
32   |   2017

raport roczny   | 2017

RAK PIERSI JEST NAJCZĘSTSZYM 
NOWOTWOREM U KOBIET I NIKOMU 
NIE TRZEBA TŁUMACZYĆ,  
JAK WAŻNE JEST REGULARNE 
BADANIE PIERSI
Obecnie najskuteczniejszym sposobem jest rezonans 
magnetyczny, ale jest to badanie kosztowne. Sku-
teczność mammografii wynosi około 80 proc., ale ta 
metoda wykorzystuje promienie rentgena, przez co 
nie jest obojętna dla zdrowia i można ją wykonywać 
rzadko, maksymalnie co dwa lata. Trwają więc poszu-
kiwania nowych, lepszych rozwiązań nieobciążających 
organizmu, dokładnych, a  przy tym ekonomicznych. 
Stworzony przez olsztyńską firmę Dramiński SA 

hybrydowy tomograf ultradźwiękowy jest właśnie 
takim urządzeniem. Łączy w sobie możliwości dia-
gnostyczne mammografii, USG i rezonansu magne-
tycznego i umożliwia wykonywanie tanich, szybkich 
i precyzyjnych badań przesiewowych.
 
Hybrydowy tomograf ultradźwiękowy skanuje całą 
pierś z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych o czę-
stotliwości około 2 MHz z wielu kierunków dookoła, 
a  następnie przetwarza pozyskane dane i  rekon-
struuje obrazy dowolnych jej przekrojów. Specjal-
ny algorytm opracowany przez zespół inżynierów 
elektroników, akustyków i  lekarzy automatycznie 
łączy obrazy otrzymane kilkoma metodami (tomo-
grafii odbiciowej, tomografii transmisyjnej, USG) 
i  wyróżnia nowotwory piersi. Jednoczesne pozy-
skiwanie obrazów charakteryzujących tkankę pier-
si za pomocą kilku różnorodnych metod umożliwia 
wczesne wykrywanie nowotworów w piersiach, jak 
również ocenę ryzyka ich złośliwości.
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Badanie diagnostyczne piersi za pomocą hybrydo-
wego tomografu ultradźwiękowego trwa kilka minut, 
odbywa się w sposób bezbolesny, nieinwazyjny i cał-
kowicie bezpieczny, dlatego może być wykonywane 
wielokrotnie, nie powodując ryzyka dla pacjentki.

Podczas badania kobieta leży w  komfortowej po-
zycji na brzuchu z  piersią zanurzoną w  zbiorniku 
wypełnionym podgrzewaną wodą destylowaną. Po-
nad tysiąc miniaturowych przetworników piezoce-
ramicznych wmontowanych od strony wewnętrznej 
w pierścień przetwarza impulsy elektryczne w  im-
pulsy ultradźwiękowe stanowiące krótkie, powta-
rzające się drgania mechaniczne o wysokiej często-
tliwości i niewielkiej amplitudzie. Dzięki nim wnętrze 
piersi zostaje szczegółowo zeskanowane w  dwu- 
i trójwymiarowych obrazach. Wynalazek jest wspól-
nym projektem działu badawczo-rozwojowego 
firmy Dramiński SA pod kierownictwem wicepre-
zesa Andrzeja Wiktorowicza i zespołu naukowców 

z  Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.  
Badania na pacjentkach prowadzone były w Krako-
wie, a obecnie w Olsztynie przez firmę medyczną 
– Centrum Zdrowia Kobiety Gyneka Sp. z o.o. Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju wsparło projekt 
dotacją w wysokości prawie 7 mln złotych z Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Otrzymana 
dotacja pozwoliła sfinansować współpracę z uczel-
nią – Politechniką Wrocławską oraz firmą medyczną 
Gyneka Sp. z o.o.

HYBRYDOWY TOMOGRAF 
ULTRADŹWIĘKOWY ŁĄCZY MOŻLIWOŚCI 
DIAGNOSTYCZNE MAMMOGRAFII, 
USG I REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
I UMOŻLIWIA WYKONYWANIE TANICH, 
SZYBKICH I PRECYZYJNYCH BADAŃ.

TOMOGRAF Z OLSZTYNA TRAFI 
NA RYNEK W 2019 R.
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Zdaniem beneficjenta
Andrzej Wiktorowicz 
WICEPREZES I DYREKTOR BADAŃ I ROZWOJU FIRMY DRAMIŃSKI SA

PROJEKT NAUCZYŁ NAS 
WSPÓŁPRACY Z NAUKOWCAMI 
I PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI, 
KTÓRE DZIAŁAJĄ INACZEJ NIŻ 

FIRMA BIZNESOWA

Pieniądze otrzymane od NCBR pozwoliły kupić uni-
katowy sprzęt pomiarowy, części do zbudowania 
prototypu, a  także opłacić pensje zespołu, który 
pracował nad tomografem ultradźwiękowym oraz 
sfinansować współpracę z  uczelniami. Dla firmy 
takiej, jak nasza – która zdecydowała się zmierzyć 
z  ambitnym projektem konstrukcyjno-badawczym  
– to było znaczące wsparcie, bez niego to urządze-
nie powstawałoby znacznie dłużej i w ograniczonej 
skali. Pracująca nad podobnym urządzeniem kon-
kurencja amerykańska dysponuje większym budże-
tem, a nie wprowadziła jeszcze urządzenia na rynek 
ze względu na problem z uzyskaniem wystarczają-
co szybkiej transmisji danych i wystarczająco szyb-
kiej rekonstrukcji obrazów struktury piersi.

CO BYŁO NAJWIĘKSZĄ PRZESZKODĄ 
W REALIZACJI PROJEKTU?
Pieniądze od NCBR otrzymaliśmy w ramach szyb-
kiej ścieżki, wiązała nam jednak ręce konieczność 

przestrzegania procedur. Do uruchomienia prototypu 
potrzebowaliśmy zakupić około tysiąca rzadkich  
elementów, niekiedy mających tylko jednego pro-
ducenta na świecie. 

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE 
DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI 
TEGO PROJEKTU?
Projekt tomografu ultradźwiękowego stał się impul-
sem do dynamicznego rozwoju działu naukowo-ba-
dawczego firmy Dramiński, co szybko zaowocuje 
stworzeniem kolejnych, innowacyjnych urządzeń. Zro-
biliśmy ogromny postęp w opracowywaniu nowych, 
lepszych tomograficznych głowic ultradźwiękowych. 
Jednocześnie projekt nauczył nas współpracy z na-
ukowcami i placówkami medycznymi, które działają 
inaczej niż firma biznesowa. W rezultacie tego do-
świadczenia firma Dramiński dostrzegła konieczność 
prowadzenia prac naukowo-badawczych.

JAK ZOSTAŁO WYKORZYSTANE 
DOFINANSOWANIE Z NCBR?


