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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest multimodalny fantom serca, przeznaczony do zapewnienia i kon-

troli jakości w różnych systemach obrazowania medycznego, mający charakter fantomu antropomor-

ficznego, tj. uwzględniającego struktury anatomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny 

nuklearnej i radiologii. 

Fantomy są narzędziami powszechnie stosowanymi w praktyce klinicznej do zapewnienia jako-

ści oraz kontroli jakości urządzeń medycznych np. tomografów. Wykorzystanie fantomów w praktyce 

klinicznej umożliwia badanie skutków oddziaływania promieniowania (jonizującego i niejonizującego) 

na tkanki organizmu ludzkiego. 

Komercyjnie dostępne rozwiązania, przeznaczone są do użytku w jednym typie aparatu diagno-

stycznego (jednej modalności), przykładowo SPECT, PET, CT, MRI. W celu porównania wyników 

uzyskanych w różnych aparatach potrzebny jest „marker”, pozwalający zorientować się w punktach 

bazowych co do kierunku i miejsca obserwacji mięśnia sercowego. 

Znane jest rozwiązanie amerykańskiej firmy Biodex pod nazwą Cardiac Insert. Rozwiązanie służy 

do obrazowania lewej komory serca w stanie fizjologicznym oraz patologicznym, z możliwością symulacji 

ischemii w obrębie ściany lewej komory. Rozwiązanie uwidoczniono na stronie internetowej producenta, 

pod adresem www.biodex.com (www.biodex.com/nuclearmedicine/products/phantoms/cardiac-insert). 

Znane jest międzynarodowe zgłoszenie patentowe o numerze W0200195293 przedstawiające 

jednokomorowy antropomorficzny fantom serca, przeznaczony do obrazowania, stymulujący pracę 

mięśnia sercowego dla weryfikacji poprawności wykonywania badań dynamicznych. 

Istotą rozwiązania jest multimodalny fantom serca, posiadający dwie komory serca trwale połą-

czone ze sobą, z których każda posiada niezależny otwór wlotowy z przewodem doprowadzającym 

płyn w postaci cieczy radioaktywnej lub kontrastu do przestrzeni mięśniówki serca oraz do wnętrza 

lewej i prawej komory serca. Fantom serca jest umiejscowiony w statywie mocującym utrzymującym 

fantom serca pod kątem korzystnie 45° pomiędzy osią długą ciała pacjenta, a osią długą lewej komo-

ry. Fantom wraz ze statywem jest umieszczony w pojemniku do symulacji przestrzeni okołosercowej. 

Rozwiązanie pozwala na wykonanie niezależnych procedur na aparatach medycznych wyko-

rzystujących różne techniki obrazowania, a następnie precyzyjne nałożenie uzyskanych w ten sposób 

obrazów. Jedynie badania fantomowe pozwalają na dokonanie takiej standaryzacji. W przypadku ba-

dań pacjentów z wykorzystaniem oddzielnych aparatów, nie jest możliwe uzyskanie w pełni pokrywa-

jących się obrazów struktur anatomicznych z uwagi na konieczność przemieszczania i wielokrotnego 

„układania” pacjenta. Podczas badań fantomowych wykonywanych różnymi technikami dobierane są 

najlepsze parametry ułożenia oraz danych, tak aby zapewnić właściwe parametry do dokonania kom-

puterowego nałożenia obrazów. Fantom może zostać również wykorzystany do testowania aparatów 

hybrydowych w celu sprawdzenia poprawności wykonywania fuzji uzyskiwanych obrazów. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia schemat fantomu serca, fig. 2 przestawia fotografię rozwiązania w widoku po złożeniu, 

fig. 3 przedstawia fotografię rozwiązania w widoku po rozłożeniu. 

Multimodalny fantom serca posiada dwie komory serca, lewą (1) i prawą (2) trwale połączone 

ze sobą, z których każda posiada niezależny otwór wlotowy (3, 4) z przewodem doprowadzającym (5) 

płyn (6) do przestrzeni mięśniówki serca jak również do wnętrza lewej (1) i prawej (2) komory serca. 

Fantom umiejscowiony jest w statywie mocującym (7), a całość znajduje się w pojemniku (8) do symu-

lacji przestrzeni okołosercowej. 

W celu wykonania badań, wypełnienia się płynem (6) – wodnym roztworem radioizotopu lub 

kontrastem, w zależności od techniki badania, przestrzeń odpowiadającą mięśniówce serca, zarówno 

w obrębie komory prawej (2) jak i lewej (1). Wypełniona płynem (6) może również zostać przestrzeń 

odpowiadająca jamie lewej (1) lub prawej (2) komory. Wypełniony fantom zostaje umieszczony w sta-

tywie mocującym (7) i zanurzony w wodzie lub wodnym roztworze izotopu, tak aby oddać warunki 

panujące w przestrzeni okołosercowej. Przygotowany fantom może zostać wykorzystany do symulacji 

stanów fizjologicznych dla obu komór, przy jednoczesnym połączeniu dwóch technik obrazowania, 

przykładowo PET-CT, bez konieczności zmiany wypełnienia i pozycji fantomu. 

Symulowanie stanów patologicznych polega na umieszczeniu odpowiednio wyprofilowanych 

elementów wykonanych z materiału tkankopodobnego (PMMA) w obrębie mięśniówki serca. Rozmiar 

elementów dobiera się tak, aby możliwa była ocena przestrzennej zdolności rozdzielczej testowanego 

aparatu. 

http://www.biodex.com/
http://www.biodex.com/nuclearmedicine/products/phantoms/cardiac-insert
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Multimodalny fantom serca, znamienny tym, że posiada dwie komory serca trwale połączo-

ne ze sobą, z których każda posiada niezależny otwór wlotowy (3, 4) z przewodem dopro-

wadzającym (5) płyn (6) do przestrzeni mięśniówki serca oraz lewej (1) i prawej (2) komory 

serca, umiejscowiony w statywie mocującym (7) oraz pojemnik (8) do symulacji przestrzeni 

okołosercowej. 

2. Rozwiązanie według zastrz. 1, znamienne tym, że wszystkie przestrzenie fantomu wypełnia 

płyn (6) w postaci cieczy radioaktywnej lub kontrastu. 

3. Rozwiązanie według zastrz. 1, znamienne tym, że statyw mocujący (7) utrzymuje fantom 

serca pod kątem, korzystnie 45° pomiędzy osią długą ciała pacjenta, a osią długą lewej  

komory. 

 

 

Rysunki 
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