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Streszczenie

Tomografia komputerowa (TK) stanowi źródło informacji 

obrazowej będącej podstawą współczesnego planowania 

leczenia w  radioterapii. Celem planowania RT jest utworzenie 

rozkładu dawek, tak zapewnić jego homogenność w  objętości 

tarczowej, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu pro-

mieniowania na okoliczne narządy krytyczne. Jednym z podsta-

wowych procesów przygotowania systemu planowania leczenia 

(SPL) do obliczania rozkładu dawek przy użyciu informacji obra-

zowej dla heterogennych ośrodków jest implementacja krzywej 

kalibracyjnej, wiążącej wartości HU z masową lub elektronową 

gęstością materiałów. Dane niezbędne do jej wyznaczenia zosta-

ły zebrane dla 6 protokołów skanowania/rekonstrukcji, dla ze-

stawu materiałów z zakresu gęstości wynikających z anatomicz-

nej budowy pacjenta oraz trzech materiałów o wysokiej gęstości 

dla implantów: aluminium, tytan, stal chirurgiczna, umieszczo-

nych w fantomie CIRS. Pomiary wykonano dla dwóch tomogra-

fów, dla dwóch fantomów CIRS w celu walidacji uzyskanych wy-

ników i porównano je dodatkowo z pomiarami z innego ośrodka. 

Po przeprowadzeniu oceny wpływu różnych parametrów ska-

nowania i  rekonstrukcji oraz położenia obiektów testowych na 

uzyskiwane wartości liczb tomograficznych, wyznaczono war-

tości średnie HU dla poszczególnych materiałów ze wszystkich 

układów pomiarowych. Związano je z  gęstościami masowymi 

i  wprowadzono krzywą kalibracyjną do SPL. Ostatnim etapem 

weryfikacji było przeprowadzenie testów end-to-end i potwier-

dzenie pomiarami dozymetrycznymi, że wprowadzone dane do 

SPL zapewniają właściwe obliczenia dawki. Wyniki potwierdziły 

słuszność przyjętego rozwiązania w zakresie tolerancji +/- 1.5% 

dla zmierzonej dawki względem obliczonej . W artykule przed-

stawiono proces kalibracji liczb tomograficznych vs gęstości ma-

sowe na potrzeby implementacji w SPL.

Słowa kluczowe: liczby tomograficzne, radioterapia, planowa-

nie leczenia, tomografia komputerowa

Abstract

Modern radiotherapy plannings based on CT image infor-

mation. A purpose of RT planning is to calculate a dose 

distribution to ensure homogeneity of it in a  target volume 

and minimize an impact of radiation on surrounding OARs. An 

one of a basic processes for a preparation of a treatment plan-

ning system (TPS) to calculate the dose distribution using the 

imaging information of heterogeneous objects/materials is an 

implementation of a  calibration characteristic correlating HU 

with a mass or electron density of the materials. Data required 

to obtain this characteristic was collected for 6 clinical proto-

cols/reconstructions. This was donefor a  set of materials with 

densities represented human body tissues and three high den-

sity materials: aluminum, titanium, stainless steel. They were 

placed in a  CIRS phantom. Measurements were made for two 

CTs, two CIRS phantoms to validate obtained results. They also 

were compared with measurements received from another 

centre. A calibration data (mass density) = f (HU) was implemen-

ted into the TPS after evaluation of an impact of the scan and 

reconstruction parameters, location of the test objects in the 

phantom in the CT image reconstructions. The end-to-end tests 

were done as the last step of a verification and confirmation of 

accuracy of the data entered to the TPS. The obtained results 

were in 1.5% accepted tolerance. The calibration process of CT 

numbers vs mass density has been described in the article.
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Wprowadzenie

Tomografia komputerowa (TK) stanowi źródło informacji obra-

zowej będącej podstawą współczesnego planowania leczenia 

w radioterapii. Celem planowania RT jest utworzenie rozkładu 

dawek, tak zapewnić jego homogenność w objętości tarczowej, 

przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu promieniowania 

na okoliczne narządy krytyczne. W ramach wirtualnej symulacji 

tomograficznej pacjenci są pozycjonowani przy użyciu dedyko-

wanych akcesoriów unieruchamiających (np. podparcia kolan, 

podstawki, podstawy unieruchamiające itd.) i skanowani w po-

zycji, która potem jest odtwarzana przy każdej sesji na urządze-

niu terapeutycznym. W procesie tym konieczne jest osiągnięcie 

zarówno wymaganej jakości obrazu, jak i właściwej reprezentacji 

liczb tomograficznych (HU – jednostki Hounsfielda) dla poszcze-

gólnych tkanek lub materiałów zaimplantowanych. Dalej do-

minującym „złotym standardem” w praktyce jest zastosowanie 

podczas symulacji 120 kV-130 kV i dla tych energii kalibrowane 

jest ustawienie konwersji HU na gęstość elektronową/gęstość 

masową tkanki, która jest wykorzystywana w planowaniu RT. 

Rekonstrukcje uzyskiwane przy użyciu tomografii kompute-

rowej (TK) są wykorzystywane do korygowania niejednorodno-

ści tkankowej w  systemach planowania leczenia (SPL). Ponadto 

wzrasta liczba pacjentów z metalowymi implantami (np. implan-

ty stawów biodrowych, implanty stabilizujące kręgosłup itd.), 

metalowymi wypełnieniami lub wszczepionymi urządzeniami 

medycznymi i to w obszarach, lub blisko nich, otrzymujących ra-

dioterapię. W rekonstrukcjach TK skutkuje to pojawieniem się 

artefaktów w obrazach i co najważniejsze, zakłóceniem prawidło-

wego zdefiniowania HU dla tych obszarów. Mimo że współczesne 

tomografy zawierają szereg algorytmów korekcji „utwardzania” 

wiązki, promieniowania rozproszonego i szumu, gdy implanty 

metalowe znajdują się w obrębie obszaru leczonego lub blisko, są 

one niewystarczające. Artefakty spowodowane obecnością ma-

teriałów o wysokiej gęstości wprowadzają znaczącą niepewność 

w procesie planowania leczenia, np. trudności w określeniu ob-

jętości tarczowej lub organów ryzyka, redukcję dokładności obli-

czania dawki. Do systemów TK zostały zaimplementowane algo-

rytmy redukcji artefaktów metalowych (MAR), które mają na celu 

eliminację tych niepewności . Ponadto prawidłowe definiowanie 

wartości HU w rekonstrukcji tomograficznej dla materiałów o tak 

wysokiej gęstości wymaga 16-bitowej skali DICOM. 

Kalibracja 

Liczby tomograficzne są wyrażane zależnością:

HU = 1000 * (µ-µw)/µw,

gdzie µw jest liniowym współczynnikiem osłabienia promienio-

wania dla wody, µ  liniowym współczynnikiem osłabienia pro-

mieniowania dla materiału. Współczynniki te zależą od gęsto-

ści elektronowej, liczby atomowej (Z) oraz energii stosowanej 

wiązki promieniowania. Związek pomiędzy względną gęstością 

elektronową ρ i wartościami liczb tomograficznych HU jest wy-

znaczany przy użyciu fantomów zawierających materiały tkan-

kopodobne oraz reprezentujące materiały implantowane do 

ciała pacjenta. 

Charakterystyki zostały wyznaczone przez wielu autorów [1-5] 

i wskazują one na to, że ze średnią liczbą atomową podobną do 

wody, HU leżą na lub blisko prostej, która przechodzi przez HU = 

-1000 dla powietrza i HU = 0 dla wody. Wartości HU dla substy-

tutów kości leżą nad tą linią, z obserwowanymi różnymi wynika-

mi dla różnych skanerów, protokołów, parametrów skanowania 

i  rekonstrukcji. Różnice te prowadzą do zalecenia, aby pomiar 

i  weryfikacja zależności HU oraz względnej gęstości elektro-

nowej/gęstości masowej zostały przeprowadzone w  szerokim 

spektrum zmienności parametrów oraz dla każdego skanera TK 

niezależnie. 

Metoda

Przygotowanie systemu do pomiarów

Proces kalibracji został przeprowadzony dla tomografu kompute-

rowego „widebore” PhilipsBrilliance. Przygotowania do kalibracji 

rozpoczęły się od implementacji protokołów skanowania dla po-

szczególnych obszarów anatomicznych. Parametry skanowania 

i rekonstrukcji (pre-set) w przypadku tego systemu są bardzo de-

terminowane wyborem skanowanego obszaru – grubość warstwy 

tomograficznej, zakresy mAs and mA, pitch i inkrementacja prze-

suwu stołu, prędkość rotacji lampy, filtry rekonstrukcyjne zarówno 

te ustawiane przez użytkownika, jak i  wbudowane w  algorytmy 

rekonstrukcji, parametry referencyjne systemu ACS itd. Użytkow-

nik jest bardzo „związany” zaimplementowanymi ustawieniami. 

Ta zależność od ustawień definitywnie wynikała z tego, że twórcy 

systemu uznali, że optymalizacja parametrów jakościowych obrazu 

i dawki jest podstawowym kryterium przyjęcia rozwiązań technicz-

nych i  softwareowych do poszczególnych obszarów anatomicz-

nych. Jednoznacznie jest to spowodowane rozwojem systemów 

tomograficznych na potrzeby diagnostyki obrazowej. Zapropono-

wane protokoły kliniczne dla zastosowań onkologicznych różniły 

się od protokołów diagnostycznych zakresem skanowania i  FOV. 

W związku z tym prace rozpoczęto od ustawienia protokołów ska-

nowania i rekonstrukcji, przyjmując kryteria zbalansowanej jakości 

obrazu, dawki i stałości liczb tomograficznych. 

Pierwszym wyzwaniem było przyjęcie właściwych parame-

trów skanowania. Niestety system Philips Briliance nie pozwala 

na ustawienie wartości pitch 1.0. Największy dostępny był 0.938, 

natomiast preferowany przez system dla korpusu to 0.813, dla 

kończyn 0.688, a dla obszaru głowy 0.563. Ustawienia te są zwią-

zane z gęstością zbieranej informacji obrazowej i wynikowo jako-

ścią obrazu. To jednak także powoduje powielanie dawki otrzy-

manej przez pacjenta. W przypadku radioterapii wydawałoby się 

słusznym, aby była możliwość ustawienia wartości pitch 1.0 lub 

więcej. Wbudowane różne algorytmy rekonstrukcyjne pozwala-

ją na wsparcie parametrów jakościowych obrazów, a w procesie 
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planowania leczenia w radioterapii bardzo często wykorzystuje 

się rekonstrukcje z innych modalności, aby wzmocnić podstawo-

wą informację obrazową. 

Następnym był dobór parametrów skanowania dla systemu 

ACS (Automatic Current Setup) – DRI (Dose Right Index), modula-

cje DDOM (diagonalna modulacja) i  ZDOM (wzdłużna modula-

cja), czas obrotu lampy RTG podczas skanowania. Weryfikację 

działania systemu ACS przeprowadzono przy użyciu fantomu 

o kształcie oka („eyephantom”) (Rys. 1). Wyniki zostały przesła-

ne do producenta, który porównał uzyskane wyniki z systemem 

tomograficznym testowym. Uzyskane wyniki potwierdziły pra-

widłowość kalibracji i ustawienia systemu z punktu widzenia za-

leceń producenta (Rys. 2-4).

Rys. 1 Fantom kalibracyjny dla ACS („eyephantom”) 

Źródło: Materiał własny.

Parametry te były także dobierane ze względu na rozmiary po-

tencjalnych pacjentów. W przypadku systemu ACS jest to niezwy-

kle ważne, jako że bazuje on na obrazach referencyjnych (referen-

cyjny fantom i referencyjne SD). Referencje dla ACS są ustawiane 

przez system w zależności od wielkości pacjenta. To rozwiązanie 

okazało się limitującym użytkownika w zakresie doboru parame-

trów skanowania, ale i – jak się okazało później – w zakresie pa-

rametrów rekonstrukcji. Dobór tych parametrów wykonano na 

podstawie rekonstrukcji fantomu CATPHAN 600 i ocenie parame-

trów ilościowych i jakościowych obrazów (tabela 1). 

Najtrudniejsze okazało się rozwiązanie doboru filtrów rekon-

strukcyjnych, jako że ich zestawy są ściśle przypisane poszcze-

gólnym obszarom anatomicznym. W przypadku filtrów, podsta-

wowym kryterium ich przypisania jest jakość obrazowania dla 

tych obszarów.  Niestety uniemożliwiło to dobór filtrów, które 

potencjalnie nie powinny zmieniać wartości HU, przy jedno-

cześnie zbalansowanej jakości obrazowania, bez wzmacniania 

Rys. 4 Porównanie HU – rekonstrukcja „eyephantom” – dla tomografu zainstalowanego 

w NX Hospital i tomografu testowego producenta. Ocena stałości w funkcji grubości obiektu 

testowego

Źródło: Materiał własny.

Rys. 2 Porównanie modulacji mAs – rekonstrukcja „eyephantom” – dla tomografu zainstalo-

wanego w NX Hospital i tomografu testowego producenta

Źródło: Materiał własny.

Rys. 3 Porównanie SD – rekonstrukcja „eyephantom” – dla tomografu zainstalowanego w NX 

Hospital i tomografu testowego producenta

Źródło: Materiał własny.

informacji obrazowej dla celów diagnostycznych. Filtry rekon-

strukcyjne dla obszaru głowy i mózgowia, potencjalnie nie zmie-

niające HU, są filtrami wzmacniającymi brzegi między struktu-

rami. Filtry są zoptymalizowane dla obiektu o  wielkości głowy 

(fantom referencyjny 16 cm) ze strukturami wewnętrznymi oto-

czonymi przez kość. Filtry te mają wzmocnić cechy obrazu dla 

mózgowia. W  tym przypadku filtry mogą zmienić wartości HU 
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i spowodować niejednorodności w obrazie skanowanego obiek-

tu testowego, ponieważ ich podstawowe zadanie jest inne. Po-

dobne rozwiązanie zostało przyjęte dla protokołów w przypad-

ku pozostałych części ciała.

Największym wyzwaniem była próba obejścia tego ograni-

czenia i  ustawienia tego samego filtru rekonstrukcyjnego dla 

wszystkich obszarów anatomicznych. Propozycja przypisania 

skanów dla głowy i mózgowia, obszarowi głowy-szyi skończyła 

się niepowodzeniem, ponieważ:

1. fantom referencyjny i  SD referencyjne do doboru wa-

runków skanowania przy użyciu ACS były nieprawidłowe 

z punktu widzenia skanowanych obszarów – standardowy 

fantom referencyjny dla głowy ma wymiar 16 cm, dla gło-

wy-szyi 29 cm – to powodowało nieprawidłowy dobór wa-

runków eskpozycji do uzyskania właściwej jakości obrazu;

2. CTDIw był przypisany fantomowi 32 cm, co powodowało 

nieprawidłowe szacowanie indeksu dawki i brak możliwo-

ści prawidłowego raportowania dawek otrzymanych przez 

pacjenta.

Ostatecznie wybrano filtry i  parametry rekonstrukcji 

z  zestawów przypisanych obszarom anatomicznym. Ponadto 

w  późniejszych konsultacjach z  producentem uzyskano infor-

macje, że nie tylko parametry ustawiane przez użytkownika 

determinują cechy obrazów. Także algorytmy i  wewnętrznie 

wbudowane narzędzia rekonstrukcyjne, niezależne od ustawień 

użytkownika, budują parametry jakościowe i ilościowe obrazów. 

Również rzeczywiste wartości HU są zaburzone w rekonstrukcji 

ze względu na efekt utwardzania wiązki np. na strukturach ko-

stnych. Skanowanie bardzo dużych obiektów także powoduje 

efekt utwardzania wiązki, artefakty niskich sygnałów, artefakty 

eFOV (extended field of view), co w efekcie może zmieniać warto-

ści HU. Ostre krawędzie powodujące wysokie gradienty sygnału, 

wprowadzają zakłócenia w  prawidłowym definiowaniu HU, ze 

względu na artefakty „cząstkowej” objętości, jak również arte-

fakty niskiego sygnału spowodowane bardzo gwałtowną mo-

dulacją dawki między bardzo małym i bardzo dużym wymiarem 

badanego obiektu. 

Na podstawie wyników uzyskanych dla fantomu CAT-

PHAN600 dla obiektów testowych, reprezentujących różne gę-

stości masowe, wybrano 6 protokołów do kalibracji HU na rzecz 

PROTOCOL centre Mean 1 Mean 2 Mean 3 Mean 4 UNI CON CNR Air Delrin Teflon
BRAIN PALIATIVE 19,9 17,1 18,6 17,9 18,1 14,1 2,8 -33,5 4,6 -88,5 4,6 0,5 101,1 5 19,8 -992,1 286,7 873,9

RADICAL BRAIN 2mm 19,3 15,4 16,3 14,9 16 22,8 4,4 -33,5 4,6 -91,1 4,1 0,5 100,9 3,5 23,3 -994,6 292 877,6
HEAD 17,5 18,3 16,5 16,9 18,3 9,8 1,8 -35 4,9 -91,4 5,6 0,6 100,7 3,3 23,0 -992,8 291,7 875

H&N 2mm 20,6 22,2 21,7 21,2 21,1 7,2 1,6 -25,6 5 -80,4 7,3 0,7 104 7,2 14,8 -971 347,6 945,3
H&N eFOV 700mm 20,8 20,2 20 21,3 18 15,5 3,3 -29,3 6,5 -82 5,8 0,8 101,6 5,3 15,6 -978 348,2 944,4

LYMPHOMA eFOV 700mm 17,3 15,4 15,4 15,2 16 12,1 2,1 -31,5 4,1 -86 5 0,5 97,4 4,2 22,0 -970,2 341,7 927,3
THORAX 17,8 16,2 17,9 16,5 16,9 9,5 1,7 -32,2 7,1 -84,3 7,6 0,9 99,8 9,7 11,0 -965,5 338,3 927,2

THORAX LARGE 18,4 17,4 17,9 15,2 16,7 17,4 3,2 -29,3 7,4 -81,7 5,7 0,8 97,8 7,4 12,1 -965 339,9 926,2
BREAST 17,4 15,2 16,1 15,4 16,3 12,6 2,2 -28,3 6,8 -83,2 7,6 0,9 97,8 7,6 12,4 -965,9 340,4 926,8

BREAST LARGE 17,7 16,7 16,7 16,9 16,7 5,6 1,0 -26,8 6,9 -86,3 6,3 0,7 97,1 6,9 12,7 -966,1 338,4 927,7
BREAST/THORAX eFOV 700mm 14,7 14,4 15 14,3 14,3 4,7 0,7 -32,8 6,7 -85,6 7,8 0,9 99,3 7,3 13,3 -968,7 341,5 928,4

ABDO 18,2 15,6 16,3 15,1 17,1 17,0 3,1 -30,9 4,1 -84,2 5,1 0,6 98,7 6,5 16,9 -964,5 339,8 926,7
ABDO LARGE 17,2 17 16,4 15,7 16,2 8,7 1,5 -31,3 6,1 -83,6 4,3 0,6 98,5 5,7 15,5 -965,2 340,8 923,9

ABDO/PELVIS eFOV 700mm 14,7 13,8 13,9 14,2 13,9 6,1 0,9 -31,4 4,7 -87 5,6 0,6 97,3 4,4 20,0 -970 340,3 924,9
PELVIS 16,7 16,4 15,9 16,6 16,7 4,8 0,8 -31 7,1 -84,5 6,4 0,8 96,6 7 12,8 -966,6 339,7 926,7

PELVIS LARGE 17,1 15,2 15,3 15,6 16,1 11,1 1,9 -30 6 -84,9 5,3 0,7 97,5 5,9 15,2 -965,6 341,4 925,5
LOW DOSE PELVIS/GYNAE 18 15,1 15,9 16 15 16,7 3,0 -29,8 7,5 -83,9 6,8 0,9 97,2 9,3 10,6 -963,8 341,6 928
PELVIS WITH PROSTHESIS 17,7 16,1 16,6 15,3 15,9 13,6 2,4 -30,7 5,2 -84,5 6 0,7 98,5 6,7 15,2 -966,8 338,7 925,8
CERVIX BRACHYTHERAPY 20,2 21,4 22,2 20,5 21,2 9,0 2,0 -26,4 6,5 -79,1 7,5 0,9 104,7 7,7 13,0 -973 349,1 944,8

C SPINE 16,1 15,6 16,4 15,7 15,4 6,1 1,0 -32 6,1 -85,9 7,6 0,8 94,9 5,7 15,2 -964 340,6 926,4
T SPINE 16,8 15,2 16,4 16,6 14,8 11,9 2,0 -30,5 7,9 -87,1 8 0,9 97,2 6,7 12,3 -964,8 338,5 926,8
L SPINE 17,9 16 16,4 15,6 16 12,8 2,3 -30 4,3 -85,2 5,8 0,6 98,9 5,2 19,1 -965 339,3 923,6

CT SPINE 17,3 15,6 16,1 15,4 15,5 11,0 1,9 -29,9 5,5 -86,1 5,1 0,6 96,7 5,6 16,1 -965,2 341,6 925,4
TL SPINE 17,3 15,7 15,7 16,6 15,7 9,2 1,6 -30,1 5,8 -84,6 5,5 0,7 98,9 4,8 17,1 -965 339,7 926,8

WHOLE SPINE 17,3 15,5 16,4 16 16,7 10,4 1,8 -29,2 5,3 -84,1 7,9 0,8 96,9 5,4 16,7 -965,4 339,5 925,3
TL SPINE LARGE 17,3 16,9 16,1 16,2 15,7 9,2 1,6 -29,3 4,9 -84,8 7,4 0,7 99,1 5,3 17,8 -966,2 339,5 925,3

FEMUR/HIP 15,7 15,2 16,9 14 15,1 17,2 2,9 -32,5 7 -86,3 9,4 1,0 100,1 7,8 12,7 -964 339,3 925,6
SHOULDER/HUMERUS 16,5 15,8 16 15,5 16,2 6,1 1,0 -30,7 6,3 -87,1 6,4 0,7 97,1 11,2 9,9 -964,5 340,1 921,9

LOWER ARM 18,2 15 15,5 15,9 15,3 17,6 3,2 -29,4 10,2 -84,1 10,3 1,2 99,7 10,9 8,6 -961,9 339,1 923,5
LOWER LEG 16,5 15,8 16 15,5 16,2 6,1 1,0 -28 11,4 -83,3 9,8 1,2 97,1 11,2 7,8 -967,5 338,1 923,2

Bckgrnd 
SD

MAX 
HU diff

Polyst 
(Mean)

Polyst 
(SD)

LDPE 
(Mean)

LDPE 
(SD)

Bckgrnd 
Mean

Źródło: Materiał własny.

Tabela 1 Przykładowe protokoły kliniczne i parametry oceny dla fantomu CATPHAN600

Rys. 5 Fantom CIRS ze standardowym zestawem materiałów i obiekty testowe materiałów o wysokiej gęstości masowej

Źródło: Materiał własny.
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implementacji krzywej MD = f (HU) do SPL: BRAIN, HEAD, H&N, 

THORAX, ABDOMEN, T-SPINE. Przy użyciu tych protokołów ze-

skanowano fantom CIRS (Rys. 5) w układzie BODY i HEAD z roz-

szerzonym zestawem materiałów o wysokiej gęstości masowej, 

a symulujących implantowane materiały np. ortopedyczne – alu-

minium, tytan, stainlesssteel. 

Pomiary HU – fantom CIRS

Aby uzyskać krzywą kalibracyjną wiążącą HU ze względnymi gę-

stościami elektronowymi/gęstościami masowymi, należało ze-

skanować fantom charakteryzujący tkanki oraz materiały, które 

mogą być implantowane. Fantom składa się z podstawy o gęsto-

ści zbliżonej do wody, która zawiera część symulującą wielkości 

średniej miednicy oraz głowę. Obie części zawierają wymienne 

pręty wykonane z  różnych materiałów równoważnych tkanek 

lub materiałów równoważnych implantom. Każdy z elementów 

testowych jest opisany: ekwiwalentem tkanki, gęstością maso-

wą, gęstością elektronową (Rys. 6). 

Fantom umieszczono w  centrum gantry TK, starannie wyrów-

nując z laserami zewnętrznymi. Zeskanowano go za pomocą wy-

branych protokołów obrazowania przy użyciu napięcia 120 kV. 

Pomiary wykonano dla dwóch skanerów TK – nowy system Phi-

lips Brilliance i stary system Siemens Open. Skanowanie i rekon-

strukcje obrazów wykonano tak  jak były one zaimplantowane 

dla poszczególnych protokołów, aby odtworzyć sytuację klinicz-

ną. W  przypadku protokołu BRAIN i  HEAD pomiary wykonano 

również dla zestawu fantomu „HEAD”. Po rekonstrukcji obra-

zów, przy pomocy ROI (obszary zainteresowania), o powierzchni 

dobranej do przekroju obiektów testowych, odczytano średnie 

wartości liczb tomograficznych. Aby zminimalizować efekt obec-

ności artefaktów w  obrazach i  utwardzania wiązki promienio-

wania, wykonano wielokrotne skanowanie fantomu CIRS przy 

różnych kombinacjach pozycji obiektów testowych, a  wyniki 

zostały uśrednione. Ten sam proces został powtórzony dla fan-

tomu CIRS wypożyczonego z innej jednostki NHS. Również po-

proszono o przesłanie wyników pomiarów dla innego systemu 

TK tego samego producenta. W tym przypadku skanowany był 

fantom RMI. Porównania dla różnych tomografów nie mogły być 

wykonane dla materiałów o  najwyższej gęstości – tytan i  stal. 

Wynikało to z  głębokości informacji obrazowej (skala DICOM), 

która może być przenoszona przez system TK – Siemens 12-bit 

vs Philips 16-bit. W przypadku danych uzyskanych dla fantomu 

RMI – materiał o najwyższej gęstości symulował gęstą kość. Taka 

sama sytuacja miała miejsce dla fantomu CIRS wypożyczonego 

z innej jednostki NHS. 

Ostatecznie, także z  przyczyn determinowanych charakte-

rystyką zainstalowanego systemu TK, porównano protokoły 

ACS i protokoły ze stałym mAs (mA). Protokoły ze stałym mAs 

(mA) zostały ustawione w systemie dla pacjentów o wymiarze 

poprzecznym większym niż 45 cm dla obszarów miednicy i jamy 

brzusznej.

Uzyskane konwersje HU-ED/MD zostały porównane mię-

dzy różnymi skanerami, fantomami, protokołami i położeniami 

obiektów testowych. Wyznaczono charakterystyki wiążące gę-

stość masową (dla SPL Pinnacle v.14) z wartościami HU dla po-

szczególnych materiałów. Na rysunku 7 przedstawiono wyniki 

pomiarów dla fantomu CIRS 

(NX Hospital) dla dwóch syste-

mów tomograficznych: Phlips-

Brilliance i Siemens Sensation 

Open, dla różnych protokołów 

skanowania/rekonstrukcj i : 

PELVIS, THORAX, BRAIN – Sie-

mens oraz HEAD, ABDOMEN, 

H&N, T-SPINE, dla fantomu 

BODY i  HEAD. (CIRS). Na tym 

samym wykresie umieszczo-

no wyniki przesłane z  innego 

ośrodka, uzyskane dla fanto-

mu RMI i  systemu TK Phillips. 

Porównanie między tomogra-

fami było wykonane w  zakresie do aluminium, ze względu na 

12-bitową skalę DICOM i możliwość prezentacji HU od -1026 do 

+3070, co jest niewystarczające dla materiałów o  większej gę-

stości. Dane dla fantomu RMI były zebrane do gęstości repre-

zentujących gęstą kość. Wszystkie pomiary wykazywały ten 

sam trend dla charakterystyk i  do gęstości reprezentujących 

tkanki miękkiej wykazywały dużą zgodność i  maksymalne róż-

nice mniejsze niż 20 HU. Dla gęstej kości maksymalna uzyskana 

różnica wyniosła między skanerami TK i protokołami skanowania 

około 60 HU, a dla aluminium około 200 HU (Rys. 7).

W celu walidacji uzyskanych wyników, jako że znacząco odbie-

gały od pierwotnej charakterystyki zaimplementowanej w SPL, 

wypożyczony fantom CIRS zeskanowano w tym samym schema-

cie, jak fantom przynależący do jednostki. Przykładowe wyniki 

(BRAIN) dla systemu tomograficznego SIMENS pokazano w ta-

beli 2 i systemu tomograficznego Philips w tabeli 3. Przykłado-

we wyniki przedstawiono graficznie na rysunkach 8 i 9. Porów-

nanie zostało przeprowadzone w zakresie materiałów do gęstej 

kości 1250 mg/cc. Maksymalna dyspersja dla wyników została 

Rys. 6 Fantom CIRS – oznaczenie obiektów testowych

Źródło: Materiał własny.
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062A-04 7 0,200 131,700 -868,3 -870,7 -2,4
062A-05 3 0,500 482,400 -517,6 -552,3 -34,7
062A-11 2 0,960 929,800 -70,2 -59,6 10,6
062A-06 6 0,990 964,900 -35,1 -41,7 -6,6

062MA-39 17W 1,000 998,700 -1,3 -6,8 -5,5
062A-10 1 1,060 1050,800 50,8 65 14,2
062A-09 5 1,070 1063,200 63,2 67 3,8
062A-08 4 1,160 1216,400 216,4 263,5 47,1
062A-15 8 1,530 1918,300 918,3 1027,6 109,3
062A-27 17B 1,820 1000,000

3 2,697 1000,000
3 7,737 1000,000

062A-04 11 0,200 139,900 -860,1 -864,5 -4,4
062A-05 15 0,500 484,900 -515,1 -559,3 -44,2
062A-11 14 0,960 925,300 -74,7 -66,5 8,2
062A-06 9 0,990 962,800 -37,2 -39,5 -2,3

062MA-39 17W 1,000 998,700 -1,3 -6,8 -5,5
062A-10 12 1,060 1033,500 33,5 54,4 20,9
062A-09 16 1,070 1051,700 51,7 58 6,3
062A-08 10 1,160 1221,200 221,2 267,4 46,2
062A-15 13 1,530 1915,500 915,5 1041,1 125,6
062A-27 17B 1,820 1000,000

15 2,697 1000,000
15 7,737 1000,000

CT number / HU
Siemens with NX CIRS

CT number / HU
Siemens with NOTTS 

CIRS
diff NX vs NOTTS CIRS

Lung (Inhale) 0,634

Physical Density 
(g/cm3)

BRAIN 
PROTOCOL

mA:
ms:

mAs:
BODY

Part number No. in image Material / insert Electron density x1023 

(electrons/cm3)

Adipose 3,171
Breast (50% gland, 50% adipose) 3,261

Solid Trabecular bone 3,730
Solid dense bone (800mg/cc) 4,862

Lung (Exhale) 1,632

Water 3,340
Muscle 3,483

Liver 3,516

CT number / HU
Siemens with NX CIRS

CT number / HU
Siemens with NOTTS 

CIRS
diff NX vs NOTTS CIRS

Lung (Inhale) 0,634

Solid dense bone (1250mg/cc) 5,663
Aluminium

Stainless steel

Physical Density 
(g/cm3)

BRAIN 
PROTOCOL

mA:
ms:

mAs:
HEAD

Part number No. in image Material / insert

Lung (Exhale)

Muscle

Solid dense bone (1250mg/cc)

3,516

1,632
Adipose 3,171

Breast (50% gland, 50% adipose) 3,261
Water 3,340

Solid Trabecular bone 3,730
Solid dense bone (800mg/cc)

Electron density x1023 

(electrons/cm3)

5,663
Aluminium

Stainless steel

3,483
Liver

4,862

uzyskana właśnie dla materiału o najwyższej gęstość w tym ze-

stawie: 125 HU – SIEMENS, protokół BRAIN, fantom HEAD CIRS; 

44.6HU – PHILIPS, protokół ABDOMEN, fantom BODY CIRS.

Następnie obliczono wartości średnie ze wszystkich akwizy-

cji oraz dla różnych położeń materiałów/obiektów testowych 

dla obu systemów tomograficznych i porównano uzyskane 

charakterystyki dla fantomu BODY CIRS i HEAD CIRS – tabela 4 

(Rys. 10). Uzyskane wyniki pozwoliły na podjęcie decyzji o przy-

jęciu jednej krzywej kalibracyjnej dla obu systemów TK. Zwery-

fikowano to także w testach end-to-end, kiedy dozymetrycznie 

Tabela 2 Porównanie fantomów CIRS, system TK Siemens, protokół skanowania: BRAIN

Źródło: Materiał własny.

Rys. 7 Charakterystyki (gęstość masowa) = f(HU) dla dwóch tomografów (Philips Brilliance i Siemens Open), różnych protokołów i fantomu BODY/HEAD CIRS

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 8 Graficzna prezentacja wyników dla porównania fantomów CIRS, system TK Siemens, protokół skanowania: BRAIN

Źródło: Materiał własny.

potwierdzono, że uzyskane różnice wyników dla pomiaru dawek 

w stosunku do wartości obliczonych były mniejsze niż 1.0%. Po-

nadto dyspersja wartości HU między protokołami skanowania/

rekonstrukcji w  ramach jednego systemu była większa niż mię-

dzy dwoma systemami TK (Rys. 11 i  12). Ostatecznie uznano, że 

wprowadzenie jednej krzywej kalibracyjnej, będącej wynikowo 

średnią z wszystkich protokołów skanowania/rekonstrukcji, fan-

tomów BODY i HEAD CIRS, dwóch systemów tomograficznych 

wprowadza akceptowalną niepewność dla obliczanej dawki 

w  SPL, a  zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wyboru krzywej 

kalibracyjnej, gdyby przyjęto ich więcej dla poszczególnych wa-

runków akwizycji danych.
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062A-04 7 0,200 195,400 -804,6 -815,8 -11,2
062A-05 3 0,500 517,500 -482,5 -518,6 -36,1
062A-11 2 0,960 930,800 -69,2 -59,4 9,8
062A-06 6 0,990 966,300 -33,7 -38,7 -5

062MA-39 17W 1,000 1003,500 3,5 -0,6 -4,1
062A-10 1 1,060 1039,600 39,6 56,3 16,7
062A-09 5 1,070 1050,700 50,7 55,7 5
062A-08 4 1,160 1172,100 172,1 209,7 37,6
062A-15 8 1,530 1838,600 838,6 854 15,4
062A-27 17B 1,820 2278,800 1278,8

3 2,697 3039,400 2039,4
3 7,737 4071,000 3071

062A-04 11 0,200 212,300 -787,7 -810,8 -23,1
062A-05 15 0,500 522,400 -477,6 -521,8 -44,2
062A-11 14 0,960 936,200 -63,8 -57,5 6,3
062A-06 9 0,990 973,200 -26,8 -31,2 -4,4

062MA-39 17W 1,000 1003,500 3,5 -0,6 -4,1
062A-10 12 1,060 1037,900 37,9 54,6 16,7
062A-09 16 1,070 1049,900 49,9 58 8,1
062A-08 10 1,160 1174,600 174,6 212,2 37,6
062A-15 13 1,530 1827,900 827,9 831,5 3,6
062A-27 17B 1,820 2278,800 1278,8

15 2,697 3018,000 2018
15 7,737 4071,000 3071

Aluminium
Stainless steel

Muscle 3,483
Liver 3,516

Solid Trabecular bone 3,730

5,663

HEAD 
PROTOCOL

mA:
ms:

mAs:
HEAD

Part number No. in image Material / insert

Breast (50% gland, 50% adipose)

Solid dense bone (1250mg/cc)

Lung (Inhale)

3,261
Water 3,340

Solid dense bone (800mg/cc) 4,862

Electron density x1023 

(electrons/cm3)

Lung (Exhale) 1,632
Adipose 3,171

0,634

Physical Density 
(g/cm3)

NX CT number / HU
on scanner

3,340
Muscle 3,483

Liver 3,516

Aluminium
Stainless steel

NOTTS CT number / 
HU

on scanner

Diff NX vs NOTTS
on Pinnacle

NX CT number / HU
on scanner

NOTTS CT number / 
HU

on scanner

Diff NX vs NOTTS
on Pinnacle

Lung (Inhale) 0,634

Physical Density 
(g/cm3)

Lung (Exhale) 1,632HEAD 
PROTOCOL

mA:
ms:

mAs:
BODY

Part number No. in image Material / insert Electron density x1023 

(electrons/cm3)

Adipose 3,171
Breast (50% gland, 50% adipose)

Solid dense bone (1250mg/cc) 5,663

Water
3,261

Solid Trabecular bone 3,730
Solid dense bone (800mg/cc) 4,862

Źródło: Materiał własny.

Tabela 3 Porównanie fantomów CIRS, system TK Philips, protokół skanowania: HEAD

Wnioski

Wyznaczenie jednej średniej charakterystyki w  złożonym pro-

cesie zbierania danych i  ich analizy, jak i  walidacji, z  różnych 

protokołów klinicznych (warunki skanowania i  rekonstrukcji), 

dla dwóch systemów TK oraz różnych położeń materiałów 

w  fantomie CIRS stanowiło najbardziej zoptymalizowane roz-

wiązanie dla uzyskanych wyników. Pozwoliło to na zmniejszenie 

wpływu niepewności wyznaczenia oraz uzyskanego rozrzutu 

w  wynikach (gęstość masowa) = f(HU). Przyjęcie tego rozwią-

zania zweryfikowano testami end-to-end, które dały wyniki dla 

zmierzonej dawki w  zakresie zaakceptowanego limitu < 1.5% 

w stosunku do dawki zaplanowanej. 

Rys. 9 Graficzna prezentacja wyników dla porównania fantomów CIRS, system TK Philips, dla wszystkich użytych protokołów skanowania

Źródło: Materiał własny.
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062A-04 0,200 -808,525 191,475 -790,75 209,250 -18
062A-05 0,500 -484,75 515,250 -476,5 523,500 -8
062A-11 0,960 -67,8 932,200 -68,21667 931,783 0
062A-06 0,990 -32,4 967,600 -33,86667 966,133 1

062MA-39 1,000 -2,8 997,200 -5,5 994,500 3
062A-10 1,060 36,8 1036,800 36,85 1036,850 0
062A-09 1,070 50,7 1050,700 48,366667 1048,367 2
062A-08 1,160 208,75 1208,750 206,65 1206,650 2
062A-15 1,530 870,525 1870,525 864,45 1864,450 6
062A-27 1,820 1319 2319,000 1291,5667 2291,567 27

2,697 2073,375 3073,375 2008,95 3008,950 64
7,737 3070,15 4070,150 3071 4071,000 -1

062A-04 0,200 -854 146,000 -787,4 212,600 -67
062A-05 0,500 -513,2 486,800 -480 520,000 -33
062A-11 0,960 -74,5 925,500 -69,1 930,900 -5
062A-06 0,990 -34,1 965,900 -32,8 967,200 -1

062MA-39 1,000 1,8 1001,800 1,9 1001,900 0
062A-10 1,060 42,7 1042,700 41 1041,000 2
062A-09 1,070 50,7 1050,700 52,9 1052,900 -2
062A-08 1,160 253,3 1253,300 192,8 1192,800 61
062A-15 1,530 1010,3 2010,300 901,6 1901,600 109
062A-27 1,820 1501 2501,000 1374,7 2374,700 126

2,697 2271,6 3271,600 2112,1 3112,100 160
7,737 3071 4071,000 3071 4071,000 0

Avg HU 
Siemens

Avg HU 
Siemens +1000

3,171
Breast (50% gland, 50% adipose) 3,261

Water

4,862
Solid dense bone (1250mg/cc) 5,663

Avg HU 
Philips

Lung (Inhale) 0,634
Lung (Exhale) 1,632

Material / insert Electron density x1023 

(electrons/cm3)

Muscle 3,483
Liver 3,516

CIRS BODY 
PHANTOM 
AVERAGE 
RESULTS

Physical Density 
(g/cm3)

Aluminium

3,340

Part 
number

3,730

Stainless steel

Stainless steel

Lung (Inhale) 0,634

5,663
4,862

Solid dense bone (800mg/cc)

CIRS HEAD 
PHANTOM 
AVERAGE 
RESULTS

Part 
number Material / insert Electron density x1023 

(electrons/cm3)

Liver 3,516

Solid dense bone (1250mg/cc)
Aluminium

Solid dense bone (800mg/cc)

Adipose 3,171
Breast (50% gland, 50% adipose) 3,261

Lung (Exhale) 1,632

Solid Trabecular bone 3,730

Water 3,340
Muscle 3,483

Avg HU 
Philips +1000

Avg HU 
Siemens

Avg HU 
Philips +1000

Adipose

ABS diff Sie 
vs Phil (HU)

ABS diff Sie 
vs Phil (HU)

Avg HU 
Siemens +1000

Avg HU 
Philips

Physical Density 
(g/cm3)

Solid Trabecular bone

Rys. 10 Prezentacja graficzna porównania średnich wartości HU dla poszczególnych materiałów dla dwóch systemów tomo-

graficznych – Philips Brilliance i Siemens Open

Źródło: Materiał własny.

Tabela 4 Porównanie średnich wartości HU dla poszczególnych materiałów dla dwóch systemów tomograficznych – Philips Brilliance i Siemens Open

Źródło: Materiał własny.
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Rys. 11 Graficzna reprezentacja wszystkich zebranych danych dla wszystkich akwizycji i rekonstrukcji

Źródło: Materiał własny.

Rys. 12 Graficzna reprezentacja krzywej kalibracyjnej wraz z zaznaczonymi charakterystykami dla wartości min i max HU dla 

poszczególnych materiałów

Źródło: Materiał własny.


