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Streszczenie

Pozytonowa tomografia emisyjna PET w krótkim 

czasie stała się metodą z wyboru w wielu wska-

zaniach onkologicznych – w  przypadku określenia 

stopnia zaawansowania wybranych nowotworów 

oraz obserwacji odległych. Metoda ta znalazła za-

stosowanie również w ocenie właściwości farmako-

kinetycznych i skuteczności nowych leków. Prowa-

dzanie kontroli jakości w  przypadku urządzeń PET 

zapewnia właściwe odwzorowanie dystrybucji po-

danego radiofarmaceutyku w ciele pacjenta. Obec-

nie polskie przepisy prawne nie precyzują zagadnie-

nia kontroli samodzielnych urządzeń PET lub hybryd 

PET/CT czy PET/MR. Wytyczne w zakresie procedur 

kontroli jakości tych systemów można znaleźć w za-

leceniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomo-

wej (IAEA). Dostępne są również zalecenia Europej-

skiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (EANM). 

Oba opracowania wskazują na potrzebę kierowania 

się procedurami określonymi przez Narodowe Sto-

warzyszenie Producentów Aparatury Elektrycznej 

(NEMA) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotech-

nicznej (IEC). W  artykule zaprezentowano historię 

rozwoju procedur kontroli jakości urządzeń PET na 

świecie, a  także omówiono założenia, niezbędne 

wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia oraz 

metodykę wybranych testów.

Słowa kluczowe: pozytonowa tomografia emisyj-

na, kontrola jakości

Abstract

Positron emission tomography (PET) has be-

come in a short time the method of choice in 

many oncology indications – in cases of staging and 

follow-up of selected tumours. It is also useful in the 

evaluation of the pharmacokinetics and efficacy of 

new drugs. Conducting quality control (QC) in the 

case of PET provides an appropriate qualitative and 

quantitative projection of the distribution of inject-

ed radiopharmaceuticals. Polish legislation has not 

specified rules for QC of PET or hybrid devices, like 

PET/CT or PET/MR. Guidelines for QC procedures of 

such systems can be found in international recom-

mendations of International Atomic Energy Agency 

(IAEA). Also the European Association of Nuclear 

Medicine (EANM) introduced its guidelines for this 

purposes. Both indicate the need to follow the Na-

tional Electric Manufacturers Association (NEMA) 

and the International Electrotechnical Commission 

(IEC) procedures. The paper focuses on the history 

of development of QC procedures of PET devices, 

also their assumptions, necessary equipment and 

methodology are discussed.
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Wstęp

W przypadku choroby nowotworowej najistotniejsze jest jej wy-

krycie we wstępnym stadium, a  także możliwość oceny wcze-

snych terapeutycznych oraz kontroli późnych efektów zastoso-

wanej terapii [1]. Pozytonowa tomografia emisyjna PET (Positron 

Emission Tomography) w krótkim czasie stała się metodą z wyboru 

w  wielu wskazaniach onkologicznych – w  przypadku określenia 

stopnia zaawansowania wybranych nowotworów (staging) oraz 

obserwacji odległych (follow-up). Obecnie ponad 90% wszystkich 

wykonywanych badań PET całego ciała z zastosowaniem 18F-FDG 

obejmuje wskazania onkologiczne [2]. Metoda znalazła zastoso-

wanie również w ocenie właściwości farmakokinetycznych i sku-

teczności nowych leków [3]. Jest przydatna także w  badaniach 

przedklinicznych na zwierzętach (animal PET ) – ten rodzaj badań 

wymaga specyficznej konfiguracji urządzenia (microPET ) [4].

PET jest zaliczany do grupy badań funkcjonalnych. Stąd brak 

możliwości anatomicznego określenia położenia patologicz-

nych ognisk gromadzenia znacznika w  ciele pacjenta. Dlatego 

też, najczęstszym rozwiązaniem są urządzenia hybrydowe PET/

CT lub PET/MR (koncepcja multimodalna polegająca na połącze-

niu w jednym urządzeniu aparatu PET oraz tomografu kompute-

rowego CT lub rezonansu magnetycznego MR). Dodatkowo zin-

tegrowanie obrazowania funkcjonalnego oraz strukturalnego 

umożliwia korekcję osłabienia promieniowania AC (attenuation 

correction) na podstawie danych zgromadzonych podczas ba-

dania CT lub MR, co wpłynęło na poprawę jakości uzyskiwanych 

obrazów PET [5].

Mając do dyspozycji tak zaawansowane urządzenie, ważną 

kwestią staje się utrzymanie jego wysokiej sprawności. Prowa-

dzanie kontroli jakości w przypadku urządzeń PET zapewnia wła-

ściwe odwzorowanie dystrybucji podanego radiofarmaceutyku 

w ciele pacjenta, która następnie podlega ocenie specjalisty w za-

kresie medycyny nuklearnej. Niewątpliwie im większej precyzji 

i  dokładności oczekuje się od danego urządzenia, tym większą 

uwagę należy zwrócić na okresowe wahania jego parametrów, 

które wpływają na jakość generowanych informacji. Obserwacja 

długoczasowych trendów parametrów urządzenia, a  także po-

dejmowanie decyzji o ewentualnych kalibracjach poszczególnych 

elementów systemu, powinny odbywać się na podstawie kontro-

li według zdefiniowanych procedur testowych, określonych na 

szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Obecnie polskie prze-

pisy prawne nie precyzują zagadnienia kontroli samodzielnych 

urządzeń PET lub hybryd PET/CT czy PET/MR [6].

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej IAEA (Interna-

tional Atomic Energy Agency) opracowała raport określający wy-

tyczne dotyczące wyboru testów aparatów PET oraz PET/CT, 

ich harmonogramu oraz metodyki przeprowadzania [7]. W wy-

padku testów akceptacyjnych IAEA wskazuje na potrzebę kie-

rowania się procedurami określonymi przede wszystkim przez 

Narodowe Stowarzyszenie Producentów Aparatury Elektrycz-

nej NEMA (National Electrical Manufacturers Association) oraz 

podobnymi w  swoich założeniach Międzynarodowej Komisji 

Elektrotechnicznej IEC (International Electrotechnical Commision) 

[8,9]. Biorąc pod uwagę testy eksploatacyjne, największy na-

cisk kładziony jest na procedury zaproponowane przez danego 

producenta systemu PET, normy IEC oraz NEMA [8,10]. Ponad-

to dostępne są również wytyczne Europejskiego Towarzystwa 

Medycyny Nuklearnej EANM (European Association of Nuclear 

Medicine) określające zakres i harmonogram testowania nowych 

urządzeń, jak i rutynowej kontroli jakości [11,12]. Jednak, jak jest 

to wyraźnie stwierdzone w wytycznych EANM, zalecenia te na-

leży stosować w  świetle wytycznych krajowych i  narodowych 

przepisów prawnych [12].

W artykule zaprezentowano historię rozwoju procedur kon-

troli jakości urządzeń PET na świecie, a  także omówiono zało-

żenia, niezbędne wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia 

oraz metodykę wybranych testów. Część właściwa opracowania 

poprzedzona jest omówieniem podstaw fizycznych zagadnienia.

Fizyka PET

PET jest techniką obrazową pozwalającą na ocenę gromadzenia 

substancji znakowanej radioizotopem emitującym pozytony w ży-

wym organizmie. Prawie wszystkie podstawowe pierwiastki bu-

dujące materiał organiczny, takie jak węgiel, azot, fluor i tlen, mają 

swoje izotopy ulegające rozpadowi β+. W związku z tym mogą słu-

żyć jako znaczniki połączone z analogami określonych cząsteczek, 

biorąc udział w  wybranych procesach biochemicznych i  fizjolo-

gicznych, a tym samym pozwalając na ich śledzenie w sposób nie-

inwazyjny. Istotą ilościowej oceny koncentracji aktywności takich 

radiofarmaceutyków jest detekcja dwóch fotonów γ powstałych 

w  wyniku anihilacji pozytonu z  napotkanym elektronem, kiedy 

ten pierwszy straci praktycznie całą energię kinetyczną uzyskaną 

w trakcie rozpadu. Miejsce anihilacji zostaje określone na linii po-

między dwoma detektorami pracującymi w koincydencji zwanej 

linią zdarzenia LOR (Line Of Response). Dla obecnie stosowanych 

izotopów promieniotwórczych maksymalna energia kinetyczna 

pozytonu waha się w zakresie 0,58 MeV (64Cu) do 3,8 MeV (66Ga) 

[13]. Tym samym miejsce powstania pozytonu jest oddalone od 

miejsca zajścia anihilacji. Odległość ta może wahać się odpowied-

nio od 2 mm do 20 mm (odpowiada maksymalnemu zasięgowi 

pozytonu w wodzie) [13]. Ponadto anihilacja może zajść, gdy po-

zyton posiada jeszcze szczątkową energię kinetyczną (związaną 

z zachowaniem resztkowego pędu). Skutkuje to emisją kwantów 

γ nie dokładnie pod kątem 1800, a z odchyleniem około 0,50 [7]. 

Efekty te mają wypływ na rozdzielczość przestrzenną metody. 

Jeżeli oba fotony anihilacyjne zostaną wykryte w  ustalonym 

przedziale czasowym τ, zostaną zarejestrowane jako pochodzące 

z tego samego rozpadu. Szerokość okna czasowego odpowiada 

dwukrotności czasowej rozdzielczości pary detektorów (w obec-

nej generacji skanerów – rzędu kilku ns). Fotony, które utraciły 

część swojej energii w wyniku rozpraszania, są odrzucone, jeżeli 

ich energia nie mieści się w ustalonej szerokości okna energetycz-

nego (równej nawet do 30% szerokości połówkowej piku 511 keV) 

[14]. Koincydencja zostaje zatem uznana za prawdziwą wtedy, 
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gdy anihilacja zaszła w przestrzeni LOR pomiędzy dwoma detek-

torami, które zarejestrowały kwanty w zdefiniowanym przedziale 

czasowym oraz o odpowiedniej energii. Mniejsze wymiary detek-

torów przekładają się na lepszą rozdzielczość przestrzenną, ale 

wiąże się to z pogorszeniem czułości urządzenia (zmniejszeniem 

czynnej objętości detekcyjnej). Mierząc różnicę czasu pomiędzy 

detekcją dwóch fotonów na LOR, można dokładniej ocenić miej-

sce zajścia anihilacji, a tym samym zwiększyć czułość urządzenia 

(podstawa metody czasu przelotu TOF, Time-Of-Flight). Praca 

detektorów w koincydencji prowadzi do elektronicznej kolimacji, 

dzięki czemu dodatkowe osłony kierunkujące fotony nie są po-

trzebne, jak w przypadku tradycyjnych gamma kamer, a tym sa-

mym PET charakteryzuje się wyższą czułością (zdefiniowaną jako 

liczba zliczeń podzielona przez jednostkową aktywność).

Aby prawidłowo ocenić koncentrację aktywności w  elemen-

cie objętości gromadzącym radiofarmaceutyk (zapewnić do-

kładność odwzorowania informacji ilościowej zawartej w  ob-

razie PET), należy wprowadzić niezbędne korekcje do zestawu 

danych akwizycyjnych już na etapie ich zbierania albo w trakcie 

procesu rekonstrukcyjnego.

Całkowita ilość zliczeń w  jednostce czasu NTotal (określająca 

szybkość rejestracji koincydencji) jest sumą zarejestrowanych 

w czasie koincydencji prawdziwych NTrue, koincydencji przypad-

kowych NRandom i koincydencji powstałych w wyniku rozproszeń 

NScatter (Rys. 1). Koincydencja przypadkowa to detekcja dwóch 

kwantów γ pochodzących z dwóch różnych anihilacji, ale zareje-

strowanych w zdefiniowanym oknie czasowym. Tym samym ten 

rodzaj koincydencji przyczynia się do wzrostu czułości, ale wnosi 

błędną informację o miejscu zajścia koincydencji, co przekłada 

się dalej na fałszywe dane o zwiększonej aktywności znacznika 

w określonej lokalizacji. Szybkość rejestracji koincydencji przy-

padkowych jest proporcjonalna do kwadratu aktywności zgro-

madzonej w  elemencie objętości. Jako że szybkość rejestracji 

koincydencji prawdziwych jest wprost proporcjonalna do aktyw-

ności, stosunek szybkości zliczania koincydencji przypadkowych 

do prawdziwych również wzrasta wraz ze wzrostem aktywno-

ści. Dlatego też wkład koincydencji przypadkowych nie może 

być zredukowany poprzez wyższą aktywność źródła, ponieważ 

ich liczba w  jednostce czasu będzie rosła nieproporcjonalnie 

szybciej niż koincydencji prawdziwych, co w pewnym momencie 

przyczyni się do znacznego pogorszenia jakości obrazu. Na ich 

ograniczenie wpływa przede wszystkim zastosowanie węższe-

go okna czasowego, a więc użycie szybszych układów detekcyj-

nych. Foton γ poruszający się początkowo poza daną LOR, ulega-

jąc rozproszeniom, może zostać na nią skierowany i zachowując 

wystarczającą energię (pokrywającą się z  oknem energetycz-

nym i czasowym systemu) być błędnie zarejestrowany jako skła-

dowa prawdziwej koincydencji. Skutkuje to, jak w przypadku ko-

incydencji przypadkowych, błędną lokalizacją zajścia anihilacji. 

Szybkość zliczania koincydencji pochodzących z rozproszeń jest 

wprost proporcjonalna, podobnie jak szybkość zliczania koincy-

dencji prawdziwych, do aktywności zgromadzonej w elemencie 

objętości. Ostatecznie stosunek szybkości zliczania koincydencji 

pochodzących z  rozproszeń do koincydencji prawdziwych jest 

od aktywności niezależny. Tak samo jak niezależny jest od szero-

kości okna czasowego koincydencji. Można zdefiniować również 

pojęcie koincydencji wielokrotnych, które są rejestrowane jako 

akt detekcji w więcej niż dwóch detektorach naraz w zdefiniowa-

nym oknie czasowym. Zdarzenia takie są automatycznie odrzu-

cane jako nieprawidłowe [13,14].

Rys. 1. Typy koincydencji, zilustrowane dla dwóch przeciwległych układów detekcyj-

nych. A. Koincydencje prawidłowe, B. Koincydencje przypadkowe, C. Koincydencje 

pochodzące z rozproszeń

Źródło: [13].

Dodatkowo należy uwzględnić również pochłanianie fotonów 

na drodze do detektora oraz straty związane z czasem martwym 

systemu. Wreszcie każdy kanał detekcyjny musi być korygowany 

pod kątem wydajności detekcji, a  wszystkie kanały wspólnie – 

pod kątem jednorodności odpowiedzi, która zależy od ich pozy-

cji w gantry urządzenia. 

Opisane zależności znajdują swoje odzwierciedlenie w  me-

todyce prowadzenia testów kontroli jakości urządzeń PET. Do-

kładniejsze informacje o podstawach obrazowania PET, jak i jego 

ograniczeniach, są zawarte w opracowaniu L. Królickiego i in. [15].

Każdy z  elementów układu omówionych powyżej, łącznie 

z  poprawnością stosowanych korekcji, wpływa na całościową 

pracę urządzenia PET, a tym samym powinien podlegać kontroli. 

Testy medycznych urządzeń radiologicznych są wykonywane: 

(a) przez producenta – w celu oceny parametrów sprzętu przed 

wprowadzeniem do sprzedaży, (b) przez użytkownika – w celu 

sprawdzenia nowego sprzętu i potwierdzenia specyfikacji pro-

ducenta, oraz (c) przez użytkownika oraz autoryzowany serwis 

producenta – jako część programu okresowej kontroli jakości 

[16]. W artykule skupiono się na tej części testów, którą użytkow-

nik może wykonać sam.

Kierunki rozwoju systemów 
kontroli jakości aparatów PET

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku można wyróżnić 

dwa główne kierunki opracowywania testów kontroli jakości 

aparatów PET: normę opracowaną przez amerykańskie Towa-

rzystwo Medycyny Nuklearnej SNM (Society of Nuclear Medicine), 
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obecnie SNMMI (Society of Nuclear Medicine and Molecular Ima-

ging) we współpracy z  NEMA oraz normę europejską opraco-

waną przez IEC [8-10]. W pierwszej wersji obie normy były de-

dykowane tylko dla systemów PET pracujących w  modzie 2D, 

przy czym od początku zaznaczała się pomiędzy nimi różnica 

w  podstawowych założeniach. Twórcy normy europejskiej po-

stawili sobie za cel symulację sytuacji klinicznej tak ściśle, jak to 

możliwe, podczas gdy autorzy normy amerykańskiej skupili się 

na weryfikacji podstawowych parametrów urządzenia i ocenie 

pracy systemu w warunkach granicznych.

Norma NEMA

Podstawą do opracowania spójnej normy zawierającej testy po-

zwalające w sposób kompleksowy ocenić sprawność urządzenia 

PET, stała się inicjatywa SNM. Jej podsumowaniem była praca 

grupy Karp et al. [17], w  której po raz pierwszy proponowano 

zestaw pomiarów dedykowanych dla ówczesnej generacji ska-

nerów PET. Jako bazę określono trzy zadania, które należałoby 

zrealizować, aby osiągnąć założone cele kontroli jakości. Pierw-

szym z nich jest opracowanie wspólnego języka metodologicz-

nego, jednoznacznie opisującego zaproponowane pomiary. 

Drugim jest zaprojektowanie narzędzi do przeprowadzania 

i oceny testów, z jednej strony możliwych do wykonania na róż-

nych typach PET, a  z  drugiej – dostarczających wiarygodnych 

i miarodajnych wyników. Trzecim zadaniem jest przedstawienie 

takiej struktury testów, aby na podstawie uzyskanych dzięki 

nim wynikom określić dokładności badań in vivo. Następstwem 

pierwszej współpracy było utworzenie przez NEMA grupy ro-

boczej, w skład której weszli przedstawiciele producentów apa-

ratów PET oraz przedstawiciele grupy zadaniowej SNM. NEMA 

przedefiniowało pierwotne propozycje testów zaproponowa-

nych przez SNM i wydało pierwszą normę NEMA NU2-1994 [8]. 

Szybki rozwój badań PET całego ciała, głównie jako narzędzia 

diagnostycznego w onkologii, doprowadził już kilka lat później 

do konieczności zredagowania nowszej wersji normy NEMA 

NU2-2001 [8]. Wersja ta kładła nacisk głównie na skanery 3D PET 

całego ciała oraz zwiększenie znaczenia klinicznego wykony-

wanych pomiarów. Testy zostały uproszczone, a  ich wykonanie 

w założeniach miało być mniej czasochłonne, uwzględniając tak-

że gamma kamery mogące działać w systemie koincydencji [18]. 

Trzecia odsłona normy NEMA pojawiła się w 2007 roku [8]. W tej 

wersji wzięto pod uwagę fakt wykorzystania w najnowszych ge-

neracjach skanerów, jako elementów detekcyjnych, materiałów 

LSO (ortokrzemian lutetowy Lu2SiO5) lub LYSO (związek LSO 

z  itrem). Są to sztuczne kryształy scyntylacyjne, których jed-

nym z pierwiastków budujących jest izotop 177Lu, a tym samym 

charakteryzują się pewnym poziomem wewnętrznej radioak-

tywności. Dlatego też frakcja koincydencji przypadkowych dla 

tych skanerów nigdy nie będzie tak niska, jak zakładano w nie-

których testach normy NEMA NU 2-2001. Obecnie obowiązującą 

jest wersja z 2012 roku (NEMA NU 2-2012) [8]. Jak stwierdzają 

sami autorzy we wstępie do raportu, wprowadzone zmiany są 

stosunkowo niewielkie, głównie obejmujące dalsze doprecyzo-

wanie, ułatwiające przeprowadzanie testów oraz uczynienie ich 

bardziej powtarzalnymi.

Pewnym ograniczeniem nowo opracowywanej normy NEMA 

było jej skupienie się na skanerach PET dedykowanych do badań 

całego ciała (o dużym polu widzenia FOV, field of view). Dla gene-

racji systemów PET o małym FOV, dedykowanych np. do badań 

neurologicznych, istnieje konieczność odwoływania się do jej 

starszych wersji. Przy czym należy zaznaczyć, że NEMA opraco-

wało osobny standard NEMA NU 4-2008 opisujący sposób kon-

troli aparatów PET przeznaczonych do badań małych zwierząt 

[19]. Dla tej specyficznej rodziny skanerów PET testowane para-

metry są praktycznie takie same, jak dla dużych skanerów do ba-

dań ludzi. Zasadnicze różnice dotyczą stosowanych fantomów, 

projektowanych dla mniejszych rozmiarów FOV.

Norma NEMA proponuje testy sprawdzające parametry, 

które określają sprawność systemów PET. Można podzielić je 

na dwie grupy [18]. Pierwszy zespół testów obejmuje pomiary 

podstawowe:

 – rozdzielczość przestrzenna (spatial resolution),

 – czułość (sensitivity),

 – pomiar frakcji promieniowania rozproszonego, strat zliczeń 

oraz koincydencji przypadkowych (scatter fraction, count los-

ses and random measurements).

Drugi zespół obejmuje pomiary dokładności stosowanych 

korekt (konieczność ich wprowadzenia jest skutkiem fizycznego 

oddziaływania promieniowania z materią), w szczególności:

 – dokładność korekcji koincydencji przypadkowych oraz strat 

sygnału wynikających z czasu martwego systemu (accuracy: 

corrections for count losses and randoms),

 – jakość obrazu wraz z dokładnością korekcji osłabienia oraz 

rozpraszania promieniowania (image quality, accuracy of at-

tenuation and scatter corrections).

Norma IEC

Niemal w tym samym czasie, gdy podejmowano wspólną inicja-

tywę SNM oraz producentów sprzętu pod egidą NEMA w  Sta-

nach Zjednoczonych, niezależnie również w  Europie podjęto 

wysiłek w celu opracowania testów kontroli jakości dedykowa-

nych dla PET. Ostatecznie doprowadziło to do przedstawienia 

pierwszej wersji normy Międzynarodowej Komisji Elektrotech-

nicznej IEC 61675-1 w 1998 roku. Kolejne wydania pojawiły się 

w latach 2008 oraz 2013 [9]. Podobnie jak norma NEMA, propo-

zycje IEC ewoluowały wraz z  postępem technologii pozytono-

wej tomografii emisyjnej. Najnowsza wersja skupia się wyłącz-

nie na skanerach 3D. Norma zwraca również uwagę na fakt, że 

obecna generacja skanerów 3D to w przytłaczającej większości 

aparaty hybrydowe PET/CT. Metody pomiarowe dla aparatury 

PET zaproponowane przez IEC mają w jak największym stopniu 

odzwierciedlać sytuację kliniczną. Norma jasno stwierdza rów-

nież, że są to testy, które może przeprowadzić producent, chcą-

cy potwierdzić przydatność kliniczną lub udowodnić przewagę 
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proponowanego sprzętu i  porównać jego parametry z  innymi 

urządzeniami dostępnymi na rynku. 

Standard IEC obejmuje następujące testy:

 – rozdzielczość przestrzenna (spatial resolution),

 – czułość tomograficzna (tomographic sensitivity),

 – jednorodność (uniformity),

 – pomiar promieniowania rozproszonego (scatter measure- 

ments),

 – wydajność szybkości zliczania aparatu (PET count rate 

perfrormance),

 – jakość obrazu oraz ilościowa ocena dokładności odwzoro-

wania koncentracji aktywności (image quality and quantifica-

tion accuracy of source acitivity concentations).

IEC wydało również osobne zalecenia w postaci raportu tech-

nicznego IEC/TR 61948 dotyczącego testów rutynowych kon-

troli jakości aparatów PET [10]. Zalecenia te zawierają następu-

jące sugestie:

 – sprawdzenie koncentracji aktywności kalibracyjnej (mini-

malnie dwa razy do roku lub po każdej istotnej naprawie czy 

normalizacji systemu),

 – ocena stałości działania systemu poprzez kontrolowanie 

względnej czułości oraz poprawności normalizacji systemu 

(w każdym dniu pracy systemu przed jej rozpoczęciem),

 – rozdzielczość przestrzenna (co 6 miesięcy),

 – rozmiar piksela (co 6 miesięcy, jeżeli taka opcja jest udostęp-

niana użytkownikowi przez producenta),

 – ocena elementów mechanicznych systemu (zgodnie z zale-

ceniami producenta, nie rzadziej niż raz na rok).

Założenia testów kontroli jakości 
aparatów PET zgodnie z normą NEMA

Normy IEC i NEMA w gruncie rzeczy proponują podobny wybór pa-

rametrów do sprawdzenia oraz metodologię pomiarów, ale różnią 

się w wielu szczegółach i dlatego ich wyniki nie mogą być bezpo-

średnio porównywane. Na ogół testy PET są przeprowadzane we-

dług tylko jednej z nich. Należy natomiast zauważyć, że niektóre te-

sty uzupełniają się (np. test jakości obrazu). Przy czym norma NEMA 

jest dedykowana nie tylko dla producentów, ale przede wszystkim 

może być stosowana przez użytkowników. Obecnie każdy system 

PET, niezależnie od producenta, posiada zaimplementowane al-

gorytmy pozwalające na opracowanie danych akwizycyjnych oraz 

ich prezentację zgodnie z tą normą. Jako że aktualny raport IAEA 

dotyczący testowania systemów PET [7] oraz zalecenia EANM [12] 

opierają się w większości propozycji na normie NEMA, krótka cha-

rakterystyka testów będzie oparta właśnie na niej.

Przeprowadzenie zalecanych testów wymaga dedykowanych 

fantomów o  jednoznacznie zdefiniowanych wymiarach. Do-

brym rozwiązaniem wydaje się być dostarczenie ich na etapie 

zamawiania aparatu PET ( jako część pakietu wyposażenia wraz 

z  nowo zakupionym skanerem). Jest to rozwiązanie korzyst-

ne i praktyczne z punktu widzenia użytkownika, ponieważ taki 

zestaw fantomów powinien zostać użyty do przeprowadzenia 

testów odbiorczych, a  także do dalszych rutynowych kontroli. 

Wyniki będą mogły być odnoszone do wartości referencyjnych 

uzyskanych w  trakcie pierwszych pomiarów po instalacji urzą-

dzenia. Ponadto wymagane jest, aby większość testów była 

wykonywana zgodnie z protokołem akwizycyjnym, który zapro-

ponowano do pracy z pacjentami (zdefiniowane m.in. szerokość 

okna energetycznego, szerokość okna czasowego koincydencji 

czy algorytm rekonstrukcyjny). Wszystkie testy powinny być 

przeprowadzane z użyciem tego samego radioizotopu, 18F w for-

mie roztworu wodnego. Wykorzystanie innych izotopów, takich 

jak 68Ge lub 68Ga, może prowadzić do znacząco różnych wyników 

od uzyskanych dla 18F, ze względu na różnice w  maksymalnej 

energii kinetycznej pozytonów oraz kalibracji urządzenia pod 

kątem związku pomiędzy aktywnością źródła a uzyskaną ilością 

zliczeń. Ponadto wszystkie inne urządzenia potrzebne do prze-

prowadzenia testów, takie jak mierniki aktywności bezwzględ-

nej, powinny być odniesione do znanego źródła referencyjnego 

tak, aby niepewności pomiarów wykonanych za ich pomocą była 

możliwie niska (norma IEC zaleca dokładność poniżej 10%). 

Test I – Rozdzielczość przestrzenna 
(spatial resolution)

Pomiary rozdzielczości przestrzennej wskazują na zdolność to-

mografu PET do odzwierciedlenia przestrzennego rozmieszcze-

nia znacznika w obiekcie na rekonstruowanym obrazie. Z defini-

cji rozdzielczość przestrzenna określa zdolność do rozróżnienia 

dwóch obiektów na obrazie, które są położone blisko siebie [20], 

przy czym nie odpowiada ona wielkości najmniejszego obiektu, 

który można jeszcze na nim wyodrębnić [21].

 Pomiar rozdzielczości przestrzennej jest wykonywany za pomo-

cą źródła punktowego (lub liniowego) w powietrzu i rekonstrukcji 

obrazu bez filtrów gładzących. Takie warunki pomiarowe nie od-

zwierciedlają sytuacji klinicznych, gdzie obserwuje się rozpraszanie 

promieniowania, a zarejestrowana liczba zliczeń jest stosunkowo 

niska. Pozwala to jednak na pomiar wartości bezwzględnej, którą 

można stosować do porównania różnych skanerów.

Celem tego pomiaru jest scharakteryzowanie zdolności 

aparatu do obrazowania i  rozróżniania małych obiektów przez 

określenie szerokości funkcji odpowiedzi na źródło: punktowe 

lub liniowe (pomiar w 3 płaszczyznach). Do wykonania testu nie 

jest potrzebny żaden fantom, natomiast wygodna do zastoso-

wania jest podkładka do mocowania źródeł umożliwiająca usta-

lenie stałej, wymaganej geometrii pomiaru (Fot. 1, [22]). Według 

NEMA NU 2-2007 potrzebne są trzy źródła o  zdefiniowanych 

rozmiarach umieszczone w punktach o współrzędnych (0, 1 cm),  

(0, 10 cm), oraz (10 cm, 0), gdzie punkt (0,0) jest środkiem geo-

metrycznym poprzecznego pola widzenia – pomiar w płaszczyź-

nie prostopadłej do osi długiej gantry aparatu. Pomiar powinien 

być wykonany dwukrotnie – źródła powinny zostać umieszczone 

kolejno w dwóch położeniach w odniesieniu do źródła central-

nego: (0,0) oraz oddalonego wzdłuż osi długiej gantry o ¼ wy-

miaru FOV od punktu (0,0).
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Fot. 1. Podkładka do testu rozdzielczości przestrzennej systemu PET wraz z trzema 

źródłami punktowymi 

Źródło: [22].

W przypadku normy NEMA szerokość funkcji odpowiedzi 

jest mierzona jako szerokość połówkowa FWHM (Half-Width At 

Half-Maximum). Podobnie w  przypadku IEC do scharakteryzo-

wania rozdzielczości przestrzennej systemu używa się wartości 

FWHM, ale dodatkowo określa się również szerokość ekwiwa-

lentną EW (Equivalent Width). EW jest definiowana jako najwięk-

szy wymiar prostokąta, który ma taką samą powierzchnię i taką 

samą wysokość jak dana funkcja odpowiedzi.

Test II – Czułość (sensitivity)

Czułość systemu PET jest parametrem, który charakteryzuje 

szybkość zliczania koincydencji prawdziwych. Ich emiterem po-

winno być źródło promieniotwórcze o  względnie niskiej aktyw-

ności i zdefiniowanym jej rozkładzie, dla którego straty związane 

z  rozpraszaniem promieniowania oraz koincydencjami przypad-

kowymi są znikome. Aby zapewnić warunek niezależności wyniku 

od efektu osłabienia promieniowania przez otaczające materiały, 

pomiar przeprowadza się kilkukrotnie z zastosowaniem różnych 

grubości tego samego materiału osłabiającego, a ostateczną war-

tość uzyskuje się poprzez ekstrapolację wyników [23]. Czułość 

zależy od położenia źródła względem geometrycznego środka 

poprzecznego pola widzenia aparatu. Dlatego też, aby w  pełni 

scharakteryzować system, konieczny jest pomiar osiowego pro-

filu czułości (w różnych punktach oddalonych od środka geome-

trycznego gantry PET w tej samej płaszczyźnie poprzecznej).

Celem pomiarów jest określenie szybkości zliczania koin-

cydencji prawdziwych na jednostkę koncentracji aktywności 

dla źródła cylindrycznego. Test jest wykonywany za pomocą 

dedykowanego fantomu, zbudowanego ze współśrodkowych 

cylindrów o  znanej grubości materiału osłabiającego [24]. Źró-

dło liniowe w postaci kapilary wypełnionej roztworem 18F o ak-

tywności ok. 3,7 MBq umieszcza się w środku geometrycznym 

gantry w osi długiej aparatu i skanuje, poczynając od braku jakie-

gokolwiek materiału osłabiającego wokół źródła, a na grubości 

2,5 mm Al kończąc (Fot 2). Ten sam zestaw pomiarów powtarza-

ny jest dla źródła umieszczonego 10 cm od środka pola widzenia 

systemu równolegle do osi długiej aparatu.

Fot. 2. Fantom do oceny czułości systemu PET wykonany ze współosiowych alum-

iniowych rurek 

Źródło: [24].

Wynik testu jest prezentowany w postaci prostej określającej za-

leżność logarytmu naturalnego z wartości liczby zliczeń na obrazie 

od grubości zastosowanego materiału osłabiającego wyrażonej 

w [cm]. Wiążąca jest wartość odczytana dla przecięcia prostej do-

pasowanej do punktów pomiarowych z osią rzędnych podzielona 

przez aktywność źródła (wielkość wyrażona w zliczeniach na sekun-

dę na kiloBekerel [cts s-1 kBq-1]). Jest to najlepsze przybliżenie braku 

strat zliczeń związanych z efektami fizycznymi oddziaływania pro-

mieniowania z materią oraz pracą elektroniki systemu. Dla współ-

czesnych skanerów PET czułość systemu jest rzędu kilku zliczeń na 

sekundę na jednostkę aktywności wyrażoną w [kBq].

Test III – Pomiar frakcji promieniowania 
rozproszonego, strat zliczeń oraz koincydencji 

przypadkowych (scatter fraction, count 
losses and random measurements)

Wydajność rejestracji zliczeń systemu PET (count rate perfor-

mance) zależy od przestrzennego rozkładu aktywności w źródle 

i otaczających go materiałów rozpraszających. Charakterystyka 

szybkości zliczania prawdziwych koincydencji jest silnie uzależ-

niona od stosunku tych koincydencji do pojedynczych zliczeń 

(niesparowanych), liczby koincydencji przypadkowych i dokład-

ności eliminacji informacji niesionej przez takie zdarzenia, a tak-

że od czasu martwego systemu. Aby móc porównać tomografy 

PET o różnej konstrukcji, należy przede wszystkim ocenić frakcję 

promieniowania rozproszonego, którą rejestruje każdy z tomo-

grafów. Różne rozwiązania konstrukcyjne skutkują różną czuło-

ścią aparatów PET na promieniowanie rozproszone.

Celem testu III jest ocena dokładności danego skanera w przy-

padku prawidłowego odwzorowania obiektów o wysokiej kon-

centracji aktywności. Pomiar jest przeprowadzany poprzez 

wielokrotne obrazowanie (skany dynamiczne) źródła liniowego 

o wysokiej aktywności (ok.1 GBq) umieszczonego w dedykowa-

nym fantomie zapewniającym kontrolowane warunki rozpra-

szania promieniowania (Fot. 3). Całkowity czas trwania testu 

przekracza 12 godzin. Jako że źródło ulega rozpadowi w czasie, 

wydajność rejestracji koincydencji prawdziwych powinna ule-

gać ciągłej poprawie, a przy bardzo niskim poziomie aktywności 

można uznać, że straty zliczeń są do pominięcia.



Inżynier i Fizyk Medyczny         3/2015          vol. 4 129

radiologia / radiologyartykuł naukowy / scientific paper

Fot. 3. Fantom umożliwiający ocenę odpowiedzi systemu dla źródła o  wysokiej 

aktywności (pomiar czasu martwego systemu, wyznaczenie wydajności rejestracji 

koincydencji przypadkowych oraz frakcji promieniowania rozproszonego) 

Źródło: [25].

Wynik testu powinien zawierać:

a. wysokość frakcji promieniowania rozproszonego SF, okre-

ślającą czułość systemu na promieniowanie rozproszone, 

wyznaczony dla zdefiniowanego regionu zainteresowania 

w FOV, według zależności:

Random

Trues Random

NSF
N N

=
+

b. zależności całkowitej szybkość zliczania NTotal w poprzecz-

nym FOV o zdefiniowanych rozmiarach od aktywności w da-

nym punkcie czasowym. Na tej podstawie wyznacza się 

taką samą zależność dla koincydencji prawidłowych NTrue 

(Rys. 2),

c. wartość parametru NEC (nosie equivalent count rate) [26] 

zdefiniowanego jako:

2
Trues

Trues Scatter Random

NNEC
N N N

=
+ +

Rys. 2. Przykładowy przebieg krzywych wynikowych dla oceny frakcji promienio-

wania rozproszonego, pomiaru koincydencji przypadkowych oraz strat zliczeń w jed-

nostkach względnych 

Źródło: [18].

Test IV – Dokładności korekcji koincydencji 
przypadkowych oraz strat sygnału wynikających 

z czasu martwego systemu (accuracy: 
corrections for count losses and randoms)

Jako że nowoczesne tomografy PET są wyposażone w programy 

korygujące straty zliczeń, dokładność tych algorytmów korek-

cyjnych powinna podlegać ocenie.

Test ten służy do oceny odchyleń od liniowej zależności po-

między szybkością zliczania koincydencji prawdziwych a aktyw-

nością źródła. Tym samym do oceny zniekształceń obrazu przy 

dużych liczbach zliczeń (wysokim natężeniu) prowadzących 

do błędnego rejestrowania koincydencji w  związku z  rozpra-

szaniem promieniowania oraz związanych z  czasem martwym 

systemu.

Ocena dokładności tej korekcji opiera się na danych uzyska-

nych podczas przeprowadzania testu III.

Wynik testu przedstawia porównanie szybkości zliczeń koin-

cydencji prawdziwych w stosunku do oczekiwanej jej liczby dla 

danych zarejestrowanych przy stosunkowo niskiej koncentracji 

aktywności w fantomie (Rys. 3).

Rys. 3. Przykładowy przebieg krzywych wynikowych dla oceny dokładności korekcji 

koincydencji przypadkowych oraz strat sygnału wynikających z czasu martwego sys-

temu w jednostkach względnych

Źródło: [18].

Wartością, która mówi o  dokładności korekcji, jest koncen-

tracja aktywności określona w punkcie, gdzie wartość NEC jest 

maksymalna (Rys. 2, 3). Dla współczesnych skanerów wartość ta 

waha się w zakresie kilkunastu kiloBekereli na mililitr. 

Test V – Jakość obrazu wraz z dokładnością 
korekcji osłabiania oraz rozproszenia 

promieniowania (image quality, accuracy 
of attenuation and scatter corrections)

Ze względu na wpływ wielu różnych czynników na ostateczną 

odpowiedź systemu, symulacja warunku obrazowania w sytuacji 

klinicznej jest główną przesłanką do przeprowadzenia testu ja-

kości obrazu (Fot. 4).
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Test przeprowadza się z  wykorzystaniem fantomu zawiera-

jącego gorące i zimne strefy o różnych rozmiarach oraz wkład-

kę wypełnioną kulkami styropianowymi symulującą płuco [27]. 

Fantom powinien być jednorodnie wypełniony roztworem 18F, 

zapewniając w ten sposób określone warunki osłabiania promie-

niowania. Koncentracja aktywności w tle powinna odpowiadać 

sytuacji klinicznej (około 400 MBq w objętości fantomu). W przy-

padku czterech najmniejszych sfer, koncentracja aktywności 

powinna pozostawać w  stosunku 4:1 oraz 8:1 do koncentracji 

aktywności w tle (dwa pomiary). Dwie największe sfery powinny 

pozostać nienapełnione w trakcie pomiaru. 

Fot. 4. Fantom (model PET NEMA 2007/IEC 2008) symulujący klatkę piersiową 

człowieka wraz z  wkładką symulującą płuco oraz sześcioma sferami „gorącymi” 

o różnych wymiarach

Źródło: [25].

Jakość obrazu jest oceniana na podstawie wartości kontrastu 

określonego dla gorących oraz zimnych sfer, parametru okre-

ślającego jednorodność na obrazie (percent bacground variabili-

ty) oraz parametru określającego poprawność zastosowanych 

korekcji, zdefiniowanego jako stosunek średniej wartości liczby 

zliczeń w regionie zainteresowania w obszarze wkładki płucnej 

do średniej wartości liczby zliczeń w tle. 

Warto wspomnieć, że wykorzystując ten sam fantom, można 

określić również tzw. współczynnik odzyskiwania RC (Recovery Co-

efficient), który pozwala ocenić zdolność tomografu PET do właści-

wego odwzorowania ilościowego koncentracji aktywności w zależ-

ności od wielkości obiektu. Ograniczona rozdzielczość przestrzenna 

urządzenia prowadzi do efektu „rozlewania się” zliczeń poza granice 

geometryczne obiektu, obserwowanego jako rozmycie jego obra-

zu. Efekt ten ulega nasileniu wraz ze zmniejszającą się wielkością 

obiektu (efekt częściowej objętości PVE – Partial Volume Effect). 

Parametr RC określa stosunek wartości koncentracji aktywności 

zobrazowanej w sferze do rzeczywistej, zawartej w niej koncentracji 

aktywności. Procedura przeprowadzenia tego testu jest dokładnie 

opisana w publikacji EANM [28] i zgodna z założeniami normy IEC [9]. 

Test ten stał się również podstawą inicjatywy EANM – EARL (EANM 

Research Ltd), mającej na celu podniesienie jakości usług oraz stan-

daryzację uzyskiwanych wartości SUV (standard uptake value) w ba-

daniach PET/CT z  użyciem 18F-FDG pomiędzy różnymi ośrodkami 

wykonującymi badania PET na terenie Europy (informacje o inicjaty-

wie dostępne na stronie EANM: www.eanm.org).

Testy eksploatacyjne 

Pierwszym elementem sprawdzenia nowo zainstalowanego 

systemu w  ośrodku klinicznym są testy akceptacyjne przepro-

wadzane przez autoryzowanych przedstawicieli serwisu oraz 

użytkownika – najczęściej zgodnie z  normą NEMA. Rutynowa 

kontrola jakości rozpoczyna się bezpośrednio po instalacji oraz 

odbiorze urządzenia i powinna być prowadzona regularnie przez 

cały okres użytkowania sprzętu. 

Dzienna kontrola jakości urządzenia PET odbywa się obecnie 

najczęściej zgodnie z  zaleceniami producenta oraz za pomocą 

dodatkowego wyposażenia i ewentualnie dostarczanych przez 

niego źródeł promieniotwórczych. Obejmuje testy oraz wizuali-

zację prawidłowego funkcjonowania kolejnych modułów syste-

mu, w formie narzuconej przez producenta.

Jedno z rozwiązań przewiduje wykorzystanie liniowego źró-

dła 68Ge, które jest zintegrowane z  obudową urządzenia PET/

CT (przechowywane w  specjalnym pojemniku osłonnym i  wy-

suwane w  czasie przeprowadzania testu, wymieniane zgodnie 

z  certyfikatem źródła). Wykonanie dziennej kontroli polega na 

przeprowadzeniu akwizycji, gdy źródło kontrolne jest szybko 

obracane wokół matrycy detektorów, powodując ich jednorod-

ne napromieniowanie. Podobny efekt można osiągnąć przez 

zastosowanie cylindrycznego fantomu jednorodnie wypełnio-

nego izotopem promieniotwórczym 68Ge lub 18F o  zadanej ak-

tywności. W zależności od proponowanego przez danego pro-

ducenta rozwiązania, na jego podstawie system może dokonać 

m.in. weryfikacji normalizacji, oceny prawidłowego przeliczenia 

liczby zliczeń podzielonej przez jednostkę objętości na rzeczy-

wistą koncentrację aktywności, jednorodności wzmocnienia 

fotopowielaczy oraz kalibracji szerokości okna czasowego ko-

incydencji CTC (Coincidence Timing Calibration). W  efekcie uzy-

skiwana jest wizualna mapa bloków detekcyjnych używana do 

sprawdzania ich odpowiedzi, a  także statystyki wskazujące na 

zgodność uzyskanych parametrów z  przyjętymi zakresami dla 

danego skanera. Powinna być również umożliwiona ocena wizu-

alna sinogramów. Należy jednak zaznaczyć, że nie każdy produ-

cent przewidział opcję automatycznego generowania podglądu 

sinogramu kontrolnej akwizycji. Okresowo wykonywana jest 

kalibracja wzmocnienia fotopowielaczy (według wymagań pro-

ducenta – zwykle raz na tydzień) oraz kalibracja odwzorowania 

koncentracji aktywności (według wymagań producenta – naj-

częściej raz na kwartał).

Nie wszystkie rozwiązania producenckie proponują auto-

matyczną weryfikację odwzorowania koncentracji aktywności, 

np. w ramach testów codziennych. Jednakże przeprowadzenie 

tego testu w  sposób nieautomatyczny nie stanowi problemu. 

Wymaga przeprowadzenia obrazowania dedykowanego fanto-

mu jednorodnie wypełnionego roztworem 18F-FDG i weryfikacji 

zgodności koncentracji aktywności określanej przez aparat PET 

z  rzeczywistą koncentracją aktywności. Zgodnie z  zaleceniami 

IAEA, test tego parametru powinien być przeprowadzany co naj-

mniej raz na kwartał. W przypadku przekroczenia założonej 5% 
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granicy tolerancji, należy przeprowadzić kalibrację. Zalecenia 

IAEA obejmują również test normalizacji systemu z częstotliwo-

ścią raz na miesiąc oraz test jednorodności obrazu wykonywany 

raz na 3 miesiące, z użyciem fantomu cylindrycznego wypełnio-

nego roztworem 18F-FDG lub, jeżeli pozwala na to specyfika apa-

ratu, z  zastosowaniem alternatywnego źródła promieniotwór-

czego zdefiniowanego przez producenta (np. 68Ga). Przy czym 

warto zauważyć, że według obowiązującej normy IEC nie można 

określić jednej spójnej procedury kontroli jednorodności, dlate-

go też sama norma również nie specyfikuje techniki jej przepro-

wadzenia. Dodatkowo sprawdzenie poprawności fuzji obrazów 

uzyskanych w aparatach hybrydowych jest zalecane również raz 

na kwartał.

Kolejnym elementem proponowanym przez IAEA jest spraw-

dzenie jakości uzyskiwanego obrazu, opcjonalnie z częstotliwo-

ścią raz na kwartał. Test ten jest przeprowadzany analogicznie 

do testu całościowego działania systemu w przypadku gamma 

kamery, z  użyciem fantomu Jaszczaka wypełnionego roztwo-

rem 18F-FDG. Jednocześnie IAEA zaleca, aby przeprowadzać 

ten test raz w  roku według procedury NEMA. W  oczekiwaniu 

na polskie zalecenia dotyczące wykonywania testów kontroli 

jakości aparatów PET, uprawnionym wydaje się stwierdzenie, że 

przeprowadzanie testu jakości obrazowania realizowanego we-

dług normy NEMA, zmodyfikowanego o wprowadzenie pomiaru 

współczynników odzyskiwania RC, byłoby dobrym pomysłem, 

który być może pozwoliłby w przyszłości na standaryzację pol-

skich ośrodków PET na wzór międzynarodowych prób podejmo-

wanych w tym kierunku [29-31].

Harmonogram testów proponowanych przez Europejskie 

Towarzystwo Medycyny Nuklearnej w  dużej mierze pokrywa 

się z  zaleceniami IAEA [12]. Przy czym proponuje dodatko-

wo przeprowadzenie testów zgodnie ze standardem NEMA 

z następującą częstotliwością: test rozdzielczości przestrzennej 

oraz test jakości obrazowania – raz w roku, wydajność rejestracji 

zliczeń – po każdej kalibracji systemu lub jego większej modyfi-

kacji, test czułości – raz w miesiącu.

Zarówno IAEA, jak i  EANM zwracają uwagę na konieczność 

kontroli tomografu komputerowego, jako części systemu hy-

brydowego PET/CT, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami 

w tym zakresie.

Podsumowanie

Przeprowadzanie kontroli jakości zapewnia prawidłowe działa-

nie systemu PET/CT na kilku poziomach. Przede wszystkim po-

twierdza jego gotowość do pracy – pozytywny wynik zapewnia, 

że obrazy diagnostyczne pacjenta powinny być rejestrowane 

w  optymalny sposób lub odwrotnie może nastąpić zidentyfi-

kowanie potencjalnych nieprawidłowości przed rozpoczęciem 

badań. Dodatkowo daje możliwość obserwacji wahań i trendów 

podstawowych parametrów urządzenia w czasie, a tym samym 

pozwala na długoczasową obserwację funkcjonalności urządze-

nia i śledzenia ewentualnej degradacji jakości obrazu.

Stan urządzenia dopuszczonego do użytku klinicznego powi-

nien być kontrolowany każdego dnia przed rozpoczęciem pracy, 

najlepiej za pomocą szybkich i prostych procedur kontroli, któ-

re mimo to mogą wskazywać na niewielkie zmiany parametrów 

aparatu. Preferowane są testy ilościowe, które uniezależniają 

wynik testu od interpretacji danego użytkownika. Cyklicznie po-

winny być prowadzone również dodatkowe testy, których celem 

jest uzyskanie bardziej szczegółowych danych dotyczących pra-

cy systemu. Testy muszą być wykonywane przez odpowiednio 

wykwalifikowany i przeszkolony zespół fizyków medycznych lub 

inny personel upoważniony do obsługi urządzeń radiologicznych 

Tabela 1. Europejskie rekomendacje dotyczące wykonywania testów eksploatacyjnych aparatów PET/CT

Organizacja Nazwa Częstotliwość Rekomendacje

IAEA [7] Test stałości parametrów W każdym dniu pracy wg zaleceń producenta

Test rozdzielczości czasowej systemu W każdym dniu pracy wg zaleceń producenta, tylko dla systemów 
PET z opcją TOF 

Test jakości obrazu PET/CT w warunkach 
klinicznych

Opcjonalnie codziennie, dostosować do 
potrzeb ośrodka

Jednorodność Kwartalnie wg NEMA

Test normalizacji Raz w miesiącu lub wg zaleceń producenta wg zaleceń producenta

Weryfikacja odwzorowania koncentracji 
aktywności

Kwartalnie wg zaleceń producenta, nie więcej niż 5%

Poprawność fuzji obrazów PET oraz CT 
systemów hybrydowych PET/CT

Kwartalnie wg zaleceń producenta

Test jakości obrazowania Minimalnie raz w roku, opcjonalnie co kwar-
tał, dostosować do potrzeb ośrodka

wg NEMA

EANM [12] Ocena elementów mechanicznych aparatu W każdym dniu pracy ocena wizualna

Test stałości parametrów W każdym dniu pracy wg zaleceń producenta

Jednorodność Po każdej istotnej naprawie lub zmianie

Test czułości Raz w miesiącu wg NEMA

Test wydajności rejestracji zliczeń Raz w miesiącu wg NEMA

Test normalizacji Minimalnie co 6 miesięcy wg zaleceń producenta

Weryfikacja odwzorowania koncentracji 
aktywności

Minimalnie co 6 miesięcy wg zaleceń producenta 

Test rozdzielczości przestrzennej systemu Raz w roku wg NEMA

Test jakości obrazowania Raz w roku wg IEC
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pod ich nadzorem. Ponadto każdy ośrodek powinien opracować 

lokalne, szczegółowe procedury i instrukcje w zakresie kontroli 

jakości posiadanej aparatury oraz jej obsługi [6]. Wyniki przepro-

wadzonych testów muszą być rejestrowane, a ich trendy moni-

torowane pod kątem ewentualnego oddalania się od przyjętych 

wartości referencyjnych. Ostatecznie w przypadku stwierdzenia 

występowania niekorzystnego trendu lub nieakceptowanego 

odchylenia wartości kontrolowanych parametrów powinny zo-

stać podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze.

Testy kontroli jakości są niezbędnym elementem użytkowania 

każdego sprzętu, dlatego należy zapewnić w  harmonogramie 

pracy ośrodka odpowiedni czas na ich przeprowadzenie (w ruty-

nowych procedurach operacyjnych).
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