - zaprojektowanym w Katedrze Elektroniki Jądrowej Wydziału 
Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Scalony układ analogowy RX32N o wymiarach 2 x 
3.25 mm, zawiera 32 identyczne kanały składające się z wzmacniacza ładunkowego, układu 
kształtującego, dyskryminatora amplitudy oraz stopnia wyjściowego. Układ cyfrowy Count32 
zawierający przeliczniki, połączony z układem analogowym, daje informacje o liczbie zarejestrowanych 
impulsów w poszczególnych kanałach.  
 Pierwszym stopniem układu analogowego RX32N jest przedwzmacniacz ładunkowy oparty  
o obwód zawiniętej kaskody, którą stanowią cztery tranzystory (M1-M4). Odpowiedzią układu jest 
zamiana impulsu ładunkowego na skok napięcia o amplitudzie Q/C1, gdzie C1 jest pojemnością 
sprzężenia układu przedwzmacniacza ustaloną na 200 fF, a Q jest ładunkiem wejściowym 
przedwzmacniacza. Pojemność sprzężenia została dobrana tak aby zyskać kompromis pomiędzy wysokim 
wzmocnieniem sygnału a stabilną pracą tego układu. Następnym ważnym parametrem przedwzmacniacza 
jest impedancja wejściowa. Równolegle do pojemności C1 wpięty jest tranzystor M5 pracujący  
w zakresie liniowym i spełniający rolę wysokoomowego rezystora o regulowanej rezystancji (20MΩ - 
200MΩ). Rezystancja kanału tego tranzystora wpływa na szum prądowy całego przedwzmacniacza.  
Z punktu widzenia optymalizacji szumowej rezystancja ta powinna być utrzymywana na wysokim 
poziomie. Określa ona również stałą czasową rozładowania kondensatora w sprzężeniu zwrotnym. 
Wartość prądu Ifed zależy od zewnętrznego rezystora Rfed  czyli Rn2 (schemat ideowy - rys. 4.7.). Została 
ona ustalona w wyniku pomiarów optymalizacyjnych z uwzględnieniem wskazówek autorów układu 
scalonego, na wartość 20 kΩ co daje wartość rezystancji w sprzężeniu zwrotnym rzędu dziesiątek MΩ. 

Następnym stopniem każdego z 32 kanałów elektroniki jest układ kształtujący, który stanowią 
pojemność separująca, cztery tranzystory (M14-M17) pracujące w konfiguracji zawiniętej kaskody oraz 
sprzężenie zwrotne typu RC. Pojemność separująca o wartości 15 pF redukuje szumy 1/f a dodatkowo 
różniczkuje sygnał przedwzmacniacza, pozwalając tym samym skrócić impulsy napięciowe i uniknąć 
zjawiska spiętrzenia impulsów. Sprzężenie zwrotne składa się z pojemności 100 fF oraz z tranzystora 
M18 pracującego w zakresie liniowym i spełniającego rolę wysokoomowego rezystora. Kontrolując prąd 
Ifedsh, możliwa jest zmiana czasu kształtowania w zakresie 0.5 – 1 μs. 
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Dyskryminator amplitudy w układzie RX32 jest układem różnicowym odseparowanym 
zmiennoprądowo od poprzednich stopni układu. Koncepcja wprowadzania napięcia progowego 
różnicowego do układu pozwala na pracę przy impulsach wejściowych obu polarności oraz na 
minimalizację zakłóceń będących efektem działania dyskryminatora. Histereza komparatora jest 
kontrolowana przez prąd Idig, regulowany przez zewnętrzny rezystor Rn5. Wartość tego rezystora 
ustalona została na 100 kΩ co daje histerezę na poziomie kilku mV. Optymalizację doboru efektywnego 
progu dyskryminacji sygnału szerzej omówiono w podrozdziale 4.2.3. [67, 68, 69]. 

Przy założeniu zerowego napięcia niezrównoważenia dyskryminatora oszacowane wzmocnienie 
układu przypada na zakres 40 – 80 μV/el. Szumy dla tego zakresu wzmocnienia oszacowane zostały na 
250 – 500 elektronów. 

 

 
 

Rys. 4.5. Schemat toru detekcyjnego pojedynczego kanału elektroniki front-end 

 
 

 
 

 
 

Rys. 4.6. Szczegółowy schemat układu scalonego RX32N 
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Rys. 4.7. Schemat połączeń elektrycznych płytki drukowanej pod obwody scalone analogowy i cyfrowy 
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Płytka drukowana pod układy scalone – analogowy i cyfrowy zaprojektowana została w programie Protel 
DXP 7.0. Schemat ideowy tego projektu przedstawiony w całości poniżej. Wszystkie elementy do montażu 
powierzchniowego na płytce drukowanej dobrane zostały pod względem rodzaju obudowy, gabarytów  
i parametrów elektrycznych. Rodzaj obudowy i gabaryty istotne były ze względu na ograniczone rozmiary 
płytki drukowanej, a ta implikowana była ograniczonymi rozmiarami sondy. Płytka drukowana posiada 
wymiary 12.5cm x 2.4cm i to jej szerokość była newralgicznym parametrem, którego nie należało 
zwiększać, aby nie rosła średnica obudowy sondy. Z tego też powodu płytka zaprojektowana została jako 
montowana dwustronnie, aby wszystkie elementy wspomagające układy scalone znajdowały się  
w minimalnej odległości od nich a jednocześnie aby zagwarantować minimalne oddziaływanie 
elektromagnetyczne na tor przedwzmacniacza. Problem stanowiło umieszczenie filtracji na każdej z siedmiu 
linii zasilania jak najbliżej scalonego układu analogowego. Wymiary tej struktury scalonej to 2 x 3.25 mm 
natomiast odstęp pomiędzy pojedynczymi kanałami to 100 μm. To właśnie okolica scalonego układu 
analogowego i doprowadzenie ścieżek łączących pixele detektora w pobliże układu było dość istotną kwestią 
tego projektu. Grubości miedzi tych ścieżek na płytce drukowanej oraz odstęp pomiędzy nimi wynosiły 4 
milsy czyli 101,6 μm. Takie ustawienie ścieżek umożliwiło, późniejsze położenie połączeń elektrycznych 
(metodą bondingu) pomiędzy padami układu scalonego i ścieżkami doprowadzającymi sygnał z pixeli 
detektora. Pozostałe ścieżki na płytce, w tym większość ścieżek zasilania, mają grubość 12 milsów czyli 
około 300 μm. Ścieżki masy analogowej zostały poprowadzone jako 39 milsowe czyli prawie milimetrowe. 
Masa analogowa dodatkowo została położona w postaci zamkniętych obszarów, tam gdzie było to możliwe.  

Analogowy układ scalony posiada sześć zasilań : Udd=3 V, Uddd=4 V, Ud1=3.7 V, Ud2=4.5 V, 
Udd_ring=4.5 V, oraz napięcie 4 V do regulacji prądów Icas, Ifed, Ifedsh, Ish oraz Idig. Napięcia te 
realizowane były osobno, jak to jest przedstawione na schemacie ideowym i na projekcie płytki drukowanej. 
Dodatkowo napięcia te podawane były na zdublowane pady układu scalonego. Każda z tych linii 
zasilających, w pobliżu chipu analogowego filtrowana była parą kondensatorów: ceramicznym 100 nF  
i elektrolitycznym 10 μF. Napięcia realizowane były przez regulowane stabilizatory napięcia z serii 
LM317L. Wartości napięć dobrane zostały osobno poprzez oporności w układzie zasilacza LM317L, 
zgodnie z jego schematem, tak aby uzyskać wartości napięć zasilania układu scalonego. 

 Istotny problem stanowiły próby eliminacji zakłóceń przenikających z układów cyfrowych do części 
analogowej elektroniki front-end. Pomimo istnienia tzw. pierścienia tworzącego ekran elektromagnetyczny 
pomiędzy częścią analogową i cyfrową, zakłócenia takie pojawiały się. Pierwszy prototyp opierał się na 
zaprojektowanej płytce drukowanej, w której niektóre zasilania części cyfrowej i analogowej o tej samej 
wartości były wspólne. Podejście takie powodowało duże zakłócenia szumowe w analogowej części 
elektroniki i w rezultacie „wybuchowe” przerzucające się pomiędzy kanałami szumy układu. Wszystkie 
sygnały cyfrowe mają charakter impulsowy co oznacza duże chwilowe wartości pobieranych mocy  
a w efekcie zakłócenia szpilkowe na liniach zasilających, na które elektronika front-end jest czuła. Dlatego 
separacja zasilań układów analogowych i cyfrowych jest kluczowa dla eliminacji tego typu zakłóceń. 
Rozwiązaniem tego problemu była na nowo zaprojektowana płytka drukowana, w której rozseparowano 
zasilania części analogowej i cyfrowej – 8 stabilizowanych zasilaczy. Istotna była również separacja mas 
analogowej i cyfrowej do tych zasilań. Masy te były poprowadzone dużo grubszymi ścieżkami, a tam, gdzie 
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to było możliwe położono całe, zamknięte obszary masy analogowej i cyfrowej. Również pod scalonymi 
układami analogowym i cyfrowym położono osobne obszary masy.  

Duży wpływ na stabilną pracę układu miało napięcie zasilania 12 V, które jest pobierane przez 
wszystkie stabilizatory napięcia, dające na wyjściu napięcia zasilania układu scalonego RX32N. Napięcie to 
pobierane z komputera powodowało znaczne, niestabilne szumy i zakłócenia. Praca sondy i pomiary były 
bądź niemożliwe lub bardzo utrudnione i analiza takich wyników zawsze sprowadzała się do wnikliwej 
oceny i odrzucania dużej ilości „fałszywych” zliczeń. Pomiary z prototypem sondy opartym na nowej, 
ulepszonej płytce drukowanej przeprowadzane były z zewnętrznym stabilnym zasilaczem napięcia 12V.  

 

 
 

Rys. 4.8. Projekt płytki drukowanej - pobliże analogowego układu scalonego z doprowadzeniami sygnału z 16 pixeli 
detektora, strona górna płytki, AGND - masa analogowa, GND - masa cyfrowa, C - kondensatory, U - regulowane 
stabilizatory napięcia 
 

 
 

Rys. 4.9. Projekt płytki drukowanej - pobliże analogowego układu scalonego, strona dolna płytki, AGND - masa 
analogowa, GND - masa cyfrowa, C - kondensatory, U - regulowane stabilizatory napięcia zasilające scalony układ 
analogowy, Rn1, Rn2, Rn3, Rn4 oraz Rn5 – regulowane rezystory  
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Rys. .4.10.  Projekt dwustronnej płytki drukowanej pod układy scalone w prezentacji 3D, A – strona górna płytki drukowanej, B – strona dolna płytki drukowanej 
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4.2.3. Progi dyskryminacji 

  
Dyskryminacja sygnału pochodzącego od ładunku wytworzonego w detektorze pod wpływem 

promieniowania gamma, ma wpływ na wydajność detekcji, eliminację szumów oraz wycięcie frakcji 
promieniowania rozproszonego.  

Dobór odpowiednich progów dyskryminacji sygnału umożliwiły pomiary zliczeń zarejestrowanych 
przez sondę w funkcji progu dyskryminacji Ud1 (Ug). Próg górny dyskryminatora przyjęty został na 4.5 V. 
Dla stałego progu górnego przeprowadzono pomiary liczby zliczeń rejestrowanych przez sondę w funkcji 
dolnego progu Ud2 (Ud). Zmieniany był on w zakresie 3.5 V do 4 V w interwałach co 0.02 V. Poniżej progu 
Ud=3.5 V zliczenia detektora spadały do zera, powyżej 4 V natomiast następował gwałtowny wzrost 
szumów. Pomiary przeprowadzone zostały z użyciem źródła promieniowania Co-57, o energii 120 keV,  
i czasie połowicznego rozpadu 270 dni, oraz aktywności na dzień pomiarów 500 kBq. Motywem użycia 
źródła kobaltu zamiast technetu, był długi czas pomiaru, z wydłużonym krokiem pomiarowym do 50 s,  
w celu zminimalizowania niepewności statystycznej. Użycie źródła technetu 99m wiązałoby się  
z uwzględnieniem spadku aktywności w każdym pomiarze.  

Na wykresach 4.11. przedstawione zostały widma całkowe dla wybranych sześciu pixeli detektora, 
uzyskane jako liczba zliczeń zarejestrowana w danym pixelu detektora przypadająca na przedział 0.02 V 
efektywnego progu dyskryminacji, będącego różnicą progów: górnego i dolnego – Ug-Ud. Wykresy 4.12 
przedstawiają widmo różniczkowe amplitudy impulsu, powstałe poprzez zróżniczkowanie rozkładu liczby 
zliczeń w funkcji efektywnego progu dyskryminacji. Opracowanie wyników wykonane zostało osobno dla 
każdego pixela, a na rysunkach przedstawione zostały widma dla sześciu wybranych pixeli detektora. 

Wykorzystując wyniki pomiarów można było ustalić optymalny efektywny próg dyskryminacji. 
Przypada on na środek plateau rozkładu liczby zliczeń, co odpowiada minimum widma różniczkowego.  
Z analizy wykresów różniczkowej częstości zliczeń wynika optymalna wielkość efektywnego progu 
dyskryminacji – 0.8 V, odczytana jako minimum różniczkowej częstości zliczeń. Wartość taka w widmach 
całkowych przypada na środek plateau rozkładu liczby zliczeń. Dobór takiego efektywnego progu 
dyskryminacji zapewnia wysoką wydajność zliczania impulsów pochodzących z oddziaływania 
promieniowania z detektorem przy równoczesnym ograniczeniu impulsów o pochodzeniu szumowym. 
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Rys. 4.11. Widma całkowe amplitudy impulsu w funkcji efektywnego progu dyskryminacji (różnicy progów 
dyskryminacji górnego i dolnego) dla kilku wybranych pixeli detektora. 
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Rys. 4.12. Widma różniczkowe amplitudy impulsu w funkcji efektywnego progu dyskryminacji (różnicy progów 
dyskryminacji górnego i dolnego) dla kilku wybranych pixeli detektora 
 
 
4.2.4. Punkt pracy prototypu sondy półprzewodnikowej 
 

Wydajność pracy sondy dla różnych napięć zasilania od 80-150 V wyrażona została poprzez 
całkowitą liczbę zliczeń rejestrowanych przez detektor. Wyniki pomiarów wydajności przedstawia rys. 4.13. 
Po przekroczeniu napięcia -110 V obserwowane jest nasycenie liczby rejestrowanych zliczeń. Za punkt 
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pracy sondy, czyli napięcia zasilania sondy a dokładniej napięcia polaryzacji detektora, przyjęto napięcie -
130V. Odpowiada ono środkowi obszaru plateau. Pomiary te przeprowadzono z użyciem zewnętrznego 
zasilacza wysokiego napięcia. Stabilność pracy tegoż zasilacza w czasie, została sprawdzona przed 
pomiarami. Dla każdego napięć zasilania wykonano 50 jednosekundowych pomiarów. Uśrednione wyniki 
zostały przedstawione na rysunku 4.13. Po ustaleniu optymalnego napięcia zasilania sondy, zamontowano  
w niej niskoszumową przetwornicę wysokiego napięcia: Matsusada, model TS-0.3N. Przetwornicę  
o wymiarach 15.2 x 30.2 mm i wysokości 8.5 mm zamontowano na płytce drukowanej, wcześniej 
zaprojektowanej do tego celu. Wysokie napięcie zostało poprowadzone po stronie katodowej detektora 
kablem koncentrycznym. Tam też filtrowane jest wysokonapięciowym kondensatorem o wartości 100 nF 
oraz rezystancją 10 MΩ. Napięcie wyjściowe przetwornicy może być regulowane zewnętrznym rezystorem 
aż do napięcia –300 V. Potencjometr dostrojczy w układzie przetwornicy ustawiony został tak aby dawała 
ona napięcie –130 V. Detektor zasilany tą przetwornicą poddany został testom stabilności pracy w czasie. 
Nie zaobserwowano żadnych efektów wybuchowych zakłóceń nawet podczas kilkugodzinnej pracy sondy. 
Stabilna, praca sondy została zapewniona przez separację płytki z przetwornicą wysokiego napięcia od płytki 
drukowanej z układami scalonymi. Zrealizowane to zostało poprzez umieszczenie płytki miedzianej  
o grubości 2 mm, na całej długości oddzielającej układy scalone od przetwornicy. Spełnia ona funkcję 
ekranu elektrycznego. Płytka ta pełni również dodatkową funkcję, gdyż stanowi pewien szkielet, do którego 
przymocowane są obie płytki drukowane. Sama jest przymocowana na stałe przez zespawanie  
z wewnętrznym pierścieniem rękojeści sondy.  
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Rys. 4.13. Liczba zliczeń rejestrowanych w detektorze w funkcji napięcia zasilania detektora 
 
 
4.2.5. Cyfrowa akwizycja danych  

 
Układ scalony cyfrowy Count32 jest drugą częścią modułu elektroniki front-end. Jest on 

podłączony do wyjść układu analogowego metodą ultrakompresji (bondingu). Połączone są jedynie kanały 
wykorzystywane do odczytu sygnałów z 16 pixeli, czyli połowa z wszystkich możliwych. Zadaniem układu 
cyfrowego jest zliczanie sygnałów pochodzących z oddziaływań promieniowania gamma z detektorem 
zarejestrowanych w części analogowej. Składa się z 32 dwudziestobitowych asynchronicznych liczników 
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opartych na przerzutnikach typu D. Wewnętrzna pamięć liczników pozwala na ich ponowne zaktywowanie 
zanim układ sterująco-odbiorczy zakończy proces odczytu. Do odczytu danych potrzebne są trzy niezależne 
wyjścia jednobitowe dla sygnałów sterujących: kasowania (RESET), rozkazu (COM) oraz taktu zegarowego 
(CLK) pochodzące z komputera. Sygnały rozkazu i taktu zegarowego są wystawiane synchronicznie.  
W czasie zbierania danych sygnał taktujący zegara również musi być wysyłany w celu rozróżnienia 
kolejnych bitów znaczących.  

Zasadnicza część komendy wysyłanej z komputera poprzedzona jest czterobitowym nagłówkiem  
o niezmiennej postaci „1010”. Jego wysłanie jest konieczne do tego aby układ zdekodował kolejne wysyłane 
bity. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowymi fluktuacjami napięcia na wejściu układu scalonego, które 
mogłyby być zinterpretowane jako komenda. Kolejne trzy bity komendy przeznaczone są na lokalne lub 
globalne adresowanie układu (w przypadku obecności jednego lub wielu układów scalonych). Po bitach 
adresowych następują trzy bity właściwej komendy. Każdemu kodowi przyporządkowana jest nazwa, 
skrótowo opisująca czynności inicjowane przez komendę. W tabeli 4.5. zamieszczono kody wraz  
z odpowiadającymi im komendami oraz opisem dla układu scalonego Count32.  
 
Tabela 4.5. Kody komend i ich opis dla układu scalonego Count32 

 

Kod Nazwa komendy Opis 
000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

SoftReset 
CountersPulse 

OpenGate 
CloseGate 
Readout 

LoadRam 
ResetCounters 
UnusedCode 

Inicjuje pracę całego układu scalonego - liczników i układu sterowania 
Powoduje wysłanie jednego impulsu do każdego z liczników 
Aktywuje liczniki 
Dezaktywuje liczniki (przerywa zliczanie) 
Inicjuje proces odczytu zawartości liczników 
Przekazuje zawartość liczników do wewnętrznej pamięci 
Przypisuje wartość zero wszystkim licznikom 
Kod ignorowany 

 
 
Od strony układu scalonego w kierunku komputera poprzez bufor danych oraz port równoległy 

przechodzi sygnał DATA-OUT. Sygnały sterujące z komputera trafiają do bufora danych typu SN74HC541, 
znajdującego się w bezpośredniej bliskości scalonego układu cyfrowego, na płytce drukowanej. Zapewnia on 
prawidłową transmisję danych oraz pełni rolę regenerującą sygnały. Układ ten zasilany jest z stabilizatora 
napięcia typu 78L05 znajdującego się na płytce drukowanej. Wyjścia układu cyfrowego i konfiguracja 
sygnałów sterujących przedstawiona została na schemacie połączeń elektrycznych umieszczonym  
w podrozdziale 4.2.2. Poniżej przedstawione zostały schematy płytki drukowanej w pobliżu układu 
scalonego cyfrowego – rys. 4.14., 4.15.  
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Rys. 4.14. Strona górna płytki drukowanej - pobliże scalonego układu cyfrowego, U8 - bufor danych typu SN74HC541, 
C - kondensatory, R - rezystancje, U - stabilizatory napięcia J - konektory, AGND - masa analogowa, GND - masa 
cyfrowa 
 

 
 

Rys. 4.15. Strona dolna płytki drukowanej - pobliże scalonego układu cyfrowego, R - rezystory, C - kondensatory, Rn - 
rezystory regulowane, U - stabilizatory napięcia 

 
 
Poniższe dwa schematy – rys. 4.16, 4.17. przedstawiają dalsze części płytki drukowanej  

z wyjściem na zasilanie 12 V.  
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Rys. 4.16. Strona górna płytki drukowanej – kontynuacja projektu płytki z rys. 4.14., część końcowa płytki  
z doprowadzeniem zasilania 12 V, U7 – zasilanie cyfrowe 5V, U5 – zasilanie cyfrowe 4.5V. 
 

 
Rys. 4.17. Strona dolna płytki drukowanej – kontynuacja projektu płytki z rys. 4.15. 

 
Transmisja danych odczytanych z układów elektroniki front-end odbywa się przez port równoległy 

komputera bez konieczności używania cyfrowej karty pomiarowej, która jeszcze do niedawna była 
niezbędna do komunikacji z układami. Program komputerowy napisany w ramach pracy magisterskiej  
w Zakładzie Elektroniki Jądrowej AGH w Krakowie [69] umożliwia komunikację między innymi  
z układami RX32N oraz Count32 bezpośrednio przez port LPT komputera. Wykorzystuje on darmową, 
dostępną bibliotekę „Inpout32.dll”. Biblioteka ta działa w środowisku Windows, stąd z punktu widzenia 
docelowego użytkownika sondy wraz z oprogramowaniem – lekarza, ta forma odczytu danych jest 
odpowiednia. Program będący istotą pracy magisterskiej zawiera wiele dodatkowych funkcji związanych  
z jego docelową pracą z układami scalonymi bardziej zaawansowanymi np.: RX64, oraz zewnętrzną kontrolą 
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dodatkowych parametrów takich jak: kalibracja, testy liczników układów scalonych oraz pomiarem 
dyfraktometrycznym. Tylko podstawowa część tego programu, wykorzystująca odczyt danych została 
wykorzystana za zgodą autora do komunikacji komputera z modułami elektroniki sondy półprzewodnikowej. 
Niewykorzystane piny złącza LPT połączone zostały do masy. 
W porcie równoległym do transmisji wykorzystane zostały piny 1,2,16,17,19 złącza D25. Sygnał z układów 
scalonych do komputera podawany jest na pin 2. Sygnały sterujące czyli CLK (zegar) wchodzi na pin 16, 
sygnał COM (komenda) na pin 17, sygnał RESET na 1 pin. Dodatkowo stan tego ostatniego sygnału jest 
zawsze wysoki 5V i uzyskiwany jest ze stabilizatora napięcia 78L05, zasilającego bufor danych.  
Złącze LPT umieszczone zostało na płytce drukowanej wraz z buforem danych SN74HC541 oraz wyjściem 
złącza D9 prowadzącym sygnały sterujące do układów scalonych oraz sygnał danych do komputera. Płytka 
ta została zabudowana i stanowiąc jedną całość, ułatwia użytkowanie sondy. Architektura pinów złącza D9 
jest następująca. Na pinie 1 podawane jest napięcie 12 V z zewnętrznego zasilacza, pin 2 to sygnał taktujący 
(CLK), pin 3- komenda (CMD), pin 4 - reset (RESET), pin 5 –dane pomiarowe. Piny pozostałe są to piny 
masy. Kabel łączący płytkę drukowaną z modułem transmisji danych przez port LPT ma długość około  
1.5 m.  
Przy komunikacji komputera z układami elektroniki front-end ważna jest konfiguracja ustawień portu 
równoległego. Istotne jest czy adres bazowy portu jest taki sam jak w pliku konfiguracyjnym, który zakłada 
standardowy adres LPT1 – 378. Ważne jest również ustawienie komunikacji dwukierunkowej portu 
równoległego.  
Dane uzyskane podczas komunikacji z układami elektroniki front-end, po sprawdzeniu poprawności 
komunikacji (sprawdzeniu nagłówka pomiarowego o standardowej formie – 1010 przed danymi  
z poszczególnych liczników) wyczytywane są co sekundę jako wiersze, w których zliczenia poszczególnych 
liczników oddzielone są spacją. Wyczytywane są dane jedynie z kanałów połączonych z pixelami detektora.  
Program do wizualizacji danych napisany został przy użyciu darmowego, dostępnego programu Borland 
C++ Builder. Program ten wykorzystuje dane zebrane przez program komunikujący się z sondą przez port 
równoległy komputera. Umożliwia on wizualizację liczby zliczeń uzyskanych w poszczególnych częściach 
(pixelach) detektora, czyli poszczególnych kanałach układów scalonych. Wartości liczby zliczeń w 16 
kanałach ułożone zostają w mapę (macierz) 4x4 odpowiadającą rzeczywistym połączeniom pixeli z kanałami 
elektroniki front-end. Mapa ta przedstawia rozkład aktywności źródła, które znalazło się w polu widzenia 
sondy. Forma prezentacji tego obrazu jest kolorowa wraz ze skalą kolorów i opisem liczby zliczeń 
przypadającej na maksimum, minimum oraz środek skali kolorów. Kolory dobrane zostały tak, aby 
docelowy użytkownik sondy łatwo mógł rozpoznać obszary o wyższej aktywności – przedstawiane kolorem 
czerwonym poprzez kolor żółty, zielony do niebieskiego przedstawiającego obszary o niewielkiej 
aktywności. Obraz powiększony jest przez zwiększenie liczby pixeli z zastosowaniem liniowej interpolacji  
i ułatwia tym samym odczytanie mapy z odległości większej niż 1 m  co będzie odpowiadało warunkom 
śródoperacyjnym. Program zakłada pięciosekundową akwizycję danych pomiarowych co oznacza. Czas ten 
jest optymalny z punktu widzenia zastosowania sondy. Pozwala on na poprawę czułości sondy, zwłaszcza  
w przypadku detekcji niewielkich aktywności. Wyniki tej akwizycji pojawiają się w postaci średniej liczby 
zliczeń i takim wartościom odpowiada mapa rozkładu aktywności oraz dodatkowo u góry okna pojawia się 
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sumaryczna liczba zliczeń zarejestrowana podczas całego pomiaru. Okno programu jest jasne i czytelne (rys. 
4.18.) 
Uruchomienie pomiaru odbywa się poprzez kliknięcie na obszar okna lub z klawiatury poprzez klawisz r. 
Dane uzyskane w pomiarze można zapisać do dowolnego katalogu wykorzystując przycisk „Dodaj do 
pliku”. Program dodatkowo uwzględnia współczynniki korekcji, które odzwierciedlają różną wydajność 
poszczególnych pixeli (szerzej omówioną w rozdziale 5). Stąd wszystkie dane korygowane są zgodnie  
z wynikami uzyskanymi w pomiarach jednorodności wydajności detekcji pixeli.  
Wizualizacji wyników pomiaru towarzyszy również sygnał dźwiękowy, modulowany w zależności od 
średniej liczby zliczeń uzyskanej podczas akwizycji. Częstotliwość dźwięku wzrasta wraz z zarejestrowaną 
liczbą zliczeń. Ustalono 6 zakresów liczby zliczeń (co 50 zliczeń) dla których częstotliwość zmienia się  
o kilkaset herzów wraz z wydłużającym się czasem trwania sygnału dźwiękowego w miarę wzrostu 
zarejestrowanej liczby zliczeń.  
 

 
 

Rys. 4.18. Okno programu akwizycyjnego – przykładowa mapa rozkładu aktywności w polu widzenia sondy wraz  
z legendą kolorów odpowiadającą liczbie zliczeń zarejestrowanych zarejestrowanych w pixelach detektora.  
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4.3. Elektronika front-end prototypu scyntylacyjnej sondy promieniowania gamma 
 

Z uwagi na ograniczoną dostępność scalonych układów RX32N podjęto się próby zastąpienia go 
łatwo dostępnymi układami elektronicznymi. Projekt elektroniki odczytu tego toru docelowo miał być 
zastosowany w prototypie pozycjoczułej sondy scyntylacyjnej promieniowania gamma. Projekt prototypu 
scyntylacyjnej sondy zakładał użycie pixelowego kryształu BGO (tlenek bizmutowo germanowy), 
skojarzonego z fotopowielaczem wieloanodowym. Wybór scyntylatora BGO (tlenek bizmutowo 
germanowy) uzasadniony został w rozdziale 3.2.2. jako najbardziej odpowiedni do zastosowania w sondzie 
do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów chłonnych. Kryształ ten o wymiarze powierzchni czynnej 18x18 mm  
i grubości 5 mm, podzielony na 16 pixeli o wymiarach około 4.2x4.2 mm, dobrany został wymiarami do 16-
anodowego fotopowielacza firmy Hamamatsu model H8711. Wymiar pojedynczego pixela detektora jest 
komplementarny do wymiaru anody fotopowielacza. Do fotopowielacza dobrano niskoszumowy zasilacz 
wysokiego napięcia firmy Hamamatsu model C4900. 
Prace przy realizacji tego prototypu sondy głównie dotyczyły opracowania elektroniki front-end toru 
detekcyjnego. Pojedynczy tor (jeden z 16) elektroniki front-end przedstawiony został na rysunku 4.19. 
Składa się on z przedwzmacniacza ładunkowego (OPA 655), wzmacniacza (OPA 640) oraz okienkowego 
dyskryminatora impulsów (LM393). Doświadczalny dobór rezystancji oraz pojemności w tym torze 
przeprowadzany był w celu zapewnienia wysokiego wzmocnienia, eliminacji wzbudzeń układów oraz 
uzyskania odpowiednio ukształtowanego sygnału przetwarzanego następnie przez scalony układ cyfrowy 
XCount (taki sam jak użyto w prototypie sondy półprzewodnikowej).  

 

Rys.4.19. Pojedynczy tor elektroniki odczytu 

 

Płytki drukowane pod układ scalony Count32 oraz tory elektroniki analogowej odczytu sygnału z detektora i 
fotopowielacza zaprojektowane zostały w programie Protel. W związku z dużą ilością elementów 
elektronicznych projekt ten obejmuje cztery płytki drukowane, na każdej z nich po cztery tory elektroniki 
odczytu, zaprojektowane tak aby możliwe było ich złożenie na wspólnych pinach zasilania +5V, -5V, mas 
oraz tak aby sygnały z 16 kanałów trafiały na wejście układu cyfrowego. Projekt tych płytek drukowanych 
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(strony górna i dolna) zamieszczony został na rys.4.20. Projekt ten, płytek złożonych w całość, testowany 
był w warunkach laboratoryjnych z użyciem sygnału z generatora impulsów podawanych na każde z 16 
wejść kanałów elektroniki. Sprawdzona została równocześnie poprawna praca scalonego układu cyfrowego.  
 A 

 
 B 

               
 
Rys. 4.20. Projekt płytek pod obwody drukowane (A - strona górna i B – strona dolna). Docelowe zastosowanie 
projektu wymaga wprowadzenia poprawki w doprowadzeniu sygnałów w pobliże scalonego układu cyfrowego. 
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Rozdział 5 
 
 
Parametry detekcji prototypu sondy półprzewodnikowej 
 
 

Ręczne sondy promieniowania gamma są używane obecnie coraz częściej do śródoperacyjnej 
lokalizacji wartowniczych węzłów chłonnych w przypadku nowotworów piersi, czerniaka, przewodu 
pokarmowego, tarczycy oraz narządów rodnych. Mogą być używane również w operacjach 
immunoprowadzonych, wykorzystujących radiofarmaceutyki bazujące na immunologii nowotworu 
(przeciwciała monoklonalne), do odnajdywania ognisk nowotworowych i ich przerzutów. Jest to 
procedura dość nowa, lecz już wdrożona klinicznie dla nowotworów jelita grubego. Fakt szybkiego 
rozwoju immunologicznych metod śledzenia nowotworu i jego przerzutów oraz poszukiwania nowych 
markerów nowotworowych wskazuje przyszłe pole zastosowań tego typu sond.  

Większość komercyjnie dostępnych sond pracuje w trybie zliczeniowym, oferując informacje  
o liczbie zliczeń, często wraz z sygnałem dźwiękowym wskazującym na obecność źródła aktywności 
promieniotwórczej. Są to sondy jednopunktowe, czyli posiadające jeden detektor. Nie mogą one 
zaoferować cechy pozycjoczułej detekcji sygnału ani wizualnej prezentacji rozkładu znacznika. 
Zrealizowany prototyp sondy promieniowania gamma zapewnia bardziej precyzyjny pomiar rozkładu 
gęstości aktywności, poprzez cechę pozycjoczułości detekcji jak również ułatwia przeszukiwanie pola 
operacyjnego poprzez wizualizację danych w postaci kolorowej, planarnej mapy przypominającej rozkład 
znacznika w typowym izotopowym badaniu scyntygraficznym.  

W praktyce najważniejsze parametry sond śródoperacyjnych to bezwzględna czułość 
(wydajność), przestrzenna zdolność rozdzielcza oraz energetyczna zdolność rozdzielcza. Optymalna 
sonda powinna charakteryzować się wysoką czułością, niską energetyczną zdolnością rozdzielczą 
(wyrażoną poprzez procentową szerokość połówkową FWHM fotopiku) oraz małą przestrzenną 
zdolnością rozdzielczą (wyrażoną przez szerokość połówkową FWHM funkcji Point Spread Function). 
Jednakże rzadko zdarza się aby sonda posiadała idealne wyżej podane parametry. Wynika to chociażby  
z faktu, że czułość i przestrzenna zdolność rozdzielcza są wielkościami, które silnie zależą od siebie. 
Dlatego, ważne jest optymalne dobranie parametrów, przy pewnym kompromisie, lub jednoznaczne 
określenie warunków zastosowania sondy i podjęcie decyzji, który parametr jest ważniejszy z punktu 
widzenia konkretnego zastosowania. Niektórzy autorzy podkreślają znaczenie przestrzennej 
rozdzielczości sondy jako parametru krytycznego lokalizacji małych lub blisko położonych węzłów 
chłonnych. W przypadku małego nacięcia i tym samym mało dostępnego pola operacyjnego, parametr ten 
odgrywa dużą rolę. Niską czułość można wtedy zrekompensować wydłużeniem czasu akwizycji danych. 
Wykonywaną w przeddzień operacji limfoscyntygrafia uwidacznia położenia węzłów wartowniczych 
wraz ze spływem chłonki, również rekompensując niską czułość sondy. 
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Inaczej jest w przypadku sond używanych do operacji immunoprowadzonych lokalizujących zmiany 
nowotworowe i ich przerzuty. Sondy dedykowane do tych zastosowań powinny charakteryzować się 
wysoką czułością detekcji, aby umożliwić szybkie przeszukanie raczej rozległego pola operacyjnego  
i jednoznacznie zlokalizować zmiany nowotworowe. W tych zastosowaniach ważna jest również 
energetyczna zdolność rozdzielcza, gdyż detekcja zmian głęboko położonych wiąże się z dużym udziałem 
promieniowania rozproszonego (rezultat medium rozpraszającego pomiędzy detektorem a źródłem 
promieniowania) i w obecności promieniotwórczości tła okolicznych tkanek [70-76]. 
 
5.1. Parametry konstrukcyjne sondy półprzewodnikowej 
 

Półprzewodnikowa sonda promieniowania gamma jest kompaktowym, ręcznym narzędziem 
diagnostycznym oferującym wizualne zobrazowanie rozkładu znacznika w polu obrazowania. Jest to 
cecha bardzo cenna, której nie posiadają rutynowo używane klinicznie sondy, które pracują w trybie 
zliczeniowym oferując dodatkowo sygnał dźwiękowy o intensywności odpowiedniej do liczby 
rejestrowanych zliczeń. Sonda półprzewodnikowa stanowi jeden moduł i do działania wymaga jedynie 
zewnętrznego zasilacza oraz komputera. Dodatkowy sygnał dźwiękowy dostosowany częstotliwościwo 
do całkowitej liczby zliczeń zarejestrowanych w detektorze w ciągu jednej sekundy, ułatwia 
przeszukiwanie pola operacyjnego. 

W zrealizowanej koncepcji półprzewodnikowej pozycjoczułej sondy promieniowania gamma 
detektor stanowi kryształ tellurku kadmu (CdTe) o wymiarach 10x10x5 mm. Efektywna powierzchnia 
detektora tworzy pole 10x10 mm. Na krysztale po stronie anodowej, znajduje się 16 elektrod  
o wymiarach 2.2x2.2 mm, powodując, że kryształ działa jak 16 osobnych detektorów. W wyniku 
oddziaływania promieniowania z detektorem kreowane są pary elektron-dziura, które dryfują  
w przeciwnych kierunkach rozdzielone wewnętrznym polem elektrycznym. Zbierane impulsy ładunkowe 
od wytworzonych elektronów, o wartości proporcjonalnej do energii padającego fotonu, zostają 
wzmocnione i zamieniane na impulsy napięciowe w przedwzmacniaczu i wzmacniaczu ładunkowym. 
Następnie poddawane są kształtowaniu i dyskryminacji. Tak przetworzony sygnał napięciowy trafia do 
przeliczników (część cyfrowa) i jako odpowiedni stan logiczny zostaje zarejestrowany. 20 bitowe liczniki 
pozwalają na rejestrację bez przepełnienia w każdym kanale 1 miliona zliczeń. 

Kolimator wykorzystany w sondzie jest ołowiany, równoosiowy, z heksagonalną strukturą 
otworów o średnicy 2 mm, grubości ścianek 0.2 mm i długości 30 mm. Wykonany został na zamówienie, 
przez firmę Nuclear Fields. Pomimo faktu, że sonda jest łatwo rozbieralna i można kolimator odłączyć od 
detektora, sonda stanowi jednak jeden moduł konstrukcyjny. Parametry kolimatora takie jak: grubość, 
wielkość otworów i grubość ścianek zaprojektowane zostały tak aby uzyskać dobrą przestrzenną zdolność 
rozdzielczą sondy oraz relatywnie wysoką czułość. Kolimator o takich parametrach wycina również 
frakcję promieniowania rozproszonego pozwalając na uzyskanie obrazu o dobrej przestrzennej zdolności 
rozdzielczej. 
Sonda posiada własną niskoszumową, przetwornicę wysokiego napięcia firmy Matsusada (model TS-
0.3N). Generuje ona ujemne napięcie polaryzujące detektor – 130V, umożliwiające zbieranie elektronów.  
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Parametry zewnętrzne tejże sondy: długość: 21.5 cm, średnica głowicy części detektorowej: 30 
mm, średnica rękojeści: 36 mm, waga wraz z kolimatorem: 400 g. Zdjęcia sondy przedstawione zostały 
na rysunkach 5.1. 

 

 
 

    
 

               
 

Rys. 5.1. Prototyp półprzewodnikowej sondy promieniowania gamma 

 
Obudowa sondy została tak zaprojektowana, aby do minimum ograniczyć detekcję 

promieniowania z innych kierunków (promieniowania rozproszonego) i źródeł (promieniowanie tła). 
Realizowane jest to poprzez grube ściany obudowy – 1.5 mm wykonanej z niklowanego mosiądzu oraz 
dodatkowy ołowiowy pierścień ochronny wokół detektora o grubości 2 mm.. Takie dodatkowe, boczne 
ekranowanie nie ogranicza czułości aktywnej części sondy a pozwala zabezpieczyć detektor przez 
promieniowaniem tła, np.: z innych węzłów chłonnych, bądź z miejsca (lub miejsc) injekcji, które 
gromadzi około 90% podanej aktywności. Frakcja promieniowania rozproszonego pochodząca z tego 
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źródła promieniowania, mogłaby znacznie pogarszać parametry detekcji węzłów wartowniczych. Dlatego 
szczególnie w przypadku takiego śródoperacyjnego zastosowania sondy, ekranowanie boczne jest 
niezwykle istotne. Warto zaznaczyć, że 1.5 mm ołowiu absorbuje 95% padającego promieniowania 
gamma o energii 140 keV. Dodatkowe, boczne ekranowanie powoduje w rezultacie większy ciężar sondy 
jednakże przynosi znacznie większe korzyści detekcyjne. Obudowa sondy zgodnie musi spełniać również 
podstawowe funkcje zabezpieczenia elementów składowych: czyli detektora, elektroniki odczytu oraz 
przetwornicy wysokiego napięcia. Solidna, obudowa powinna chronić te elementy w przypadku np.: 
uderzenia twardym przedmiotem. Jednak ostrożność przy użytkowaniu i przechowywaniu jest sprawą 
oczywistą. Uważać należy aby nie spowodować jej upadku, co ze może spowodować uszkodzenie 
detektora bądź elementów elektroniki sondy. Obudowa sondy od strony frontowej jest szczelna, brzegi jej 
są zaookrąglone i wygładzone, tak aby nie powodować uszkodzenia materiału, który podczas operacji 
będzie odpowiedzialny za sterylność sondy. Kształt obudowy sondy wymuszony został poprzez elementy 
elektroniki toru detekcji. Zachowanie osiowego kształtu obudowy czyli osiowości obudowy względem 
osi detektora zapewnia łatwą identyfikację kierunku widzenia detektora i tym samym łatwego 
przeszukiwania pola operacyjnego. Sondy kątowe, w przypadku których detektor wraz z kolimatorem 
znajdują się pod pewnym kątem w stosunku do obudowy (rękojeści sondy) oferują większe pole 
manewru w obszarze niewielkiego nacięcia podczas operacji, lecz utrudniają określenie kierunku 
widzenia sondy, a tym samym odnalezienie położenia, w którym rejestrowana jest maksymalna liczba 
zliczeń. Poza tym sondy te często są małymi sondami punktowymi o jednym detektorze, które nie dają 
możliwości wizualnej prezentacji obrazu. W sondzie o zachowanej osiowości detektora i obudowy łatwe 
jest odszukanie maksimum czułości poprzez ustawienie sondy w osi widzenia detektora. 

 

 

 
Rys. 5.2. Obudowa sondy - projekt konstrukcyjny wraz z wymiarami podanymi w [mm] 
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5.2. Czułość sondy półprzewodnikowej 
 

Czułość (wydajność) sondy podawana jest w liczbie zliczeń rejestrowanych przez sondę na 
jednostkę aktywności źródła promieniowania. Jest to tak zwana czułość absolutna (całkowita) sondy. 
Zależy ona silnie od geometrii źródło-sonda oraz od medium, w którym wykonywane są pomiary 
(powietrze, woda, tkanka). Jak było już to wspomniane w rozdziale... na całkowitą czułość sondy mają 
wpływ: czułość geometryczna oraz związana z własnościami detektora promieniowania gamma – czułość 
wewnętrzna. Czułość geometryczna jest frakcją promieniowania emitowanego ze źródła docierającego do 
detektora. Jest ona wprost proporcjonalna do aktywnej powierzchni detektora i dla źródła punktowego, 
odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy źródłem promieniowania i sondą. Dla 
detektora z kolimatorem, geometryczna czułość jest odwrotnie proporcjonalna do grubości kolimatora. 
Zależy również od średnicy jego otworów. Wydajność (czułość) wewnętrzna jest to frakcja 
promieniowania docierającego do detektora, która jest w nim absorbowana. Wydajność ta jest 
proporcjonalna do grubości detektora, efektywnej liczby atomowej i gęstości. Zmniejsza się natomiast 
wraz ze wzrostem energii fotonów. Czułość sondy można poprawiać poprzez np.: zwiększenie rozmiaru 
czynnej powierzchni detektora, co powoduje większą absorbcję padającego promieniowania  
i w rezultacie poprawę czułości wewnętrznej. Jednak powiększa się tym samym rozmiar sondy, który do 
zastosowań śródoperacyjnych powinien być możliwie ograniczony. Stąd kompromis powinien być 
podyktowany zewnętrznymi rozmiarami sondy jakie są konieczne do zachowania jej własności  
i użyteczności w polu operacyjnym. Pamiętać należy również, że zależy nam na czułości aktywnej części 
detektora (od frontu sondy), natomiast promieniowanie z kierunków innych niż równoległe do osi sondy 
od jej powierzchni czołowej, powinno być absorbowane w ściankach bocznych oraz dodatkowym ekranie 
wokół detektora. Bezwzględna czułość może rosnąć również wraz z poszerzeniem okna energetycznego 
(ustaleniem niższych progów dyskryminacji energetycznej sygnału) lecz wiąże się to z detekcją frakcji 
promieniowania rozproszonego. W rezultacie powoduje degradację przestrzennej zdolności rozdzielczej 
oraz pogarsza kontrast obrazu. 

Czułość sondy śródoperacyjnej powinna być możliwie jak największa. W przypadku zastosowań 
w lokalizacji węzłów wartowniczych jest to szczególnie istotne, gdyż węzły te gromadzą zaledwie od 
0.1% do 3% aktywności podanej pacjentowi. Procent ten może się zmieniać w zależności od protokołu 
przeprowadzania operacji, czyli interwału czasowego pomiędzy iniekcją a rozpoczęciem operacji. 
Jednakże jest to zaledwie kilka procent aktywności początkowej a węzły chłonne mogą dodatkowo mieć 
głębszą lokalizację i być ukryte pod grubą warstwą tkanki. Dodatkowo ich lokalizację utrudnia 
aktywność promieniotwórcza tła (okolicznych tkanek). Fakty te tłumaczą konieczność walki o poprawę 
tego parametru detekcji. Również w przypadku lokalizacji zmian nowotworowych i przerzutów,  
w znakowaniu tych zmian znakowanymi przeciwciałami, czułość jest niezwykle istotna. Po pierwsze ze 
względu na rozmiar zmian nowotworowych, a zwłaszcza przerzutów, które często są bardzo małe i co się 
z tym wiąże gromadzą niewielkie ilości znakowanego radiofarmaceutyku. Drugi powód wynika  
z procedury operacyjnej, gdyż chirurg w ciągu ograniczonego czasu musi przeglądnąć duże pole 
operacyjne w celu precyzyjnej i jednoznacznej lokalizacji zmiany nowotworowej. Duża czułość w tym 
przypadku implikuje powodzenie całej procedury. Ze względu na promieniowanie rozproszone 
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pogarszające kontrast obrazu oraz na promieniowanie tła (okolicznych tkanek) czułość jest niezbędna do 
rozróżnienia aktywności zgromadzonej w obszarze zainteresowania. 

Pomiary czułości sondy półprzewodnikowej przeprowadzone zostały z użyciem źródła 
promieniowania - metastabilnego izotopu technetu 99m, czyli izotopu, który stosowany będzie docelowo 
w znakowaniu węzłów wartowniczych. Czułość sondy określona została na podstawie pomiarów dla 
różnych aktywności źródeł promieniotwórczych o różnych wymiarach w funkcji odległości sonda-źródło. 
Węzły chłonne, o różnych rozmiarach imitowane były przez walce o wysokości 6 mm i średnicy: 10 mm, 
7 mm oraz 3 mm. Wielkości te dobrane zostały tak aby odzwierciedlać prawdopodobne średnice węzłów 
chłonnych, i również mając na względzie małą powierzchnię detektora sondy. Pomiary wykonane zostały 
oddzielnie dla każdego z tych walców. Geometria tych pomiarów przedstawiona została poglądowo na 
rysunku (sonda).  

         
 

Rys. 5.2. Poglądowe przedstawienie geometrii pomiarów czułości sondy 

 
Sonda zamocowana była na statywie, który umożliwiał jej przesuw w kierunku pionowym. Na statywie 
znajdowała się podziałka centymetrowa do odczytu położenia sondy, czyli jej odległości od źródła 
promieniowania. Oś sondy znajdowała się w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny źródeł 
aktywności. Podczas pomiarów zadbano, aby promieniowanie z innych źródeł nie zakłócało zbieranie 
danych. Ze względu na użycie w pomiarach izotopu technetu 99m o połowicznym czasie rozpadu 6 h, 
przy opracowaniu danych zastosowano korekcję aktywności, zgodnie z prawem rozpadu 
promieniotwórczego. Wszystkie przygotowania do pomiarów z użyciem znacznika promieniotwórczego 
oraz wykonanie pomiarów przeprowadzone zostało zgodnie z normami ochrony radiologicznej. 
Stanowisko do pomiarów osłonięte zostało cegłami ołowianymi. Od strony frontu, gdzie istotny była 
kontrola wizualna pomiaru umieszczona została szyba ołowiowa. Dla pomiarów z dużą aktywnością 
źródło zawsze znajdowało się w pojemniku ołowiowym o grubych ściankach.  
Aktywności wstrzykiwane do fantomu oznaczane były na krótko przed pomiarami. Niedokładność 
aktywności, jaką przyjmujemy za zgromadzoną w pojedynczym walcu może wynikać z faktu, pozostania 
pojedynczych kropel roztworu w strzykawce oraz niedokładnością samego przyrządu do odczytu 
aktywności, gdyż czynnik korekcji aktywności zawsze był uwzględniany w pomiarach. 
Warto podkreślić, że wszystkie uzyskane wyniki są wynikami bez uwzględniania macierzy korekcji, czyli 
czynnika wynikającego z różnej wydajności pixeli detektora. Czułości uzyskane w pomiarach  
i przedstawione w funkcji odległości sondy od źródeł promieniowania wynikają z rzeczywistej liczby 
zliczeń zarejestrowanych w detektorze, czyli w jego 16-tu pixelach. 
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Rysunki 5.3. przedstawiają porównanie czułości sondy w powietrzu i w obecności medium 
(pleksiglasu) pomiędzy sondą a źródłem, dla trzech wymiarów źródła aktywności. Czułość, czyli liczba 
zliczeń rejestrowana przez detektor na jednostkę aktywności źródła - 1MBq, Pleksiglas podobnie jak 
woda posiada własności, które odzwierciedlają własności tkanki miękkiej. Stąd pomiary czułości  
w funkcji grubości przekładek pleksiglasowych imitujących tkankę, obrazują spadek czułości czyli tym 
samym jaka jest absorbcja promieniowania technetu w tkankach miękkich. Na podstawie tych wykresów 
możemy określić jaka jest grubość (warstwa) półchłonna tego medium – HVL (Half-Value Layer), czyli 
taka, która osłabia do połowy padające na nią promieniowanie gamma technetu 99m o energii 140 keV.  
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Rys. 5.3. Czułość sondy w funkcji odległości sondy od źródła w powietrzu i plexiglasie dla źródła o średnicy  
10 mm, wraz z zaznaczoną warstwą półchłonną pleksiglasu wyznaczoną doświadczalnie  

 
Rysunki 5.3. przedstawiają porównanie czułości sondy w powietrzu i w obecności medium (pleksiglasu) 
dla źródła o średnicy 10 mm czyli porównywalnego z rozmiarem detektora.  
Przeprowadzone pomiary pozwoliły na określenie absolutnej czułości sondy w funkcji odległości od 
relatywnie dużego - porównywalnego do wymiarów sondy źródła promieniowania. Zmniejsza się ona 
wraz z odległością od źródła, a zauważyć można, że funkcja opisująca tą zależność jest w przybliżeniu 
funkcją liniową. Ze względu na rozmiar źródła promieniowania względem wielkości detektora nie 
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należało się spodziewać funkcji 1/r2, która jest prawdziwa jedynie dla źródeł punktowych. Również 
odległość sondy od źródła istotna była w pomiarach jedynie do niewielkich wartości, gdyż w 
rzeczywistości sonda jest umieszczana maksymalnie blisko zainteresowanego obszaru tkanki.  

Czułość jaką uzyskuje sonda, szczególnie dla niewielkich jej odległości od źródła jest 
satysfakcjonująca w aspekcie pomiarów jej docelowego zastosowania. Należy zwrócić uwagę, że jest to 
wartość zarejestrowana przez detektor w ciągu jednej sekundy, a tryb pracy sondy umożliwia również 
odczyt liczby zliczeń sumowanych przez pięć sekund. Gdy aktywność skumulowana w węźle jest 
niewielka, np.: od kilkudziesięciu do kilkuset kBq, wtedy powinno się brać pod uwagę zliczenia 
pięciosekundowe. Procedura wydłużania czasu akwizycji przy śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 
chłonnych jest stosowana często gdyż operacje te nie wymagają przeszukiwania dużych pól operacyjnych 
i czas trwania operacji nie jest tu newralgiczny. 

Dane z rysunków 5.3 wskazują, że grubością półchłonną plexiglasu, czyli taką która absorbuje 
połowę padającego na nią promieniowania technetu 99m o energii 140 keV, jest warstwa około 3.5 
centymetrowa. Czyli spodziewać można się, że taka grubość tkanki oddzielająca węzeł wartowniczy od 
sondy spowoduje spadek czułości pomiaru o połowę. Takie głębokie położenie węzłów chłonnych 
dotyczy zwłaszcza węzłów wewnątrz-sutkowych. Dla takiego głębokiego położenia węzłów należałoby 
wydłużyć czas akwizycji aby poprawić czułość. 
Na wykresach 5.4 przedstawione zostały czułości sondy w powietrzu i medium absorbującym dla źródła 
o mniejszej średnicy – 7mm. 
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Rys. 5.4. Czułość sondy w funkcji odległości sondy od źródła w powietrzu i plexiglasie dla źródła o średnicy 7 mm 

 
Wielkość a dokładnie średnica źródła – 10 mm jest prawdopodobną, rzeczywistą średnicą węzłów 

chłonnych, dlatego określona została czułość dla takiego rozmiaru źródła, jednak ze względu na 
ograniczony rozmiar detektora następne pomiary wykonane zostały dla źródeł o średnicy mniejszej. 
Dla źródła o średnicy 7mm, zależność czułości od odległości sonda-źródło również w przybliżeniu jest 
zależnością liniową. Wartość czułości sondy dla źródła w najbliższym położeniu sondy od źródła  
w powietrzu wynosi 135 zl./s od 1 MBq aktywności. Z wykresu 5.4. odczytana została warstwa 
półchłonna pleksiglasu i podobnie jak w przypadku źródła o średnicy 10 mm, wynosi ona około 3.5 cm.  

Dla źródła o średnicy 3 mm zależność czułości od odległości sonda-źródło ta ma nieco inny 
przebieg niż w przypadku źródeł 10 mm i 7 mm, bliższy zależności 1/r2 niż zależności liniowej. Wynika 
to z faktu wielkości źródła w porównaniu do wielkości detektora. Można by przyjąć takie źródło jako 
bliskie punktowemu, stąd zależność czułości od odległości sonda-źródło układa się w funkcję  
w przypominającą 1/r2.  
Pomiary czułości dla tego źródła wykonane zostały również w funkcji grubości pleksiglasu, jednak 
jedynie dla trzech grubości: 0.6 cm, 1.2 cm oraz 1.8 cm. Stąd z wykresu tego nie da się określić warstwy 
półchłonnej pleksiglasu. Można określić jaką część promieniowania padającego na te poszczególne 
grubości medium ona obsorbuje i jest to odpowiednio: 7%, 16%, 26%. Takiej absorbcji dla danej 
grubości tkanki miękkiej należy się spodziewać. 
Warto zaznaczyć, że uzyskane doświadczalnie warstwy półchłonne dla pleksiglasu i energii 
promieniowania gamma 140 keV, są zgodne z prawem osłabienia promieniowania dla tego materiału, co 
potwierdza prawidłową pracę prototypu sondy oraz rzetelne wykonanie pomiarów. 
 
 

 75



 Grubość absorbenta [cm]

0 1 2 3 4 5 6

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

7

 

 
C

zu
ło
ść

 s
on

dy
 [l

.z
l./

s/
M

B
q]

Odległość sonda-źródło [cm]

Czulość sondy w funkcji odległości sonda-źródło
dla źródła o fi 3 mm

  
0 1 2 3 4 5 6 7

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145
0 2 4 6 8 10

 powietrze
 absorbent

 

C
zu
ło
ść

 s
on

dy
 [l

.z
l/s

/M
B

q]

Odleglość sonda-źródło [cm]     
Rys. 5.5. Czułość sondy w funkcji odległości sondy od źródła w powietrzu i plexiglasie dla źródła o średnicy 3 mm 

 

Wszystkie przedstawione na rys. 5.3, 5.4, 5.5 wyniki pomiarów wykonywane były z użyciem sondy wraz 
z kolimatorem. Poniżej przedstawiona zostały wyniki pomiarów czułości sondy bez kolimacji, w funkcji 
odległości od źródła promieniowania, przeliczone na 1 MBq aktywności źródła. Do pomiarów tych użyto 
źródła o aktywności 35 MBq, o średnicy większej od średnicy sondy. Źródło było płaskie w postaci 
roztworu technetu umieszczonego w menzurce. Średnica menzurki wynosiła 41 mm.  
Przy zachowaniu tej samej geometrii pomiarowej i tym samym źródle promieniowania, przeprowadzono 
pomiar czułości sondy z zamontowanych kolimatorem. Wyniki tych pomiarów przedstawione zostały na 
rysunku 5.6. 
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Rys. 5.6. Czułość sondy bez kolimatora oraz z kolimatorem dla tego samego źródła promieniowania i tej samej 
geometrii pomiaru 

 
Porównanie czułości sondy bez kolimacji 2200 zl./s/MBq i czułości sondy z kolimatorem pokazuje że 
kolimator przepuszcza maksymalnie kilka procent padającego promieniowania. Dla odległości bliskich, 
dla których kąt transmisji (przepuszczalności) dla fotonów jest niewielki, kolimator przepuszcza tylko 
fotony o torze równoległym do osi kolimatora. I stąd dla tych odległości stosunek liczby fotonów 
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zarejestrowanych przez sondę z kolimatorem do liczby fotonów zarejestrowanych przez sondę bez 
kolimacji, wyrażony w procentach wynosi od 1.6% dla odległości sonda-źródło 0.5cm, 1.9% dla 1cm, 
2.2% dla 2cm, 2.7% dla 3cm. Dla pól dalekich, czyli większych odległości sondy od źródła czynnik ten 
rośnie i dla odległości 14cm wynosi 11%. Wiąże się to z większym polem widzenia kolimatora, czyli 
większym kątem przepuszczalności padających fotonów, które stwarzają nadmiar „informacji” gdyż 
pomimo, że pochodzą z jednego miejsca źródła mogą trafiać do różnych otworów kolimatora i do 
różnych pixeli detektora. Oczywiście dotyczy to fotonów rozproszonych pod kątami, które przepuszcza 
kolimator dla danej odległości od źródła.  
Pomiary te przeprowadzone zostały dla takiej samej geometrii i takiego samego źródła. Jest to istotne, 
aby wyniki były wiarygodne. W związku, z tym że źródło promieniowania było dużo większe od 
rozmiarów detektora, duża część promieniowania z aktywności początkowej nie mogła zostać 
zarejestrowana przez detektor. Nie należy czułości uzyskanej w tych pomiarach porównywać z czułością 
sondy z kolimatorem uzyskaną dla innej geometrii źródła-detektor np.: dla źródła punktowego gdyż różna 
geometria źródło-detektor implikuje różną geometryczną wydajność detektora. W rezultacie nie można 
też bezpośrednio porównać świetlności kolimatora oszacowanej teoretycznie w rozdziale 4.1.3 dla źródła 
punktowego i tej uzyskanej doświadczalnie. 
 

Na wydajność, czyli czułość sondy, jak już to zostało powiedziane w tym rozdziale, ma wpływ 
wydajność detektora, który w sondzie półprzewodnikowej stanowi matryca 16 pixeli. Pixele te 
charakteryzują się różną wydajnością detekcji promieniowania. Kilka serii pomiarów pozwoliło ustalić 
wydajności poszczególnych segmentów detektora i dobrać macierz korekcji tak, aby zapewnić 
jednorodność obrazu. Pomiary wydajności pixeli wymagały użycia płaskiego i jednorodnego źródła 
promieniowania. Zrealizowane zostało to, poprzez wykorzystanie roztworu technetu o objętości kilku cm3 
przelanej do menzurki o płaskim dnie a następnie ustawienie sondy, tak aby jej oś znajdowała się  
w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny roztworu. Pomiary wykonywane były kilkukrotnie, dla 
różnej odległości, dla 30 kroków pomiarowych. Liczby zliczeń w poszczególnych pixelach uśredniane 
były do 1 sekundy. Procentową wydajność poszczególnych pixeli w odniesieniu do pixela o największej 
czułości przeliczono na współczynniki macierzy korekcji, tak aby ujednolicić wydajność całego detektora 
(rys. 5.7.)  
 

                    
 

Rys. 5.7. Mapa procentowej wydajności (czułości) pojedynczych pixel oraz odpowiadająca jej mapa 
współczynników korekcji  
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Różna wydajność pixeli może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich może być taka cecha produkcyjna 
kryształu tellurku kadmu. Duży wpływ mogą mieć też cechy konstrukcyjno-wykonawcze takie jak: 
elektryczne połączenie detektora z elektroniką odczytu, kontakt elektryczny części katodowej detektora  
z metalizowaną płytką podłączoną do wysokiego napięcia. Pixele pokryte od strony anodowej 
metalizowaną powłoką, łączone były przewodami z elektroniką odczytu sygnału. Realizowane było to 
poprzez użycie kleju przewodzącego prąd a różna grubość i rozległość takiej kropli kleju w obrębie 
pixela, czy też pęknięcie tej warstwy kleju może powodować różnice w wydajności pomiędzy pixelami. 
Wielokrotne manipulacje przy krysztale, niestety nie do uniknięcia przy pomiarach jeszcze przed 
zamknięciem sondy w obudowie, narażały kryształ na tego typu potencjalne uszkodzenia.  
Macierz korekcji została uwzględniona w programie do wizualizacji wyników pomiarowych. Każda 
mapa obrazująca liczby zliczeń zarejestrowane w poszczególnych pixelach jest przemnażana przez 
macierz korekcji. Procedura ta zapewnia jednorodność obrazu i poprawia wiarygodność rzeczywistego 
rozkładu aktywności znacznika promieniotwórczego. 
 
 
5.3. Rozdzielczość przestrzenna sondy półprzewodnikowej 

 
Rozdzielczość przestrzenna sond wykorzystywanych do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 

wartowniczych czy zmian nowotworowych jest parametrem krytycznym detekcji. Odzwierciedla 
zdolność sondy do określenia położenia źródła promieniowania. Pomiary przestrzennej zdolności 
przestrzennej przeprowadzać można na różne sposoby. Jeden z nich opiera się na pomiarach funkcji 
liniowego rozrzutu (Point Spread Function). Mierząc liczbę zliczeń w funkcji bocznego położenia sondy 
(jej głównej osi) względem punktowego źródła promieniowania, w powietrzu, uzyskamy wspomnianą 
funkcję PSF, jak na rys. 5.8. Przestrzenną zdolność rozdzielczą można wtedy zdefiniować na podstawie 
tejże funkcji, jako szerokość połówkową w połowie maksimum liczby zliczeń, czyli jako szerokość 
połówkową funkcji PSF, wyrażoną w milimetrach. Parametr ten silnie zależy również od odległości 
sonda - źródło promieniowania. Wynika to głównie z faktu zależności pola widzenia sondy od odległości. 
Im większa odległość sondy od źródła promieniowania tym większe pole widzenia detektora (i sondy)  
i gorsza przestrzenna zdolność rozdzielcza. W medium gęstszym od powietrza degradacja przestrzennej 
zdolności rozdzielczej jest większa ze względu na zjawisko rozpraszania. 

Użycie kolimatora powoduje zawężenie pola widzenia sondy do obszaru leżącego bezpośrednio 
przed kolimatorem, poprawiając przestrzenną zdolność rozdzielczą sondy. W sondzie półprzewodnikowej 
kolimator dobrany został tak aby przestrzenna zdolność rozdzielcza była dobra. Funkcję PSF można 
również przypisać pojedynczym pixelom, które stanowią niejako osobne detektory. 
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Rys. 5.8. Funkcja punktowego rozrzutu (PSF) i geometria jej pomiaru  

 
Pomiary FOV (field of view) dla pojedynczych pixeli przeprowadzone zostały przy użyciu źródła 

99mTc o aktywności 40 MBq. Na źródle w postaci rozlanego w menzurce roztworu zastosowano kolimację 
równoosiową, o średnicy otworu 2 mm, czyli bliskiej wymiarowi pojedynczego pixela. Kolimacja ta 
spowodowała, że uzyskane zostały obrazy pola widzenia dla pojedynczych pixeli. Źródło umieszczone 
zostało w odległości 13 cm od sondy, która była zamocowana na statywie w stałej się pozycji. Położenie 
źródła zmieniane było co 2 mm, zarówno w kierunku x jak i y, obejmując w rezultacie pole widzenia 
sondy 18 mm x 16 mm. Uzyskane dane pomiarowe ze 110 pozycji wzajemnego położenia źródło-sonda 
pozwoliły na stworzenie obrazów pola widzenia pojedynczego pixela, w zadanej odległości 
13 cm od źródła promieniowania. Pomiary pozwoliły określić funkcję PSF dla pojedynczych pixeli a tym 
samym ich przestrzenną zdolność rozdzielczą jak również potwierdziły pozycjoczułość detekcji  
i zbieranie sygnału w poszczególnych pixelach. 
 

  
Rys. 5.9. Geometria pomiaru pola widzenia pojedynczych pixeli 

 
Pole widzenia w odległości 13 cm od źródła i kolimacji osiowej o średnicy 2 mm dla pojedynczych pixeli 
przedstawiają rysunki 5.10. 
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Rys. 5.10. Obszar pola widzenia dla pojedynczych pixeli detektora dla kolimacji równoosiowej o średnicy 2mm  
w odległości 13 cm od źródła aktywności 
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Rys. 5.11. Sumaryczny obraz pola widzenia źródła (dla kolimacji równoosiowej o średnicy 2 mm i odległości od 
sondy 13 cm) dla wszystkich 16 pixeli detektora, liczba zliczeń w pixelach znormalizowana została do 1 ze względu 
na różnice w wydajności poszczególnych pixeli 
 
Dla pełnego przedstawienia przestrzennej zdolności rozdzielczej z uzyskanych danych pomiarowych 
wykreślone zostały funkcję PSF przedstawione na rysunkach o wspólnym numerze 5.12, zamieszczone 
poniżej. 
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Rys. 5.12. Funkcje PSF dla pojedynczych pixeli wraz z zaznaczoną szerokością połówkową obrazującą przestrzenną 
zdolność rozdzielczą pojedynczego pixela. Funkcje uzyskano dla odległości źródło-detektor: 13 cm i kolimacji 
równoosiowej o średnicy 2mm. 
 
Jak wynika z wykresów przedstawiających funkcję punktowego rozrzutu PSF (Point Spread Function) 
szerokość połówkowa krzywej czyli FWMH, która określa przestrzenną zdolność rozdzielczą, prawie dla 
wszystkich pixeli wynosi średnio 8 mm. Wartość ta przypada na odległość 13 cm pomiędzy sondą  
a źródłem promieniowania. 
Funkcję tą określono również dla całej sondy, dla różnych odległości sonda-źródło. Należy najpierw 
założyć, że źródło o średnicy 2 mm, będziemy umownie traktować jako punktowe. Pomiary 
przeprowadzono dla źródła promieniowania o średnicy 2 mm i aktywności 0.5 MBq. Sonda zamocowana 
była na statywie, z możliwością przesuwania w kierunku pionowych. Pozycja wyjściowa sondy 
ustawiona została centralnie w stosunku do źródła promieniowania. Następnie źródło promieniowania 
przesuwane było co 1 mm w prawo aż do zaniku liczby zliczeń rejestrowanych w detektorze i następnie 
co 1 mm w lewo. Dane takie uzyskano dla 4 odległości sonda-źródło: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm. Należy 
wytłumaczyć dlaczego nie użyto w pomiarach źródła punktowego. Możnaby założyć, że źródłem takim 
byłby walec o średnicy 1 mm, jednakże trudne do wykonania było uzyskanie aktywności, dla tak 
niewielkiej objętości, która byłaby z punktu widzenia statystyki liczby zliczeń wystarczająca do 
formułowania ważnych wniosków o badanym parametrze detekcji. Próby takie wiązały się koniecznością 
uzyskania wysokich koncentracji roztworu izotopu, a przy tak niewielkich objętościach każda pozostałość 
(kropla) np.: w strzykawce czy igle powodowałaby zmianę aktywności pierwotnej źródła. Pojawiały się 
również trudności techniczne w precyzyjnym zapełnieniu objętości bez przedostawania się powietrza. 
Stąd przeprowadzone pomiary przeprowadzono z użyciem źródła o większej średnicy – 2 mm, co 
uwidoczniło się poszerzeniem uzyskanych krzywych PSF, które przedstawione zostały na rysunku 5.13. 
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Rys. 5.13. Funkcja PSF sondy uzyskana dla źródła o średnicy 2mm dla odległości źródło-sonda od 1-4 cm z 
wyznaczonymi szerokościami połówkowymi (przestrzenną zdolnością rozdzielczą sondy)  

 
Na wykresach zaznaczono FWHM czyli szerokość połówkową przedstawiającą przestrzenną zdolność 
rozdzielczą sondy. Rośnie ona wraz z odległością sondy od źródła promieniowania. Dla odległości 1 cm 
wynosi 7.5 mm, dla 2 cm – 8.8 mm, 3 cm – 11.5 mm, 4cm – 12 mm. W porównaniu do wyników 
uzyskanych dla pojedynczych pixeli w odległości 13 cm, wielkość ta wydaje się być nieatrakcyjna. 
Pamiętać należy jednak o tym, że dla bliskich odległości istotna jest geometria źródła względem 
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detektora. Rozmiar źródła, który przyjęliśmy za punktowy w rzeczywistości stanowi (jego średnica) 
stanowi 1/5 wymiaru detektora. Stąd dla bliskich odległości rozmiar źródła będzie miał większe 
znaczenie, co można zauważyć na rysunku 5.13. Maksimum krzywych PSF jest dosyć szerokie, a nie 
ostre jak w przypadku źródła punktowego. Stąd przestrzenna zdolność rozdzielcza określona przy 
pomocy szerokości połówkowej krzywej PSF, jest wielkością większą niż w rzeczywistości. 
Poniżej przedstawione zostały wyniki obrazowania dwóch źródeł o średnicy 2mm umieszczonych  
w odległości 2mm od siebie, zarejestrowanych dla dwucentymetrowej odległości sondy od źródła.  
Odległość pomiędzy środkami tych źródeł wynosiła więc 4 mm. 
 

   

 
Rys. 5.14. Obraz sondy dwóch źródeł promieniowania o średnicy 2mm (każde o aktywności około 0.25 MBq) w 
odległości 2 mm od siebie, dla odległości sonda-źródło 2 cm 
 
Sonda „widzi” oba źródła promieniowania osobno. Ze względu na niewielką aktywność roztworu jaka 
została umieszczona w otworach, walcach o wymiarach 2mm średnicy i 6mm wysokości, liczba zliczeń 
rejestrowana w sondzie jest niewielka, lecz wyraźnie widać dwa źródła. Takie doświadczalne 
sprawdzenie przestrzennej zdolności rozdzielczej pozwala bezpośrednio przekonać się o zaletach 
pixelowego detektora oraz dobrze dobranego kolimatora. Chociaż w praktyce w lokalizacji 
wartowniczych węzłów chłonnych ich wymiary będą większe niż 2 mm, to możliwości rozróżnienia 
dwóch blisko siebie leżących źródeł będą przydatne. 
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Przy pomiarach czułości sondy oraz jej przestrzennej zdolności rozdzielczej uzyskano serię 
obrazów z pola widzenia sondy, dla źródeł aktywności o różnej zróżnicowanej średnicy.  
Źródło o średnicy 3 mm widziane jest przez sondę tak jak na rysunku 5.15. W zależności od odległości 
zmienia się pole widzenia sondy. Dla źródeł w bliskiej odległości od sondy, obraz jest bardziej 
rzeczywisty, tzn. rozmiary źródła są bliższe prawdziwym wymiarom. Wynika to z dobrej kolimacji oraz 
własności pixelowych detektora. Im dalej sonda znajduje się od źródła tym efekt rozmycia się rozmiarów 
źródła jest większy, wiąże się to z efektem większego kąta akceptacji kolimatora, czyli również z pewną 
frakcją promieniowania rozproszonego przechodzącego przez kolimator. Fotony ze źródła znajdującego 
się w polu bliskim sondy przechodzą przez jeden otwór kolimatora, podczas gdy w odległości dalszej 
(pole dalekie) mają szanse przejść przez sąsiadujące otwory kolimatora (większy kąt akceptacji 
kolimatora i tym samym większy kąt akceptacji pojedynczego otworu kolimatora). Można tu mówić  
o „nadmiarze informacji” co w rezultacie prowadzi do rozmycia obrazu i pogorszeniu przestrzennej 
zdolności rozdzielczej wraz ze wzrostem odległości sonda-źródło. Efekty tu omawiane związane są z 
głównie z geometryczną skutecznością kolimatora i obrazowo przedstawione zostały w rozdziale 
4.1.1.(rys.4.2.). Dla pola dalekiego, czyli dla większej odległości sonda-źródło niż około 1,5-3cm 
rozdzielczość przestrzenna jest uzależniona od geometrii kolimatora bardziej niż od rozmiarów pixela 
detektora. Dla pół bliskich pole widzenia detektora i przestrzenna zdolność rozdzielcza zależą głównie od 
rozmiaru pixela. 
 

      
0.5 cm                                                                              1.5cm  

       
2.5 cm                                                                          3.5cm 
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4.5cm                                                                         5.5cm 

 
6.5cm 

 
Rys. 5.15. Obraz z pola widzenia sondy dla źródła o średnicy 3 mm dla odległości sonda-źródło: 0.5-6.5 cm 

 
Na podstawie wyników uzyskanych w tej serii pomiarów oszacowano szerokość połówkową procentową 
(przestrzenną zdolność rozdzielczą) w stosunku do wymiaru poprzecznego detektora (10 mm). Wykres tej 
wielkości w funkcji odległości sonda-źródło przedstawiony został na rys. 5.16. Widoczny jest szybki 
spadek przestrzennej zdolności rozdzielczej w miarę wzrostu odległości od 0.5 cm do 5 cm. Dla 
odległości większych kąt akceptacji kolimatora jest wystarczający aby obraz źródła obejmował całe pole 
widzenia sondy, dając w rezultacie rozdzielczość przestrzenną równą wymiarowi detektora. 
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Rys. 5.16. Procentowa szerokość połówkowa dla źródła o średnicy 3 mm w funkcji odległości źródło-sonda 
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Dla źródeł o średnicy dużej (porównywalnej rozmiarami do rozmiarów detektora) dla pól bliskich, czyli 
dla odległości mniejszej od długości kolimatora, sonda ma pole widzenia ograniczone rozmiarem 
detektora. Dla odległości dalszej od takiego źródła, np. o średnicy 7 mm, pole widzenia zwiększa się co 
wyraźnie widać na rysunkach oznaczonych 5.17. 

 

      
0.3cm                                                                   1.3cm 

       
2.3cm                                                                      3.3cm 

     
4.3cm                                                                           5.3cm 
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6.3cm                                                                           7.3cm 

 
8.3cm 

 
Rys. 5.17. Pole widzenia sondy dla źródła o średnicy 7 mm dla różnych odległości sondy od źródła 

 
Obrazy uzyskane w pomiarach z materiałem osłabiającym promieniowanie gamma, czyli pleksiglasem 
umieszczonym pomiędzy sondą a źródłem (rys.5.18) oprócz zauważalnego spadku liczby zliczeń, 
wynikającej z prawa osłabienia promieniowania, charakteryzują się rozmyciem obrazu będącego 
rezultatem większej frakcji promieniowania rozproszonego w tym medium. 
 

            
1cm                                                                                     2cm 
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3cm                                                                                    4cm 

 
5cm 

 

Rys. 5.18. Obraz źródła o średnicy 7 mm w funkcji grubości medium osłabiającego promieniowanie – pleksiglasu, 
od 1-5 cm 

 
Dla źródeł źródeł wymiarach porównywalnych z wymiarami detektora, jak w przypadku źródła  
o średnicy 10 mm, dla odległości bliskich uzyskane obrazy są bliskie rzeczywistym rozmiarom źródła 
aktywności dzięki dobrej przestrzennej rozdzielczości kolimatora oraz pixelowej strukturze detektora. Dla 
pól dalekich, pole widzenia sondy jest większe, co obserwować można na rysunkach 5.19, podobnie jak 
dla źródła o średnicy 7 mm (rys 5.17.). Obrazy uzyskane dla ośrodka osłabiającego promieniowanie – 
pleksiglasu dla źródła o średnicy 10 mm zamieszczone zostały na rys. 5.20. 
 

                
0.5cm                                                         1.5cm 
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2.5cm                                                                                     3.5cm 

              
4.5cm                                                                                  5.5cm 

              
6.5cm                                                                              7.5cm 
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Rys. 5.19. Obraz źródła o średnicy 7 mm w funkcji grubości odległości sonda-źródło od 1-5 cm w powietrzu 

            
1cm                                                              2cm 

            
3cm                                                              4cm 

 
5cm 

 

Rys.5.20. Obraz źródła o średnicy 10 mm w funkcji grubości medium osłabiającego promieniowanie – pleksiglasu, 
od 1-5 cm 

 

Wszystkie przykładowe obrazy z pola widzenia sondy źródeł aktywności o różnej średnicy uwzględniają 
macierz korekcji współczynników wydajności pixeli detektora. Stąd są to rzeczywiste, niezafałszowane 
mapy rozkładów aktywności źródeł. Mapy te wykonane zostały przy użyciu programu MATLAB 6.5. 
Dzięki programowi generującemu macierz pixeli detektora z danych akwizycyjnych (pliku typu dat), 
uwzględniającemu macierz współczynników korekcji ich wydajności, oraz użyciu funkcji interpolacji, 
możliwe było szybkie otrzymywanie poprawnych obrazów.  
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Docelowe oprogramowanie akwizycji danych pomiarowych zrealizowane w ostatnim etapie realizacji 
pracy doktorskiej omówione zostało w rozdziale 4.2.5. 
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Rozdział 6 

 
 
Oszacowanie narażenia radiacyjnego  pacjenta i personelu 
 
6.1. Podstawowe wielkości dozymetryczne 
 

Izotopy stosowane w medycynie nuklearnej są źródłem różnego rodzaju promieniowania, np.: 
gamma (najczęściej stosowane w diagnostyce - SPECT), pozytonów (diagnostyka PET), oraz cząstek: α , 
protonów, elektronów, neutronów (najczęściej używane w terapii nowotworowej). Energia 
promieniowania (cząstek), zasięg i absorbcja w tkance różnią się znacznie między sobą, dlatego też 
rozkład dawek zaabsorbowanych w tkankach jest specyficzny dla danego izotopu. Natomiast miejsce 
gromadzenia, szybkość usuwania, czyli własności biokinetyczne zależą od własności radiofarmaceutyku. 

W celu oszacowania dawek zaabsorbowanych w ciele pacjenta poddanego procedurze z użyciem 
źródła promieniowania jonizującego (izotopu), należy znać własności promieniowania emitowanego 
przez izotop (czas połowicznego zaniku, rodzaje promieniowania jakie emituje i ich abundancje), 
biokinetykę radiofarmaceutyku a także pewne dodatkowe wielkości, które zostaną omówione w tym 
rozdziale. Metody obliczania dawki zaabsorbowanej przez narządy wewnętrzne pacjenta rozwijane były 
przez wiele lat a patronuje im Komitet MIRD (ang. Medical Internal Radiation Dose Committee) 
Amerykańskiego Związku Medycyny Nuklearnej W wyniku tych działań powstał schemat obliczeń 
medycznego narażenia radiacyjnego, zakładający, że ciało człowieka zawiera organy źródłowe (np.: te  
z największym wychwytem radiofarmaceutyku) i organy tarczowe (czyli te, które są napromieniowane 
przez organy źródłowe). Dla każdej pary organów źródłowych i tarczowych istnieje możliwość obliczenia 
zaabsorbowanej dawki D t← S [Gy] w tarczy pochodzącej od dawki w organie źródłowym. W tym celu 
muszą być znane takie wielkości jak: aktywność skumulowana, stała równoważnej dawki pochłoniętej, 
ułamek energii pochłoniętej w tarczy, masa tarczy, całkowita energia emitowana przez źródło, energia 
zaabsorbowana przez organ tarczowy [1,77,79]. 
Dla większości radiofarmaceutyków znakowanych odpowiednim izotopem, dawki pochłonięte przez 
poszczególne narządy zostały obliczone i opublikowane przez ICRP (ang. International Commission on 
Radiological Protection). Jednakże wobec braku takich oszacowań dla nanocollu (radiofarmaceutyku 
najczęściej używanego w procedurze lokalizacji węzłów wartowniczych) znakowanego technetem 99m 
dla podań podskórnych, podjęto się oszacowania tych dawek, w oparciu o dane z modeli MIRD autorstwa 
Michaela Stabina [78]. 
Oprócz oszacowania dawek pochłoniętych przez wewnętrzne narządy i tkanki, wykonane zostały 
obliczenia dawek, na jakie jest narażony personel pracowni medycyny nuklearnej pracujący ze źródłem 
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lub wykonujący badanie jak również chirurg wykonujący operację i patolog oceniający zajętość 
wyciętych węzłów chłonnych. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wielkości dozymetryczne, 
wraz z opisem  

Dawka ekspozycyjna  
Jest miarą jonizacji, jaka zachodzi w powietrzu pod wpływem promieniowania X lub gamma. Jeżeli pod 
wpływem tego rodzaju promieniowania powstaje w elemencie objętości powietrza o masie dm ładunek 
dQ jonów jednego znaku, to dawką ekspozycyjną X nazywamy stosunek: 

   ][
kg
C

dm
dQX =        (6.1) 

gdzie: dQ – bezwzględna wartość sumy jonów jednego znaku wytworzonych w warunkach 
równowagi elektronowej tzn. gdy wszystkie jony dodatnie i elektrony wytworzone w elemencie 
objętości dm w nim pozostają. 

W układzie SI jednostką dawki jest kulomb na kilogram [C/kg]. Do niedawna używano jednostki zwanej 
rentgenem [R]. Jednostki te związane są ze sobą zależnością: 

   
kg
C1058,2R1 4−⋅=   

Obecnie pojęcie dawki ekspozycyjnej wychodzi z użycia, częściej używa się pojęcia dawki pochłoniętej. 
Należy pamiętać, że dawka ekspozycyjna może być określana tylko dla promieniowania X i γ oraz, że 
wiąże się jedynie z fizycznym oddziaływaniem tego promieniowania z materią. 

Dawka pochłonięta - D 
Podstawową wielkością dozymetrii wewnętrznego narażenia jest dawka pochłonięta D. Jest ona miarą 
pochłaniania promieniowania przez dany ośrodek, w którym rozchodzi się promieniowanie. Z definicji - 
jest to średnia energia zdeponowana przez promieniowanie w elemencie objętości o masie dm. 

   
dm
dD ε

=   [
kg
J

= Gy]       (6.2) 

 gdzie: εd - średnia energia zdeponowana w elemencie objętości o masie dm  
Tak zdefiniowana dawka pochłonięta jest wielkością uniwersalną tzn. możemy ją określać dla dowolnego 
rodzaju promieniowania i dowolnego ośrodka, np.: powietrze, tkanka, woda, ołów itp. W ocenie 
narażenia wewnętrznego (MIRD) dawkę pochłoniętą określa się dla pojedynczych narządów (tkanek) 
czyli pojedynczych organów tarczowych. Zależy ona od biokinetyki radiofarmaceutyku i dla różnych 
narządów może się różnić nawet o kilka rzędów wielkości. Poprzednia jednostka dawki pochłoniętej to 
rad: 1rd = 0.01 Gy = 1 cGy 

Dawka równoważna w danej tkance, narządzie – HT,R 

Dla celów biologicznego oddziaływania promieniowania z tkankami (narządami) wprowadzona została 
wielkość: dawka równoważna, która jest iloczynem dawki pochłoniętej i czynnika wagowego 
promieniowania wR. 

RTRT DwH ,⋅=  [Sv]       (6.3) 

gdzie: DT,R – dawka pochłonięta w organie (tkance) [Gy] 
 wR – czynnik wagowy promieniowania  
 DT,R – dawka pochłonięta w tkance (narządzie) T od promieniowania R [Gy] 
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Tabela 6.1. Czynniki wagowe wR dla różnych rodzajów promieniowania 

Rodzaj promieniowania i zakres energii Czynnik wagowy 
promieniowania wR [1] 

Fotony o dowolnej energii 1 
Elektrony i miony o dowolnej energii 1 
Neutrony, energia < 10 keV 5 
                                10 keV do 100 keV 10 
                                > 100 keV do 2 MeV 20 
                                > 2 MeV do 20 MeV 10 
                                > 20 MeV 5 
Protony (z wyłączeniem protonów odrzutu),   
energia > 2 MeV 5 

Cząstki alfa, fragmenty rozszczepienia, ciężkie jądra 20 
 

Dawka skuteczna (efektywna) – E 
Dawka skuteczna (efektywna) jest sumą dawek równoważnych od napromieniowania zewnętrznego i 
wewnętrznego HT we wszystkich tkankach (narządach) uwzględnionych w tabeli ...., z uwzględnieniem 
odpowiednich współczynników wagowych. 

 
][, SvHwDwwE T

T
TRT

T R
RT ∑∑ ∑ ==     (6.4) 

gdzie: wT – czynnik wagowy tkanki (narządu) (Tabela 6.1). 
 HT, DT,R , wR – jak w opisie poprzedniego wzoru 

Wielkością tą posługuje się w wypadku napromienienia całego ciała lub kilku narządów (tkanek). Dawka 
skuteczna na całe ciało może stanowić różny procent dawki pochłoniętej w pojedynczych narządach. 
Może być to wartość mniejsza od 1 % dawki pochłoniętej w organie krytycznym, zwłaszcza dla 
radiofarmaceutyków o silnie niejednorodnym wychwycie. 

Aktywność skumulowana  
Aktywność skumulowana silnie zależy od czasu retencji znakowanego radiofarmaceutyku w danym 
organie czy tkance. 

∫
∞

⋅=
0

][)( sBqdttAA        (6.5) 

gdzie: A0 - aktywność podana pacjentowi [Bq] 
 t=0 odpowiada czasowi podania radiofarmaceutyku 
 t= odpowiada zniknięciu promieniowania z narządu ∞

Stała równoważnej dawki pochłoniętej Δ i

Stała ta określa energię emitowaną przez jednostkę skumulowanej aktywności A . Jest wielkością 
charakterystyczną dla danego izotopu promieniotwórczego i określana jest dla każdego rodzaju 
promieniowania emitowanego przez ten izotop. 

    [iii
n

i
EN ⋅⋅=Δ=Δ ∑

=
13.2

1 hCi
radg
⋅

⋅
μ

]   (6.6) 
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    [iii
n

i
EN ⋅⋅=Δ=Δ ∑

=
576.0

1 hMBq
Gyg
⋅

⋅
]    (6.7) 

gdzie: i – rodzaj promieniowania 
Ni – abundancja i-tego rodzaju promieniowania 
Ei – średnia energia i-tego rodzaju promieniowania (cząstek) [MBq] 

Stała równoważnej dawki pochłoniętej dla izotopu technetu 99m wynosi: 

][0818.0][3029.0
hMBq

Gyg
hCi

radg
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=Δ
μ

 

Ułamek energii pochłoniętej w tarczy φ  ( absorbed fraction) 
Wielkość ta informuje o frakcji promieniowania pochłoniętej w organie tarczowym, zarówno  
w przypadku gdy organem źródłowym jest inny narząd jak również w sytuacji gdy źródło i tarcza są tym 
samym narządem. Wielkość φ  jest bezwymiarowa i z definicji określana jest jako stosunek energii 
fotonów zaabsorbowanych przez tarczę do energii fotonów emitowanych przez źródło: 

 
źródoprzezhemitowanycfotonówenergia

tarczęprzezanychzaabsorbowfotonówenergia
=φ     (6.8) 

Dla promieniowania nieprzenikliwego takiego jak np.: β (elektrony czy pozytony) czy też cząstek α o 
niewielkim zasięgu w tkance, wielkość ta jest albo bliska 1 albo 0, w zależności od wielkości organu i 
relacji organ tarczowy a źródłowy. Tzn. gdy źródło jest jednocześnie tarczą to dla względnie dużego 
narządu całe promieniowanie (wszystkie cząstki) jest absorbowane. Gdy natomiast źródło nie jest tarczą 
to możemy założyć, że czynnik φ  jest zerem. 
W przypadku promieniowania przenikliwego (promieniowanie gamma) o większym zasięgu (średni 
zasięg promieniowania gamma technetu 99m w tkance miękkiej wynosi około 46 mm) tylko część energii 
emitowanej przez organ źródłowy jest w nim absorbowana. Pozostała część jest absorbowana w innych 
organach bądź też przenika poza ciało pacjenta. Ułamek pochłoniętej energii dla wszystkich kombinacji 
tarcza-źródło przybiera wartość od 0 do 1. Wielkość ta zależy od geometrii źródła i tarczy (położenia i 
wielkości), energii fotonów oraz budowy narządów.  
Dla określenia wielkości φ  dla danej pary źródło-tarcza stworzono wiele anatomicznych modeli 
(fantomów) z odpowiadającą rzeczywistości konfiguracją narządów, dla których przeprowadzono 
obliczenia φ . Narządy w takich symulacjach przedstawione są jako sfery, elipsoidy lub walce. Rozmiary, 
kształty i wagi organów i tkanek reprezentują przeciętnego pacjenta w danym wieku. Wielkości ułamka 
pochłoniętego promieniowania oszacowane są dla dorosłych kobiet i mężczyzn, dla dzieci w wieku lat: 1, 
5, 10, 15 dla noworodków i kobiet w 3, 6 i 9 miesiącu ciąży. Obliczenia tej wielkości oparte są na 
symulacjach Monte Carlo, które uwzględniają wszystkie rodzaje oddziaływań fotonów z tkankami i 
organami. 

Właściwy ułamek pochłoniętej energii ( specific absorbed fraction) 

tm
φ

=Φ  [1/g]        (6.9) 

Jest to wielkość zdefiniowana jako stosunek ułamka pochłoniętego promieniowania φ do masy organu 
tarczowego mt i określa zaabsorbowaną frakcję promieniowania na jednostkę masy tarczy. W przypadku 
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gdy promieniowanie jednorodnie absorbowane jest w całym organie tarczowym a aktywność w źródle 
jest jednorodnie skumulowana wielkość Φ  nie zależy od relacji źródło-tarcza (source-target): 

Właściwy ułamek pochłoniętej energii dla organu źródłowego – piersi, dla energii 
promieniowania gamma Tc-99m - 140 keV przedstawia się jak w tabeli 6.3. 
 
Tabela 6.2. Właściwy ułamek pochłoniętej energii dla piersi jako organu źródłowego i energii promieniowania 
gamma – 140 keV [78] (dane dla fantomu żeńskiego o masie 57 kg) 
 

Organ tarczowy Φ [1/g] 
pierś 2.02E-04 
grasica 1.59E-05 
ściana serca 1.66E-05 
płuca 1.25E-05 
powierzchnia kości 4.70E-06 
wątroba 4.42E-06 
skóra 4.24E-06 
żołądek 3.97E-06 
trzustka 3.74E-06 
nadnercza 3.00E-06 
szpik kostny czerwony 2.94E-06 
mięśnie 2.67E-06 
śledziona 2.58E-06 
pęcherzyk żółciowy 2.22E-06 
tarczyca 1.95E-06 
nerki 1.23E-06 
całe ciało 4.22E-06 
pozostałe narządy rzędu E-07 

 
Całkowita energia emitowana przez źródło  

 

E = A ⋅ Δ i [J]        (6.10) 

gdzie: A - aktywność skumulowana [Bq s] 

 Δ i - stała równoważnej dawki pochłoniętej [
hMBq

gGy
⋅
⋅ ] 

Δ i określa energię emitowaną przez jednostkę skumulowanej aktywności i obliczana jest dla każdego 
rodzaju promieniowania emitowanego przez dany izotop  

Energia zaabsorbowaną przez organ tarczowy 

Et = A ∑ ⋅←
=

n

1i
ii )St( Δφ  [J]      (6.11) 

gdzie: iφ (t←S) - ułamek pochłoniętej energii [1] 

 - stała równoważnej dawki pochłoniętej [iΔ hMBq
gGy
⋅
⋅ ] 

 A - aktywność skumulowana [Bq s] 
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Dawka zaabsorbowana przez organ tarczowy 

   D = A /m t ∑  [Gy]     (6.12) 
=

Δ⋅←
n

1i
ii )St(φ

gdzie: m t - masa organu tarczowego [g] 
Dla udogodnienia wprowadzono wielkość: średnią dawkę przypadającą na jednostkę skumulowanej 
aktywności oznaczaną jako S t s← . Jest to wielkość stabelaryzowana i określona dla par źródło-tarcza. 
Wyraża się ona wzorem: 
   

S t s←  = 1/m t  [∑ ⋅←
=

n
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ii )St( Δφ

hmCi
rad

⋅
], [

sBq
Gy
⋅

]   (6.13) 

Wtedy dawka pochłonięta wyraża się wzorem: 
D = A ⋅ S [Gy]        (6.14) 

 
6.2. Narażenie pacjenta poddanego procedurze śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 
wartowniczych 
 

W tabeli 6.4. przedstawione zostały wyliczone ze wzoru 6.14, dawki właściwe w poszczególnych 
organach tarczowych od organu źródłowego – piersi. W obliczeniach tych przyjęto, że aktywność 
skumulowana w piersi jest usuwana wyłącznie poprzez rozpad technetu, czyli efektywny czas 
połowicznego zaniku aktywności z piersi jest w przybliżeniu równy czasowi połowicznego zaniku 
izotopu technetu 99mTc.  
Aktywność skumulowana w piersi obliczona została następująco: 
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W obliczeniach przyjęto, że około 95% podanej aktywności gromadzi się w piersi. Jeśli aktywność 
podaną wyrażać będziemy w MBq wygodnie jest przyjąć jednostkę aktywności skumulowanej jak 
poniżej: 

]hMBq[A265.8
693.0

h03.6A95.0A 00 ⋅=⋅=  

Po uwzględnieniu obliczonej wcześniej stałej równoważnej dawki pochłoniętej dla technetu, dawka 
właściwa (na jednostkę aktywności), dla każdego z organów tarczowych podanych w tabeli, obliczona 
została ze wzoru: 
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Tabela 6.3. Dawki zaabsorbowane w organach tarczowych od organu źródłowego - piersi w procedurze 
śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych 
 

Organ tarczowy Φ [1/g] D [mGy/MBq] 
pierś 2.02E-04 0.134 
grasica 1.59E-05 0.011 
ściana serca 1.66E-05 0.011 
płuca 1.25E-05 8.0E-03 
powierzchnia kości 4.70E-06 3.1E-03 
wątroba 4.42E-06 2.9E-03 
skóra 4.24E-06 2.8E-03 
żołądek 3.97E-06 2.6E-03 
trzustka 3.74E-06 2.5E-03 
nadnercza 3.00E-06 2.0E-03 
szpik kostny czerwony 2.94E-06 1.9E-03 
mięśnie 2.67E-06 1.8E-03 
śledziona 2.58E-06 1.7E-03 
pęcherzyk żółciowy 2.22E-06 1.5E-03 
tarczyca 1.95E-06 1.3E-03 
całe ciało 4.22E-06 2.8E-03 
Pozostałe organy E-07 E-04 

W powyższych obliczeniach za aktywność skumulowaną w piersi przyjęto rzeczywistą aktywność 
zaabsorbowaną w miejscu injekcji. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości około 95% aktywności 
injekcyjnej gromadzone jest w niewielkim obszarze tkanki piersi i zależy oczywiście od rodzaju injekcji 
(podskórna, śródskórna, okołoguzowa, doguzowa).  
 
Dawka pochłonięta przez miejsce injekcji 

Można również pokusić się o obliczenie dawki pochłoniętej w miejscu injekcji, jednakże przy 
założeniach dotyczących masy tkanki, w jakiej ta aktywność się zgromadziła jak również jedynie 
domyślnego oszacowania właściwego ułamka pochłoniętego promieniowania. Po uwzględnieniu 
obliczonej wcześniej aktywności skumulowanej w miejscu injekcji -  oraz stałej 
równoważnej dawki pochłoniętej dla technetu, do oszacowania właściwego ułamka pochłoniętego 
promieniowania przyjmiemy, że aktywność gromadzi się w masie 1g, a frakcja pochłoniętego 
promieniowania 

]hMBq[A265.8 0 ⋅

φ  jest rzędu 0.01. Stąd dawka pochłonięta w miejscu injekcji  na jednostkę aktywności, 
oraz na 1g tkanki wynosi:  

]/[6.6 MBqmGy
m

AAD
t

ww =⋅Δ⋅=Φ⋅Δ⋅=
φ

 

Dawka pochłonięta przez węzły chłonne 
Oszacowanie dawki pochłoniętej przez węzły chłonne również opiera się na pewnych 

założeniach. Węzły chłonne należy potraktować jako zarówno organ tarczowy jak i źródłowy. W związku 
z tym, że gromadzą one około (maksymalnie) 5% podanej aktywności będą one dla samych siebie 
organami źródłowymi i tą dawkę policzymy. W rzeczywistości autorzy publikacji podają tą wartość jako 
maksymalną obserwowaną, jednakże średni wychwyt w węzłach waha się w granicach 1% (oczywiście 
zależnie od czasu jaki upłynął od injekcji). Zależy nam jednak na oszacowaniu maksymalnej dawki 
pochłoniętej w węzłach chłonnych chociażby po to aby ocenić maksymalne narażenie patologa 
oceniającego zajętość chorobą nowotworową wycięte podczas operacji węzły wartownicze.  
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Aktywność skumulowana w węzłach chłonnych:  

]hMBq[A435.0
693.0
03.6A05.0A 00 ⋅=⋅=  

Określenie właściwego ułamka pochłoniętej energii wymaga założenia pewnej jednostkowej masy 
węzłów chłonnych: 1g, oraz ułamka pochłoniętego promieniowania φ : 0.01. Dane literaturowe wskazują, 
że można przyjąć masę 1g za średnią masę węzłów chłonnych. [literatura]  
Po takich założeniach dawka pochłonięta w węźle chłonnym na jednostkę aktywności podanej w MBq, 
wynosi: 

 ]
MBq
mGy[36.001.00818.0435.0AD w =⋅⋅=⋅⋅= ΦΔ  

Węzły chłonne otrzymują również dawkę od aktywności skumulowanej w miejscu injekcji. Do obliczeń 
przyjmiemy ułamek pochłoniętej energii 001.0=φ  i średnią masę węzła: 1g. Stąd dawka pochłonięta  
w jednym gramie węzła chłonnego od aktywności pochłoniętej w 1 g tkanki w miejscu injekcji wynosi: 

 
MBq
mGy68.0001.00818.0265.8AD w =⋅⋅=⋅⋅= ΦΔ  

Całkowita dawka pochłonięta przez węzły chłonne jest sumą powyższych dawek i wynosi : 1.04 mGy na 
każdy 1MBq podanej aktywności. Oczywiście wielkość tej dawki pochłoniętej może zmieniać się  
w zależności od aktywności skumulowanej zarówno w węzłach chłonnych jak i w miejscu injekcji (czyli 
od dystrybucji radioznacznika). Należy również pamiętać, że pod pojęciem węzłów chłonnych 
gromadzących aktywność mamy na myśli węzły wartownicze (jeden lub więcej), które jako pierwsze na 
drodze limfatycznej wychwytują znakowany koloid. Stąd maksymalny wychwyt 5% podanej aktywności 
w przypadku większej liczby węzłów wartowniczych rozkłada się na poszczególne węzły. 

Jeśli przyjmie się,, że maksymalną podawaną aktywnością jest A=100 MBq dawki jakie 
otrzymują poszczególne narządy podczas lokalizacji węzłów chłonnych przedstawiają się następująco: 
 
 

Tabela 6.4. Oszacowane dawki dawki pochłonięte w procedurze śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych  
 

Organ/narząd Dawka pochłonięta [mGy] 
miejsce injekcji 660 
węzły chłonne (wartownicze) 104 
pierś 13,4 
grasica 1,1 
ściana serca 1,1 
płuca 0,8 
powierzchnia kości 0,31 
wątroba 0,29 
skóra 0,28 
żołądek 0,26 
trzustka 0,25 
nadnercza 0,2 
szpik kostny czerwony 0,19 
mięśnie 0,18 
śledziona 0,17 
pęcherzyk żółciowy 0,15 
tarczyca 0,13 
pozostałe organy rzędu 0,01 
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Tabela 6.5.  Wartości czynnika wagowego wT tkanki lub narządu (ICRP 60) 

 

Tkanka/narząd Czynnik wagowy tkanki/ 
narządu wT

Gonady 0,20 
Czerwony szpik kostny 0,12 
Jelito grube 0,12 
Płuca 0,12 
Żołądek 0,12 
Pęcherz moczowy 0,05 
Gruczoły piersiowe 0,05 
Wątroba 0,05 
Przełyk 0,05 
Tarczyca 0,05 
Skóra 0,01 
Powierzchnia kości 0,01 
*Pozostałe 0,05 

 
*Do celów obliczeniowych pozycja pozostałe obejmuje następujące tkanki (narządy): nadnercza, mózg, 
górną część jelita grubego, jelito cienkie, nerki, mięśnie, trzustkę, śledzionę, grasicę, macicę lub inne, 
które mogą zostać napromienione selektywnie. 
Uwaga: w wyjątkowych przypadkach, gdy pojedyncza tkanka (narząd) należąca do pozycji pozostałe 
otrzymuje dawkę równoważną przekraczającą największą dawkę w dowolnym z wymienionych w tabeli 
dwunastu narządów, dla których wyznaczono określone wartości wT, należy do tej tkanki (narządu) 
zastosować czynnik wagowy równy 0.025 oraz czynnik 0.025 do średniej dawki w reszcie tkanek 
(narządów) z pozycji „pozostałe”. 

W przypadku obliczeń dawki skutecznej dla pacjentki poddanej badaniu limfoscyntygrafii  
i lokalizacji węzłów chłonnych (rak piersi) bierzemy pod uwagę jedynie narażenie wewnętrzne, czyli od 
dawek pochłoniętych w narządach krytycznych. 
Korzystając z uwagi, co do wartości współczynników wagowych, mianowicie gdy pojedyncza tkanka 
(narząd) należąca do pozycji pozostałe otrzymuje dawkę równoważną przekraczającą największą dawkę 
w dowolnym z wymienionych w tabeli dwunastu narządów, to współczynnik wagowy dla niej przybiera 
wartość 0.025.  
Upoważnia to do przyjęcia dla miejsca injekcji (narządu krytycznego w tym badaniu) współczynnika 
wagowego: 0.025. 
W poniższej tabeli zestawione zostały współczynniki wagowe dla poszczególnych tkanek (narządów), 
dawki pochłonięte w tych narządach dla podanej aktywności 100 MBq oraz dawki równoważne dla tych 
narządów. 
Uwzględnione zostały tkanki i narządy, kumulujące największy procent podanej aktywności i narządy 
tarczowe pochłaniające promieniowanie od narządów krytycznych (źródłowych).  
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Tabela 6.6. Oszacowane dawki pochłonięte, dawki równoważne i efektywne dawki równoważne obliczone dla 
różnych organów i tkanek 

 

Tkanka/narząd 
Czynnik wagowy 

tkanki/ narządu wT 
[1] 

Średnia dawka 
pochłonięta [mGy]

Dawka 
równoważna [mSv] 

Efektywna dawka 
równoważna [mSv] 

miejsce injekcji 0,025 660 660 16,500 
węzły chłonne 
(wartownicze) 0,025 104 104 2,600 

pierś 0,05 13,4 13,4 0,670 
grasica 0,025 1,1 1,1 2,75E-02 
ściana serca 0,025 1,1 1,1 2,75E-02 
płuca 0,12 0,8 0,8 9,60E-02 
powierzchnia kości 0,01 0,31 0,31 3,10E-03 
wątroba 0,05 0,29 0,29 1,45E-02 
skóra 0,01 0,28 0,29 2,80E-03 
żołądek 0,12 0,26 0,26 3,12E-02 
trzustka 0,025 0,25 0,25 5,00E-03 
nadnercza 0,025 0,2 0,2 5,00E-03 
szpik kostny 
czerwony 0,12 0,19 0,19 2,28E-02 

mięśnie 0,025 0.18 0,18 4,50E-03 
śledziona 0,025 0,17 0,17 4,25E-03 
pęcherzyk żółciowy 0,025 0,15 0,15 3,75E-03 
tarczyca 0,05 0,13 0,13 6,50E-03 
pozostałe organy 0,025 rzędu 0,01 0,01 2,50E-04 

 

Ważny jest fakt, że po śródoperacyjnej lokalizacji węzłów chłonnych, chirurg wycina obszar miejsca 
injekcji wraz z węzłem (lub węzłami) wartowniczym, czyli obszary największej kumulacji 
radioznacznika. Zatem należy pamiętać, że rzeczywiste średnie pochłonięte dawki promieniowania  
w poszczególnych tkankach (narządach) mogą być znacznie mniejsze, w zależności czy operacja odbywa 
się w dniu injekcji i badania limfoscyntygraficznego, czy też nazajutrz. 

Dane od firmy Nycomed Amersham Sorin, producenta radiofarmaceutyku – Nanocollu obejmują 
dawki pochłonięte przez pacjenta o wadze 70 kg, po podskórnym podaniu koloidu albumin ludzkich 
wyznakowanych 99mTc. Zamieszczone zostały w tabeli 6.8. 

 
Tabela 6.7. Dawki pochłonięte w narządach po podskórnym podaniu Nanocollu znakowanego 99mTc wg 
specyfikacji firmy Nycomed Amersham Sorin [81] 
 

Narząd Dawka pochłonięta  
[mGy / MBq] 

Miejsce podania 12 
Węzły chłonne 0.59 
Wątroba 0.016 
Ściana pęcherza moczowego 0.0097 
Śledziona 0.0041 
Szpik kostny  0.0057 
Jajniki 0.0059 
Jądra 0.0035 
Całe ciało 0.0046 
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Po uwzględnieniu aktywności podanej 100 MBq w danych od firmy Nycomed Amersham Sorin, można 
zauważyć niewielkie odstępstwa od dawek oszacowanych w pracy. Różnica ta - czynnik rzędu 2-5 (lecz 
ten sam rząd wielkości dawek) może wynikać z przyjętych różnych fantomów – 57 kg (żeński) oraz 70 kg 
fantom standardowego pacjenta. Ponadto pamiętać należy, że w oszacowaniu tych dawek istotną rolę 
odgrywają podejście, czy uwzględnia się miejsce injekcji czy całą pierś jako organ krytyczny, czy sumuje 
się dawkę dla węzłów chłonnych pochodzącą od miejsca injekcji i dawkę pochłoniętą od nich samych 
jako organu źródłowego i tarczowego zarazem.  
 
 
6.3. Narażenie personelu biorącego udział w procedurze 
 

W przypadku gdy źródło promieniowania jonizującego, otwartego bądź zamkniętego, znajduje 
się poza organizmem osoby narażonej na ekspozycję, mówimy o możliwości napromieniowania 
zewnętrznego. Jest ono zależne od aktywności tego źródła (lub wydajności), odległości źródła 
promieniowania od danej osoby jak również obecności i rodzaju znajdujących się pomiędzy nimi 
materiałów (osłon) mogących absorbować promieniowanie. Wielkości, które opisują zewnętrzne 
narażenie na promieniowanie to: dawka ekspozycyjna, dawka pochłonięta, dawka równoważna, dawka 
efektywna.  

Procedura śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych wymaga obecności personelu 
obsługującego pewne procedury tego postępowania w zasięgu promieniowania źródeł. Na pierwszym 
etapie procedury, czyli badania lifoscyntygraficznego, pracownik oddziału medycyny nuklearnej 
narażony jest na pochłonięcie pewnej dawki promieniowania podczas przygotowywania i podawania 
pacjentowi nanokoloidu znakowanego izotopem 99mTc. Następne kroki procedury narażają na kontakt  
z izotopem samego pacjenta, następnie chirurga wykonującego operację oraz personel asystujący oraz 
histopatologa, badającego wyznakowane, wycięte tkanki. 
W poniższych podrozdziałach przedstawione zostało oszacowanie poszczególnych dawek w oparciu o 
podstawowe wielkości dozymetryczne omówione na początku rozdziału 6.1.  
Znając dawkę ekspozycyjną i wiedząc, że na utworzenie w powietrzu jednej pary jonów potrzeba 34 eV 
można obliczyć energię jaka w wyniku jonizacji została pochłonięta w powietrzu, czyli dawkę 
pochłoniętą. W ten sposób obliczono, że dawce ekspozycyjnej równej 1 rentgen odpowiada dawka 
pochłonięta w powietrzu 0,87 rada czyli 0,87 cGy. Dawka równoważna zdefiniowana została w 
poprzednim rozdziale jako iloczyn średniej dawki pochłoniętej i czynnika wagowego promieniowania 
wR. Z fizycznego punktu widzenia dobrym modelem tkanki jest woda. Dlatego znając energię pochłoniętą 
w powietrzu można obliczyć energię pochłoniętą w wodzie biorąc za podstawę stosunek liczby 
elektronów w 1 g wody do liczby elektronów w 1 g powietrza, który wynosi ok. 1,13. Zatem dawce 
ekspozycyjnej 1 R odpowiada dawka pochłonięta w tkance 0,87⋅1,13 = 1 cGy a jej odpowiada dawka 
równoważna 1 cGy⋅wR (wR dla fotonów przyjmuje wartość 1) równa 1 rem =1 cSv = 10 mSv.  
Obecnie zamiast dawki ekspozycyjnej oblicza się dawkę pochłoniętą w powietrzu a następnie korzysta się 
z zależności, że dawce pochłoniętej w powietrzu  0,087 mGy odpowiada dawka równoważna w tkance 
równa 1 mSv. 
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W celu oszacowania narażenia chirurga, pracowników zakładu medycyny nuklearnej oraz 
histopatologa należy wziąć pod uwagę aktywność źródła promieniowania jego odległość od osoby 
narażonej, czas przebywania w polu promieniowania a także obecność osłon czyli materiałów 
osłabiających pierwotne promieniowanie, pomiędzy źródłem a osobą. Dawkę pochłoniętą w powietrzu  
w odległości L od punktowego źródła promieniowania obliczamy według poniższego wzoru: 

   ]Gy[
L

tA
D

2
r ⋅⋅

=
Γ

       (6.16) 

gdzie: rΓ - równoważna wartość stałej ekspozycyjnej, charakterystyczna dla danego izotopu 

 promieniotwórczego, dla Tc-99m wynosi ona 1,4⋅10-3 ]
GBqh

mcGy[
2

⋅
⋅  

  A – aktywność źródła promieniowania [GBq] 
  t – czas przebywania w polu promieniowania [h] 
  L – odległość od źródła promieniowania 

 
6.3.1. Narażenie chirurga. 

 
Narażenie radiacyjne chirurga będzie zmieniać się w zależności od wielu czynników. Należą do 

nich: aktywność źródła promieniowania, czyli aktywność zgromadzona w ciele pacjenta, która zależy  
z kolei od czasu jaki upłynął od chwili injekcji znakowanego radiokoloidu, do chwili rozpoczęcia 
operacji. Czas pomiędzy podaniem izotopu a operacją wynika z protokołu czasowego jaki przyjmowany 
jest przez zespół medyków nuklearnych i chirurgów w danym ośrodku klinicznym. 
Dawka pochłonięta w powietrzu w odległości 0,5 metra od źródła promieniowania izotopu technetu 99m 
o aktywności 1 MBq w czasie 1 godziny. 
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Przyjmując teraz, że operacja odbywa się po czasie około 24h od injekcji radiokoloidu (protokół 
dwudniowy), czyli czas między injekcją a operacją jest równy 4 czasom połowicznego rozpadu: t = 4⋅T1/2 
oraz, że początkowa aktywność wynosiła A0 = 100 MBq obliczyć możemy aktywność jaka pozostała  
w ciele pacjenta:  

 040 A
16
1

2
1AA ⋅=⋅=′ = 6,25 MBq 

Aby obliczyć dawkę pochłoniętą przez chirurga podczas operacji zakładamy, że średnia odległość 
chirurga od pacjenta wynosi 0,5 metra i że czas trwania operacji wynosi 1 godzinę. 
Dawka obliczona poniżej jest dopiero dawką pochłoniętą w ciągu godziny w powietrzu w miejscu gdzie 
znajduje się chirurg. 
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Korzystamy teraz z faktu, że dawce 0,087 cGy pochłoniętej w powietrzu odpowiada dawka równoważna 
w tkance równa 1 mSv. Stąd: 
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Obliczona wyżej dawka jest dawką równoważną pochłoniętą w ciele chirurga podczas jednej operacji 
trwającej 1h, dla średniej odległości chirurga od pacjenta wynoszącej 0,5 metra, oraz aktywności jaka 
pozostała w ciele pacjenta: 6,25 MBq. Oczywiście aktywność pierwotną podaną pacjentowi założyliśmy 
jako 100 MBq, jest to jednak maksymalna aktywność jaką podaje się przy tej procedurze,  
w rzeczywistości aktywności te są mniejsze. Stąd obliczone narażenie chirurga jest maksymalnym dla tej 
procedury protokołu dwudniowego (pod względem aktywności), a zależne jest silnie od odległości 
chirurga od pacjenta. 
Można pokusić się o obliczenie dawki równoważnej dla odległości np. 0,2 metra pomiędzy chirurgiem  
a pacjentem podczas operacji: 
Dawka pochłonięta w powietrzu dla takiej odległości wynosi , a jej dawka równoważna 
w tkance H: . Z porównania tych dwóch dawek równoważnych dla odległości pacjent-
chirurg równych 50 cm i 20 cm, różniących się o cały rząd wielkości widać zależność ∼1/r

][102,2 4 cGy−⋅
][105,2 3 mSv−⋅

2 pomiędzy 
dawką pochłoniętą a odległością źródło – osoba narażona. 
Przy założeniu, że chirurg wykonuje 5 takich operacji w tygodniu, dawka równoważna tygodniowa dla 
niego wynosi: 

  ]mSv[102]mSv[1045H 34
tyg,T

−− ⋅=⋅⋅=

Natomiast limit tygodniowy dawki pochłoniętej dla osób niebezpośrednio narażonych na promieniowanie 
wynosi 0,02 mSv. Wynika stąd, że aby przekroczyć ten limit dawki pochłoniętej chirurg musiałby 
wykonywać ponad 50 takich operacji tygodniowo. 
Dla aktywności podanej A0 = 100 MBq, czasu operacji t = 1h, odległości chirurga od pacjenta L = 50 cm 
obliczono dawki równoważne dla różnych wariantów protokołów i zamieszczono je w tabeli 6.8. 
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Tabela 6.8. Narażenie chirurga dla obu protokołów jednodniowego i dwudniowego 

 Protokół jednodniowy Protokół dwudniowy 

Przybliżony czas jaki upłynął od injekcji 
nanokoloidu do operacji  

6 [h] 24 [h] 

Przybliżona aktywność jaka pozostała w 
ciele pacjenta – At

50 [MBq] 6.25 [MBq] 

Dawka równoważna pochłonięta przez 
chirurga od aktywności At podczas jednej 
operacji 

4⋅10-4 [mSv] 3⋅10-3 [mSv] 

Tygodniowa dawka równoważna 
pochłonięta przez chirurga (5 operacji w 
tygodniu) 

0,002 [mSv] 0,015 [mSv] 

Jednostkowa dawka równoważna 
pochłonięta przez chirurga od aktywności 
1 MBq – H (1MBq) [mSv] 

6.4⋅10-5 [mSv] 

 

6.3.2. Narażenie histopatologa. 
 

Histopatolog współpracujący z zespołem chirurgów i medyków nuklearnych, przy procedurze 
śródoperacyjnej lokalizacji węzłów chłonnych, jest również narażony na działanie promieniowania 
technetu 99m. Śródoperacyjnie znalezione węzły wartownicze trafiają do oceny histopatologicznej, która 
ma za zadanie znalezienie przerzutów lub mikroprzerzutów w usuniętych węzłach, jeśli oczywiście one 
występują. Znaczenie tej oceny ma ogromną wartość prognostyczną dla rokowania pacjentek lecz 
również wskazuje drogę dalszego postępowania chirurgom.  
Optymalne procedury tego typu zabiegów zakładają, że ocena histopatologiczna odbywa się podczas 
trwania operacji, natychmiast po wycięciu węzłów wartowniczych. Jest to podejście najlepsze zarówno 
dla pacjentki jak i chirurgów. Dla pacjentki ze względu na fakt, że w przypadku obecności przerzutów, 
poddana zostanie ona interwencji chirurga podczas tej samej operacji, co z pewnością ma duże znaczenie 
psychologiczne. Dla chirurga i służby zdrowia taka procedura jest optymalna czasowo oraz 
ekonomicznie. Taki wariant procedury w ocenie narażenia patologa implikuje największą dawkę 
równoważną, jaką otrzyma histopatolog w porównaniu do procedury dwudniowej. 

Aby ocenić narażenie patologa należy określić (w przybliżeniu) pewne parametry jego pracy, 
mianowicie: czas oceny histopatologicznej oraz jego odległość od badanej tkanki, w której zgromadził się 
izotop – technet 99m.  
Przyjmując za średni czas oceny histopatologicznej tkanki - jedną godzinę oraz średnią odległość 
patologa od niej za  L = 0.2 m obliczyć można dawkę pochłoniętą w powietrzu oraz jej dawkę 
równoważną w tkance. Zakładając również, że aktywność zgromadzona w tej tkance wynosi A=1 MBq, 
uzyskamy dawkę w powietrzu i jej dawkę równoważną w tkance przypadającą na każdy 1 MBq 
aktywności źródła promieniowania. 
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Wartości te dotyczą narażenia związanego z ekspozycją na aktywność 1 MBq, warto jednak rozważyć 
jaka rzeczywista aktywność pozostaje w badanej przez histopatologa tkance (rozważania dotyczą tkanki 
węzłów chłonnych). Z wielu publikacji wiadomo, że węzły chłonne gromadzą maksymalnie 5 % podanej 
podskórnie aktywności. Przy założeniu, że aktywność injekcyjna wynosi 100 MBq, oraz wersji protokołu 
dwudniowego, dla którego czas pomiędzy injekcją a operacją wynosi około 24h (czyli jest równy czterem 
czasom połowicznego rozpadu technetu 99m) obliczyć można, że w węzłach zgromadzi się maksymalnie 
aktywność około 0.3 MBq. Dla takiej aktywności dawka pochłonięta w powietrzu wynosi 1⋅10-5 [cGy],  
a jej dawka równoważna w tkance: 1.2⋅10-4 [mSv]. 
Zakładając, że histopatolog wykonuje takiej oceny pięć razy w tygodniu tygodniowa dawka równoważna 
dla niego wynosi około 6⋅10-4 [mSv]. Limit tygodniowy dla osób niebezpośrednio narażonych na 
promieniowanie wynosi 0.02 mSv, więc jest średnio 30 razy wyższy od obliczonej wartości.  
 
6.3.3. Narażenie personelu asystującego przy limfoscyntygrafii 
 
  W związku z tym, że procedura szukania wartowniczych węzłów chłonnych w sąsiedztwie tkanek 
zajętych chorobą nowotworową, nieodłącznie wiąże się z wcześniejszą oceną jego drenażu naczyń 
limfatycznych, musimy również ocenić narażenie personelu wykonującego badanie limfoscntygraficzne. 
Należy pamiętać, że we wszystkich zakładach medycyny nuklearnej, gdzie przeprowadzane są tego typu 
badania, pracownicy chronieni są ekranami, osłonami, fartuchami ołowianymi dlatego weźmiemy pod 
uwagę jedynie tą procedurę, która wymaga bezpośredniej bliskości pracownika i źródła promieniowania, 
mianowicie moment przenoszenia i wstrzyknięcia pacjentowi nanokoloidu znakowanego izotopem 
technetu 99m. 
Przy założeniu, że pracownik ma do czynienia z aktywnością 100MBq na bliskiej odległości L = 5 cm  
w czasie t = 5 minut oszacowano wartości dawki pochłoniętej w powietrzu i jej dawki równoważnej  
w tkance: 
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Dla osób zawodowo narażonych na promieniowanie tygodniowy limit dawki równoważnej wynosi  
1 mSv, w związku z tym mogłyby one uczestniczyć w 20 takich asystach tygodniowo. Pamiętać należy 
jednak, że personel ten pełni inne obowiązki w pracowniach medycyny nuklearnej również obarczone 
pewnym ryzykiem narażenia radiologicznego. 
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Rozdział 7 
 
 
Podsumowanie i wnioski 
 
 W ramach pracy doktorskiej zrealizowany został projekt prototypu pozycjoczułej, 
półprzewodnikowej sondy promieniowania gamma do zastosowań w śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 
wartowniczych. Prototyp ten oferuje wizualizację danych akwizycyjnych w postaci planarnej, kolorowej 
mapy, przypominającej mapę rozkładu aktywności znacznika w typowym badaniu scyntygraficznym. 
Dodatkowo wizualizacji wyników pomiaru towarzyszy sygnał dźwiękowy, modulowany 
częstotliwościowo w zależności od średniej liczby zliczeń uzyskanej podczas akwizycji. Czas akwizycji 
danych przyjęty na 5 sekund pozwala na poprawę czułości sondy przy niewielkich aktywnościach źródeł. 
Uśrednione wyniki danych zebranych w jednym interwale akwizycyjnym przedstawiane są w postaci 
kolorowej mapy wraz z odpowiadającą jej legendą kolorów odpowiadających liczbie zliczeń 
zarejestrowanych w pixelach detektora. Dodatkowe informacje to liczba zliczeń zebrana w całym 
detektorze oraz liczba zliczeń zarejestrowanych w ciągu 5 sekund. Prototyp sondy jest maksymalnie 
kompaktowy, wymaga jedynie stabilizowanego zasilacza 12 V oraz komputera wraz z dedykowanym jej 
oprogramowaniem. Sonda charakteryzuje się stabilną pracą potwierdzoną doświadczalnie przez ciągłe, 
kilkugodzinne pomiary.  
 Prototyp sondy, który docelowo dedykowany jest do zastosowań śródoperacyjnej lokalizacji 
węzłów wartowniczych zaprojektowany i zrealizowany został tak, aby zapewnić dobrą przestrzenną 
zdolność rozdzielczą oraz względnie wysoką czułość detekcji. Wyniki doświadczalne z wykorzystaniem 
zrealizowanej sondy pozwoliły na oszacowanie tych parametrów detekcji. Czułość sondy dla źródła  
o średnicy 3 mm (w dużym przybliżeniu punktowego) w odległości bliskiej – 0.5 cm od sondy wynosi 
około 140 zliczeń na sekundę na jednostkową aktywność źródła- 1MBq. Czułość sondy na takim 
poziomie jest satysfakcjonująca w świetle jej zastosowań do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów 
wartowniczych. Można poprawić ją poprzez rejestrację liczby zliczeń w całym pięciosekundowym 
interwale czasowym. W rzeczywistych zastosowaniach sondy często ma miejsce głębsze położenie węzła 
wartowniczego, pod pewną warstwą tkanki miękkiej, stąd oszacowano doświadczalnie również taką 
grubość tkanki imitowanej przez pleksiglas, która osłabia padające na nią promieniowanie do połowy 
(warstwa półchłonna). Grubość ta wynosi około 3.5 cm. Doświadczalne potwierdzenie prawa osłabienia 
promieniowania gamma o energii 140 keV dla pleksiglasu, dodatkowo wskazuje na poprawną pracę 
sondy i poprawność przeprowadzonych pomiarów. Wszystkie wyniki doświadczalne oszacowania 
czułości sondy, przedstawione w rozdziale 5, nie uwzględniają różnic wydajności (czułości) 
poszczególnych pixeli detektora. Macierz współczynników korekcji, która zapewnia jednorodność 
wydajności detekcji w każdym pomiarze, pomiędzy pixelami detektora, została uwzględniona  
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w ostatecznej wersji oprogramowania. Wprowadzenie korekcji wydajności zapewnia wiarygodność 
rozkładu aktywności źródła w polu widzenia sondy. Mapa rozkładu aktywności bez uwzględnienia różnic 
w wydajności pomiędzy pixelami mogłaby fałszywie wskazywać obszary o podwyższonej bądź zaniżonej 
aktywności. Stąd doświadczalne ustalenie współczynników korekcji omówione w rozdziale 5 wniosło 
cenne informacje niezbędne dla ustalenia prawidłowej interpretacji uzyskiwanych obrazów.  
 Drugim ważnym parametrem detekcji sondy jest jej przestrzenna zdolność rozdzielcza. Zasadniczy 
wpływ na tą wielkość ma rodzaj kolimatora użyty w prototypie sondy oraz pixelowa struktura detektora. 
Zastosowanie względnie grubego kolimatora o niewielkiej średnicy otworów zapewnia dobrą 
przestrzenną zdolność rozdzielczą sondy. Duże znaczenie, zwłaszcza dla detekcji źródeł promieniowania 
w bliskiej odległości od sondy, ma struktura pixelowa detektora. W takich sytuacjach rozmiar pixela 
wyznacza niejako przestrzenną zdolność rozdzielczą pomiaru. Dla pól dalszych, czyli pomiarów  
z odległości większych niż grubość kolimatora przestrzenną zdolność rozdzielczą determinują parametry 
kolimatora. Pomiary przeprowadzone w celu oszacowania przestrzennej zdolności rozdzielczej opierały 
się między innymi na wyznaczeniu szerokości połówkowej funkcji PSF. Dla źródła o aktywności 
średnicy 2 mm, czyli w przybliżeniu źródła punktowego, i odległości źródło-sonda odpowiednio 1, 2, 3, 4 
cm uzyskano następujące wartości przestrzennej zdolności rozdzielczej: 7.5 mm, 8.8 mm, 11.5 mm, 12 
mm. Wartości te są jednakże zawyżone, wynika to z faktu użycia w pomiarach źródła niepunktowego. 
Rozmiar źródła aktywności 2 mm wprowadza naturalne poszerzenie krzywej PSF. Stąd rzeczywista, 
pomiarowa wartość przestrzennej zdolności rozdzielczej sondy jest lepsza. Wskazują na to również 
wyniki uzyskane w obrazowaniu dwóch źródeł aktywności każde o średnicy 2 mm, umieszczone  
w odległości 2 mm od siebie (tak że środki tych źródeł znajdują się w odległości 4 mm). Wyniki tych 
pomiarów przedstawione w rozdziale 5 przedstawiają dwa osobne źródła promieniowania. Wynika stąd, 
że dla odległości 2 cm sonda-źródło, prototyp sondy rozróżnia dwa źródła położone w odległości 4 mm 
od siebie. Jest to informacja cenna i potwierdzająca dobrą przestrzenną zdolność rozdzielczą sondy  
i stanowi o jej atrakcyjności.  
 Metodyka pomiarowa śródoperacyjnej lokalizacji wartowniczych węzłów chłonnych wymaga 
użycia sondy o dobrej przestrzennej zdolności rozdzielczej i względnie wysokiej czułości. Zasadniczy 
wpływ na te dwa parametry detekcji, które są zależne od siebie w sposób odwrotnie proporcjonalny, ma 
dobór kolimatora. Zgodnie z założeniami projektowymi, wybór kolimatora podyktowany był uzyskaniem 
dobrej przestrzennej zdolności rozdzielczej i względnie wysokiej czułości. Stąd wybór kolimatora 
grubego, o niewielkiej średnicy otworów. Z kolei zastosowanie sond do lokalizacji obszarów 
nowotworowych i ich przerzutów metodą RIGS wymaga od sondy przede wszystkim dużej czułości. 
Związane jest to z koniecznością przeszukiwania dużego pola operacyjnego w ograniczonym czasie 
operacji. Tego typu zastosowanie wymagałoby użycia kolimatora o mniejszej grubości i większej 
średnicy otworów. Wydaje się zatem, że dopasowanie sondy do drugiego, również istotnego 
zastosowania jej w medycynie, nie wymaga wprowadzenia dodatkowych, skomplikowanych zmian 
konstrukcyjnych. Najistotniejszą zmianą byłoby wprowadzenie kolimatora o wysokiej czułości. Nasuwa 
się wniosek, że pomimo zaprojektowania sondy docelowo skierowanej do zastosowań w procedurze 
śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych, która znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie 
ośrodków klinicznych w Polsce, możliwe jest również zastosowanie jej w procedurze RIGS, dotąd 
nieobecnej w rutynowych, klinicznych procedurach. 
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