
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 

ZAKRES BADAŃ 

 

 

TK głowy 

 

Tomografia komputerowa jest obecnie badaniem pierwszego rzutu w diagnostyce stanów 

chorobowych dotyczących szeroko pojętej głowy (mózgowie, twarzoczaszka, zatoki 

przynosowe). Wskazania do tomografii komputerowej głowy są bardzo szerokie i można je 

podzielić na schorzenia dotyczące mózgowia (np. diagnostyka udarów mózgu, krwotoków 

mózgowych, guzów mózgu, urazów), twarzoczaszki (np. guzy, stany zapalne, urazy), zatok 

przynosowych (np. ostre i przewlekłe zapalenia, nowotwory itp). 

 

W diagnostyce obrazowej stosujemy wielorzędowy tomograf komputerowy, który umożliwia 

wykonanie badania głowy o cienkich warstwach (0,5 do 2mm), w którym obrazy są wyjątkowo 

dokładne. 

 

Obrazy cienkich warstw pozwalają uzyskać wysokiej jakości rekonstrukcje trójwymiarowe 

takie jak VR (Volume Rendering), czy MPVR (Wielopłaszczyznowe Rekonstrukcje 

Objętościowe) wykorzystywane zwłaszcza w ocenie badań pourazowych oraz naczyniowych. 

Diagnostyka głowy w tomografie komputerowym składa się z kilku odrębnych procedur 

wymagających odmiennego przygotowania pacjenta. 

 

Tomografia komputerowa ośrodkowego układu nerwowego (OUN) - 

mózgowia 

 

Badaniem tomografii komputerowej mózgowia możemy ocenić: 

• tkankę nerwową (z rozróżnieniem istoty szarej i białej), 

• przestrzenie zawierające płyn, 

• mózgowo-rdzeniowy (układ komorowy i układ zbiorników pajęczynówki). 

 



W stanach nagłych - obejmujących urazy, udary niedokrwienne i krwotoczne, a także w 

diagnostyce krwotoków podpajęczynówkowych (SAH), badanie wykonujemy bez 

przygotowania chorego. 

 

Poza tymi sytuacjami, pacjent zawsze powinien być na czczo - ze względu na wskazania do 

dożylnego podania środka cieniującego, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie: 

• procesów rozrostowych i/lub przerzutów, 

• stanów zapalnych w obrębie mózgowia, opon mózgowych i kości, 

• malformacji naczyniowych. 

 

TK przysadki mózgowej 

TK oczodołów    

Badanie to wykonywane jest w technice cienkowarstwowej umożliwiającej dokładne 

zobrazowanie małych struktur wewnątrzoczodołowych. Podczas badania może być podany 

środek kontrastowy. Główne wskazania do badania obejmują choroby nowotworowe z 

naciekiem kości, ocenę zmian urazowych w oczodole, poszukiwanie małych ciał obcych. 

Zakres wskazań do tomografii komputerowej oczodołów zmniejsza się na rzecz rezonansu 

magnetycznego ze względu na dużą promienioczułość tkanek oczodołu. 

 

Wskazania: 

• poszukiwanie i ocena małych zmian wewnątrzgałkowych, kiedy nieskuteczna jest 

diagnostyka USG 

• przerzuty do gałki ocznej i pozostałych struktur wewnątrzoczodołowych 

• nowotwory pierwotne gałki ocznej i struktur pozagałkowych 

 

TK twarzoczaszki 

 

Tomografia komputerowa jest doskonałym narzędziem w ocenie zmian patologicznych w 

obrębie twarzoczaszki. Badanie wykonuje się w technice spiralnej, cienkowarstwowej 

uzyskując obrazy o dużej szczegółowości. Ocenia się zarówno tkanki miękkie, jak i struktury 

kostne. Główną grupę wskazań stanowią zmiany pourazowe kości twarzoczaszki, nowotwory 

łagodne i złośliwe oraz ocena zakresu ich naciekania. Podczas badania w określonych 

przypadkach podaje się kontrast dożylny. 



 

Dotychczas, podczas badania pacjent często leżał na brzuchu, w niewygodnej pozycji. 

Skrócenie czasu procedury, możliwe na aparacie wykorzystywanym w naszym Zakładzie ma 

duże znaczenie dla komfortu chorego. Szersze stosowanie rekonstrukcji wielopłaszczyznowych 

często pozwala na całkowite odstąpienie od układania pacjenta na brzuchu i wykonanie badania 

w leżeniu na plecach. Wzrost liczby rzędów detektorów wpływa na poprawę jakości 

rekonstrukcji trójwymiarowych oraz umożliwia zastosowanie warstw submilimetrowych, 

szczególnie istotnych w stanach pourazowych. 

 

Do oceny wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy oraz po urazach, badanie wykonujemy 

bez podania środka cieniującego, odmiennie niż w diagnostyce pacjentów z procesami 

rozrostowymi (nowotwory pierwotne, przerzutowe oraz nacieki z narządów sąsiednich): 

• ocena zmian pourazowych kości twarzoczaszki 

• ocena przedoperacyjna kości twarzoczaszki 

• ocena zaawansowania guzów łagodnych i złośliwych 

• ocena naciekania kości przez nowotwory 

• zmiany zapalne 

• inne 

 

TK zatok 

 

Jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w diagnostyce stanów chorobowych zatok 

przynosowych. Badanie to wykonujemy metodą wysokiej rozdzielczości (HRCT), co nie 

wymaga podawania środków cieniujących. Jednakże chorzy z podejrzeniem nowotworów 

pierwotnych lub wtórnych zatok, są badani z użyciem środka cieniującego i wtedy powinni do 

badania zgłaszać się na czczo. 

Wskazania do badania: 

• ostre i przewlekłe zapalenia zatok 

• skrzywienie przegrody nosa do planowanej operacji 

• guzy łagodne i złośliwe zatok i jamy nosowej 

• ocena drożności jam nosowych 

• urazy 

• inne 



 

TK piramid kości skroniowych 

TK pogranicza czaszkowo-szyjnego 

TK szyi (krtani, nosogardzieli, gardła i przełyku szyjnego) 

 

Badania szyi wymagają wstrzymania się od połykania śliny. Do oceny krtani można 

wykorzystać doświadczenia z radiografii i oceniać ją przy fonacji różnych zgłosek np. i, e, 

celem wykazania zmian morfologicznych oraz zaburzeń ruchowych. Niekiedy wykonuje się 

również badanie przy zmodyfikowanej próbie Valsalvy. Dzięki temu, że aparaty wielorzędowe 

znacznie skracają czas badania, pozwalają na uzyskanie obrazów praktycznie bez artefaktów 

ruchowych. Wartość diagnostyczna badania krtani zwiększa się istotnie przy zastosowaniu 

rekonstrukcji wtórnych lub warstw submilimetrowych (wielorzędowość) oraz rekonstrukcji 

struktur powietrznych pozwalających lepiej ocenić kształt i wielkość tego narządu. Powinny 

być one wykonywane przed i po dożylnym podaniu środka cieniującego (pacjent na czczo). 

Badania te pozwalają na ocenę węzłów chłonnych, nacieków zapalnych i nowotworowych oraz 

ich stosunku do naczyń tętniczych, żylnych, dróg oddechowych lub ślinianek. 

 

TK kręgosłupa  (odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego) 

 

Dla poprawy jakości obrazu rekonstrukcji wtórnych (rozdzielczość) w tego typu badaniach, w 

wybranych sytuacjach możemy wykorzystać opcję spiralnej tomografii komputerowej, 

rekonstrukcje czy warstwy mniejsze niż 1mm. Kolejną zaletą wielorzędowości jest redukcja 

artefaktów schodkowych (dzięki warstwom submilimetrowym) oraz o wiele większy zakres 

badania. W praktyce uzyskane warstwy są prawie izotropowe, tzn. mają podobną rozdzielczość 

we wszystkich osiach rekonstrukcji. 

 

Tomografię komputerową kręgosłupa wykonuje się dla oceny elementów kostnych w zmianach 

pourazowych, naciekach nowotworowych oraz w chorobach zwyrodnieniowych drobnych 

stawów kręgosłupa. Rzadszym wskazaniem są patologie krążka międzykręgowego i 

przylegających do jego powierzchni trzonów kręgów. 

Pacjenci do tego badania nie muszą być na czczo. 

 

 



TK klatki piersiowej 

 

Najczęstsze wskazania to ocena narządów klatki piersiowej w procesach nowotworowych 

łagodnych i złośliwych, zarówno pierwotnych, jak i przerzutowych oraz w stanach zapalnych 

przewlekłych lub o nietypowym przebiegu. Kolejne grupy wskazań to: ocena rozległości 

nacieku w nowotworach przełyku, zmiany w węzłach chłonnych śródpiersia, zatorowość 

płucna, zmiany popromienne, nacieki nowotworowe wychodzące z osierdzia lub serca oraz 

urazy klatki piersiowej. 

 

W celu wybiórczej oceny tkanki płucnej wykonujemy tomografię komputerową klatki 

piersiowej wysokiej rozdzielczości (HRCT), bez podania środka cieniującego. Podstawowe 

wskazania do HRCT to choroby miąższu płucnego jakimi są m.in. sarkoidoza, histiocytoza X, 

pylica płuc, choroby układowe tkanki łącznej, śródmiąższowe zwłóknienie płuc, rozstrzenia 

oskrzeli i rozedma. Badanie tej okolicy wymaga bezruchu pacjenta. Podstawową przewagą 

wielorzędowej tomografii komputerowej spiralnej w stosunku do sekwencyjnej jest możliwość 

wykonana badania podczas pojedynczego wdechu.  

 

Wskazania: 

• Zmiany nowotworowe 

• Przerzuty do płuc 

• Zmiany zapalne np. zapalenie płuc przewlekające się 

• Powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia (limfadenopatia) 

• Zatorowość płucna 

• Urazy 

• Choroby śródmiąższowe płuc 

• Sarkoidoza 

• Rozedma 

• Inne 

 

 

 

 

 



TK HRCT 

TK jamy brzusznej 

 

Podobnie jak w innych badaniach wymagających wstrzymania oddechu, w tomografii 

komputerowej jamy brzusznej zwiększenie liczby rzędów detektorów podnosi jakość obrazów 

i ogranicza czas badania przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazów. Pozwala to 

również na zwiększenie zakresu badania. Dzięki spiralnym wielorzędowym tomografom 

komputerowym, stały się możliwe do wykonania badania dynamiczne, wielofazowe, czy 

planimetryczne w obrębie wątroby i trzustki pozwalające na dokładną ocenę zmian 

ogniskowych. Najnowszymi metodami badania jelita grubego jest kolonografia wirtualna, 

której jakość wzrasta wraz ze skróceniem czasu badania (ze względu na perystaltykę i 

konieczność wstrzymania oddechu). Technika ta jest dostępna jedynie w tomografii 

wielorzędowej. Zawsze (poza urazami) wymagane jest przygotowanie pacjenta do badania. 

Polega ono na doustnym podaniu i wypełnieniu pętli jelitowych wodą lub 1-2% wodnym 

roztworem jodowego, jonowego środka cieniującego. Pozwala to oddzielić wnętrze jelita od 

sąsiadujących struktur oraz ocenę zmian w obrębie jego ściany. Pacjent przed badaniem 

powinien pozostać na czczo przez 3 godziny. Ilość podanego doustnie płynu, zależy od wskazań 

do badania. Płyny obojętne powinny być podawane niezależnie od wstrzymywania się od 

jedzenia celem uniknięcia odwodnienia. 

 

Tomografia komputerowa jamy brzusznej pozwala ocenić narządy miąższowe (wątroba, 

śledziona, trzustka, nerki) w przypadkach nowotworów łagodnych i złośliwych, pierwotnych i 

wtórnych. Metoda ta pozwala również na badanie rozległości nacieków zapalnych i 

nowotworowych w obrębie ścian żołądka, pęcherzyka żółciowego, jelita cienkiego i grubego, 

nadnerczy oraz ocenę ewentualnej wznowy operowanego guza. 

 

Wskazania: 

• Zmiany nowotworowe, 

• Zmiany zapalne np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wyrostka 

robaczkowego i inne 

• Niedrożność i podniedrożności przewodu pokarmowego 

• Krwawienie z przewodu pokarmowego 

• Objawy ogólne, np. chudnięcie, bóle brzucha, niedokrwistość 



• Urazy jamy brzusznej 

• Inne 

 

TK jamy brzusznej i miednicy małej 

TK wątroby i trzustki 

 

Badania te są wykonywane w celu różnicowania obserwowanych zmian między procesami 

rozrostowymi, pierwotnymi i wtórnymi, a malformacjami naczyniowymi wątroby oraz przy 

podejrzeniu nowotworów trzustki. Fazy opóźnione stosowane są również do oceny układu dróg 

odprowadzających mocz. Polega na bardzo szybkim przeskanowaniu danej okolicy lub danego 

narządu w kilku fazach przepływu środka cieniującego. Z reguły pierwszą fazą jest badanie bez 

żadnych środków cieniujących, które daje „tło”. Następnie podaje się środek cieniujący i 

wykonuje pierwszy skan w czasie, kiedy środek cieniujący jest w tętnicach unaczyniających 

dany narząd (faza tętnicza). Drugi skan wykonuje się po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach 

w czasie, gdy środek kontrastowy znajduje się w miąższu narządu i/lub jego żyłach. Niekiedy 

wykonuje się również fazy opóźnione – po kilku lub nawet kilkunastu minutach. Możliwość 

wykonywania badań dynamicznych została szeroko rozpropagowana wraz z wprowadzeniem 

aparatów spiralnych, a zwłaszcza wielorzędowych. 

 

Wskazania: 

• Nowotwory łagodne i złośliwe 

• Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki 

• Stany zapalne w jamie brzusznej 

• Żółtaczka 

• Kwalifikacja do przeszczepu wątroby 

• Kontrola po przeszczepieniu wątroby 

• Poszukiwanie punktu wyjścia nowotworów o nieustalonym ognisku 

• Chudnięcie 

• Niedokrwistość 

 

TK nadnerczy wielofazowe 

TK nerek wielofazowe 

TK miednicy 



TK stawów krzyżowo-biodrowych 

TK kości i stawów: bark, staw łokciowy, nadgarstek, staw kolanowy, stopa 

 

Wielorzędowe systemy tomografii komputerowej, oprócz możliwości oceny skomplikowanych 

złamań (cienkie warstwy, rekonstrukcje wtórne 2D i 3D) są przydatne w niektórych badaniach 

tkanek miękkich, dla których badaniem z wyboru jest rezonans magnetyczny. Nowoczesne 

oprogramowanie umożliwia nakładanie na siebie obrazów z różnych poziomów przekroju 

kończyny do obliczeń geometrycznych kątów np. antewersji, czy innych, pomocnych przy 

planowaniu zabiegów ortopedycznych. W przypadku badania wyjątkowo długich odcinków 

kości, czas ekspozycji skraca się wraz ze wzrostem liczby rzędów detektorów aparatu. W 

badaniach tomografii komputerowej tych narządów stosuje się dwie różne techniki w 

zależności od wskazań. Do pierwszej grupy wskazań należą badania wykonywane bez 

stosowania środków cieniujących i mające na celu ocenę struktury kostnej w takich jednostkach 

chorobowych jak: choroba Pageta, dysplazja włóknista, zmiany pourazowe czy choroba 

zwyrodnieniowa dużych stawów, w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i 

radiologicznego w przeglądowym zdjęciu RTG. 

Druga grupa wskazań, oprócz oceny struktur kostnych, obejmuje zmiany w tkankach miękkich 

wokół kości oraz nacieki zapalne i nowotworowe szerzące się z kości na tkanki miękkie lub 

odwrotnie. Wskazania obejmują nowotwory łagodne i złośliwe kości i stawów, ocenę 

rozległości nacieków nowotworowych i ich stosunku do jamy szpikowej i tkanek miękkich oraz 

przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów. Konieczne jest podanie środka 

cieniującego (pacjent na czczo). 

 

Angio TK tętnic mózgowych 

 

Jest to badanie wymagające podania środków cieniujących za pomocą strzykawki 

automatycznej. Fazę badania dobiera się specjalnie tak, aby uzyskać jednolite wzmocnienie 

kontrastowe krwi płynącej w tętnicach mózgowia. Umożliwia to ocenę między innymi takich 

patologii, jak: tętniaki prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające, zmiany miażdżycowe, 

lokalizacja i kontrola po operacjach klipsowania tętniaków wewnątrzczaszkowych. 

Duża rozdzielczość badania pozwala na ocenę struktur naczyniowych o wielkości ok. 1 

milimetra. 

 



TK żył mózgowych 

 

Jest to badanie wymagające podania środków cieniujących za pomocą strzykawki 

automatycznej. Fazę badania dobiera się specjalnie tak, aby uzyskać jednolite wzmocnienie 

kontrastowe krwi płynącej w zatokach żylnych opony twardej. Badanie to wykonywane jest 

głównie przy podejrzeniu zakrzepicy żył mózgowia i zatok żylnych opony twardej oraz 

niekiedy w rzadkich typach zmian nowotworowych i naczyniowych mózgowia. 

Duża rozdzielczość badania pozwala na ocenę struktur naczyniowych o wielkości ok. 1 

milimetra. 

 

Angio TK tętnic szyjnych 

 

Badanie tomografia komputerowa angio tętnic szyjnych staje się coraz ważniejsze w codziennej 

praktyce klinicznej. Dzięki niemu przypadki stwierdzonych zwężeń w badaniach Color- i 

Power-doppler można udokumentować w sposób obiektywny i łatwo dostępny dla lekarza 

klinicysty. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu można automatycznie zmierzyć wielkość 

zwężenia miażdżycowego tętnicy, podać jego długość i scharakteryzować budowę wewnętrzną 

blaszki miażdżycowej. Na podstawie rekonstrukcji VR i 3D możliwe jest również odpowiednie 

zaplanowanie zabiegu operacyjnego. 

Wskazania: 

• zwężenia miażdżycowe 

• kwalifikacja do leczenia wewnątrznaczyniowego (stentgraftu) 

• kontrola po leczeniu wewnątrznaczyniowym (stentgrafcie) 

• kwalifikacja do leczenia chirurgicznego 

• kontrola po leczeniu chirurgicznym 

• tętniaki prawdziwe i rzekome 

• rozwarstwienia 

• anomalie naczyniowe 

• zespół więzadła łukowatego 

• zakrzepica żylna 

• znomalie żylne 

• inne 

 



Tomografia komputerowa angio klatki piersiowej 

 

Do wykonania tego badania konieczne jest podanie środków cieniujących. W zależności od 

objawów klinicznych i wskazań wykonuje się badanie w fazie tętniczej, żylnej lub fazie tętnic 

płucnych. 

Szczególną uwagę poświęca się obecnie badaniu w fazie tętnic płucnych. Przyjmuje się, że jest 

ono obecnie „złotym standardem” w diagnostyce zatorowości płucnej. 

Wskazania: 

• zatorowość płucna 

• zespół żyły głównej dolnej 

• tętniaki prawdziwe i rzekome 

• rozwarstwienia 

• zwężenia miażdżycowe 

• anomalie naczyniowe 

• zakrzepica żylna 

• inne 

 

Tomografia komputerowa angio aorty piersiowej 

 

Jest to badanie wymagające podania środków cieniujących za pomocą strzykawki 

automatycznej. Fazę badania dobiera się specjalnie tak, aby uzyskać jednolite wzmocnienie 

kontrastowe krwi płynącej w aorcie. Umożliwia to ocenę między innymi takich patologii, jak: 

tętniaki prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające, zmiany miażdżycowe, umocowanie, 

rozprężenie i nieprawidłowości w obrębie stentgraftów aortalnych. Badanie to jest obecnie 

"złotym standardem" w przypadku podejrzenia tętniaków rozwarstwiających i pourazowych 

pęknięć aorty piersiowej. 

Badania te mogą być również wykonywane w konkretnych odstępach czasu np. co 6 – 12 

miesięcy w celu oceny powiększania się tętniaków i kwalifikacji do ewentualnego leczenia 

operacyjnego. 

Przygotowanie pacjenta: jak przy podaniu kontrastu. 

Wskazania: 

• tętniak prawdziwy lub rzekomy aorty 

• koarktacja aorty 



• tętniak rozwarstwiający 

• anomalie naczyniowe w obrębie klatki piersiowej 

• niedrożność głównych gałęzi łuku aorty 

• zespół podkradania 

• inne 

 

Angio TK aorty brzusznej, pnia trzewnego i tętnic nerkowych 

 

Jest to badanie wymagające podania środków cieniujących za pomocą strzykawki 

automatycznej. Fazę badania dobiera się specjalnie tak, aby uzyskać jednolite wzmocnienie 

kontrastowe krwi płynącej w aorcie i jej gałęziach brzusznych. Umożliwia to ocenę między 

innymi takich patologii, jak: tętniaki prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające, zmiany 

miażdżycowe, umocowanie, rozprężenie i nieprawidłowości w obrębie stentgraftów 

aortalnych, drożność, zwężenia i anomalie tętnic trzewnych. Badania te mogą być również 

wykonywane w konkretnych odstępach czasu np. co 6 – 12 miesięcy w celu oceny 

powiększania się tętniaków i kwalifikacji do ewentualnego leczenia operacyjnego. Drugą, dużą 

grupą wskazań jest angiografia tętnic nerkowych w diagnostyce nadciśnienia tętniczego. 

Badanie angiotomograficzne jest wykonywane jako badanie potwierdzające zwężenie lub jego 

brak stwierdzone w USG tętnic nerkowych. 

Niekiedy badania tomografia komputerowa angio są również wykonywane dwufazowo (wdech 

i wydech) u osób zdrowych z objawami anginy trzewnej przy podejrzeniu ucisku przepony na 

pień trzewny. 

Wskazania: 

• Tętniaki prawdziwe i rzekome 

• Rozwarstwienia 

• Kwalifikacja do leczenia wewnątrznaczyniowego 

• Kontrola po leczeniu wewnątrznaczyniowym 

• Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego 

• Kontrola po leczeniu chirurgicznym 

• Kwalifikacja do przeszczepu wątroby, nerek 

• Zwężenia miażdżycowe 

• Zespół Leriche’a 

• Anomalie naczyniowe 



• Zespół więzadła łukowatego 

• Zakrzepica t. krezkowej 

• Zakrzepica żylna 

• Anomalie żylne 

• Inne 

 

Angio TK tętnic biodrowych 

Angio TK kończyn dolnych 

 

Jest to badanie wymagające podania środków cieniujących za pomocą strzykawki 

automatycznej. Fazę badania dobiera się specjalnie tak, aby uzyskać jednolite wzmocnienie 

kontrastowe krwi płynącej w tętnicach kończyn dolnych. Umożliwia to ocenę między innymi 

takich patologii jak: zmiany miażdżycowe, tętniaki prawdziwe, rzekome i rozwarstwiające. 

Najczęściej głównym wskazaniem do badania naczyniowego tętnic kończyn dolnych jest 

miażdżyca i jej następstwa – zwężenia i niedrożność tętnic. Ocena wyników badania i jego opis 

jest dostosowany dla potrzeb chirurgii naczyniowej w celu kwalifikacji pacjenta do 

ewentualnego leczenia chirurgicznego. 

Wskazania: 

• Zwężenia miażdżycowe 

• Tętniaki prawdziwe i rzekome 

• Rozwarstwienia 

• Kwalifikacja do leczenia wewnątrznaczyniowego 

• Kontrola po leczeniu wewnątrznaczyniowym 

• Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego 

• Kontrola po leczeniu chirurgicznym 

• Anomalie naczyniowe 

 

TK Perfuzja 

 

Dzięki wprowadzeniu do diagnostyki aparatów spiralnych z opcją CINE (badanie dynamiczne, 

wielokrotne skanowanie na tym samym poziomie), możliwa jest ocena przepływu krwi w 

naczyniach 



włosowatych badanego obszaru. Metoda ta została zastosowana m.in. w ocenie ukrwienia 

mózgowia. Pozwala ona na ocenę stanu krążenia, a zwłaszcza na uwidocznienie penumbry 

(obszarów niedokrwienia, w którym można odzyskać prawidłowe unaczynienie). W 

rutynowym badaniu tomografii komputerowej takiej możliwości nie ma - widoczne są jedynie 

obszary zawału dokonanego i strefy malacji. Wraz ze wzrostem liczby rzędów detektorów w 

tomografie komputerowym, możliwe jest powiększenie szerokości badanego obszaru 

mózgowia. Daje to szansę na jeszcze lepszą ocenę niedokrwienia i jego zasięgu. Perfuzja TK 

ma też istotne znaczenie w ocenie rewaskularyzacji zmian w przebiegu procesów toczących się 

w OUN, zwłaszcza procesów rozrostowych i monitorowaniu skuteczności zastosowanego 

leczenia. Przydatna jest także w diagnostyce procesów rozrostowych pierwotnych i wtórnych 

innych części ciała. Jednym z nowszych zastosowań metody jest ocena perfuzji nerek i gruczołu 

krokowego. 

 

Wirtualna bronchoskopia 

Wirtualna kolonoskopia 

 

Wartość diagnostyczna tej metody wzrasta wraz ze skróceniem czasu badania (ze względu na 

perystaltykę i konieczność wstrzymania oddechu szczególnie przydatna jest tu tomografia 

wielorzędowa). Przed wprowadzeniem do diagnostyki obrazowej kolonografii wirtualnej 

możliwa była wyłącznie ocena jelit wypełnionych wodą lub 1-2% roztworem jonowych, 

jodowych środków cieniujących w klasycznym badaniu tomografii komputerowej. Dzięki temu 

można było ocenić grubość ściany, zmianę położenia jelita, bądź zmianę szerokości jego 

światła. Kolonoskopia i kolonografia wirtualna pozwalają na ocenę wewnętrznej powierzchni 

ścian jelit. Jest to możliwe wyłącznie na odpowiednich stacjach roboczych (komputerach z 

programami graficznymi służącymi do obróbki wtórnej obrazów uzyskanych w czasie badania) 

umożliwiających zaawansowaną rekonstrukcję trójwymiarową przy użyciu programu 

wirtualnej endoskopii. 

Kolejnym warunkiem uzyskania czytelnego obrazu wnętrza jelita, jest całkowite opróżnienie 

go z resztek pokarmowych - obowiązuje podobny sposób przygotowania pacjenta jak do 

kolonoskopii tradycyjnej. Prowadzone są badania nad środkami cieniującymi wiążącymi treść 

pokarmową i pozwalające na eliminację jej z obrazu. 

 


