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Streszczenie

Monitory medyczne stanowią ostatni element 
procesu obrazowania. Jest to prezentacja ob-

razów medycznych, uzyskanych z różnych systemów 
obrazowania medycznego:  aparaty rtg, USG, MRI, 
TK, urządzenia medycyny nuklearnej. Są one pod-
stawą do oceny cech fizycznych i   fizjologicznych 
pacjenta. W radioterapii wykorzystywane są obrazy 
pochodzące ze wszystkich możliwych modalności 
diagnostyki obrazowej, jak również  powstają one 
podczas procesu radioterapeutycznego (TK, sy-
mulatory, EPID, CBCT, USG itd.). Obrazy te różnią 
się między sobą w  zakresie ich parametrów: roz-
dzielczość, rozmiar, głębokość informacyjna i  pre-
zentacji informacji. Niezwykle ważne jest to, aby 
urządzenia używane do ich prezentacji cechowały 
się parametrami adekwatnymi do rodzaju i  celu 
obrazowania, jak również realizowanych procedur 
medycznych. W  przypadku radioterapeutycznych 
zastosowań kryteria doboru parametrów dla moni-
torów stają się złożonym zagadnieniem. W przygo-
towaniu radioterapii wykorzystywane są informacje 
obrazowe pozyskiwane ze wszystkich modalności 
obrazowych, podlegają one fuzji, są podstawą do 
przygotowania informacji (kontury) dla planowania 
leczenia. W  procesie radioterapii  pozyskiwane są 
obrazy na rzecz uzyskania informacji o  położeniu 
pacjenta, jego anatomii i fizjologii – CBCT, EPID, TK 
, USG itd. Informacja obrazowa w  radioterapii jest 
wykorzystywana i  transferowana wzdłuż procesu 
terapeutycznego do ustalenia wieloprofesjonalne-
go drzewa decyzyjnego o metodach, realizacji i  ja-
kości dostarczanej terapii. W tym aspekcie wydawa-
łoby się słuszne ustalenie kryteriów technicznych 
dla monitorów stosowanych w radioterapii.

Słowa kluczowe: monitory medyczne, obrazy 
medyczne, prezentacja obrazów medycznych, 
radioterapia

Abstract

The medical image display is typically the last stage 
of a  presentation of images acquired using dif-

ferent imaging systems. Medical images are initially 
created by imaging modalities such as X-ray units, 
US, MRI, CT, or nuclear medicine scans that measure 
physical or functional attributes of the patient in the 
form of multidimensional data sets. Radiotherapy 
uses all those modalities to collect imaging data to 
optimize a therapeutic process, as well as it uses the 
modalities designed for radiotherapy purposes (eg. 
simulators, CT, EPID, CBCT, US). Images vary widely in 
their characteristics such as size, spatial resolution, 
and data depth. Data from different modalities also 
vary in the way that they are meant to be viewed and 
comprehended. However radiotherapy uses and fus-
es imaging data obtained from all possible imaging 
modalities, any recommendations, regarding dis-
plays in radiotherapy, don’t exist. Imaging informa-
tion in radiotherapy is used and transferred along 
the radiotherapy to set a very complex process with 
a multi-professional decision tree about anatomical 
aspects, techniques, methods, optimization, con-
tinuing/braking therapy etc. It seems to be right to 
standardize and optimize an image presentation in 
terms of a displays performance/technical attributes 
as well as ambient light. 

Key words: medical displays, medical imaging,  
presentation of medical imaging, radiotherapy
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Wprowadzenie

Monitor medyczny jest zwykle ostatnim etapem łańcucha obra-

zowania medycznego. Obrazy medyczne są tworzone przy użyciu 

systemów: RTG, USG, RMI, TK, urządzenia MN oraz urządzenia 

obrazowe wykorzystywane w radioterapii. Wykonane obrazy po-

zwalają na określenie cech fizycznych i funkcjonalnych pacjentów. 

Obrazy są bardzo zróżnicowane pod względem cech, wnoszonej 

informacji, rozmiarów, rozdzielczości przestrzennej, kontrastu, 

szumu i  głębokości prezentacji danych. Dane obrazowe pocho-

dzące z tych modalności muszą być prezentowane w sposób jed-

noznaczny i pozwalający na właściwą ich interpretację.

Zgodnie z aktualnie przyjętą praktyką oraz wytycznymi okre-

ślonymi przez stowarzyszenia profesjonalistów (np. ACR, RCR, 

AAPM, PTFM), jak również instytucje 

legislacyjne (np. FDA, EU commission), 

monitory medyczne dzielą się „prima-

ry” lub „secondary”, „diagnostyczne” 

lub „przeglądowe”, „class A/1” lub „class 

B/2”. Wytyczne australijskie [4] klasyfi-

kują monitory medyczne w  zależności 

od ich zastosowania i stawiają dla każdej 

z grup niezależne wymagania. 

Monitory medyczne są używane w in-

terpretacji obrazów medycznych do 

celów diagnostycznych (diagnostyka 

obrazowa) lub w  celu podjęcia decyzji 

o  realizacji procedury medycznej (np. 

chirurgia, ortopedia, radiologia inter-

wencyjna, radioterapia). 

Wszystkie klasy monitorów medycz-

nych muszą spełniać określone wyma-

gania funkcjonalności, eksploatacyjne 

i parametrów wyświetlania dla poszcze-

gólnych form obrazowania. Na przykład 

informacje diagnostyczne z MRI można 

uzyskać przy wielkości matrycy znacznie 

mniejszej niż wymagana dla obrazowa-

nia mammograficznego.

 Najbardziej oczywistymi cechami 

monitora są rozmiar ekranu i  jego roz-

dzielczość przestrzenna. Celem powinno 

być posiadanie monitorów z rozdzielczo-

ścią wewnętrzną matrycy, pasującą do 

wyświetlanych obrazów, a  także z  roz-

miarem ekranu, który jest najbardziej 

odpowiedni do prezentacji odległości 

w  obrazie. Na przykład wyświetlanie 

obrazu na ekranie, którego matryca jest 

większa niż surowy obraz, może powo-

dować artefakty interpolacji (Rys. 3). 

Monitory stanowią także ostatni ele-

ment „łańcucha” obrazowego w  radioterapii. Zgodnie z  klasy-

fikacją monitorów w medycynie, powinny być traktowane jako 

monitory przeglądowe, zgodnie z  ich definicją. Na podstawie 

obrazów (TK, MRI, PET, EPID, CBCT, stacje SIM, SPL), wyświetla-

nych na tych monitorach podejmowane są decyzje terapeutycz-

ne o przeprowadzeniu procedury medycznej. Żaden z dokumen-

tów nie przywołuje monitorów w radioterapii oraz minimalnych 

wymagań dla nich. 

Rys. 1 Specyfikacja zaleceń dla monitorów medycznych

Źródło: [4]. 

Rys. 2 Specyfikacja zaleceń dla monitorów medycznych mających zastosowanie w mammografii 

Źródło: [4]. 

Rys. 3 Przykład wpływu artefaktów interpolacji na jakość obrazowania

Źródło: [5].
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Parametry monitorów

Defi niowanie jakości obrazu wiąże się z  wieloma parametrami 

i wskaźnikami tej jakości. 

Luminancja

Luminancja jest parametrem określającym energię kwantów świa-

tła, które docierają do oka obserwatora (nie jest to jasność). Jed-

nostką miary światłości jest kandela (cd), która z języka łacińskiego 

oznacza świecę. Jedna kandela stanowi w przybliżeniu natężenie 

jednej zwykłej świecy. Preferowaną miarą pomiaru luminancji jest 

cd/m2. Maksymalna wartość luminancji wyświetlacza LCD jest de-

terminowana przez system podświetlania monitora. Może być on 

oparty na technologii CCF (Cold Cathode Fluorescent) lub LED (Light 

Emitting Diode). Kluczową różnicą między monitorami medyczny-

mi i komercyjnymi jest to, że wyświetlacze medyczne mają układ 

sterowania w  pętli zamkniętej, aby utrzymać stabilną szczytową 

luminancję od zimnego startu do osiągnięcia stanu termicznej 

stabilności. W przypadku technologii CCF ustabilizowanie termicz-

ne od zimnego startu może zająć nawet do 2 godzin. Stąd dla tej 

technologii wymagane jest zastosowanie precyzyjnego fotome-

tru, zamontowanego w pobliżu źródła sygnału wejściowego z tyłu 

wyświetlacza, aby monitorować wyjście luminancji. 

Kontrast/jasność

Kontrast jest pełnym zakresem luminancji, który może być wy-

świetlany na danym monitorze (od poziomu wartości pikseli „off ” 

do „100%”, przy czym piksel „off ” nie oznacza całkowitego braku 

jasności). Współczynnik luminancji (LR) jest stosunkiem zmierzonej 

maksymalnej i minimalnej luminancji o odpowiednich wartościach 

(np. dla Lmin 1 cd/m2 , Lmax 450 cd/m2 LR wynosi 450:1). Jednak za-

równo te dwie wartości, jak i współczynnik LR nie stanowią wprost 

o  jakości obrazu wynikowego. Sąsiadujące piksele o  minimalnej 

(Lmin) i maksymalnej (Lmax) wartości luminancji nie dają wynikowo 

100% różnicy kontrastu (modulacji). Ponadto luminancja piksela 

o maksymalnej wartości wpływa na postrzeganą przez oko mini-

malną wartość piksela. Również ta prosta kalkulacja nie uwzględ-

nia wpływu oświetlenia otoczenia. Monochromatyczny monitor 

medyczny 3MP LCD powinien być w stanie prezentować kontrast 

o  modulacji około 93% pomiędzy „off ” i  „100%” pikselami. Dla 

porównania: modulacja kontrastu w  przypadku monitorów CRT 

wynosi około 60% w centrum wyświetlacza (miara ta gwałtownie 

spada w rogach ekranu CRT). Kolorowe monitory CRT miały jeszcze 

gorszą modulację kontrastu. Założeniem natomiast jest, że koloro-

wy wyświetlacz LCD powinien przenosić modulację kontrastu na 

tym samym poziomie jak jego monochromatyczna wersja.

Oświetlenie otoczenia 

Jednym z głównych warunków determinujących jakość/parame-

try wyświetlanego obrazu, który podlega ocenie wzrokowej, jest 

udział oświetlenia otoczenia. Pochodzi ono z wielu źródeł i ekspo-

nuje na monitor z  różnych kierunków. Zwiększa ono najbardziej 

efektywnie wartość minimalnej luminancji, ale również dodaje się 

do pozostałych poziomów światłości. Wyświetlane piksele repre-

zentują wartości P w oprogramowaniu przeglądarki DICOM. Je-

żeli reprezentują wartości luminancji poniżej wkładu oświetlenia 

otoczenia, to pozostaną niezauważone w obrazie. 

Pierwsza wartość P powinna przekraczać udział światła oto-

czenia wartością luminancji wykrywalnej przez obserwatora 

w obrazie tam, gdzie poziom czerni musi być jednoznacznie zde-

fi niowany (zerowa wartość P). Lmin powinna stanowić 1,5 war-

tości zmierzonej wartości światła pochodzącego z  otoczenia. 

Jest to minimalna wymagana korekcja. Idealna jest korekcja 

czterokrotnego wkładu światła z otoczenia. Jeśli „przeciek świa-

tła” monitora i wkład światła otoczenia stanowi 1 cd/m2, poziom 

czerni (gdzie poziom DDL z  karty grafi cznej wynosi zero) musi 

wynosić 1,5 cd/m2, a najlepiej 4 cd/m2.

Czułość kontrastowa, próg i adaptacja

Czułość kontrastowa charakteryzuje czułość „przeciętnego” 

obserwatora na różnice luminancji dla standardowego wzoru – 

standard DICOM Defi nition – lub prościej: czy obserwator widzi 

różnice pomiędzy różnymi poziomami szarości. Wzór testowy 

w standardzie DICOM jest zestawem przemiennych pasków ± lu-

minancja tła. Defi niuje się je dla pomiarów Human Visual System 

reklama 
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(HVS), aby utrzymać spójność oceny, w  miarę możliwości, dla 

szerokiego przekroju obserwatorów. 

Progowy kontrast określa różnicę jasności dla elementów 

wzoru paskowego, wymaganą dla obserwatora, która pozwala 

na ich widoczność w obrazie. DICOM GSDF jest tabelą wartości 

luminancji, „wydzielonych” przez średniego obserwatora jako 

takie, które są dla niego wyróżnicowane jako Just Noticable Dif-

ference (JND). W  przypadku monitorów tabela rozpoczyna się 

od JND „1”, która jest ekwiwalentem 0,05 cd/m2, a kończy JND 

„1,023”, co odpowiada wartości 3995,4040 cd/m2. W przypadku 

typowego/średniego obserwatora wzrost JND o  jeden „sto-

pień” stanowi progowy kontrast dla ludzkiego oka (Rys. 4).

Czułość i  progowy kontrast pozostają w  relacji odwrotnej. 

Im mniejszy jest obiekt, reprezentowany w  obrazie, tym więk-

sza jest wymagana różnica kontrastu, aby wyróżnić ten obiekt. 

Z  tego powodu funkcja powiększania obrazu w przypadku ob-

razów medycznych może stanowić parametr krytyczny z punktu 

widzenia prezentacji i detekcji informacji obrazowej.

Adaptacja ma znaczący wpływ na zdolność wykrywania ewen-

tualnych różnic między poziomami luminancji lub JND (Rys. 5). 

Wysoka wartość średniej luminancji utrudnia wykrywanie szcze-

gółów w  ciemnych obszarach obrazu. Prezentacja progowego 

kontrastu w  wykresie odbywa się na wartościach JND podzie-

lonych przez luminancje w całym jej zakresie (DICOM Standard ). 

Jest to wykres, który pozwala na wyjaśnienie podstaw kalibracji 

GSDF. Podstawowym problemem jest niska wartość GSDF na 

końcu tabeli wartości luminancji określających stopnie JND. 

Mogą być one obserwowane w obrazie w zależności od tego, jak 

oko obserwatora jest przystosowane do niskiej luminancji. Jeśli 

poziom adaptacji jest na wysokich wartościach GSDF na końcu 

tabeli, wtedy jeden poziom zmiany JND na niskich wartościach 

może nie być widzialny. Zdolność do wykrywania zmiany jedne-

go poziomu JND zmniejsza się powyżej lub poniżej średniej war-

tości luminancji (oko ma zakres dynamiczny 250:1). Oczywiście 

proces adaptacji jest uwarunkowany także otoczeniem i warun-

kami oświetlenia. Na przykład oko po ekspozycji na intensywne 

światło słoneczne wymaga adaptacji do warunków oceny obra-

zu medycznego przez około 15-30 minut. 

Format monitora

Format monitora i  wyświetlania obrazu (nie rozdzielczość) jest 

strukturą fizyczną tego monitora, która określa liczbę pikseli i wiel-

kość przekątnej ekranu („aktywny obszar”). Monitory są skonfigu-

rowane w  dwóch podstawowych konfiguracjach: Standard Defi-

nition (SD, 4:3) i High Definition (HD, 16: 9). SD lub HS opisują jedynie 

proporcje szerokości do wysokości monitora. Gęstość pikseli (np. 

2560 x 2048/5 MP), w ramach danego obszaru fizycznej matrycy 

monitora, określa rozstaw pikseli (pixel pitch) oraz rzeczywisty roz-

miar pojedynczego piksela (5 MP/pitch – 0,165 mm). 

Monitory monochromatyczne i kolorowe może charakteryzować 

ta sama liczba pikseli. Pitch monitora monochromatycznego 3 MP 

wynosi 0,207 mm i zawiera trzy równe subpiksele. W ramach tej 

samej przestrzeni kolorowy monitor 3 MP ma te same subpiksele, 

ale z wprowadzonymi filtrami: czerwony, zielony i niebieski (RGB). 

Monitory kolorowe reprezentują gorszą wydajność niż monochro-

matyczne. Ta wydajność jest gorsza o  około 50% dla transmisji 

energii luminancji przez materiał kryształu, przy zastosowaniu 

tego samego układu podświetlania. Dlatego kolorowe monitory 

wymagają wyższej Lmax w stosunku do monochromatycznych.

Rozdzielczość przestrzenna

Rozdzielczość przestrzenna jest ilościową miarą zdolności ukła-

du wyświetlającego do prezentacji w obrazie różnych punktów 

obiektu z  wysoką dokładnością. Systemy obrazowe są projek-

towane z  odpowiednią rozdzielczością przestrzenną, w  zależ-

ności od zastosowania, aby przestrzenna prezentacja detali 

pozwalała zachować ich cechy na wyświetlaczu. Odtwarzanie 

danych obrazu na na ekranie monitora  o niewystarczającej roz-

dzielczości, takich jak podczas wyświetlania 5-MP obrazu na 

monitorze 3-MP, może powodować ograniczenia dokładności 

interpretacji radiologicznej.

Rys. 4 Wykres progu kontrastu HVS względem luminancji dla określonej 

częstotliwości 

Źródło: [5] (Reprinted, with permission, from reference: M.J. Flynn, J. Kanicki, 

A. Badano, W.R. Eyler: High-fidelity electronic display of digital radiographs, Radio-

Graphics, 19(6), 1999, 1653-1669).

Rys. 5 Wykres zależności JND dla zróżnicowanej (A) i ustalonej (B) adaptacji

Źródło: [5] (Reprinted, with permission, from reference: E. Samei, A. Badano, D. Chakraborty et al.: Assess-

ment of display performance for medical imaging systems: report of the American Association of Physicists 

in Medicine (AAPM) Task Group 18, College Park, Md: American Association of Physicists in Medicine, 2005).
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Efektywna rozdzielczość monitora jest limitowana zdolnością 

prezentowania rozróżnialnych pikseli przy 100% modulacji (róż-

nica dla wzoru paskowego złożonego z on-off-on pikseli). Moni-

tory LCD w  formacie 3-MP (pitch = 0,206 mm) mogą osiągnąć 

93% modulacji na całej powierzchni ekranu. 

Odwrotna zależność czułości i  progu modulacji oznacza, że 

obiekt, wyświetlany w obrazie, staje się mniejszy. W ramach kom-

pensacji tego efektu i uzyskania lepszej wizualizacji wymagane jest 

uzyskanie większej różnicy jasności między obiektem a jego otocze-

niem. Przeciwieństwem tej sytuacji, ale pozwalającym na uzyska-

nie tego samego efektu – wizualizacja obiektu – jest układ większe-

go obiektu i wymaganej mniejszej różnicy luminancji. Prezentacja 

w obrazie pojedynczego mikrozwapnienia przez pojedynczy piksel 

wymaga różnicy większej niż jeden stopień JND w stosunku do jego 

otoczenia. Gdy obiekt zainteresowania jest prezentowany przez 

większą liczbę pikseli, ta różnica JND w  stosunku do otoczenia 

może być mniejsza niż w poprzednim przykładzie. Jeżeli to samo 

mikrozwapnienie jest obrazowane przy użyciu detektora obrazo-

wego (FFDM) o rozdzielczości przestrzennej 50 mikronów, to obraz 

obiektu musi być powiększony tak, aby został przyporządkowany 

do pojedynczego piksela ekranu 165 mikronów (5 MP), ponieważ 

rozdzielczość przestrzenna monitora jest mniejsza niż informacja 

obrazowa zebrana na detektorze. Jeżeli obserwator nie jest w sta-

nie wykryć obiektu w obrazie w zapodanych warunkach luminancji 

monitora, to musi wykonać jedną z dwóch czynności: 

 – należy uzyskać takie powiększenie obrazu/obiektu, aby stał 

się on widoczny przy aktualnej różnicy luminancji,

 – należy zwiększyć dynamikę zakresu luminancji monitora 

tak, że DDL ma większy stopień zmiany niż JND ( mikrozwap-

nienie staje się jaśniejsze względem jego otoczenia).

Limit rozdzielczości przestrzennej może być kompensowany 

przez powiększenie obrazu, ale może to wpłynąć na cechy obra-

zu i zmienić jego ostateczną ocenę.

Temperatura koloru monitora

Temperatura koloru monitora określa wykryty przez oko wygląd 

czystego obrazu z  podświetlacza monitora monochromatycz-

nego lub balans między kolorami RGB subpikseli w  przypadku 

kolorowego monitora. Podświetlacze CCF wykorzystują lumino-

for podobny do standardowego fosforu medycznego i fotogra-

ficznego stosowanego w  monitorach CRT (P45), który emituje 

trzy różne piki energetyczne długości fali w kolorze czerwonym, 

zielonym i  niebieskim. Monochromatyczny monitor może pre-

zentować czystą biel lub bardziej niebieskawy kolor (niebieska 

składowa poprawia wykrywanie kontrastu przez oko). Monitory 

są zazwyczaj dopasowane pod względem ich temperatury bar-

wowej. Jest to szczególnie ważne, kiedy zaistnieje konieczność 

używania dopasowanego zestawu dwóch monitorów. Również 

wynika z tego, że aktualnie wiele aplikacji obrazowych dopaso-

wuje okno prezentacji i  poziomy luminancji do obszaru anato-

micznego, celów diagnostycznych lub realizacji procedur me-

dycznych oraz modalności obrazowych. 

Monitor kolorowy  
vs monitor monochromatyczny

Pierwsze monitory kolorowe w  diagnostyce pojawiły się w  usg 

(badania dopplerowskie) i  medycynie nuklearnej, ponieważ na-

wet w technice CRT reprezentowały wystarczającą rozdzielczość 

dla celów, metod badań oraz zebranej przez detektory informacji 

obrazowej. Rozwój technologii monitorów diagnostycznych oraz 

ulepszenia software (pseudo-3D z tekstur, koloru i surowego ob-

razu) pozwoliły na wprowadzenie do innych modalności diagno-

styki obrazowej i realizacji procedur medycznych monitorów ko-

lorowych bez utraty informacji obrazowej/diagnostycznej. 

Monitor kolorowy jest ekwiwalentem monochromatycznego, 

o ile jest on odpowiednikiem w zakresie wydajności, szczytowej 

luminancji, współczynników luminancji i Lmin światła otoczenia. 

Rozdzielczość przestrzenna monitora musi być dopasowana do 

źródła obrazu, aby wyświetlić wymagane szczegóły, jednocze-

śnie będąc w  stanie prezentować odpowiednie poziomy JND 

dla sąsiednich pikseli. Różnicą fizyczną między monitorami ko-

lorowymi i  monochromatycznymi jest implementacja dla tych 

pierwszych kolorowych filtrów. Jakkolwiek technologie dla 

monitorów kolorowych i  monochromatycznych mają kilka róż-

nic w obrębie wyświetlacza LCD. Mają ten sam system podświe-

tlenia, ale w  przypadku kolorowego monitora wymagana jest 

większa moc wyjściowa, by dopasować szczytową luminancję, 

aby stanowiły odpowiednik technologii monochromatycznej. 

Filtry oddzielają trzy podstawowe kolory podświetlenia i  kon-

trolują je w  poszczególnych subpikselach (RGB). Aby uzyskać 

„biały” ekran, udział poszczególnych kolorów powinien być na-

stępujący: 70% – zielony, 20% – czerwony, 10% – niebieski. Osta-

tecznie, jeżeli kolorowy monitor LCD 3-MP pracuje na równych 

poziomach wydajności, to powinien zapewnić taką samą jakość 

obrazu jak w przypadku 3-MP monochromatycznego.

Kluczem do optymalizacji obrazu jest przede wszystkim wy-

bór formatu monitora z właściwą rozdzielczością przestrzenną, 

zapewniającą prezentację szczegółów, adekwatną do źródła 

obrazu, celów metody i wymaganej informacji. Służy to też mini-

malizacji użycia narzędzi softwarowych (np. powiększenia), któ-

re mogłyby obniżyć wydajność oceny obrazu. Matryca decyzji 

optymalizacji i doboru formatów monitorów powinna bazować 

przede wszystkim na metodzie, rodzaju pozyskiwanej informacji 

obrazowej, parametrów krytycznych dla niej i źródle obrazowa-

nia (przykładowa tabela – Rys. 6.)

Monitory „secondary standard”, 
„class B/2”, przeglądowe

AAPM, ACR, RCR, jak również polskie regulacje prawne klasyfikują 

w  medycynie monitory w  dwóch głównych standardach/katego-

riach: pierwotne/diagnostyczne i  wtórne/przeglądowe. Zgodnie 

z założeniem tej kategoryzacji, monitory z pierwszej grupy są prze-

znaczone do interpretowania i raportowania obrazów medycznych, 

które są podstawą do podejmowania decyzji i przyjęciu określonych 
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metod terapeutycznych. Monitory medyczne z  drugiej grupy są 

przeznaczone do wielu zastosowań: przegląd obrazów medycznych 

przez lekarzy różnych specjalności, techników i personelu medycz-

nego odpowiedzialnych za uruchomienie i prowadzenie procesów 

medycznych, akwizycja obrazu, procedury zapewnienia jakości 

PACS. Ostatnie użycie jest szczególnie interesujące, ponieważ ściśle 

wiąże się z procesem oceny radiologicznej obrazu. 

Różnice w  wymaganiach w  zakresie monitorów stosowanych 

w medycynie wynikają ściśle z ich zastosowań (jaka informacja ob-

razowa jest krytyczna dla przeprowadzenia procedury medycznej) 

oraz cech źródła tych danych obrazowych (detektor, cechy meto-

dy). Jest to związane z jakością łańcucha przetwarzania obrazu: 

 – skuteczność i jakość rejestracji obrazu,

 – zapewnienie jakości ciągu interpretacji obrazu, także w ce-

lach przeprowadzenia procedury medycznej, 

 – powtarzalność obrazu na każdym etapie procesu 

medycznego,

 – optymalizacja i standaryzacja parametrów wyświetlania in-

formacji obrazowej.

Kluczem do osiągnięcia spójnego wyglądu obrazów dla 

wszystkich monitorów jest to, że wszystkie powinny być skali-

browane do tej samej funkcji odpowiedzi skali szarości i  mają 

podobne współczynniki luminancji. Na mocy porozumienia, 

standard Part 14 14 DICOM GSDF [8], zalecanych Lmin i Lmax, wy-

tyczne dotyczące kalibracji można znaleźć w standardzie tech-

nicznym ACR-AAPM-SIIM [9]. 

Monitory w radioterapii

Wobec powyższego powstaje pytanie: jaki jest status techniczny 

i/lub rekomendowany dla monitorów używanych w  radioterapii? 

Współczesna radioterapia nie istnieje bez obrazu medycznego, za-

równo pozyskiwanego w ramach procesu radioterapeutycznego, jak 

i transferowanego z modalności diagnostycznych przed i po terapii. 

Aby uświadomić sobie złożoność zagadnienia, należy przyj-

rzeć się zastosowaniu monitorów w radioterapii i zobaczyć, jak 

interpretacja obrazów, uzyskanych na tych monitorach, może 

wpływać na realizację procedury radioterapeutycznej.

Monitory przy stacjach roboczych 
TK/symulatorów 

Monitory zainstalowane przy stacjach roboczych TK/symulatorów 

nie pełnią tylko funkcji podglądowych w zakresie wykonania bada-

nia czy też położenia pacjenta podczas skanowania. Są one także 

stosowane do oceny sytuacji fizjologicznej/anatomicznej pacjenta 

(pusty/pełny pęcherz, pusta/wypełniona odbytnica, ocena jelit 

– protokoły kontrolne skanowania; tygodniowe TK kontrolne; ru-

chomość organów i zmian nowotworowych – TK 4D itd.). Również 

są to monitory zintegrowane z funkcją wirtualnej symulacji (np. Au-

toLoc) i systemami planowania leczenia, które są używane do pla-

nowania „prostych” planów leczenia dla pacjentów paliatywnych. 

Realizacja tej symulacji i kalkulacji odbywa się na podstawie infor-

macji obrazowej o anatomii pacjenta i położeniu leczonych zmian. 

Monitory przy stacjach „SIM” (np. Prosoma) 

Monitory przy stacjach wirtualnej symulacji są używane w  najbar-

dziej złożonym etapie procesu przygotowania pacjenta do radiote-

rapii. W przypadku tych monitorów odpowiedź na pytanie o reko-

mendacje dla minimalnych wymagań technicznych wydaje się być 

najbardziej złożona. Informacja obrazowa prezentowana na tych 

monitorach jest podstawą do wykonania konturów zarówno dla ob-

szarów terapeutycznych (GTV, CTV, PTV, ITV, HRV, IRV itd.), jak i dla 

organów ryzyka (OAR’s). Na ich podstawie jest planowane i optyma-

lizowane leczenie radioterapeutyczne. Prezentacja szczegółów ana-

tomicznych oraz zmian patologicznych (lub miejsc po ich ekstrakcji) 

powinna odbywać się w  warunkach najbardziej optymalnych i  ich 

właściwego wyróżnicowania w  obrazie. Najtrudniejsze jest to dla 

obszarów tkanki miękkiej. Ponadto na stacjach symulacyjnych wy-

konuje się fuzje obrazów z różnych modalności (MRI, USG, PET), aby 

„wzmocnić” informację obrazową dla celów konturowania, zwłasz-

cza obszarów targetów. Odbywa się to przy użyciu algorytmów 

softwarowych (proces automatyczny na podstawie cech obrazów 

i  przy użyciu filtrów matematycznych) lub manualnie (użytkownik 

decyduje o złożeniu obrazów). Oznacza to, że te same monitory są 

używane do prezentacji informacji obrazowej z różnych systemów 

obrazowania, o bardzo różnych cechach tworzonych obrazów. Zło-

żenie informacji obrazowych ma w założeniu pozwolić na precyzyjne 

określenie obszaru, do którego ma być dostarczona dawka terapeu-

tyczna i/lub „boost” dawki, jak również obszarów z limitami dawek. 

Powstaje pytanie, jakie cechy techniczne powinien posiadać monitor, 

aby informacje obrazowe pochodzące z tych modalności były repre-

zentowane w sposób dla nich najbardziej zoptymalizowany. Stacje 

symulacyjne są również używane do fuzji obrazów TK vs TK oraz TK 

vs CBCT, które są zbierane podczas pierwszej symulacji oraz podczas 

leczenia pacjenta. Podczas długotrwałego leczenia radioterapeu-

tycznego anatomia pacjenta może ulec zmianie np. z tytułu utraty/

uzyskania wagi, redukcji masy guza. Zmiany w obrazach kontrolnych 

Rys. 6 Przykładowa tabela zaleceń dla monitorów medycznych 

Źródło: [10].
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(CBCT, EPID) w stosunku do obrazów referencyjnych mogą również 

wynikać z odtwarzalności położenia pacjenta. W takich przypadkach 

zlecana jest resymulacja pacjenta. Obrazy uzyskane z ponownego 

skanowania TK lub CBCT są „składane” z obrazami z referencyjnego 

TK. I ponownie, obrazy powinny reprezentować takie cechy, aby na 

ich podstawie ta fuzja odbyła się w warunkach najbardziej optymal-

nych do uzyskania najlepszego złożenia informacji i podjęcia decyzji 

o realizacji terapii. Często stanowi to też podstawę do ponownego 

wykonania konturów i zmiany planu.

Monitory SPL

Monitory przy stacjach roboczych SPL zasadniczo służą do pre-

zentacji obrazów TK z  wrysowanymi obszarami targetów i  or-

ganów ryzyka, na podstawie których wykonuje się plan leczenia 

radioterapeutycznego. SPL mają wbudowane algorytmy optyma-

lizacji prezentacji obrazów, głównie dobierane ze względu na re-

gion anatomiczny (dobór „windowing”, „level” i zakresu wyświetla-

nych poziomów szarości). Optymalizacja wyświetlania informacji 

o anatomii pacjenta w SPL jest uzasadniona ze względu na wła-

ściwą prezentację poszczególnych organów, zmian patologicz-

nych (miejsc po procedurach chirurgicznych), znaczników (klipsy, 

seeds, znaczniki ginekologiczne), akcesoriów i unieruchomień, co 

może się przenieść na optymalizację planowania leczenia. Wy-

nika to z optymalizacji planów leczenia na podstawie właściwej 

i jak najbardziej „bogatej” informacji o warunkach i wymaganiach 

leczenia. Takim przykładem może być potrzeba lub brak użycia in-

dywidualnego bolusa lub dobór energii wiązek radioterapeutycz-

nych przy radioterapii piersi. Decyzja ta może być podjęta na pod-

stawie widoczności loży po guzie, klipsów określających granicę 

wyekstraktowanej zmiany, widoczności chirurgicznego cięcia itd. 

Ponadto często optymalizacja prezentacji informacji obrazowej 

dla anatomii pacjenta jest podstawą do właściwego konturowa-

nia organów ryzyka i  obszarów anatomicznych z  przypisanymi 

restrykcjami dostarczanej dawki (np. zdrowa połowa mózgowia), 

które może być uzupełniającym do optymalizacji planów leczenia. 

Monitory EPID

Obrazy portalowe (EPID) charakteryzują się niskim kontrastem 

ze względu na wysoką energię promieniowania stosowaną do 

uzyskania tych obrazów (zwykle 6 MV). Z założenia są to obrazy 

2D (częściej projektowane w układzie ortogonalnym) używane 

do weryfikacji położenia pacjenta przed sesją terapeutyczną na 

podstawie anatomii kości. Wynika to z bardzo słabej prezentacji 

w obrazach tkanek miękkich i tkanek o niskiej gęstości w stosun-

ku do kości. Słabość tej prezentacji wynika zarówno z wysokiej 

energii promieniowania i niskiego kontrastu obrazów, jak rów-

nież z faktu, że jest to metoda projekcyjna (obiekt 3D jest rzu-

towany na obraz 2D i następuje efekt wzajemnego nakładania 

się struktur w  obrazie). W  dobie rozwoju algorytmów softwa-

rowych, zastosowania filtrów matematycznych wzmacniają-

cych brzegi i kontrastujących obrazowane obiekty, prezentacja 
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obrazów może być wzbogacona o dodatkowe cechy i poprawio-

na z punktu widzenia wnoszonej informacji. Aktualnie nawet SPL 

mają wbudowane aplikacje optymalizacyjne dla prezentacji DRR 

– windowing/ levels – dla poszczególnych obszarów anatomicz-

nych. Pozwalają one na uwidocznienie cech anatomicznych tka-

nek o niższych gęstościach niż kości (np. rozwidlenie tchawicy, 

organy tkanki miękkiej w obszarach jamy brzusznej i miednicy, 

znaczniki), co może skutkować uzyskaniem lepszej informacji do 

weryfikacji położenia pacjenta. Takie podejście wymaga unifika-

cji monitorów prezentujących obrazy referencyjne ze względu 

na to, że zastosowanie tych algorytmów opiera się o ideę standa-

ryzacji wyświetlania obrazu. Także aplikacje obsługujące obrazy 

MV zawierają w swoich rozwiązaniach algorytmy optymalizacji 

i standaryzacji cech wyświetlanych obrazów. Podstawą uzyska-

nia tego efektu staje się optymalizacja i standaryzacja monito-

rów używanych w zakładzie radioterapii, aby każdy z użytkow-

ników miał dostęp do tej samej jakości informacji obrazowej. 

Również jest to ważne z  punktu fuzji obrazów referencyjnych 

i portalowych oraz oceny położenia pacjenta, przy użyciu „tam-

plate matching”, która bazuje na skalowaniu opartym na funkcji 

„edge detection”. Nie stanowi to problemu, gdy odbywa się to 

automatycznie przy użyciu software. Jeżeli skalowanie odbywa 

się przy detekcji brzegu obrazu na podstawie oceny i ustawienia 

realizowanego przez obserwatora, to standaryzowane warunki 

wyświetlania obrazu są krytyczne.

Monitory CBCT/obrazowanie kV 2D 

Obrazy uzyskiwane przy użyciu CBCT/kV 2D pozwalają na oce-

nę położenia pacjenta przed sesją terapeutyczną, nie tylko ze 

względu na anatomię kości, ale również na anatomię i położenie 

tkanek miękkich, targetów i OAR’s. Cechują się one stanowczo 

lepszym kontrastem niż ich odpowiedniki MV. Natomiast obrazy 

CBCT, ze względu na zastosowanie szerokiej wiązki kV oraz algo-

rytmy rekonstrukcji z  projekcji, wnoszą artefakty pogarszające 

informację obrazową. Niemniej zarówno proces kalibracji źró-

deł informacji obrazowej, optymalizacji protokołów skanowania 

i  ostatecznie warunków oceny obrazów pozwala na uzyskanie 

obrazów wnoszących wystarczającą informację potrzebną do 

precyzyjnej weryfikacji położenia pacjenta. I ponownie pojawia 

się wielozadaniowość realizowana na podstawie wyświetlanej in-

formacji obrazowej – fuzja obrazów CBCT z referencyjnymi obra-

zami TK (zarówno automatyczna, jak i manualna – druga bardziej 

wrażliwa na ocenę obserwatora), ocena dopasowania anatomicz-

nego tych zestawów obrazów, ocena anatomii pacjenta (położe-

nie poszczególnych obszarów i  organów, sytuacja fizjologiczna 

– wypełnienie odbytnicy, pęcherza, jelit; zmiany w anatomii wy-

nikające np. z utraty/uzyskania wagi ciała, zmiana wielkości guza), 

ocena położenia pacjenta (przesunięcia i rotacje). Na podstawie 

tych wszystkich porównań osoby realizujące sesje radiotera-

peutyczne muszą podjąć decyzję o  podjęciu leczenia pacjenta, 

odstąpieniu od procedury i następnych krokach (np. lepsze przy-

gotowanie pacjenta, ponowne TK, ponowne ułożenie pacjenta). 

I  jeszcze raz powraca zagadnienie standaryzacji i  optymalizacji 

prezentacji informacji obrazowej na monitorach, ponieważ na jej 

podstawie podejmowane są decyzje o realizacji terapii.

Oświetlenie zewnętrzne

To, co na pewno determinuje cechy obrazów prezentowanych 

na monitorach i  widocznych dla obserwatora szczegółów, jest 

oświetlenie otoczenia. Każde z  pomieszczeń, w  których reali-

zowane są poszczególne etapy procesu radioterapeutycznego, 

charakteryzuje się różnymi warunkami oświetlenia. Wydaje się, 

że jest to najtrudniejszy element do rozwiązania z punktu widze-

nia standaryzacji i optymalizacji warunków prezentacji i widocz-

ności informacji obrazowej.

Podsumowanie

Powraca pytanie: czy należy opracować rekomendacje dotyczące 

minimalnych wymagań dla monitorów stosowanych w radiotera-

pii? Na pewno należy zwrócić uwagę na standaryzację monitorów 

w całym procesie, tak aby informacja obrazowa wnosiła dla każde-

go z obserwatorów cechy wymagane dla poszczególnych etapów 

procesu radioterapeutycznego. Jest to także uzasadnione tym, że 

informacje obrazowe są transferowane pomiędzy poszczególnymi 

etapami radioterapeutycznymi, także w  procedurach zwrotnych, 

i wydawałoby się słuszne, aby były w sposób spójny i zunifikowany 

prezentowane. Pozwala to na uzyskanie spójności oceny i podej-

mowania decyzji o realizacji terapii. Może się to okazać niezwykle 

złożonym procesem, ponieważ współczesna radioterapia bazuje 

na obrazach uzyskiwanych z różnych modalności diagnostycznych, 

jak również z systemów stworzonych na rzecz realizacji procedur 

radioterapeutycznych. Każdy z  tych zestawów obrazów cechują 

inne parametry, determinujące ich jakość i sposób prezentacji. 
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