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Висвітлено задачі радіонуклідних досліджень в різних галузях медицини та визначено 
проблеми, які сьогодні стоять перед інженерними працівниками щодо вдосконалення методів 
радіонуклідної діагностики захворювань. 

 

At work we demonstrated the tasks of radionuclide investigations in different medical fields and 
determined the problems from engineers in improvement of methods of radionuclide diagnostics diseases.  

Сучасний розвиток радіонуклідних досліджень 
для діагностики різних захворювань обумовлений 
тим, що радіодіагностика,  на відміну від більшості 
існуючих методів медичної  візуалізації 
(рентгенографія, компьютерна томографія, ядерно-
магнитнорезонансна томографія, ультразвукова 
діагностика), які "націлені"  на виявлення вже ви-
кликаних різними захворюваннями морфологічних 
змін в організмі, дозволяє зробити видимими об-
мінні процеси в органах і тканинах та виявити їх 
патологію ще до початку грубих структурних 
(морфологічних) змін, тобто виявити ці захворю-
вання ще на ранніх стадіях захворювання.  

Але, поряд з цим, завдяки тому, що технологія 
радіонуклідного дослідження є багатоетапною 
(проходить стадії підготовки, вимірювання, оброб-
ки даних т.ін.) та потребує застосування вимірюва-
льної апаратури і діагностичного обладнання, зро-
зуміло, що вона потребує пошуків покращення та 
прискорення і мобільності її застосування, вдоско-
налення системи реєстрації та обробки сигналів. 

Матеріали та  методи досліджень 
Матеріалами слугували дослідження сучасних 

науковців-радіологів (публікації, статті в відомих 
наукових журналах з медичної радіології [1-6], а 
також результати власних досліджень в науково-
дослідній лабораторії з проблем радіаційної безпе-
ки населення. 

Результати та їх обговорення 
Радіонуклідні дослідження знайшли широке 

застосування у клінічній медицині [4, 5, 7]: 
• в ендокринології: кількісна оцінка рівня гор-

монів в крові дозволяє виявляти порушення 
гормонального профілю при ендокринній та 

не ендокринній патології;  дослідження до-
зволяють оцінювати функціональний стан 
системи гіпоталамус – гіпофіз – щитовидна 
залоза через визначення рівня тироксину, 
трийодтироніну і тиротропіну; дозволяють 
виявляти порушення вуглеводного обміну; 
діагностувати  порушень  фосфор-
кальцієвого обміну; досліджувати функціо-
нальних взаємовідношень в системі гіпота-
ламус – гіпофіз – периферійні ендокринні 
залози в цілях діагностики нейроендокрин-
них захворювань т.ін., 

•  в онкології: пошук пухлинних маркерів, які 
дозволяють діагностувати рак задовго до 
його клінічного прояву, 

•  в алергології:  виявлення алергічних антитіл 
в крові, імуноглобуліну Е в якості показни-
ка атипової  алергії, а також специфічних 
антитіл до різних алергічних проявів, 

•  в гематології:  при вивченні різних форм 
лейкозу через визначення диференційних 
антигенів бластних клітин та рівня цикліч-
них нуклеотидів, для дослідження антигенів 
як нормальних, так і  лейкозних клітин; при 
визначенні запасів заліза в організмі при 
різних гематологічних захворюваннях і при 
диференціальній діагностиці анемій; для 
визначення різних вірусів гепатиту А та 
встановлення антитіл до них; 

• в фармакології: для виявлення впливу на 
організм ряду лікарських препаратів: вітамі-
нів, антибіотиків, протисудорожних засобів, 
протибольових  стероїдів т.ін, 

• в кардіології: для ранньої діагностики інфа-
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ркту міокарду  шляхом визначення рівнів 
міоглобіну в сиворотці крові; визначення 
багатьох гемодинамічних параметрів, які 
характеризують стан серцево-судинної сис-
теми в нормі і при уродженій (аномалії роз-
витку серця й судин) та набутій патології,  
індикацію кровотоку, індикацію тромбів, 
виявлення ішемізованого чи інфарктованого 
м’язу [5], 

• в гастроентерології: для діагностування 
вражень печінка і жовчовивідних шляхів 
виявлення через визначення жовчних кис-
лот, для визначення інших показників при 
підозрі на наявність відповідних гормональ-
но-активних пухлин, 

• в нефрології: виявлення певних характерис-
тик враження нирок, 

• при оцінці репродуктивної функції: для ви-
значення причин безпліддя і розробки такти-
ки лікування, а також для виявлення рівня 
патології в системі гіпоталамус – гіпофіз – 
статеві залози, т. ін. 

В цілому всі радіодіагностичні апарати можна 
схематично представити такими, що складаються з 
трьох частин: детектора, блоку обробки сигналів 
(аналізатор імпульсів) та реєстратора (рис.1), хоча 
кожна з цих складових для різних радіодіагностич-
них апаратів має свою специфіку, в залежності від 
методики та характеру аналізу, яка використову-

ється при цьому (рис.2). Але, при цьому, всі  радіо-
нуклідні дослідження об’єднує те, що усі вони ви-
користовують спеціальні фармацевтичні препарати 
з радіонуклідною “міткою” - радіофармарцевтич-
ний препарат (РФП)1. Для РФП вибирають радіону-
кліди, які характеризуються або короткими 
(години) та дуже короткими (хвилинами) періода-
ми напіврозпаду – для in vivo діагностики: 123,125I,  
99mTc, 52,59 Fe, 51Cr , або які характеризуються низь-
кими енергіями випромінювання та мають необхід-
ні для аналізу властивості – для in vitro досліджень: 
3H, 14C,32P.  

Всі радіодиагностичні методики поділяються на 
групи, які характеризуються ідентичним способом 
отримання інформації, її первинної обробки та ви-
користанням однокових приладів. Це методики in 
vitro2 та  in vivo3 дослідження, тобто, які різняться 
між собою саме за методом використання РФП при 
дослідженні (або без його введення в організм – in 
vitro, або безпосередньо вводячи РФП до організму 
–  in vivo). 

Весь комплекс радіодіагностичних приладів 
класифікують за медико-функціональному призна-
ченню: радіометри – для in vitro та in vivo дослі-
джень; радіографи (хронографи) – для дослідження 
часових характеристик розподілу радіоактивного 
препарату в організмі людини; гама-топографи – 
для дослідження просторових характеристик роз-
поділу РФП в організмі пацієнта.  

1 РФП – це спеціальний діагностичний засіб, до складу якого входить радіоактивний ізотоп якого-небудь елемента. РФП складається з 
носія (сполука, яка визначає поведінку препарату в організмі) та мітки (радіонуклід), випромінювання якої дозволяє якісно і кількісно 
прослідкувати поведінку РФП в організмі. Через це метод, який використовує радіонукліди в якості міток, має назву методу “мічених” 
атомів або м е т о д у  і з о т о п н о ї  і н д и к а ц і ї . В якості міток у РФП найбільше використовуються: 51Cr, 60Co, 99mTc, 203Rb, 52-

,59Fe, 203Pb, 123,125,131I, 3H. Для одного носія можуть бути використані різні мітки. Наприклад, альбумін людської сироватки (АЛС) мож-
на помітити 131I, 99mT чи 51Cr. Разом з тим один і той же радіонуклід використовується для мічення різних носіїв. 
2 in vitro – це дослідження зовні (без втручання) організму, тобто біологічних проб, 

Детектор 
Аналізатор 
амплітуд ім-
пульсів 

Реєструючий 
пристрій 

Рис. 1. Структурна схема радіодіагностичного апарату: 1 – детектор, 2 – блок обробки сигналів (аналізатор 
імпульсів), 3 – реєструючий пристрій 

Детектор служить для реєстрації випромінюван-
ня. Це – іонізаційні камери, газорозрядні лічильни-
ки, сцинтиляційні і напівпровідникові детектори, 
де безпосередньо відбувається взаємодія випромі-
нювання з речовиною. В детекторі енергія випромі-
нювання перетворюється в електричні імпульси, 
які потім підсилюються і реєструються електрон-
ними приладами. Аналізатор служить для сорту-
вання імпульсів за амплітудами за допомогою або 
інтегральних, або диференціальних дискримінаторів. 

Апаратура при in vitro дослідженнях представ-
ляє собою стаціонарну лабораторну установку. 

Детектором виступає або сцинтиляційний лічиль-
ник (як правило), або напівпровідниковий детектор 
т.п. Проби на аналіз надходять у спеціальних кюве-
тах, пробірках т.ін. Такі прилади застосовуються:  

1) при радіотестуванні (ізотопній індикації) 
біопроб: при радіоімунологічному аналізі (РІА), 
конкурентному білковому зв’язування (КБЗ), радіо-
рецепторному аналізі (РРА), послідовного насичу-
вання (ПН), імунорадіометричного аналізу (ІРМА), 

2) при радіометрії біопроб (в основному, проб 
біосубстратів):  при оцінці функції органа (коли 
розглядається абсолютна або відносна радіоактив-
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Рис. 2. Типи радіодіагностичної апаратури з її складовими: а – лабораторний радіометр, б – клінічний ра-
діометр, в – радіограф, г – сканер, д – гама-камера (1 – детектор, 2 – блок обробки сигналів (аналізатор амп-

літуд  імпульсів), 3 – реєструючий пристрій) 

ність сечі, сироватки крові, слини та ін.); або при 
оцінці розміру надходження радіоактивності до 
організму людини, розміру опромінення людини, 
процесів виведення радіоактивності з організму (в 
гігієнічних цілях).  

Метод радіотестування біопроб при in vitro діаг-
ностиці характеризується дуже високою чутливіс-
тю. Так, за допомогою лічильника можна визначи-
ти дуже малі кількості: порядку 10-17 г (для порів-
няння: спектральний  метод  дослідження  дозволяє  
визначити наявність елементів в кількості 10-10г). 
Саме завдяки цьому він зайняв провідне місце при 
визначенні вмісту гормонів, ферментів, лікарських 
препаратів та інших біологічно активних речовин. 
Концентрації зазначених речовин настільки низькі, 
що біохімічні та біологічні методи в даному випад-
ку є мало ефективними. Радіотестування in vitro 
значно переважає їх за чутливістю, точністю та за 
іншими характеристиками, дозволяючи до того ж, 
уникнути променевих навантажень на обстежува-
ного, якому безпосередньо не вводиться радіонук-
лід, бо останній у складі радіо фармацевтичного 
препарату, тобто як “мітка” препарату,  вводиться у 
біологічну пробу окремо від пацієнта.  

При такому радіотестуванні виділяють два види 
речовин, що взаємодіють: ту, що зв’язується 
(ліганд) та ту, що зв’язує (біндер). У групу методів 
радіонуклідного зв’язування  об’єднують РІА, КБЗ 
та РРА. Шукана речовина виступає в ролі ліганда, 
котрий конкурує із своїм аналогом, який мічений 
125I, 3H, за місце на специфічно зв’язуючій системі 
– біндері. У РІА за біндер править антитіло, у КБЗ 
– специфічний білок, у РРА – рецептори клітинних 

мембран. Шукана речовина і мічений аналог зв’я-
зуються біндером у кількостях, пропорційних своїм 
концентраціям. Оскільки вміст міченого ліганду у 
всіх пробах строго постійний, радіоактивність ком-
плексу “антиген-антитіло” залежатиме від концент-
рації шуканої речовини у пробі: чим менша радіоа-
ктивність комплексу, тим більша концентрація шу-
каної речовини. У методі ПН використовують ті ж 
компоненти, що й у класичному РІА, однак шукану 
речовину додають у такій кількості, яка б уся зв’я-
зувалася, внесений мічений ліганд взаємодіє з не-
зайнятими ділянками антитіла. Частіше ПН вико-
ристовують для визначення так званої тироксинз-
в’язуючої здатності сироватки – непрямої ознаки 
присутності гормонів щитовидної залози. Імунора-
діометричний аналіз відрізняється від РІА лише 
тим, що радіонуклідом позначається не ліганд, а 
біндер, який фіксується у шуканій речовині.  

Для радіометрії проби з ізотопними мітками 
використовують, в основному,  колодязні сцинти-
ляційні детектори з автоматичним змінником проб 
(рис.3, а). При використанні в якості “мітки” 3H, 14С 
використовують рідинно-сцинтиляційні b-
радіометричні установки. Це застосовується, в ос-
новному, для проведення радіонуклідних дослі-
джень in vitro проб біологічних рідин. При цьому 
проба, “мічена” радіонуклідом, вводиться безпосе-
редньо в сцинтиляційну рідину, а потім за допомо-
гою сцинтиляційних лічильників (які представля-
ють собою систему фотоелектронних помножува-
чів (ФЕП) з дискримінаторами) реєструється часто-
та і величина амплітуд сцинтиляцій. Схематично 
прилад для рідинно-сцинтиляційної радіометрії 
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проб наведено на рис.3, б. При використанні такої 
апаратури завжди постають питання щодо ефектив-
ності реєстрації ФЕП сцинтиляцій від радіонукліду
-мітки, що, в свою чергу, пов’язано з чутливістю 
детектора, режимами роботи установки, механізма-

ми гасіння додаткових шумів, температурного ре-
жиму установки тощо. Це все складає неров’язане 
коло питань для інженерних робітників медичної 
техніки та обладнання.  

NaJ  ФЕП 

b-частиця аба g-промінь→сцинтиляція→фотон→фотоелектрон→електричний імпульс 

Схема спів- Лічильник Блок виве-
дення інфо-

рмації 

а) 

БіоПр + 
СцР  

ФЕП 

b-частиця → сцинтиляція→фотон→електричний імпульс 

Схема Лічильник 

Холодильна 

Блок виве-
дення ін-
формації 

б) 

Рис. 3. Структурна схема приладу для сцинтиляційної радіометрії біологічних проб (in vitro) на основі:       
а) твердотілого колодязного сцинтиляційного (NaJ) детектора; б) рідинно-сцинтиляційного детектора 

Для спектрометричного аналізу біопроб при in 
vitro дослідженнях використовуються спектромет-
ричні комплекси “детектор з передпідсилювачем – 
спектрометр – аналізатор імпульсів” (рис. 4) на базі 

як сцинтиляційних, так і напівпровідникових дете-
кторів (Ge-Li або чисто Ge) та з одно- або багатока-
нальним аналізатором імпульсів.   

НПД (Ge+Li, Ge) 
CцД (NaI, KI) 

Попередній 
підсилювач 

Аналізатор 
амплітуд 

Лічильник 
Блок високої 

Блок виве-
дення ін-
формації 

Головний 
підсилювач 

Мережа 
змінного 
струму 

Мережа 
змінного 

Рис. 4. Cтруктурна схема гамма-спектрометра для радіометрії біопроб (in vitro) (НПД – напівпровідниковий 
детектор, СцД – сцинтиляційний детектор)  

Такі спектрометричні комплекси дозволяють 
ідентифікувати радіонукліди у складній суміші 
ізотопів, визначати питому їх активність або відно-
сний вміст через спектр зовнішнього гама-
випромінювання. Детектор тут розміщується у сви-

нцевому колодязі для гасіння навколишніх випро-
мінювань (рис. 5).  

Якщо сьогодні багато проблем з використанням 
такої апаратури сьогодні вже відпали, а саме:  

по-перше, замість Ge-Li детекторів (які працю-
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ють лише при низькій температурі – температурі 
рідкого азоту (-1960С)) прийшло нове покоління 
детекторів з особливо чистого Ge;  

по-друге, сьогодні випускаються сцинтиляційні 
детектори з підвищеною чутливістю (типу СЕГ 
тощо), 

по-третє, замість громіздких аналізаторів типу 
АІ, АМА сьогодні використовуються аналогово-
цифрові перетворювачі, сумісні з ЕОМ,  

то поряд з цим залишається велике коло питань, 
пов’язаних з калібруванням енергетичного спектру, 
підвищенням ефективності реєстрації імпульсів 
певним детектором, підбором найефективнішої 
геометрії вимірювання т. ін.  Вважаємо, що ці пи-
тання також можуть бути покладені на інженерів з 
медичної техніки.   

Дослідження  in vivo включають наступні мето-
ди:  

• радіометрію проб,  
• радіографію, 
• сканування,  
• сцинтиграфію. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Напівпровідниковий детектор з передпідси-
лювачем в захисній камері 

 
Радіометрія біопроб при in vivo діагностиці 

здійснюється шляхом введення радіо фармпрепара-
ту (РФП) всередину організму людини з наступним 
вимірюванням вмісту радіоактивності у біопробах: 
крові, плазмі, сечі, калу. Це проводиться для визна-
чення всмоктування різних речовин (вітамінів, біл-
ків, жирів, заліза) у шлунково-кишковому тракті, 
оцінки часу життя еритроцитів (за швидкістю їх 
виходу з кров’яного русла), вимірювання швидкос-
ті виведення з організму через нирки чи шлунково-
кишковий тракт різних речовин, зокрема інкорпо-
рованих радіонуклідів. Так, в кардіології застосову-
ється при вимірюванні об’єму крові, оцінці стану 
загальної судинної проникності (за швидкістю зме-
ншення вмісту міченого альбуміну людської сиро-

ватки у пробах плазми). Для радіометрії цих проб 
використовується детектор з кристалом колодязно-
го типу. Тут також, в основному,  використовують 
сцинтиляційні лічильники з кристалом  NaI  в скла-
ді детектора. У клінічній практиці цей метод вико-
ристовується, в основному, для радіометрії щито-
видної залози з метою визначення  її йодопоглина-
льної активності, з показників якої судять про стан 
щитовидної залози. Апарати для радіометрії орга-
нів і тканин відрізняються конструкцією свинцево-
го екрана детектора (коліматора), який дозволяє 
обмежити поле зору останнього тільки досліджува-
ним органом чи ділянкою. 

Радіографічний метод досліджень здійснюється 
шляхом ін’єкції у кров РФП з наступною безперер-
вною автоматичною реєстрацією радіоактивності 
органів та регіонів тканин. Біокінетику РФП визна-
чають як його фізико-хімічні властивості, так і стан 
гістогематичного бар’єру органів і тканин. Цей 
метод використовується для визначення 
хвилинного об’єму серцевого викиду, лінійного та 
об’ємного кровотоку, визначення мікро циркуляції 
у тканинах, для визначення видільної функції ни-
рок, печінки та газообміну в легенях. Радіограф 
предста вл я є  собою  сист ем у  (ри с . 6 ) 
“сцинтиляційний детектор у свинцевому колімато-
рі – блок вимірювання – блок виводу інформації”. 

  

 
 

Рис. 6. Принципова схема проведення радіографії: 
Д – колімований сцинтиляційний детектор, БВ – 
блок вимірювання, СП – самописний прилад (або 

інший блок виведення інформації) 
 
Коліматор використовується для звужування 

поля зору  детектора до розмірів досліджуваної 
ділянки (серце, нирки, т.ін.). Зрозуміло, що компле-
ктація цієї системи ЕОМ дозволяє в автоматичному 
режимі  проводити кількісну обробку даних.  

При радіонуклідному скануванні детектор ска-
нера розміщується на рухомому кронштейні для 
переміщення над досліджуваною частиною тіла. 
Цей метод здійснюється шляхом введення РФП, 
який вибірково накопичується та утримується у 
досліджуваному органі, і наступної реєстрації роз-
поділу препарату в об’ємі органа. Використовуєть-
ся для визначення розмірів, форми, положення ор-
гану, виявлення морфологічних змін структури та у 
ряді випадків – функціональної морфології. Так, у 
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кардіології сканування застосовується для виявлен-
ня тромбів (легені, периферичні вени), розподілу 
периферичного кровоточу, виявлення ділянок іше-
мії чи інфарктування міокарда. Сканер має закріп-
лений на спеціальному кронштейні сцинтиляцій-
ний детектор, блок обробки інформації та реєстру-
ючий пристрій. Детектор вміщено у свинцевий ко-
ліматор (рис.7) з наскрізним каналом циліндричної 
(1) чи конічної (2) форми на торці. У більшості 
коліматорів сучасної конструкції існує багато кана-
лів (3), осі яких сходяться в одній точці простору, 
розташованій на деякій відстані від поверхні колі-
матора. 

Детектор в автоматичному режимі здійснює 
зворотно-поступальні рухи над досліджуваною 
ділянкою, водночас переміщуючись вздовж осі 
тіла. При цьому отвір коліматора “сканує” почерго-
во всі ділянки органі чи тіла, отримуючи інформа-
цію про вміст в них РФП. Результатом є сканогра-
ма, котра складає основу для прийняття діагности-
чних рішень.   

 

 
 

Рис. 7. Схема свинцевих діафрагм коліматора дете-
ктора сканера: 1 – з циліндричним каналом; 2 – із 

зворотним каналом; 3 – багатоканальна 
“фокусувальна” діафрагма; К – канал, С – свинець, 

Кр – кристал детектора 
 
Ще один вид радіонуклідних досліджень - сцин-

тиграфічні дослідження – здійснюються шляхом 
введення РФП в організм та спостереження за його 
проходження і поширенням у різних органах і сис-
темах; використовується для визначення розташу-
вання, форми, розмірів органів, виявлення пору-
шень їх внутрішньої структури, а також для отри-
мання інформації, характерної для радіографічних 
досліджень. Апарат для проведення сцинтиграфії – 
гамма-камера – має детектор, блок обробки сигна-
лу, пульт управління та ЕОМ для збору і обробки 
даних. Детектор гамма-камери представляє собою 
сцинтиляційний кристал діаметром 40-60 см (в яко-
сті якого використовується, в основному,  NaI кри-
сталл), фотоелектронні помножувачі (від 19 до 61) 
(рис.8).  

  
 

Рис. 8. Схема детектора гамма-камери: К – крис-
тал, Ф1-Ф7 – множина фотоелектронних помножу-

вачів 
 
Все це поміщено в свинцевий кожух із змінним 

коліматором. Коліматори для гама-камер, як і для 
детекторів інших радіо діагностичних приладів, 
перешкоджають реєстрації фотонів із зон поза по-
лем зору детектора і значною мірою визначають 
розрізнювальну спроможність та чутливість детек-
тора (рис. 8). Поле зору детектора дає можливість 
“розглядати” досить великі ділянки тіла (від 25 до 
50 см у діаметрі) без його пересування. Інформація 
про розподіл РФП відбивається на осцилоскопі 
пульту управління чи на дисплеї комп’ютера. 

За своїми функціональними можливостями гам-
ма-камера може замінити три типи апаратів: радіо-
метр, радіограф і сканер, причому для радіометрії і 
радіографії забезпечуються істотно кращі умови 
вибору зон для збору інформації. 

Сучасні гама-камери дають можливість отриму-
вати зображення проходження РФП порожнинами 
серця та судинами. За допомогою комп’ютера мож-
на будувати радіограми (криві “активність - час”). 
Сьогодні на ринку з’являються гамма-камери з од-
ним або двома детекторами (типу E.CAM), що при-
скорює час дослідження та підвищує пропускну 
спроможність досліджень.  

Сцинтиграфія знайшла широке застосування, 
наприклад, в кардіології: для отримання зображень 
порожнин серця та вивчення метаболізму у міокар-
ді. Таке дослідження міокарда важливе для вияв-
лення гострого інфаркта міокарда та поширеності 
процесу.  

При підготовці до певного радіонуклідного дос-
лідження, відповідно до завдання, обирається РФП, 
шлях його введення, розраховується необхідна кі-
лькість препарату та променеве навантаження. Зро-
зуміло, що оптимізувати цю роботу можливо шля-
хом комп’ютеризації усього процесу підготовки до 
радіонуклідного дослідження (від підбору радіону-
клідної мітки – до розрахунку дози). 
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Повне використання всіх можливостей, наданих 
радіонуклідними методами досліджень, можливе 
лише на базі широкого застосування обчислюваль-
ної техніки. На рис.9 показано можливі варіанти 
організації технологічного ланцюжка: “пацієнт – 
радіометр – ЕОМ”. Сучасні мікропроцесори з ма-
лими габаритами і великими обчислювальними 
можливостями дають змогу створювати радіомет-
ричні прилади з ЕОМ, які можуть легко транспор-
туватися, наприклад, у палату до пацієнта, що, в 
свою чергу, має особливе значення для палат інтен-
сивної терапії.  

Таким чином, серед задач, які стоять перед ін-
женерними спеціалістами з медичних приладів і 
систем при проведенні радіонуклідних досліджень 
можна виділити: 1) задачі щодо підвищення точно-
сті і чутливості радіонуклідного дослідження мето-
дом ізотопної індикації біопроб:   

• підвищення ефективності системи ФЕП 
щодо реєстрації сцинтиляцій від радіонуклі-
ду-мітки,  

• вдосконалення режимів роботи установки:  
системи охолодження – вдосконалення тем-
пературного режиму, механізму гасіння 
додаткових шумів – для зниження реєстра-
ції “фонових” імпульсів, 

• модернізація схеми співпадінь (для реєстра-
ції лише одночасних імпульсів),  

• автоматизація калібрування установки, 
• автоматизація обробки сигналів та визна-

чення точності результату 
2) задачі щодо підвищення точності і чутливості 

радіонуклідного дослідження при спектрометрії 
біопроб:   

• автоматизація калібрування енергетичного 
спектру,  

• підвищенням ефективності реєстрації імпу-
льсів певним детектором,  

• підбір найефективнішої геометрії вимірю-
вання,  

• автоматизація обробки спектру та обробки 
даних 

 Як  зазначається  багатьма вченими [2-5] , особ-
ливість багатьох сучасних методів радіонуклідної 
діагностики складає невідповідність між просто-
тою їх виконання і складністю закономірностей 
аналізу та тлумачення отриманих результатів. Всі 
ці проблеми полягають у необхідності вдоскона-
лення методів реєстрації та ідентифікації  результа-
тів радіонуклідного дослідження, що і є задачами 
спеціалістів з медичного обладнання та апаратури.   

Висновки 
Простота та легкість застосування методів ра-

діонуклідних досліджень, з одного боку, та широта 
їх можливостей не лише при діагностиці та терапії 
певного захворювання, а і у виявленні захворюван-
ня до початку морфологічних змін в організмі –  з 
іншого боку, є умовами поширеності цих методів в 
медичній практиці. 

Коло задач, яке стоїть перед інженерними фахі-
вцями в галузі ядерної медицини, налічує в собі 
різноманітні напрямки інженерних пошуків: від 
вдосконалення системи обробки сигналів до модер-
нізації мікропроцесорної техніки ідентифікації ре-
зультатів досліджень. 

Багатоетапність досліджень в радіонуклідній 
діагностиці та складність аналізу і обробки резуль-
татів досліджень накладає на інженерних фахівців 
з медичних приладів і обладнання вимоги щодо 
досконалості як теоретичних знань про радіоактив-
ність, її закони тощо, так і практичних навичок в 
цій галузі. Вважаємо, що цій галузі медико-
біологічних досліджень потрібно присвячувати 
дипломні роботи студентів університету.  

Рис. 9. Варіанти технологічного ланцюжка: пацієнт – детектор; гамма-камери – пульт управління; гамма-
камери – ЕОМ 
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