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Streszczenie

Rezonans magnetyczny, od momentu zaistnienia, 

zajął centralne miejsce wśród technik radiolo-

gicznych. O  ile jednak w  przypadku aparatury rent-

genodiagnostycznej obowiązują w zakresie kontroli 

jakości jednolite zalecenia i przepisy prawne, to nie 

ma takich wytycznych w odniesieniu do MRI. Proce-

dury kontroli jakości opracowane przez ACR (Ame-

rican College of Radiology) mogą stanowić idealny 

punkt wyjścia do konstruowania własnego programu 

kontroli jakości w  pracowni MRI. W  niniejszej pracy 

opisano osiem podstawowych testów systemu MRI, 

takich jak: kontrola współczynnika stosunku sygnału 

do szumu, częstotliwości rezonansowej, zniekształ-

ceń geometrycznych, jednolitości intensywności ob-

razu, obecności cieni dodatkowych na obrazach, roz-

dzielczości przestrzennej przy wysokim kontraście, 

wykrywania obiektów o niskim kontraście, grubości 

warstwy i położenia warstwy. Testy wykonano przy 

użyciu fantomu ACR MRI oraz w kilku przypadkach, 

dla porównania, fantomu GE.

Słowa kluczowe: MRI, kontrola jakości, fantom 

ACR, SNR, rozdzielczość, kontrast, artefakty obrazu

Abstract

Since its discovery, magnetic resonance imag-

ing (MRI) has been one of the main methods 

of imaging in radiology. So far, there are not many 

national or international guidelines for MRI quality 

assurance (QA) compared to imaging methods that 

are using ionizing radiation. Thus, the QA proce-

dures developed by the American College of Radiol-

ogy (ACR) may constitute an ideal starting point for 

constructing an own MRI QA program. In this study, 

eight basic test procedures, such as: signal-to-noise 

ratio, central frequency of the scanner, geometric 

accuracy, image intensity uniformity, percent signal 

ghosting, high-contrast resolution, low-contrast 

object detectability, slice thickness accuracy and 

slice position accuracy are described. The tests 

were done using the ACR MRI phantom, however in 

some of the tests also the GE phantom was applied, 

for a sake of comparison. 

Key words: MRI, quality control, ACR phantom, 

SNR, resolution, contrast, image artifacts
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Wprowadzenie

Medyczne systemy obrazowania metodą rezonansu 

magnetycznego MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

to skomplikowane urządzenia, których złożoność 

ciągle rośnie: zarówno w  aspekcie sprzętowym 

– dzięki postępowi technologicznemu, jak i softwa-

re’owym – poprzez rozbudowę oprogramowania 

o  nowe sekwencje impulsowe. W  związku z  tym 

ewoluują także protokoły testów kontrolnych, któ-

re powinny być dostosowywane do zmieniających 

się warunków funkcjonowania sprzętu. 302
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Pełne wykorzystanie potencjału MRI wymaga w  takich wa-

runkach szczególnego nadzoru, co może być zrealizowane tylko 

poprzez odpowiednie systemy zapewnienia jakości QA (Quality 

Assurance), badań obrazowych i  kontroli funkcjonowania urzą-

dzenia QC (Quality Control ). 

System QA obejmuje w  zamyśle zestaw procedur zarządza-

nia pracownią MR, a jego podstawowe zadania to zapewnienie 

właściwego pod względem klinicznym doboru procedur obrazo-

wania, nadzór nad interpretacją badań obrazowych i czasowym 

udostępnianiem opisów badań lekarzom prowadzącym lecze-

nie, wreszcie minimalizowanie ryzyka badań dla pacjenta oraz 

optymalizacja kosztów badań. 

System QC stanowi integralną część systemu QA i  zawiera 

procedury techniczne, których celem jest zapewnienie wysokiej 

jakości badań obrazowych. 

Nasza praca skupia się na bloku QC, a zalecenia w niej przed-

stawione bazują na systemie kontroli jakości opracowanym 

przez ACR (American College of Radiology) dla amerykańskich 

pracowni MR upublicznionym w 2015 roku [1].

W Polsce, podobnie jak i w wielu innych państwach Unii Euro-

pejskiej, nie obowiązują obecnie jednolite zalecenia czy przepisy 

prawne w zakresie kontroli jakości funkcjonowania urządzeń MRI 

[2]. W przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej taki forma-

lizm – bazujący na wytycznych Unii Europejskiej – został określony 

w Ustawie Prawo atomowe i rozporządzeniach Ministra Zdrowia. 

W  polskich pracowniach MR zakres kontroli jakości zależy więc 

przede wszystkim od zaleceń producenta sprzętu oraz świado-

mości osób kierujących pracownią MR. Sekcja Rezonansu Magne-

tycznego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (http://ptfm.

pl/sekcje-ptfm/sekcja-rezonansu-magnetycznego/) podjęła pró-

bę zgromadzenia informacji o  stanie kontroli jakości w  polskich 

pracowniach MR – autorzy zachęcają do włączenia się w tę akcję. 

Wobec istotnego wzrostu liczby tomografów MR w  Polsce 

[2] istnieje pilna potrzeba ustanowienia standardów kontroli 

jakości. Nadzór nad stabilnością sprzętową, wczesna detekcja 

zaburzeń funkcjonowania urządzenia oraz standaryzacja badań, 

które coraz częściej dostarczają informacji nie tylko jakościowej, 

lecz także ilościowej, są ogromnie ważne z punktu widzenia za-

pewnienia wysokiej jakości badań diagnostycznych, ale także 

dla optymalizacji czasowej wykorzystania sprzętu oraz zapew-

nienia bezpieczeństwa pacjentowi. 

W naszej pracy chcemy przedstawić podstawowy zestaw testów 

kontroli jakości skanera MR wskazywanych przez ACR jako koniecz-

ne. Testy zostały wykonane z użyciem dużego fantomu ACR, a nie-

które – dla porównania – z zastosowaniem fantomu firmy GE. Na-

szym celem jest ułatwienie tworzenia własnych systemów kontroli 

jakości zgodnych z zalecanymi przez światowe gremia.

Kontrola jakości z zastosowaniem 
fantomu ACR

Kontrolę jakości aparatury MR przeprowadza się przy użyciu spe-

cjalnie zaprojektowanych do tego celu fantomów. Najczęściej 

stosowane fantomy pomiarowe to Eurospin [3], MagNET [4-10] 

i ACR [1, 11-13]. Są one uniwersalne i umożliwiają porównywanie 

wyników testów kontroli jakości przeprowadzonych na różnych 

urządzeniach MR. W tej pracy kontrolowanym urządzeniem był 

skaner GE 1.5 T.

Zestaw parametrów niezbędnych w procedurach kontroli ja-

kości nie został dotychczas zadekretowany, choć istnieje pewien 

konsensus wskazujący na konieczność kontroli następujących 

parametrów [1]:

• wartość współczynnika stosunku sygnału do szumu SNR 

(Signal-to-Noise-Ratio),

• częstotliwość rezonansowa oraz napięcie na cewce nadaw-

czej RF,

• zniekształcenia geometryczne,

• jednolitość intensywności obrazu,

• obecność cieni dodatkowych, tzw. „efekt ducha” (ghost ef-

fect) na obrazach,

• rozdzielczość przestrzenna przy wysokim kontraście,

• wykrywanie obiektów o niskim kontraście,

• grubość warstwy,

• położenie warstwy.

W testach fantomowych wyznaczane są wartości wymienio-

nych parametrów oraz sprawdzana jest jakość obrazów uzyski-

wanych podczas testów na fantomach – ocenia się je pod kątem 

występowania artefaktów, takich jak np. „efekt ducha”. W trakcie 

wykonywania testów należy też zwrócić uwagę na działanie stołu 

MR, płynność jego ruchu podczas ustawiania fantomu oraz po-

prawność działania lasera centrującego, który umieszczony jest 

na przednim panelu gantry – ten element testów pozwala określić, 

czy badany obiekt umieszczony jest dokładnie w środku cewki. 

Procedury kontroli jakości zalecane dla sprzętu GE opiera-

ją się na zaleceniach ACR: minimalna częstotliwość testów QC 

przewiduje kontrole cotygodniowe, aczkolwiek ACR usilnie re-

komenduje codzienny nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu [1]. 

Jak wynika z naszej wiedzy, niektóre pracownie dostosowują 

częstotliwość wykonywania testów do częstotliwości wykony-

wanych badań: przy małej liczbie badań testy wykonuje się raz 

w tygodniu, przy większej liczbie częściej. Testy ukierunkowane 

na kontrolę jakości spektroskopii rezonansu magnetycznego 

MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy) także są wykonywane 

co tydzień lub co dwa tygodnie, jeśli badania MRS odbywają 

się rzadko (mniej niż 5 badań na miesiąc). Niektórzy producenci 

skanerów MRI (np. Siemens i GE) dostarczają wraz ze sprzętem 

fantomy własnej konstrukcji, jednak zazwyczaj są one przezna-

czone do testów specyficznych dla sprzętu danej marki. 

Większość z testów wymienionych w tej pracy jako testy ko-

nieczne można przeprowadzić, stosując uniwersalny fantom 

ACR (Rys. 1) i właśnie ten fantom został użyty w pracy. 

Fantom ACR jest przystosowany do badań w  cewce głowo-

wej. Ma postać walca wykonanego ze szkła akrylowego ( jego 

głównym składnikiem jest polimer – poli(metakrylan metylu), 

PMMA), szkła i  gumy silikonowej – wymienione materiały nie 

są źródłem sygnałów NMR. Fantom nie zawiera też materiałów 



Inżynier i Fizyk Medyczny         6/2016          vol. 5 303

kontrola jakości / quality controlartykuł naukowy / scientific paper

ferromagnetycznych. Jest wypełniony 

roztworem chlorku niklu i  chlorku sodu, 

co daje efekt przewodności biologicznej. 

Wewnątrz fantomu umieszczono kilka 

struktur, które umożliwiają pomiar róż-

nych parametrów [1, 14]. 

Na rysunku 2 przedstawiono obraz loka-

lizatora skanowania fantomu ACR, zareje-

strowany w płaszczyźnie strzałkowej (sagit-

tal plane) oraz sam fantom w odpowiednim 

ustawieniu. Lokalizator skanowania (ang. 

Localizer) to sekwencja impulsowa, która 

ma na celu pobranie strukturalnego ob-

razu wybranego obszaru anatomicznego 

w płaszczyźnie strzałkowej (plane median), 

czołowej (plane coronal) i poprzecznej (pla-

ne axial, plane horizontal). Skanowanie to wykonuje się zwykle 

w  kilkunastu warstwach o  grubości kilku milimetrów, w  wyniku 

czego otrzymujemy kilkanaście obrazów. Sekwencja ta jest punk-

tem wyjścia do dalszych procedur kontroli jakości. 

Standardowo rejestruje się obraz lokalizatora w płaszczyźnie 

strzałkowej w centralnej osi fantomu (warstwa grubości 20 mm, 

sekwencja spin echo) oraz obrazy 11 warstw o  grubości 5 mm 

(Rys. 3) w sekwencjach T1 i T2 zależnych.

Zalecane przez ACR sekwencje oraz ich parametry prezentuje 

tabela 1. 

W dalszej części omówiono podstawowe testy kontroli jako-

ści wykonywane z użyciem fantomu ACR.

Rys. 1. Fantom ACR – średnica walca wynosi 20,4 cm 

(średnica wewnętrzna: 19,0 cm), długość 16,5 cm (wy-

miar wewnętrzny: 15,0 cm) 

Źródło: www.newmaticmedical.com.

Rys. 2. Po lewej – obraz lokalizatora skanowania dla fantomu ACR w płaszczyźnie strzałkowej: 1 – wkład do pomiarów 

rozdzielczości przestrzennej, 2 – krzyżujące się kliny stosowane do sprawdzania dokładności położenia warstwy, 3 – otwory 

w płytkach plastikowych umieszczonych w fantomie umożliwiają pomiar rozdzielczości przy niskim kontraście, 4 – układ 

kwadratów stosowany przy pomiarze zniekształceń geometrycznych (warstwa 5). Strzałka wskazuje wymiar skanowanego 

obszaru. Po prawej: fantom ACR w ułożeniu umożliwiającym porównanie obrazu z rzeczywistymi strukturami

Źródło: [1].

Rys. 3. Obraz lokalizatora i obrazy warstw 1-11 MR fantomu ACR w płaszczyźnie poprzecznej 

Źródło: [1].

Współczynnik SNR

Współczynnik SNR jest czułym wskaźnikiem stanu systemu MR. 

Pomiar SNR uważany jest za najważniejszy test jakości, bowiem 

obniżenie wartości tego współczynnika bezpośrednio wskazuje 

na pogorszenie jakości badania obrazowego. Ponieważ SNR jest 

zdefiniowany jako stosunek sygnału do szumu, zarówno obniżenie 

sygnału, jak i wzrost poziomu szumu w systemie będą prowadzić 

do redukcji SNR. Główne przyczyny obniżenia stosunku sygnału do 

szumu to wzrost szumu środowiska, nieprawidłowa praca główne-

go systemu kalibracyjnego cewek, systemu przetwarzania obrazu 

lub nieprawidłowo zastosowana sekwencja pomiarowa. 

Tabela 1. Test z zastosowaniem fantomu ACR: przykładowe wartości parametrów sekwencji MR stosowanych podczas testów

Sekwencja Typ se-
kwencji TR [ms] TE [ms] FOV [cm] Liczba 

warstw

Grubość  
warstwy  

[mm]

Liczba  
powtórzeń

Matryca 
obrazu

Czas  
pomiaru*

[min]

Lokalizator Spin Echo 200 20 25 1 20 1 256 × 256 ∼1 

Axial T1 Spin Echo 500 20 25 11 5 1 256 × 256 ∼2

Axial T2 Double-Echo Spin Echo 2000 20/80 25 11 5 1 256 × 256 ∼20

* Czas skanowania zależy od aparatu MR, na którym wykonywane są testy. 
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Ponieważ sygnał NMR jest proporcjonalny do grubości war-

stwy – poprzez proporcjonalność do liczby protonów go generu-

jących [3] – zmiana grubości warstwy wpływa na wartość współ-

czynnika SNR. Pomiary SNR można wykonywać, korzystając 

z dowolnego fantomu, także zwykłego jednorodnego fantomu 

cylindrycznego. Należy pamiętać, aby przed pomiarem odnoto-

wać temperaturę w pomieszczeniu, gdyż współczynnik SNR jest 

zależny od temperatury. 

Procedura ACR pomiaru SNR obejmuje wskazanie na zareje-

strowanym obrazie MR fantomu dwóch obszarów zaintereso-

wania ROI (Region of Interest): dużego i małego oraz porównanie 

intensywności ich uśrednionych sygnałów. Można posłużyć się 

dostępnym oprogramowaniem (np. użytkownicy urządzeń MRI 

firmy GE mogą korzystać z narzędzi stacji diagnostycznej Advan-

tage Workstation AW). Duży obszar zainteresowania powinien 

pokrywać około 90% powierzchni obrazu fantomu i  nie powi-

nien zachodzić na jego krawędzie. Należy zanotować wartość 

I  średniej intensywności pikseli obrazu w tym obszarze zainte-

resowania. Mały ROI należy założyć na obrazie poza obszarem 

fantomu (powinien obejmować ok. 1300 pikseli), a więc w ota-

czającym fantom powietrzu (obszar ten musi być wolny od arte-

faktów), i zapisać odchylenie standardowe intensywności pikseli 

(SDair). SNR oblicza się ze wzoru:

 SNR
I

SD
air

=0 655.  (1)

Współczynnik 0.655 we wzorze (1) wynika z niestacjonarne-

go rozkładu szumu w  obrazie, który można opisać rozkładem 

Rice’a [15]. 

Aby wyznaczyć zależność temperaturową SNR dla danego 

skanera MR, należy wykonać kilka takich pomiarów w  różnych 

temperaturach (również dla schłodzonego fantomu). 

Częstotliwość rezonansowa  
i napięcie na cewce nadawczej RF

Wartości częstotliwości rezonansowej oraz napięcia na cewce 

nadawczej RF wyświetlane są zazwyczaj na konsoli urządzenia 

podczas badania. Wartości te powinny być regularnie zapisywa-

ne i przenoszone na wykres zależności obu parametrów od cza-

su, co pozwoli ocenić stabilność sprzętu w czasie. 

Zmiana napięcia na cewce RF może powodować niekontrolo-

wane odchylenia impulsu RF od żądanego kąta obrotu magnety-

zacji, co przełoży się na niższą jakość obrazów. Jedną z przyczyn 

zmian napięcia może być starzenie się urządzenia – wówczas 

konieczna jest jego wymiana. Wahania częstotliwości rezonan-

sowej odzwierciedlają zmiany pola magnetycznego [3]. 

Zniekształcenia geometryczne

Wśród wykonywanych testów kontroli jakości ważne miejsce zaj-

muje kontrola zniekształceń geometrycznych obrazu. W  celu ich 

oszacowania dokonuje się pomiaru wymiarów fantomu ACR na 

obrazie lokalizatora oraz dla warstw 1 i 5 wzdłuż głównych osi. Uzy-

skane wyniki należy porównać z wartościami rzeczywistymi [1, 16].

Zniekształcenia geometryczne są widoczne jako różnice wy-

miarów obrazu zeskanowanego obiektu względem rzeczywi-

stych wymiarów lub jako przemieszczenie obrazowanych punk-

tów obrazu w stosunku do ich „prawdziwej” lokalizacji. 

Procentową wartość zniekształcenia geometrycznego (%ZG) 

można oszacować ze wzoru:

%
( ) ( )

(
ZG

rzeczywistywymiar wymiar zmierzony naobrazie

rzeczyw
=

−
iistywymiar )

×100  (2)

We współczesnych systemach MRI zniekształcenia nie prze-

kraczają ±1%, co w przypadku obrazowania fantomu ACR odpo-

wiada dokładnościom odwzorowania wynoszącym ±2 mm (dla 

pomiaru średnicy) i ±1,5 mm (przy pomiarze długości). Wartości 

te określają zakres akceptowalności wyniku testu.

Przyczyny zniekształceń to:

• złe ułożenie fantomu,

• źle wykalibrowane gradienty,

• nieliniowość gradientów,

• niejednorodność pola B0 (obiekty ferromagnetyczne w ma-

gnesie, niejednorodne pole magnetyczne),

• niskie pasmo odbiorcze,

• słaba kompensacja prądów wirowych,

• kombinacja kilku z powyższych przyczyn.

Test jednorodności 
intensywności obrazu

Cewki objętościowe stosowane w obrazowaniu technikami MRI, 

takie jak cewka Body, cewka głowowa czy też inne cewki specja-

lizowane, zaprojektowane do użytku klinicznego, powinny cha-

rakteryzować się wysoką jednorodnością pola magnetycznego 

w regionie zainteresowania. Słaba jednorodność sygnału prze-

łoży się na znacznie większą zmienność intensywności obrazu 

rejestrowanego przy użyciu takiej cewki niż w przypadku prawi-

dłowo funkcjonującego systemu. 

Test jednorodności intensywności obrazu służy więc pośrednio 

także do oceny jednorodności pola magnetycznego systemu MR. 

Można go wykonywać zarówno przy użyciu fantomu ACR, jak i stan-

dardowego fantomu cylindrycznego. Test wymaga zarejestrowania 

pojedynczego skanu fantomu – dla cewki głowowej w trzech płasz-

czyznach: poprzecznej, strzałkowej i czołowej. Obszar zaintereso-

wania powinien być duży i obejmować centrum fantomu – można 

wykorzystać do tego celu duży ROI założony przy pomiarze SNR. 

Wartość procentową jednorodności całkowitej PIU (Percent 

Image Uniformity) oblicza się osobno dla każdego przekroju, sto-

sując wzór [13]:

 PIU
I I

I I
= −

−
+

×( )max min

max min

1 100  (3) 

gdzie: Imax, Imin – to odpowiednio maksymalna i minimalna intensyw-

ność pikseli wewnątrz wybranego obszaru zainteresowania [1]. 
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Wartości parametru określającego jednorodność obrazu 

mogą różnić się dla poszczególnych cewek, natomiast w obrębie 

danej cewki jednorodność powinna być stała. 

Wśród przyczyn niejednorodności obrazu należy wymienić 

przede wszystkim: 

• uszkodzenia skanera skutkujące brakiem jednorodności 

pola magnetycznego B0,

• uszkodzenia układów RF,

• mechaniczne uszkodzenia cewki objętościowej,

• uszkodzenia systemu gradientowego, 

• występowanie prądów wirowych.

Złe wycentrowanie fantomu w  cewce i  poruszenie fantomu 

lub wibracje także mogą pogorszyć uzyskane wyniki. 

Zgodnie z zaleceniami ACR w przypadku systemów MR o polu 

≤ 1,5 T współczynnik PIU powinien być wyższy niż 87,5%. Dla sys-

temów 3 T wartość PIU powinna przekraczać 82% [1].

Pomiar „efektu ducha”

„Efektem ducha” (ghost effect) określa się cień na obrazie pocho-

dzący z kodowania fazy. Obraz zaburzony tym efektem ma po-

stać nakładających się kopii obrazu fantomu o słabnącym natę-

żeniu, pojawiających się w kierunku kodowania fazy: na obrazie 

pojawiają się dyskretne, wielokrotne „cienie” lub pasek rozmyte-

go sygnału w poprzek obrazu.

Pomiar „efektu ducha” to jeden z  elementów testów cewek 

objętościowych. Test można przeprowadzić na tym samym ob-

razie fantomu ACR, na którym wyznaczany jest współczynnik 

SNR i szacowana jest jednorodność obrazu. 

Na obrazie warstwy 7 (zarejestrowanym w sekwencji T1) za-

kłada się 5 obszarów zainteresowania: największy ROI – kołowy 

lub kwadratowy, o  powierzchni 200-215 cm2 – w  środku obra-

zu, a  pozostałe, eliptyczne lub prostokątne, o  powierzchni ok. 

10 cm2, przy czterech krawędziach pola widzenia (Rys. 4). Dwa 

z nich mogą zawierać ewentualny sygnał „ducha”, a dwa pozo-

stałe tylko tło. Należy zanotować wartości średnie intensywno-

ści pikseli dla poszczególnych obszarów. Wielkość efektu obli-

cza się ze wzoru [13]:

 GhostingRatio
I I I I

I

left right top bottom

ROI

=
+ − +

×

( ) ( )

2
 (4)

gdzie: Itop, Ibottom, Ileft, Iright, IROI – średnie intensywności w poszcze-

gólnych obszarach zainteresowania.

Najczęstsze przyczyny powstania „efektu ducha” to:

• niestabilność sygnału MR pomiędzy cyklami impulsów,

• ruch fantomu, wibracje podczas pomiaru,

• słabe połączenie lub zepsuty kabel,

• częściowe uszkodzenie cewek RF,

• błąd kalibracji sekwencji impulsowych (prądy wirowe w se-

kwencji Fast Spin Echo).

Szacowanie rozdzielczości przestrzennej 
przy wysokim kontraście

Rozdzielczość przestrzenna przy wysokim kontraście określa 

zdolność aparatu MR do wykrywania małych, położonych blisko 

siebie obiektów. Niepowodzenie tego testu rozdzielczości ozna-

cza, że przy danym polu widzenia FOV (Field Of View) i matrycy 

akwizycji szczegóły obrazu nie będą rozróżnialne prawidłowo. 

Fantom ACR posiada specjalny wkład (resolution insert) o gru-

bości 11 mm, przystosowany do pomiarów rozdzielczości obiek-

tów o  wysokim kontraście. Zawiera on trzy zestawy otworów 

o średnicach 1,1 mm, 1 mm i 0,9 mm. Odległości pomiędzy otwo-

rami są równe średnicom. Test rozdzielczości polega na wizual-

nym sprawdzeniu, czy na obrazie warstwy 1 sekwencji T1-zależ-

nej poszczególne otwory są rozróżnialne, czy też zlewają się ze 

sobą (Rys. 5) [1, 16].

Rys. 4. Ułożenie obszarów zainteresowania przy pomiarze „efektu ducha”

Źródło: [1]. 

Rys. 5. Powiększony wycinek obrazu warstwy 1 – możliwa wzrokowa detekcja 

rozdzielczości 

Źródło: [1].

Wśród przyczyn prowadzących do zaburzeń rozdzielczości 

należy wymienić m.in.:

• złą kalibrację gradientów, niestabilne wzmacniacze 

gradientów,

• słabą kompensację prądów wirowych,

• niejednorodność pola B0,
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• nieprawidłowy FOV,

• nadmierne filtrowanie (wygładzenie),

• występowanie „efektu ducha”. 

Przyczyny te będą się przekładać także na nieprawidłowe 

wyniki innych testów QC systemu MR. Dla dużego fantomu ACR 

uzyskiwana rozdzielczość powinna wynosić nie mniej niż 1,0 mm 

w obu kierunkach. Rozdzielczość systemu MR powinna być stała.

Wykrywanie obiektów  
o niskim kontraście

Test ten pozwala określić możliwość rozróżniania na obrazie 

elementów o niskim kontraście. Przeprowadza się go wizualnie.

Obraz MR odwzorowuje cechy charakterystyczne tkanki (do-

minuje tu element obiektywny) przy określonej perspektywie 

obserwacji (dominuje element subiektywny). Zróżnicowanie 

tkanek – w sposób specyficzny dla danej metody obrazowania – 

jest odwzorowane na obrazie w skali szarości. Kontrast jest więc 

fundamentalną cechą obrazu określającą zdolność do rozróżnie-

nia szczegółów i treści ogólnych. Umożliwia właściwą percepcję 

zawartej w obrazie informacji, a źle dobrany może utrudniać lub 

wręcz uniemożliwić interpretację diagnostyczną. 

Fantom ACR zawiera w sobie obiekty różnej wielkości – ich od-

wzorowanie pojawi się na warstwach 8-11 sekwencji T1-zależnej 

w płaszczyźnie poprzecznej (ang. axial ) w postaci radialnie uło-

żonych dysków – każdy z dziesięciu promieni zawiera trzy iden-

tyczne dyski, a  poszczególne promienie różnią się średnicami 

dysków. Dyski te to w rzeczywistości otwory w przegrodach fan-

tomu. Kontrast uzyskuje się więc między roztworem a materia-

łem płytki. Test przeprowadza się poprzez zliczenie radialnych 

promieni wypełnionych całkowicie dyskami.

Test ten jest jednym z najbardziej czułych wskaźników zabu-

rzeń funkcjonowania systemu MR.

Przyczyny zaburzające wynik testu to:

• artefakty obrazu, np. „efekt ducha”,

• niewłaściwe ulokowanie fantomu,

• niewłaściwy wybór warstwy.

Grubość warstwy

Test dokładności wyznaczenia grubości warstwy pozwala okre-

ślić precyzję, z jaką uzyskiwana jest wyspecyfikowana w proto-

kole sekwencji grubość warstwy. Niepowodzenie tego testu 

oznacza, że zadana w parametrach sekwencji grubość warstwy 

i  ta wyznaczona przez skaner istotnie się różnią. Problem ten 

nie występuje zazwyczaj samodzielnie, lecz towarzyszy innym 

zakłóceniom obrazu MR, może też negatywnie przełożyć się na 

kontrast i SNR.

Fantom ACR wyposażony jest w specjalną wkładkę, widoczną 

pośrodku warstwy 1. Jest to plastikowa płytka z dwoma rowka-

mi o  grubości 1 mm nachylonymi względem płaszczyzny war-

stwy o niewielki kąt (Rys. 6).

Rys. 6. Wkładka do weryfikacji dokładności wyznaczenia grubości warstwy

Źródło: własne.

Po zarejestrowaniu obrazów należy zmierzyć długość górne-

go (górny) i dolnego rowka (dolny). Grubość warstwy (GW) obli-

cza się ze wzoru [1, 16]: 

 GW
górny dolny

górny dolny
= ×

×
+

0 2,
( )

( )
 (5)

Zmierzona grubość warstwy powinna wynosić 5 mm ± 0,7 mm.

Podstawowe przyczyny błędów wyznaczenia grubości war-

stwy to:

• nieliniowość wzmacniacza impulsów RF (zniekształcenie 

impulsów RF),

• zła kalibracja gradientów.

Kontrola jakości systemów MR  
na przykładzie aparatu MR 1,5 T firmy GE

Odpowiednik fantomu ACR skonstruowany przez firmę General 

Electric (GE) jest przeznaczony do codziennej kontroli jakości 

skanerów GE. Jest to fantom walcowy z zatopionymi w środku 

elementami (Rys. 7).

Rys. 7. Fantom GE

Źródło: własne.
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wskaźnikiem awarii systemu. Zmian SNR można spodziewać się 

także w przypadku rozbudowy systemu MR [17].

Następnie zwraca się uwagę na geometrię zatopionych elemen-

tów w fantomie i ocenia się wzrokowo ich rozróżnialność (Rys. 9).

Podsumowanie

W przypadku procedur medycznych wykorzystujących promie-

niowanie jonizujące centra medyczne są zobligowane prawnie 

do przeprowadzania testów aparatury medycznej stosowanej 

w  takich procedurach oraz do przechowywania odpowiedniej 

dokumentacji tych testów. Pracownie MR nie są objęte takimi 

rygorami prawnymi. System kontroli jakości funkcjonowania 

sprzętu MR zależy tu przede wszystkim od zaleceń producenta 

sprzętu oraz świadomości osób kierujących pracownią MR. 

W niniejszej pracy przedstawiliśmy podstawowe procedury 

i testy QC zalecane przez American College of Radiology. Zestaw 

ten może posłużyć jako punkt wyjścia – minimalny zestaw proce-

dur – do konstruowania własnego systemu kontroli jakości przy 

użyciu fantomu ACR i fantomów dodatkowych. Wśród rozszerzeń 

systemu QC ACR warto, na przykład, uwzględnić dołączenie do 

zalecanych w  nim sekwencji Spin-Echo T1- i  T2-zależnych także 

sekwencji gradientowej (Gradient-Echo). Sekwencja gradientowa 

jest bardziej wrażliwa na wszelkie niejednorodności pola, zwięk-

szy więc czułość testów. Warto również gromadzić dane zbierane 

Testy kontrolne z wykorzystaniem tego fantomu należy wy-

konywać co najmniej raz w tygodniu. Codzienne testy zalecane 

są w przypadku dużej liczby badań w pracowni MR. 

Przykładowy protokół badania MR składa się z sekwencji loka-

lizatora oraz dwóch sekwencji w płaszczyźnie poprzecznej: Spin 

Echo oraz Gradient Echo. Do obserwacji niejednorodności pola 

najlepiej nadaje się sekwencja gradientowa. Badania wykonuje 

się na cewce głowowej, która jest referencyjna dla serwisu sys-

temu MR (w tym przypadku GE). 

Aby wyznaczyć współczynnik SNR (stosunek sygnału do szu-

mu), zakłada się dwa obszary ROI: pierwszy (o powierzchni około 

800 mm2) w fantomie, zwracając uwagę, aby nie zachodził on na 

krawędzie fantomu, i drugi – o identycznych wymiarach – poza 

obszarem fantomu (Rys. 8). 

Współczynnik SNR zostanie wyznaczony z  proporcji śred-

niej intensywności sygnału dla obszaru ROI umieszczonego 

na fantomie ( jest to wartość mean na konsoli) oraz wartości 

odchylenia standardowego dla obszaru umieszczonego poza 

fantomem (wartość sd na konsoli). Wartości współczynnika SNR 

należy regularnie notować, kontrolując tym samym pracę syste-

mu w  czasie – wahania współczynnika SNR są bowiem czułym 

Rys. 8. Sposób wyznaczenia współczynnika SNR dla fantomu GE

Źródło: własne.

Rys. 9. Wizualna ocena geometrii fantomu GE

Źródło: własne.
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w testach tygodniowych czy codziennych w bazach danych, aby 

móc globalnie spojrzeć na stabilność systemu MR. Przeprowa-

dzona przez nas analiza własnych danych rejestrowanych w  ra-

mach długoterminowej – czteroletniej – kontroli jakości systemu 

MR wykazała, że stały, wieloletni monitoring podstawowych 

parametrów rejestrowanych w testach (w tym szczególnie SNR) 

jest pomocnym narzędziem nadzoru nad stabilnością aparatu 

MR w czasie, ułatwia wykrywanie zaburzeń jego funkcjonowania 

i awarii oraz odzwierciedla interwencje serwisowe [18].
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