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PRZEDMOWA  
 

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, którzy wybrali specjalność 

Informatyka Medyczna. Głównym celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi 

podstawowych pojęć dotyczących tomografii komputerowej i rezonansu 

magnetycznego. Opisano historię powstania i rozwoju TK i MR, budowę  

aparatów, zasadę powstawania obrazu oraz sposoby obróbki obrazów.  

 

W pracy skrótowo potraktowano podstawy fizyczne opisywanych metod oraz 

skomplikowany aparat matematyczny stojący za powstawaniem obrazu, 

skoncentrowano się na praktycznych zastosowaniach TK i MR. Opracowanie 

zawiera również podstawowe dane dotyczące wskazań medycznych do 

wykonywania badań oraz ich przebiegu.  

 

Uzupełnieniem pracy są skrócone atlasy anatomii i podstawowych zmian 

patologicznych uwidocznionych w badaniach tomografii komputerowej i 

rezonansu magnetycznego. Autor zakłada, że student posiada podstawową 

znajomość anatomii i fizjologii człowieka na poziomie szkoły średniej. 

 

W ciągu ostatnich 30 lat diagnostyka obrazowa uczyniła ogromny postęp.  

Do początku lat osiemdziesiątych XX wieku jedyną metodą obrazową dającą 

nieinwazyjny wgląd we wnętrze organizmu ludzkiego była konwencjonalna 

radiografia i w mniejszym stopniu medycyna nuklearna. Lata 80 przyniosły 

upowszechnienie ultrasonografii oraz początki tomografii, kolejna dekada to 

upowszechnienie tomografii komputerowej i początki instalacji aparatów 

rezonansu magnetycznego.  

 

Do Polski nowoczesne technologie docierały z opóźnieniem: pierwsze 

aparaty USG i TK w końcu lat 80-tych, pierwsza instalacja MR w roku 1991. W 

ostatnich latach następuje znaczny wzrost nasycenia aparaturą diagnostyczną. 

 

Postęp technologii komputerowych i informatycznych znajduje 

odzwierciedlenie w medycynie. Jesteśmy świadkami ciągłego doskonalenia 

aparatury i oprogramowania. Powiększa to możliwości diagnostyczne ale i 

zwiększa wyzwania stojące przed lekarzem. Cyfrowy zapis obrazów oznacza, że 

lekarz nie może ograniczać się do analizy gotowych obrazów uwiecznionych na 

kliszach rentgenowskich. Obecnie analiza badań musi obejmować manipulację 

obrazami, wykonywanie szeregu pomiarów, reformacji wielopłaszczyznowych i 

trójwymiarowych. Lekarz, najczęściej bez przygotowania informatycznego, 

zostaje sam na sam ze skomplikowaną aparaturą. 

  



VIII Przedmowa 

Rola informatyka medycznego nie może ograniczać się do opieki nad 

działaniem sprzętu komputerowego i sieci obrazowej. Lekarz oczekuje pomocy 

w „opanowaniu” oprogramowania, zrozumieniu możliwości oprogramowania i 

skutecznym wykorzystaniu wszystkich opcji. Innym potencjalnym polem 

współpracy jest rozwój nowego oprogramowania. 

 

Współpraca w zespole interdyscyplinarnym oznacza przede wszystkim 

konieczność zrozumienia języka drugiej strony. Autor ma nadzieję, że niniejsza 

publikacja przybliży informatykom terminologię medyczną stosowaną w 

tomografii i rezonansie magnetycznym i w konsekwencji ułatwi współpracę 

kliniczną. 

 

 



 

ROZDZIAŁ 1 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 
 

1.1. Wprowadzenie. 

Tomografia komputerowa (TK, ang. computed tomography – CT) to 

nowoczesna metoda wykorzystująca promieniowanie X (promieniowanie 

rentgenowskie) w celu wielopłaszczyznowego uwidocznienia badanych tkanek i 

narządów. Istotą techniki jest odwzorowanie narządów w przekrojach, 

warstwami, czyli wykonywanie zdjęć tomograficznych (tomos - dzielący, 

graphos - zapis).  

Badanie polega na prześwietleniu danego odcinka ciała wiązką promieni i 

pomiarze ich pochłaniania przez tkanki o różnej gęstości. Zjawisko pochłaniania 

promieni rentgenowskich przechodzących przez tkanki pozwala na uzyskanie 

obrazu o różnych odcieniach szarości. 

Zaawansowane techniki komputerowe umożliwiają wtórną obróbkę obrazu 

polegającą m.in. na tworzeniu rekonstrukcji płaszczyznowych i 

trójwymiarowych.  

 

1.2. Rys historyczny. 

Promieniowanie rentgenowskie zostało odkryte 11.08.1895 przez Wilhelma 

Conrada Roentgena, w 1901 roku został on nagrodzony za to odkrycie nagrodą 

Nobla.  

 

Roentgen opisał właściwości promieni rentgenowskich: 

 Rozchodzą się prostoliniowo. 

 Są niewidzialne, ale wywołują fluorescencję. 

 Wywołują jonizację powietrza. 

 Przenikają przez szkło, czarny papier, a nawet przez płytki metalowe. 

 Zaczerniają kliszę fotograficzną. 

 Są pochłaniane bardziej przez pierwiastki o większej liczbie porządkowej 

Z. 

 

Pierwszym medycznym zastosowaniem promieniowania X było zdjęcie ręki 

małżonki Roentgena. Natychmiast nowa technika znalazła praktyczne 

zastosowania, przede wszystkim w diagnostyce układu kostnego i płuc.  

Na ziemiach polskich już kilka miesięcy później - w Krakowie w okresie 8-

15 stycznia 1896 r. profesor chemii UJ Karol Olszewski wykonał pierwsze 
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rentgenowskie zdjęcia eksperymentalne, w tym zdjęcie  przycisku do papieru z 

brązu w kształcie jaszczurki i zdjęcie ręki ludzkiej.  

 

W kolejnych latach metody radiologiczne były systematycznie doskonalone: 

 1896 - technologia wykonywania zdjęć na płytach pokrytych 

bromkiem srebra (F. H. Wiliams) 

 1913 – kratka przeciwrozproszeniowa redukująca promieniowanie 

rozproszone (G. Bucky) 

 1913 – pierwsza rentgenowska lampa próżniowa (W. D. Coolidge) 

 1930/31 – techniki pozwalające na uzyskanie radiologicznych 

obrazów przekrojów płaszczyznowych - stratygrafia (A. Vallebona) i 

planigrafia (B. Ziedses des Plantes). Tomografia klasyczna  

 1972 – pierwszy aparat TK „EMI Brain Scanner” skonstruowany 

przez inżyniera firmy EMI Ltd Godfreya Newbolda Hounsfielda. 

 

Zaskakujący jest fakt, że możliwość korzystania z tego dobrodziejstwa 

rozwoju technologii zawdzięczamy po części sukcesowi zespołu The Beatles. 

Godfrey Hounsfield dokonał swojego odkrycia pracując w Central Research 

Laboratory należącej do EMI Group, wytwórni fonograficznej odpowiedzialnej 

za dystrybucję nagrań zespołu The Beatles. Dzięki sprzedaży płyt legendarnego 

zespołu w ilości 200 milionów egzemplarzy EMI była w stanie sfinansować 

badania Hounsfielda, które doprowadziły do powstania pierwszego skanera TK. 

 

Podstawy matematyczne tego wynalazku są zasługą austriackiego 

matematyka Johanna Radona. Pierwsze urządzenia próbujące wykorzystać idee 

Radona budowali: w 1961 William Henry Oldendorf, w 1963 Allan MacLeod 

Cormack (Tufts University). Hounsfield i Cormack otrzymali w 1979 roku 

Nagrodę Nobla za wynalezienie i budowę tomografu komputerowego. 

 

Pierwszy tomograf zainstalowano w szpitalu Atkinson Morley Hospital, w 

Wimbledonie, w Wielkiej Brytanii. Pierwszy pacjent został przebadany w 1972 

roku. W USA pierwszy tomograf zamontowano w 1973 roku w Mayo Clinic i 

Massachusetts General Hospital. 

 

1.3. Budowa aparatu TK. Generacje aparatów. 

Pierwszy tomograf (EMI scanner) służył wyłącznie do badań głowy. Badana 

osoba wsuwała głowę do wypełnionego wodą cylindra wokół którego na 

ruchomym ramieniu obracał się układ lampa – para detektorów. Lampa obracała 

się wraz z detektorami dookoła głowy pacjenta w zakresie 0° do 179°, co jeden 

stopień. Oś obrotu przechodziła przez środek głowy pacjenta. Dodatkowo lampa 

wykonywała ruch liniowy na całej szerokości głowy. Podczas badania 

dokonywano 160 naświetleń. Łącznie zbierano więc 28 800 (180x160) 

pomiarów z detektorów. Pojedyncze prześwietlenie trwało 4 - 5 minut. Typowe 
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badanie, ok. 25 minut. Obróbka jednego zdjęcia zajmowała ok. 7 minut 

(prototypowi zajmowało to 2,5 godziny). Uzyskany obraz miał rozdzielczość 80 

na 80 pikseli i obejmował stały obszar 27 na 16 centymetrów. 

 

 

 
Rysunek 1. Budowa pierwszego tomografu – EMI scanner. 1. Lampa rentgenowska 

2. Detektor odniesienia 3. Obrotowy statyw 4. Woda 5. Podpórka pod głowę 6. Para 

detektorów 7. Miejsce na głowę 8. Przesłona gumowa 

 

 

 
Rysunek 2.  Pierwszy tomograf – EMI scanner. Zdjęcie z twórcą. 

 

 

Współczesny aparat TK zbudowany jest z gantry (okola), ruchomego stołu 

oraz konsoli operatora. Wewnątrz gantry jest zlokalizowany generator i lampa 

rentgenowska (źródło promieniowania) oraz system detektorów.  W obecnie 

stosowanych aparatach (4. generacja) instalowane są ruchome lampy oraz 

nieruchome rzędy detektorów zlokalizowane na całym obwodzie gantry. 

Pacjent układany jest na ruchomym stole, który wjeżdża z pacjentem do 
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gantry i przesuwa się podczas badania.  

Konsola operatorska zawiera sprzęt komputerowy służący do sterowania 

tomografem, planowania badania oraz do rekonstrukcji obrazów.  

 

Pierwsza generacja aparatów TK: 

 

Należał do niej EMI scanner. Tomografy używały wiązki równoległej 

skierowanej na jeden lub dwa detektory. Lampa rentgenowska i detektor były 

nieruchome względem siebie. Wiązka nie obejmowała jednocześnie całego 

przekroju obiektu, w związku z tym dla stworzenia pojedynczego obrazu 

przekroju ciała lampa przesuwała się nad obiektem wykonując przekroje w 

równoległych liniach, następnie wykonywała obrót i koleją serię równoległych 

pomiarów. Taki ruch układu pomiarowego nazywamy ruchem translacyjno-

obrotowym. Detektorami były scyntylatory z jodkiem sodu połączone z 

fotopowielaczem. 

 
Rysunek 3. Pierwsza generacja aparatów TK. 

 

 

Druga generacja aparatów TK: 

 

Zmieniono kształt wiązki promieniowania na wachlarzowaty. Zwiększono 

ilość detektorów (stosowano 3 do 52 detektorów). Zachowano konstrukcję 

lampa-detektor na wspólnym statywie oraz ruch translacyjno-obrotowy (w 

dalszym ciągu wachlarzowata wiązka nie obejmowała jednoczasowo całego 

przekroju badanego obiektu). W związku z tym, że wachlarzowata wiązka może 

być rejestrowana na wielu detektorach jednocześnie zwiększono ilość danych 

uzyskiwanych podczas pojedynczej ekspozycji i co za tym idzie skrócono czas 

badania.  
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Rysunek 4. Schemat tomografu II generacji. 

 

 

Trzecia generacja aparatów TK: 

Wprowadzona w roku 1975 przez firmę General Electric. Nastąpiło dalsze 

zwiększenie liczby detektorów (256 do 1000) tworzących matrycę umieszczoną 

na odcinku łuku 30° do 60°. Układ pozwalał na jednoczasową akwizycję danych 

z całego przekroju badanego obiektu co umożliwiło rezygnację z ruchu 

translacyjnego. Detektory pozostały nieruchome względem lampy. Układ lampa 

– detektor obraca się wokół badanego obiektu. Nastąpiło znaczne skrócenie 

czasu pojedynczego skanu (≤ 1s), skrócenie czasu badania pozwoliło na 

wdrożenie badań klatki piersiowej i jamy brzusznej.  
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Rysunek 5. Schemat aparatu III generacji 

 

 

 
Rysunek 6. Budowa wewnętrzna aparatu TK trzeciej generacji: T (tube) – lampa, D 

(detectors) – detektory, X – kierunek wiązki promieniowania, R – kierunek rotacji 

lampy. 
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Czwarta generacja aparatów TK: 

Wprowadzoną ją niemal równolegle z trzecią generacją. Wprowadzono 

nieruchomy pierścień detektorów (nawet do 4000). Wewnątrz pierścienia obraca 

się lampa rentgenowska.  

 

 
Rysunek 7. Schemat aparatu IV generacji. 

 

 

 

 

 

1.4. Zasada powstawania obrazu. 

Tkanki zawierające powietrze (np. płuca) pochłaniają nieznaczną część 

promieniowania – są ciemne na obrazach TK, narządy miąższowe pochłaniają 

część promieniowania – odpowiadają im różne odcienie szarości, kości i 

zwapnienia charakteryzujące się wysokim pochłanianiem są jasne w obrazach 

TK. 

 

Dzięki temu można zlokalizować ognisko chorobowe nawet 

kilkumilimetrowej średnicy, a obrazy narządów przedstawić z dokładnością 

zbliżoną do obrazów przedstawianych w atlasie. 

 

Dane surowe rejestrowane w detektorach aparatu podlegają wstępnej 

korekcie – kompensacji niejednorodności i korekcji efektów utwardzania wiązki 

promieniowania.  

Rekonstrukcja obrazu zaczyna się od ustalenia pola obrazowania (FOV – 
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field of view). Pole widzenia to matryca punktów (pixeli), obecnie stosowane są 

matryce 512x512. Pixel jest najmiejszą jednostką obrazu dwuwymiarowego, 

jego przestrzennym odpowiednikiem jest voxel – trójwymiarowy 

prostopadłościenny wycinek badanej warstwy obiektu. 

 

.  
Rysunek 8. Matryca obrazu TK 

 

W dalszej kolejności wyznaczany jest współczynnik osłabienia 

promieniowana dla każdego punktu (pixela) obrazu – poprzez obliczenie 

średniej wartości dla wszystkich promieni wiązki które przebiegały przez ten 

pixel (metoda projekcji wstecznej – back projection).  

 

Należy pamiętać, że wartość współczynnika osłabienia dla pojedynczego 

pixela odpowiada średniej gęstości całego elementu przestrzennego (voxela) 

czyli pojedynczy obraz widoczny na monitorze jest uśrednieniem warstwy o 

określonej grubości (zwykle w granicach 0,6 do 10mm). Z tego wynika efekt 

uśredniania objętościowego (partial volume effect) fałszujący wartości pomiaru 

współczynnika w przypadku gdy element objętościowy zawiera struktury o 

znacznie różniącej się gęstości, np. powietrze / tkanka płucna.  

 

Ostateczny obraz powstaje w wyniku matematycznej filtracji poprawiającej 

zarysy krawędzi (splot, convolution). Algorytm filtracji decyduje o ostatecznym 

obrazie. Do obrazowania narządów o dużym kontraście struktur wewnętrznych 

np. płuca kości używany jest algorytm „twardy”, o wysokiej rozdzielczości - 

wzmacniający krawędzie. Do oceny narządów o mniejszym kontraście struktur 

wewnętrznych stosowany jest algorytm „miękki” – w tym przypadku algorytm 

„twardy” zwiększyłby poziom szumów i utrudnił rozróżnienie struktur o 

mniejszym kontraście. 
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Rysunek 9. Badanie TK głowy zrekonstruowane w algorytmie miękkotkankowym. 

 

 
Rysunek 10. Ten sam skan zrekonstruowany w algorytmie twardym (kostnym). 

 

 

1.5. Rozdzielczość kontrastowa i przestrzenna.  

Tomografia komputerowa ma większą rozdzielczość kontrastową, a co za 

tym idzie rozróżnialność tkanek w porównaniu do klasycznych metod 

rentgenowskich. 

  

Z drugiej strony rozdzielczość przestrzenna ustępuje klasycznym 

radiogramom. Rozdzielczość przestrzenna determinowana jest rozmiarami 
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voxela, tj. wymiarami pixela rekonstruowanego obrazu i szerokością warstwy 

obrazowania. Typowo stosowana jest matryca 512x512, co przy polu 

obrazowania (FOV) 25cm stosowanego przy badaniu głowy daje 0,5mm x 

0,5mm (250mm : 512). Pole obrazowania 43cm (badanie klatki piersiowej) 

oznacza rozdzielczość przestrzenną 1,7mm x 1,7mm (430mm : 512). Grubość 

warstwy waha się od 5-10mm do mniej niż 1mm (aparaty wielowarstwowe). 

Zmniejszenie grubości warstwy oznacza zwiększenie rozdzielczości, pociąga 

jednak za sobą konieczność stosowania większych dawek promieniowania dla 

poprawienia stosunku sygnału do szumu oraz zwiększa ilość warstw. Większa 

ilość warstw  dodatkowo zwielokrotnia dawkę promieniowania i wydłuża czas 

badania. Wybór szerokości warstwy jest dlatego kompromisem pomiędzy 

oczekiwaniem wysokiej rozdzielczości a ograniczaniem dawki promieniowania i 

skracaniem czasu badania. 

 

1.6. Jednostki Hounsfielda. Prezentacja obrazów TK. 

Każdemu pixelowi przyporządkowuje się wartość proporcjonalną do 

osłabienia promieniowania rentgenowskiego, określoną wzorem  

TK = 1000 x (µ- µwody) / µwody,  

gdzie µ=współczynnik osłabiania dla danej substancji, µwody= współczynnik 

osłabiania dla wody, TK=liczba TK.  

Liczbę TK wyraża się w jednostkach Hounsfielda. Najmniejsze wartości w 

tej skali przyjmują gazy (powietrze -1000 j.H), największe w ciele ludzkim 

istota korowa kości (do 1500 j.H), wartość dla metali sięga do 3000 j.H. Nie 

ustalono górnej granicy skali. Praktycznie stosowany zakres zależy od liczby 

bitów użytych do kodowania obrazu, typowe 12 bitów umożliwia kodowanie w 

zakresie -1024 do +3071 j.H. 

 
Tabela 1. Typowe wartości osłabienia promieniowania rentgenowskiego. 

Tkanka Wartość (j. H.) 

Kość  1000 – 1500 

Wątroba  40 do 60 

Istota szara mózgu 37 do 45 

Istota biała mózgu 20 do 30 

Krew  40 

Mięśnie  10 do 40 

Miąższ nerki 30 

Płyn mózgowo-rdzeniowy 10 do 15 

Woda 0 

Tłuszcz - 50 do - 100 

Powietrze - 1000 

 



1.6 Jednostki Hounsfielda. Prezentacja obrazów TK.  11 

 

Oko ludzkie nie ma możliwości rozróżnienia pełnej skali osłabienia 

promieniowania rentgenowskiego czyli ok. 4000 j.H. Przeciętnie człowiek 

rozróżnia kilkadziesiąt poziomów szarości, wytrenowane oko diagnosty 

obrazowego może rozróżnić do 150 odcieni szarości. W związku z tym 

przedstawia się obraz TK w oknie diagnostycznym, którego parametry określa 

szerokość i poziom. I tak okno o parametrach szerokość 100, poziom 35 

stosowane dla oceny mózgowia oznacza środek skali na poziomie 35 j.H., górną 

granicę skali na poziomie 35 + 100/2 = 85j.H., dolną granicę na poziomie 35 – 

100/2 = - 15j.H. Górnej wartość skali i obiektom powyżej tej wartości 

odpowiada maksymalna jasność piksela (biały), dolna wartość i wartości poniżej 

to najniższa jasność (kolor czarny). Szerokość okna determinuje kontrast obrazu 

– jej zmniejszenie zwiększa kontrast. Poziom okna określa jasność obrazu – 

obniżenie poziomu rozjaśnia obraz. Najczęściej stosowane predefiniowane 

wartości okna pokazuje tabela 2.  

 
Tabela 2. Typowe ustawienia okna diagnostycznego w TK. 

Tkanka Wartość okna  

(szerokość / poziom) 

Płuca 1200 / - 600 

Śródpiersie 400 / 40 

Narządy jamy brzusznej 350 / 40 

Kręgosłup 350 / 35 

Mózgowie 100 / 35 

Mózgowie (tylny dół czaszki) 80 / 35 

Kości  2400 / 500 

 



12 1. Tomografia Komputerowa  

 

 
A 

 
B 

 
C 

Rysunek 11. Identyczny skan z badania TK klatki piersiowej w różnych 

prezentacjach okna diagnostycznego: A – okno kostne, B – okno płucne, C – okno 

śródpiersiowe.  

 

 

1.7. Spiralna TK. 

Technika spiralna (heliakalna) wprowadzona w roku 1989 równolegle przez 

firmy Toshiba i Siemens zakłada ciągłe skanowanie (nieprzerywany obrót 

lampy) połączony z jednostajnym ruchem stołu. Akwizycja nie przebiega 

skokowo – warstwa po warstwie – lecz w sposób ciągły.  
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Rysunek 12. A -skanowanie warstwowe, B – skan spiralny 

 

Podczas skanu spiralnego następuje akwizycja objętościowa danych. Ze 

zgromadzonych danych obrazy mogą być rekonstruowane na dowolnym 

poziomie, z dowolnie zdefiniowanym odstępem (odstęp rekonstrukcji, 

inkrement).  

Badanie spiralne oznacza konieczność stosowania lampy rentgenowskiej o 

dużej pojemności cieplnej lub szybkim wydajnym chłodzeniu ponieważ czas 

skanu niezbędny do pokrycia badanego obszaru, np. jamy brzusznej i miednicy 

może dochodzić do kilkudziesięciu sekund. 

Akwizycja spiralna pozwala badać większe obszary ciała na pojedynczym 

zatrzymaniu oddechu. Pozwala to uniknąć błędów spowodowanych ruchomością 

oddechową narządów. Szybka akwizycja danych umożliwia badanie układu 

naczyniowego, np. angiografię naczyń mózgowych.   

 

 

 
Rysunek 13. Ruch lampy podczas skanowania spiralnego. 

 

Parametry skanu spiralnego: 

 kolimacja (szerokość) warstwy, określa rozdzielczość przestrzenną w 

osi z (wzdłuż kierunku ruchu stołu), 

 przesuw stołu przypadający na jeden obrót lampy. Przesuw określany 
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jest liczbowo przez współczynnik skoku (pitch) czyli stosunek 

przesuwu stołu przypadającego na pełen obrót lampy do kolimacji 

warstwy. W praktyce klinicznej stosuje się pitch w granicach 1,5 do 

2. Badanie przy wartościach <1 oznacza nakładanie się na siebie 

kolejnych obrotów spirali i nadmiar danych. Wartości pitch powyżej 

2 oznaczają niedostateczne pokrycie skanowanego zakresu, mogą 

być wykorzystywane w przypadkach, gdy zachodzi konieczność 

zbadania dużego obszaru ciała w krótkim czasie, np. w przypadku 

urazów wielonarządowych.  

 czas obrotu lampy (czas rotacji, rotation time) – w większości 

aparatów spiralnych ≤1s. Skrócenie czasu obrotu pozwala na objęcie 

skanowaniem większego zakresu ciała 

 czas badania – zależy od przesuwu stołu i czasu rotacji lampy, 

ograniczony jest pojemnością cieplną i szybkością chłodzenia lampy, 

narządy ruchome oddechowo (płuca, jama brzuszna) wymagają 

czasu skanowania do ok. 20-30 sekund.  

 

Parametry rekonstrukcji: 

 przedział rekonstrukcji  =  odstęp rekonstrukcji (odległość pomiędzy 

kolejnymi rekonstruowanymi warstwami). Nie jest tożsamy z 

szerokością warstwy (kolimacją), oznacza wzajemne położenie 

poszczególnych przekrojów rekonstruowanych z danych 

objętościowych. 

 algorytm rekonstrukcji  - identyczna rola jak opisano dla skanu 

warstwowego. 

 

1.8. Wielorzędowa TK 

W roku 1998 wprowadzono do użytku pierwsze aparaty wielorzędowej 

tomografii komputerowej (multirow computed tomography). Skanery nowej 

generacji umożliwiły znaczący wzrost wydajności aparatów, przejawiający się 

zwiększeniem dostępnego zakresu i  skróceniem czasu badania, przy 

jednoczesnej możliwości stosowania warstw o bardzo małej szerokości 

(kolimacji). Objętościowa akwizycja danych w aparatach wielorzędowych 

umożliwia uzyskanie podobnej wysokiej rozdzielczości we wszystkich 

płaszczyznach obrazowania.  

 

Nowa technologia budowy detektorów polegała na zastąpieniu 

jednowymiarowej – jednorzędowej matrycy dwuwymiarową matrycą (Rysunek 

14.) umożliwiającą jednoczasową akwizycję wielu warstw. Pierwsze aparaty 

wyposażone były w 4 rzędy aktywnych detektorów, kolejno wprowadzano 

aparaty 6, 8, 10, 16, 32, 64 a ostatnio nawet 128 rzędowe.   
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Rysunek 14. Budowa detektorów: aparatu jednorzędowego (A) i wielorzędowego 

(B) 

 

 

Aparaty wielorzędowe są zawsze aparatami trzeciej generacji – lampa 

rentgenowska oraz detektory poruszają się jednocześnie wokół badanego 

obiektu. 

 

Stosuje się następujące typy detektorów wielorzędowych: 

 

 Tablica detektorów w której wszystkie elementy mają jednakowe 

wymiary. Zmianę szerokości warstwy osiąga się przez dostosowanie 

kolimacji lampy (szerokości wiązki) oraz uaktywnienie odpowiedniej 

ilości detektorów. Rycina X przedstawia matrycę o wielkości 

pojedynczego elementu 1,25mm, która przy odpowiedniej kolimacji 

wiązki oraz aktywacji detektorów umożliwia jednoczesną akwizycję 

4 warstw o szerokości 2,5mm (A), 3,75mm (B) lub 5mm (C). 

Rozwiązanie to jest wykorzystywane przez firmę General Electric. 

 

 

 
Rysunek 15. Tablica detektorów. 
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 Adaptacyjna matryca detektorów, w której detektory położone 

obwodowo są szersze od umieszczonych centralnie. Rozwiązanie to 

wprowadzone w roku 1998 przez firmę Elscint stosuje obecnie 

Philips i Siemens.  

 

 
Rysunek 16. Adaptacyjna matryca detektorów. 

 

 Matryca hybrydowa stosowana przez firmę Toshiba zbudowana z 

dwóch rodzajów elementów – węższych położone centralnie i 

szerszych obwodowo.  

 

 

 
Rysunek 17. Matryca hybrydowa. 

 

 

Zalety aparatów wielorzędowych: 

 Wynikające ze skrócenia czasu badania: 

o lepsze warunki badania narządów ruchomych (płuca, 

narządy jamy brzusznej, serce), 

o możliwość badania wielofazowego (w różnych fazach 

ukrwienia), 

o szybsze badanie osób nieprzytomnych, w ciężkim stanie. 

 Wynikające ze zwiększenia zakresu badania: 



1.8 Wielorzędowa TK 17 

 

o możliwość obrazowania całego kręgosłupa, jednoczesne 

badanie narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i 

miednicy, 

o angiografia całej aorty (zarówno odcinka piersiowego jak i 

brzusznego). 

 Wynikające z mniejszej szerokości warstw:  

o niemal izotropowa rozdzielczość – identyczna we wszystkich 

przekrojach. Do tej pory rozdzielczość w osi długiej (zależna 

od szerokości warstwy) ustępowała rozdzielczości 

poprzecznej, 

o dowolne wyznaczanie dowolnego przekroju rekonstrukcji z 

zachowaniem wysokiej rozdzielczości.  

 
Tabela 3. Tomografia jamy brzusznej i miednicy - porównanie czasu badania i 

rozdzielczości przestrzennej aparatów spiralnych i wielorzędowych. 

Aparat  1 – rzędowy  4 - rzędowy 16 – rzędowy 64 – rzędowy 

Grubość 

warstwy  
5mm 1,25mm 1mm 0,75mm 

Czas 

akwizycji 
30s 30s 12s 6s 

 

Detektory z możliwością konfiguracji warstwy 0,6mm zapewniają 

izotropową (tzn. z rozdzielczością niezależną od kierunku) objętościową 

akwizycję danych.  

 

Producenci aparatów wielorzędowych zwykle udostępniają do wyboru 

predefiniowane opcje skanowania w grubszych (thick sections) i cieńszych 

warstwach (thin sections). 

 
Tabela 4. Dwie opcje ustawień akwizycji danych dla aparatów firmy Siemens. 

Aparat 
Thick sections 

(szerokie przekroje) 

Thin sections 

(wąskie przekroje) 

16 – rzędowy 16 x 1,5mm 16 x 0,75mm 

40 – rzędowy 24 x 1,2mm 40 x 0,6mm 

64 - rzędowy 24 x 1,2mm 64 x 0,6mm 

 

Należy odróżniać pojęcie wielorzędowości aparatu TK oznaczającego ilość 

rzędów detektorów od określenia wielowarstwowy (multislice computed 

tomography)  oznaczającego ilość uzyskiwanych jednoczasowo warstw 

(przekrojów). Pojęcia nie są synonimami ponieważ istnieje możliwość 

uzyskiwania większej ilości warstw niż ilość rzędów detektorów, np. za pomocą 

interpolacji danych z niepełnego obrotu lampy. 
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1.9. Aparaty dwuźródłowe i spektralne 

Dwuźródłowe aparaty TK (Dual Source CT - DSCT) zostały opracowane 

przez firmę Siemens. Podstawowym celem ich budowy było zwiększenie 

rozdzielczości czasowej dla potrzeb badań TK serca. Uzyskany w stosowanych 

do tej pory aparatach czas pełnej rotacji gantry 0,33s okazał się trudną do 

pokonania barierą. W aparatach dwuźródłowych zastosowano podwójny zestaw 

lampa-detektor pozwalający na jednoczasową akwizycją danych z dwóch 

zestawów detektorów. Rozwiązanie to zwiększa rozdzielczość czasową 

obrazowania do ok. 75ms, co pozwala na lepsze dynamiczne obrazowanie ruchu 

mięśnia sercowego i zastawek.  

 
Rysunek 18. Schemat aparatu dwuźródłowego. 

 

Dwie lampy mogą pracować przy różnych parametrach (mAs, kVp), co 

pozwala na różnicowanie tkanek na podstawie ich charakterystycznych profili 

pochłaniania promieniowania – zależnych od energii promieniowania. 

Szczególnym zastosowaniem jest mapowanie środków kontrastowych. 

Porównanie gęstości voxela zmierzonej przy napięciu lampy 80kVp i 140kVp 

odzwierciedla koncentrację jodowego środka kontrastowego, nie zależy od 

budowy tkanki (zawartości wody, tłuszczu itp.). Pozwala to na mapowanie 

stężenia środków kontrastowych w organach, ponadto subtrakcja (odejmowanie) 

obrazu z kontrastem i mapy kontrastu pozwala na uzyskanie „wirtualnego” 

obrazu natywnego (bez kontrastu). 

 

Podobne zjawiska wykorzystuje tomografia spektralna (spectral CT) 

opracowana przez Philips Healthcare. W tym przypadku jednak stosowana jest 

pojedyncza lampa rentgenowska, emitująca promieniowanie o różnych 
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energiach oraz różne rodzaje detektorów. Komercyjnie stosowane są podwójne 

detektory (niskiej / wysokiej energii). Trwają prace nad systemami z detektorami 

o wielu poziomach energetycznych.  

 

 

 
Rysunek 19. Aparat spektralny. 

 

Zalety i potencjalne zastosowanie systemów spektralnych: 

 zwiększony kontrast tkankowy (lepsze rozróżnianie tkanek), 

 lepsze wykrywanie struktur uwapnionych, 

 różnicowanie kamieni nerkowych, 

 wirtualna subtrakcja kontrastu (rezygnacja z serii przed podaniem 

kontrastu), 

 charakterystyka blaszek miażdżycowych, 

 udoskonalenie techniki wirtualnej endoskopii. 
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A 

 
B 

Rysunek 20. Różnicowanie kamieni nerkowych za pomocą DSCT: A – zbudowany z 

kwasu moczowego kamień oznaczony kolorem czerwonym, B - złóg ze szczawianu 

wapnia oznaczony kolorem niebieskim. Na obu obrazach kręgi zaznaczone kolorem 

niebieskim. 
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Rysunek 21. Uwapniona blaszka miażdżycowa (strzałka) oznaczona kolorem 

czerwony w podziale tętnicy szyjnej wspólnej. Naczynia wypełnione kontrastem 

oznaczone kolorem niebieskim. 

 

1.10. Tomografia wiązki elektronowej  

 

Tomografia  wiązki elektronowej EBCT (ang. electron beam tomography), to 

urządzenie powstałe w latach 80 dwudziestego wieku, w którym 

wyeliminowany został ruch mechaniczny źródła promieniowania 

rentgenowskiego. Anody wolframowe w kształcie pierścienia znajdują się w 

okolu urządzenia. Wiązka z działa elektronowego odchylana za pomocą pola 

magnetycznego, kierowana jest na anodę, wywołując emisję promieniowania 

rentgenowskiego. Promieniowanie rentgenowskie po przejściu przez pacjenta 

zostaje zarejestrowane w układzie detektorów.  

Elektroniczne sterowanie umożliwia uzyskanie dużych prędkości ruchu 

obrotowego źródła promieniowania. Układ działo elektronowe – anody 

funkcjonuje w wysokiej próżni, ma znacznie większe wymiary i masę niż 

konwencjonalna lampa rtg.  

Uzyskiwany czas obrotu źródła promieniowania w EBCT wynosi do 25ms 

(najnowsze wielorzędowe aparaty osiągają czas obrotu lampy 33ms). Głównym 

zastosowaniem i inspiracją powstania EBCT było obrazowanie serca, w którym 

czas rejestracji danych jest parametrem krytycznym. Serce pozostaje w ciągłym 

ruchu, tętnice wieńcowe zaopatrujące miesień sercowy przemieszczają się razem 

z nim na odległości kilka razy większe od ich średnicy.  



22 1. Tomografia Komputerowa  

 Wybór warstwy badania w aparacie EBCT może być dokonany na dwa 

sposoby: 

 przesuw stołu z pacjentem (ruch krokowy – sekwencyjnie lub ciągły 

– skan spiralny), używana jest wtedy pojedyncza anoda 

 bez przesuwania pacjenta, z następującym po sobie wykorzystaniem 

wszystkich anod  

 

Tomografy EBCT są produkowane komercyjnie, ilość instalacji 

pozostaje jednak niewielka – kilkaset aparatów na świecie w porównaniu do 

dziesiątków tysięcy aparatów spiralnych i wielorzędowych. Mimo tego 

zapewniają największą dostępną rozdzielczość czasową badania. 

 

 

1.11. Techniki eksperymentalne 

 

Eksperymentalny tomograf Dynamic Spatial Reconstructor (DSR) 

skonstruowany został w Mayo Clinic w latach 80. dwudziestego wieku. W 

aparacie tym zastosowano aż 14 lamp rentgenowskich rozmieszczonych na łuku, 

co oznacza możliwość niemal jednoczesnej rejestracji 14 projekcji. 

Układ detekcyjny składa się z ekranów fluorescencyjnych oraz 14 kamer 

telewizyjnych. Zastosowane kamery rejestrują 60 obrazów (klatek) na sekundę, 

przy czym każdy z obrazów składał się z 240 linii. 

Cały układ (lampy i detektory) obraca się wokół pacjenta w ciągu 4 sekund. 

Czas ten jest - jak na współczesne standardy - bardzo długi, w nowoczesnych 

aparatach pełen obrót zajmuje poniżej sekundy (nawet 0,33 s). Jednak 

zastosowanie wielu lamp oraz 240-rzędowego układu detekcyjnego czyni z DSR 

najszybszy tomograf na świecie - teoretycznie mógł on rejestrować 240 warstw 

grubości 0,9 mm w ciągu 1/60 sekundy.  

Technika DSR nie doczekała się zastosowań komercyjnych. 

 

 

1.12. Ochrona radiologiczna podczas badań TK 

Szacuje się, że w krajach rozwiniętych ok. 1/3 całkowitego promieniowania 

jonizującego pochłoniętego przez populację pochodzi ze źródeł medycznych. 

Narażenie na promieniowanie jonizujące wzrosło szczególnie w związku z 

upowszechnieniem tomografii komputerowej. W Stanach Zjednoczonych 

wykonuje się rocznie ponad 60 milionów badań TK, czyli przeciętnie niemal co 

czwarty Amerykanin ma wykonane jedno badanie rocznie. Różni autorzy 

szacują odsetek nowotworów wyidukowanych w wyniku badań diagnostycznych 

na ok. 0,4 do 1,5% wszystkich nowotworów złośliwych. 

 

Do oceny parametrów dawki promieniowania w TK stosuje się objętościowy 
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tomograficzny wskaźnik dawki (CTDIvol) wyrażany w mGy. Parametr ten jest, 

zgodnie z regulacjami prawnymi, dostępny bezpośrednio na ekranie aparatu TK 

podczas planowania badania.   

Ryzyko napromieniowania określa dawka pochłonięta E wyrażana w mSv 

(milisivert). Dawkę pochłoniętą oblicza się przy pomocy modeli 

matematycznych opracowanych na podstawie pochłaniania promieniowania 

jonizującego przez fantomy, uwzględniających wartości specyficzne dla 

organów i ich lokalizacji anatomicznej. Dla uproszczenia stosuje się przeliczenie 

dawki dla standardowego osobnika ważącego 70kg. 

 

 
Tabela 5. Typowe dawki efektywne promieniowania podczas badań 

diagnostycznych. 

Rodzaj badania 
Dawka efektywna 

(mSv) 

Zdjęcie klatki piersiowej 0,1 

TK głowy 1,5 

Mammografia 3 

TK jamy brzusznej 5,3 

TK klatki piersiowej 5,8 

Wirtualna kolonoskopia (TK) do 8,8 

TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy – 

jednoczesna 
9,9 

TK koronarografia (badania serca) 7 – 13 

Wlew doodbytniczy 15 

Badanie TK jamy brzusznej noworodka 20 

Naturalne promieniowanie tła – dawka roczna 1 - 3 

 

1.12.1. Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez pacjenta 

 

1. wynikające z budowy aparatu 

a. Geometria skanera. Dawka większa w aparatach o mniejszej 

odległości lampa-obiekt. 
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b. Korekcja ogniska lampy. Poszerzenie kolimacji wiązki dla 

redukcji niewielkich zmian pozycji ogniska związanych z 

ruchem obrotowym lampy powodują wzrost dawki 

promieniowania.  

c. Wydajność detektora. 

d. Elektronika detektorów (poziom szumów własnych).  

 

2. wynikające z doboru parametrów skanowania.  

a. Dobór parametrów lampy – prąd lampy (mAs). Dawka 

promieniowania jest wprost proporcjonalna do prądu lampy. 

b. Napięcie lampy (kV) 

c. Algorytmy rekonstrukcji.  

d. Szerokość kolimacji. Zmniejszenie kolimacji z 8mm na 2mm 

podwaja szum obrazu. 

e. Zakres badania. 

f. Ilość faz badania (bez kontrastu, faza tętnicza, żylna, 

miąższowa, opóźniona). 

 

Zasadniczym problemem jest konieczność kompromisu pomiędzy jakością 

obrazu a ochroną radiologiczną pacjenta. Pozornie naturalnym wydaje się 

dążenie do stosowania możliwie najmniejszej kolimacji (grubości warstwy) oraz 

jak największego zakresu badania. Podejście takie powoduje jednak znaczne 

zwiększenie narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące. Należy pamiętać, 

że zmniejszenie kolimacji zwiększa dawkę promieniowania. Również 

zmniejszenie szumu np. o połowę wymaga aż czterokrotnego zwiększenia 

dawki.  

 

 

1.12.2. Metody redukcji dawki promieniowania w badaniach TK 

zależne od wyboru operatora aparatu 

 

Redukcja prądu lampy. Najprostsza metoda ograniczenia narażenie na 

promieniowanie zależna od operatora aparatu. Zmniejszenie natężenia prądu 

lampy obniża jednak jakość obrazu – zmniejsza stosunek sygnału do szumu. 

.  

Redukcja napięcia lampy. Wybór napięcia lampy determinuje energię 

promieniowania rentgenowskiego. Osłabienie wiązki promieniowania 

rentgenowskiego jest większe dla promieniowania o niższej energii. Dlatego u  

pacjentów otyłych należy stosować wysokie wartości kVp (np. 140), w 

większości badań wystarczający jest poziom 120 kVp, w przypadku badań 

dzieci i noworodków należy stosować niższe wartości kVp.  

 

Techniki skanowania z użyciem małych dawek. W pewnych warunkach 
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klinicznych w celu ograniczenia ekspozycji na promieniowanie jonizujące 

można stosować obniżone parametry skanowania i uzyskiwać obrazy o gorszej 

jakości.  

Przykładowo: 

 Badanie kontrolne dla oceny wzrostu lub regresji znanej klinicznie 

zmiany.  

 Badanie w poszukiwaniu rozległych zmian, np. kontrolne pourazowe 

badanie jamy brzusznej dla wykluczenia obecności krwiaka. 

 Badanie struktur o dużym kontraście – płuca układ kostny. 

 Badania przesiewowe.  

 Badania w kierunku kamicy układu moczowego. 

 

Szerokość kolimacji. Zmniejszenie kolimacji (szerokości szczeliny 

kolimatora) warstwy powoduje wzrost szumu obrazu, czyli przy wąskiej 

kolimacji należy stosować wyższe wartości mAs dla zapewnienia jakości 

obrazu. Rolą operatora jest wybór odpowiedniej kolimacji dostosowanej do 

badanego narządu i problemu klinicznego.  

 

Współczynnik skoku pitch. W aparatach spiralnych i wielorzędowych 

należy wybierać programy ze skokiem >1. Większy skok wymaga stosowania 

większego prądu lampy ale CTDi pozostaje stałe jeżeli poziom mAs wzrasta 

proporcjonalnie do współczynnika skoku. 

 

Wybór algorytmu rekonstrukcji. Wybór większej rozdzielczości 

przestrzennej powoduje wzrost poziomu szumów, co z kolei zmusza do 

podwyższenia prądu lampy dla zachowania jakości obrazu. 

 

Ustawienie parametrów okna. Postrzegany szum obrazu jest odwrotnie 

proporcjonalny do szerokości okna diagnostycznego. Zwiększenie szerokości 

okna redukuje postrzegany szum obrazu. Czyli badanie struktur ciała o dużym 

kontraście (kości, płuca), do oceny którego używane jest szerokie okno 

diagnostyczne może być wykonane z mniejszymi wartościami mAs. 

 

Zakres badania. Ilość faz badania. Dobór zakresu badania wystarczającego 

do uzyskania odpowiedzi na problem kliniczny bez zbędnego zwiększania 

narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Należy rozważyć 

konieczność badania wielofazowego, wykonywania skanów opóźnionych. 

Lekarz radiolog ma też obowiązek zasugerowania lekarzowi kierującemu 

zmiany metody badania jeżeli możliwe jest zmniejszenie lub eliminacja 

promieniowania jonizującego. 

 

 

1.12.3. Sprzętowe metody redukcji dawki promieniowania w 
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badaniach TK niezależne od operatora aparatu 

 

Modulacja dawki wzdłuż długiej osi ciała. Technika dostosowująca prąd 

lampy rentgenowskiej do rozmiarów i gęstości badanego przekroju ciała. 

Przykładowo w badaniu klatki piersiowej – inna dawka potrzebna jest w części 

górnej na poziomie ramion (struktury kostne), inna na poziome wnęk płucnych 

(przeważają struktury o małej gęstości) czy serca lub przepony (tkanki miękkie). 

Techniki te producenci stosują pod różnymi nazwami: Smart-mA (GE), 

SureExposure3D (Toshiba), AEC (Siemens), DoseRight (Philips). 

 

 

1.12.4. Techniki programowej redukcji szumów 

Technika ASiR (Adaptive Statistical Iterative Reconstruction) została 

opracowana przez firmę General Electric, zakłada iteracyjną 

(wielopowtórzeniową) rekonstrukcję obrazu z zastosowaniem 

algorytmów modelowania statystycznego. Subtrakcja uzyskanych 

obrazów prowadzi do eliminacji zjawisk losowych, jakimi są szumy. 

Poprawa jakości obrazu umożliwia redukcję dawki aż do 83% bez utraty 

jakości obrazu.  
Podobne rozwiązanie Adaptive Iterative Dose Reduction (AIDR) stosuje 

firma Toshiba. 

 

 

 

1.13. Wyposażenie Pracowni TK 

Podstawowe elementy aparatu TK: 

 Układ skanujący zawierający lampę rentgenowską i system 

detektorów umieszczony w okolu aparatu (gantry). 

 Ruchomy stół pacjenta. 

 Konsola operatora.  

 Komputerowy system rekonstrukcji obrazu. 

 Zasilanie i generator wysokiego napięcia. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

 Strzykawka automatyczna. Urządzenie pozwala na 

automatyczne dożylne podawanie środka kontrastowego 

podczas badania. Aparat umożliwia zaprogramowanie objętości 

i szybkości podawania kontrastu.  
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Rysunek 22. Strzykawka automatyczna Stellant produkcji MEDRAD. 

 

 Zestaw fantomów do wykonywania testów kontroli jakości. 

 

 Urządzenia – podpórki, do ułożenia i stabilizacji pacjenta na stole 

podczas badania.  

 

 Respirator 

 

 Gazy medyczne 

 

 Zestaw przeciwwstrząsowy 

 
 

1.14. Środki kontrastowe stosowane w TK 

Środki kontrastowe są to płynne substancje pochłaniające promieniowanie X 

w większym lub mniejszym stopniu niż otaczające tkanki.  

 

Środek kontrastowy w badaniach radiologicznych może zostać podany 

doustnie, dożylnie, dotętniczo lub doodbytniczo. W przypadku większości badań 

metodą tomografii komputerowej naczyń krwionośnych i narządów 

miąższowych niezbędne jest dożylne podanie środków kontrastowych. Środki 

kontrastowe najczęściej podaje się za pomocą strzykawki automatycznej, 

w kontrolowanym tempie zarówno przed, jak i w trakcie skanowania. 

 

Najszerzej stosowanym w tomografii komputerowej rodzajem kontrastów są 
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jodowe środki kontrastowe. Nazwa ta pochodzi od pierwiastka jod zawartego w 

składzie chemicznym tych kontrastów. 

 

Obecnie na rynku dostępne są trzy grupy takich środków kontrastowych:  

 Wysokoosmolalne środki kontrastowe ( HOCM – high-osmolar 

contrast media) – jonowe środki kontrastowe, obciążone większą 

częstotliwością występowania działań niepożądanych. 

 Niskoosmolalne środki kontrastowe ( LOCM – low-osmolar contrast 

media) – niejonowe środki kontrastowe, preferowane ze względu na 

swoją niską chemo- i osmotoksyczność oraz znacząco mniejszą częstość 

wywoływania działań niepożądanych niż HOCM. 

 Izoosmolalne środki kontrastowe ( IOCM – iso-osmolar contrast 

media) – niejonowe środki kontrastowe o osmolalności zbliżonej do 

parametrów krwi oraz o znacznie większej lepkości w porównaniu do 

środków niskoosmolalnych. 

Aktualnie powszechne jest stosowanie nowoczesnych, jodowych, 

niejonowych środków kontrastowych, cechujących się niskim ryzykiem 

wystąpienia działań niepożądanych.  

Nowoczesne środki kontrastowe do badań TK powinny odznaczać się dobrze 

zrównoważonymi właściwościami fizykochemicznymi, takimi jak odpowiednio 

dobrana osmolalność, lepkość i stężenie jodu. Wszystkie te czynniki 

wzajemnie na siebie oddziałują i składają się na całościową ocenę przydatności 

środka kontrastowego w konkretnym zastosowaniu. 

Niska osmolalność jest cechą odpowiedzialną za dobrą tolerancję środka 

kontrastowego.  

Niska lepkość umożliwia sprawne podanie kontrastu z odpowiednią 

prędkością, pozwalającą na uzyskanie wysokiej jakości obrazów.  

Wyższe stężenie jodu w środku kontrastowym pozwala na uzyskanie 

lepszych obrazów oraz redukcję objętości podawanego środka. 

Najkorzystniejsze dla pacjenta jest zastosowanie środka kontrastowego o 

najwyższym stężeniu jodu przy najniższej możliwej dla tego stężenia lepkości. 

Jodowe środki kontrastowe są uważane za jedne z lepiej tolerowanych 

preparatów stosowanych w diagnostyce radiologicznej, niemniej jednak mogą 

powodować działania niepożądane o różnym stopniu nasilenia ze strony różnych 

układów organizmu.  

Klasyfikacja powikłań po donaczyniowym podaniu środków kontrastowych 

do tomografii komputerowej dzieli je na 3 podstawowe typy: lekkie, 

umiarkowane i ciężkie. Większość z tych działań pojawia się najczęściej w 

ciągu pierwszych 20 minut po podaniu środka, jednak w rzadkich przypadkach 

obserwuje się również późne działania niepożądane występujące 24-48 godzin 

po wstrzyknięciu.  

 



1.14 Środki kontrastowe stosowane w TK 29 

 

 
Tabela 6. Klasyfikacja wczesnych działań niepożądanych po podaniu jodowych 

środków kontrastowych 

Lekkie działania 

niepożądane 

Umiarkowane działania 

niepożądane 

Ciężkie działania 

niepożądane  

Nudności 

Wymioty 

Pokrzywka 

Świąd skóry 

Chrypka 

Kaszel 

Kichanie 

Obfite pocenie się 

Uczucie ciepła 

Omdlenie 

Ciężkie wymioty 

Rozległa pokrzywka 

Obrzęk twarzy 

Obrzęk krtani 

Skurcz oskrzeli 

  

Drgawki 

Obrzęk płuc 

Wstrząs 

Zatrzymanie oddechu 

Zatrzymanie krążenia 

   

 
Tabela 7. Klasyfikacja opóźnionych działań niepożądanych po podaniu środków 

kontrastowych  

Reakcje skórne Reakcje ogólnoustrojowe   

Wysypka 

Świąd 

Obrzęk 

Bóle, zawroty głowy 

Nudności, biegunka 

Dreszcze, skurcze mięśni 

Objawy grypopodobne 

Opóźnione bóle rąk 

Inne reakcje 

 

Niskoosmolalne niejonowe środki kontrastowe są lepiej tolerowane przez 

pacjentów i znacznie rzadziej powodują ogólnoustrojowe działania niepożądane. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia wczesnych działań niepożądanych ma 

miejsce w 2-4% przypadków, a późnych w 4-30% przypadków. Zgodnie z 

badaniami, większość występujących objawów jest łagodna lub umiarkowana 

(3,1% przypadków) i tylko 0,4% przypadków stanowią objawy ciężkie. Częstość 

występowania bardzo późnych zagrażających życiu objawów ocenia się na 

0,1%. W większości przypadków leczenie nie jest konieczne, ponieważ objawy 

szybko ustępują same, lub wystarcza tylko leczenie objawowe. 

  

Ponad 99% podanej dożylnie dawki środka kontrastowego jest wydalane 

przez nerki. Półokres rozpadu u osób z prawidłową czynnością nerek wynosi ok. 

2 godzin, a ok. 98% środka jest wydzielane w ciągu pierwszych 24 godzin po 

podaniu. 

  

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Radiologii Urogenitalnej 

(ang. ESUR – European Society of Urogenital Radiology), w wyjątkowych 

okolicznościach, gdy badanie radiograficzne ma zasadnicze znaczenie dla 

postawienia diagnozy, można podać jodowe środki kontrastowe nawet kobiecie 

w ciąży. Oczywiście, decyduje o tym lekarz. Po podaniu środków jodowych 
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kobiecie w ciąży należy kontrolować czynność tarczycy u noworodka w 

pierwszym tygodniu życia. Matki karmiące piersią nie muszą  przerywać 

karmienia  w związku z podaniem jodowych środków kontrastowych. 

  

Na podstawie dostępnej wiedzy wyodrębniono stany chorobowe, w których 

donaczyniowe podanie środka kontrastowego wiąże się ze szczególnym 

ryzykiem powikłań. W razie konieczności wykonania badań, u takich pacjentów 

powinno się stosować niejonowe środki kontrastowe. Szczegółowe dane na ten 

temat dostępne są w rozdziale poświęconym przygotowaniom do badań 

tomografii komputerowej. 

  

Stosowanie środków kontrastowych może powodować wystąpienie ostrej 

pokontrastowej nefropatii (ang. CIN – Contrast Induced Nephropathy). 

Nefropatia po podaniu środków kontrastowych jest w Europie trzecią co do 

częstości przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek wymagającej 

hospitalizacji. Nefropatią pokontrastową nazywa się ostrą niewydolność nerek 

u osoby z prawidłową funkcją nerek przed zabiegiem diagnostycznym 

z użyciem środka kontrastowego bądź istotne pogorszenie funkcji nerek 

u chorych z uprzednio rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek. 

Czynniki ryzyka rozwoju CIN po podaniu środków kontrastowych są 

związane ze stanem zdrowia chorego poddanego procedurom z zastosowaniem 

kontrastu i z samą procedurą. 

  

Do pierwszej grupy czynników należą:  

 rozpoznana uprzednio niewydolność nerek  

 cukrzyca, a zwłaszcza nefropatia cukrzycowa 

 podeszły wiek 

 odwodnienie 

 hipotonia 

 zastoinowa niewydolność krążenia (zwłaszcza w III i IV klasie wg 

NYHA)  

 obniżenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca 

 ostry zawał mięśnia sercowego  

 wstrząs kardiogenny  

 szpiczak plazmocytowy 

 stan po przeszczepie nerki  

 hipoalbuminemia (<35 g/l) i niedokrwistość z obniżeniem hematokrytu 

(<39% u mężczyzn, <36% u kobiet). 

  

Do czynników ryzyka związanych z procedurą należą:  

 duża objętość podawanego środka kontrastowego 
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 dotętnicze podanie kontrastu 

 wysoka osmolalność środka kontrastowego 

 wielokrotne podanie kontrastu w ciągu 72 godzin. 

Za podstawę profilaktyki wystąpienia CIN uważa się odpowiednie 

nawodnienie chorego – podawanie płynów doustnie i dożylnie przed procedurą 

z zastosowaniem kontrastu oraz nawodnienie dożylne w trakcie / po 

zakończeniu procedury. Więcej informacji na temat doustnego nawodnienia 

dostępne jest w rozdziale poświęconym przygotowaniu pacjenta do badań w 

tomografii komputerowej. 

 

O konieczności dożylnego podania środka kontrastowego decyduje podczas 

badania lekarz radiolog. Badania szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i 

miednicy z zasady powinny być wykonywane z zastosowaniem dożylnego 

kontrastu. 

 

 

1.15. Zastosowanie TK w medycynie. Rodzaje badań i wskazania do ich 

wykonywania. 

 

Wskazania do wykonania badania TK w trybie natychmiastowym: 

 

• Podejrzenie krwawienia śródczaszkowego.  

• Podejrzenie kliniczne ropnia mózgu.  

• Uraz głowy i kręgosłupa.  

• Uraz wielonarządowy. 

 

Wskazania do wykonania badania TK w trybie planowym: 

 

Ze strony centralnego układu nerwowego: 

• Podejrzenie nowotworu pierwotnego lub wtórnego mózgowia.  

• Choroby przysadki mózgowej i oczodołu nie dające się wyjaśnić innymi 

badaniami.  

• Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego.  

• Zmiany naczyniopochodne w mózgowiu (krwiak, zawał).  

• Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego.  

• Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, w tym przepukliny krążków 

międzykręgowych.  

• Urazy rdzenia kręgowego.  

• Choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani.  

• Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.  

• Inne. 
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Ze strony klatki piersiowej, śródpiersia:  

• Choroby płuc: ropień, fibroza, sarkoidoza, histiocytoza X, azbestoza, 

zator tętnicy płucnej, urazy płuc, zawał płuc.  

• Zmiany w opłucnej i ścianie klatki piersiowej: nowotwory, zapalenia, 

uraz, przerzuty nowotworowe.  

• Choroby serca, osierdzia i dużych naczyń: kardiomiopatia, wady serca, 

guzy serca, płyn w osierdziu, zapalenie osierdzia, tętniaki aorty.  

• Nowotwory płuc i drzewa oskrzelowego.  

• Inne. 

 

Ze strony jamy brzusznej: 

• Nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, 

nerek, śledziony i przestrzeni zaotrzewnowej.  

• Zapalenie trzustki i wątroby.  

• Guzy i zapalenia żołądka, jelit i przełyku.  

• Urazy i zapalenie śledziony.  

• Zapalenia nerek, guzy, urazy, wodonercze, zwężenie tętnic nerkowych, 

wady nerek.  

• Patologia nadnerczy.  

• Inne. 

 

Ze strony miednicy małej:  

• Nowotwory narządów rodnych kobiety i gruczołu krokowego u 

mężczyzny.  

• Guzy: pęcherza moczowego, jelita grubego 

• Zmiany zapalne 

 

Ze strony układu kostno – stawowego:  

• Urazy, w szczególności gdy konwencjonalne badanie radiologiczne jest 

niejednoznaczne. 

• Guzy.  

 

O konieczności wykonania badania zawsze decyduje lekarz wystawiając 

skierowanie.  

 

 

1.16. Sposób przygotowania do badania TK 

 

Do badania pacjent zgłasza się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie 

należy przyjmować pokarmów stałych).  

Ważne jest nawodnienie przed i po badaniu. W tym celu należy wypić co 

najmniej 1 litr wody najpóźniej na 2 godziny przed badaniem oraz pić wodę po 

badaniu w możliwie dużej ilości. 
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W przypadku badania jamy brzusznej ważne jest przygotowanie pacjenta 

poprzez odpowiednie wypełnienie przewodu pokarmowego specjalnym 

środkiem kontrastowym. W tym celu przed rozpoczęciem badania (na ok. 40 

min. przed i tuż przed badaniem) pacjent musi wypić wodny roztwór środka 

kontrastowego. Aby wyeliminować powstanie zaburzeń obrazu spowodowanych 

ruchami jelit, w niektórych przypadkach wskazane jest wcześniejsze 

zastosowanie środków hamujących perystaltykę jelit (np. Buscopan, Glukagon). 

Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią. Małym dzieciom przed 

badaniem podaje się środki uspokajające.  

 

 

1.17. Przebieg badania TK 

 

Pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole 

(zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu (tzw. gantry). W 

czasie badania pacjent leży nieruchomo w specjalnym "tunelu", który tworzą: 

stół, obudowa i oprzyrządowanie. Jest instruowany o sposobie zachowania 

podczas samego badania (np. nabrać i zatrzymać powietrze, nie oddychać) w 

celu uzyskania najlepszej jakości zdjęć. W tym m.in. celu aparat TK 

wyposażony jest w tzw. intercom, czyli prosty sposób komunikacji głosowej 

pomiędzy pacjentem a lekarzem czy technikami.  

W celu ochrony pacjenta przed promieniowaniem jonizującym stosowane są 

specjalne fartuchy ochronne. 

Badanie trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Badanie nie jest 

bolesne.  

 

Wyniki wszystkich poprzedzających badań dodatkowych (USG, RTG, 

gastroskopia,) oraz wszystkie badania TK i ew. MR powinny być dostarczone 

przed wykonaniem tomografii komputerowej.  

 

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie 

 

Przed badaniem: 

  Rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości 

jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.  

  Wyniki wszystkich poprzedzających badań.  

  Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) . 

  Ciąża. 

 

W czasie badania: 

Podczas badania pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi. W 

czasie badanie pacjent powinien natychmiast zgłaszać: 

 Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w okolicy wkłucia dożylnego)  
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 Jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego 

(duszność, zawroty głowy, nudności).  

 

Jak należy zachowywać się po badaniu?  

Jeżeli zastosowano dożylnie środek kontrastowy pacjent pozostaje pod 

nadzorem przez ok. 20-30 minut, dopiero po tym czasie usuwane jest wkłucie 

dożylne a pacjent zwalniany do domu. Po badaniu z podaniem kontrastu pacjent 

powinien zwiększyć ilość wypijanych płynów. Poza tym nie ma innych 

specjalnych zaleceń.  

 

Możliwe powikłania po badaniu:  

Czasami mogą pojawić się powikłania po podaniu środka kontrastowego. 

Objawy takie jak: zaczerwienienie, obrzęk skóry, wysypka, nudności, wymioty, 

zawroty głowy, nagłe osłabienie powinny być niezwłocznie zgłoszone 

lekarzowi.  

 

1.17.1. Przeciwwskazania do wykonania badania TK 

Przed skierowaniem pacjenta na badanie TK lekarz musi rozważyć czy 

korzyści z badania przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi 

ze stosowanie promieniowania jonizującego i środków kontrastowych. 

 

Z uwagi na pochłonięcie względnie dużej dawki promieniowania 

rentgenowskiego, badanie nie powinno być nadużywane i powtarzane bez 

powodu.  

 

Nie powinno być wykonywane u kobiet będących w ciąży (zwłaszcza w 

pierwszym trymestrze). Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II 

połowie cyklu miesięcznego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia. 

 

Przeciwwskazania do podania środka cieniującego: 

• ciężka niewydolność nerek (GRF<30), 

• ciąża, 

• wystąpienie w przeszłości reakcji uczuleniowych na środki 

kontrastowe.  

 

 

1.18. Metody obróbki i prezentacji obrazów TK 

1.18.1. Ocena obrazów poprzecznych. 

 

Podstawowym obrazem diagnostycznym tomografii komputerowej jest 

przekrój poprzeczny. Lekarz radiolog przegląda badania obraz po obrazie i 
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korzystając ze swojej wiedzy dotyczącej anatomii i patologii człowieka ocenia 

poszczególne narządy badanej okolicy.  

 

Medyczne aparaty diagnostyczne generują obrazy w formacie DICOM. Na 

rynku istnieje wiele aplikacji służących do przeglądania i obróbki obrazów 

DICOM – zarówno oferowanych przez producentów sprzętu, np. Advanrage 

Windows (General Electric), Syngo Multimodality Workplace (Siemens), jak i 

programy niezależnych producentów oprogramowania, np. eFilm (Merge), 

Osirix (Pixmeo, open source), DicomWorks. 

 

Podstawowe funkcje oprogramowania: 

 Możliwość przeglądania obrazów DICOM 

 Różne ustawienia podziału obrazu (ilość obrazków na ekranie) 

 Możliwość porównywania (jednoczesnego wyświetlania) obrazów z 

różnych serii tego samego badania lub z badań archiwalnych. 

 Powiększanie / zmniejszanie i przesuwanie obrazu 

 Wyświetlanie linii referencyjnych oznaczających położenie obrazu w 

obrębie badanego obiektu 

 Wybór okna diagnostycznego: 

o Wartości predefiniowane 

o Możliwość ręcznej korekcji 

 Pomiary: 

o odległości,  

o kąta pomiędzy liniami prostymi, 

o gęstości – punktowo 

o gęstości w obrębie obszaru zainteresowania (ROI), z 

podaniem gęstości średniej, odchylenia standardowego, 

wartości minimalnej i maksymalnej 
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Rysunek 23. Przykładowe pomiary w badaniu jamy brzusznej: pomiar gęstości 

wątroby, wymiar śledziony, wskaźnik z opisem. 

 

1.18.2. Rekonstrukcja wielopłaszczyznowa 

 

Aparat TK generuje obrazy w płaszczyźnie poprzecznej (np. Rysunek 23). 

Obrazy w innych przekrojach (strzałkowy, czołowy, skośny) są przetwarzane z 

poprzecznych obrazów źródłowych poprzez wyodrębnienie ze zbioru danych 

objętościowych grupy voxeli leżących na jednej płaszczyźnie. Jak wspomniano 

wcześniej wielorzędowe aparaty TK pozwalają na uzyskanie izotropowej 

rozdzielczości obrazu we wszystkich płaszczyznach.   

 

W nomenklaturze anglojęzycznej wyraźnie rozróżnia się pojęcia: 

 image reconstruction  - rekonstrukcji obrazu czyli tworzenia obrazu 

z danych surowych z detektorów poprzez zastosowanie różnego 

rodzaju algorytmów rekonstrukcji  

 image reformation – czyli wtórnej obróbki danych z uzyskiwaniem 

przekrojów wielopłaszczyznowych (multiplanar reformation, MPR) 

lub trójwymiarowych (3D reformation).  

 

W polskiej nomenklaturze oba te pojęcia są najczęściej  nazywane 

„rekonstrukcją”. Część autorów (w tym autor niniejszego skryptu) optuje ze 

stosowaniem określenia „reformacja” zamiast „rekonstrukcja” w odniesieniu do 

uzyskiwania obrazów w przekrojach płaszczyznowych. Niezależnie od 

stosowanej nomenklatury należy rozumieć istotę odmienności obu pojęć. 

 

Szczególnym rodzajem reformacji płaszczyznowych są curved planar 

reformations (CPR) – reformacje po krzywej. Operator wyznacza krzywą 

przechodzącą przez wybraną strukturę (np. naczynie, oskrzele), oprogramowanie 

umożliwia wyznaczanie przekrojów po krzywych biegnących nieregularnie, w 
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różnych płaszczyznach.  

 

 
Rysunek 24. Obraz poprzeczny z zaznaczoną płaszczyzną strzałkową i czołową. 

 

 
Rysunek 25. Badanie TK jamy brzusznej. Reformacja (rekonstrukcja) 

płaszczyznowa w przekroju strzałkowym. 
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Rysunek 26. Badanie TK jamy brzusznej. Obraz w przekroju czołowym. 

 

 
Rysunek 27. TK klatki piersiowej. Reformacja (rekonstrukcja) w płaszczyźnie 

czołowej i strzałkowej). Siemens Syngo software. 
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Rysunek 28. Reformacja po krzywej przy znacznej skoliozie kręgosłupa. 

 

 
Rysunek 29. Koronarografia TK.  Rekonstrukcja po krzywej tętnicy wieńcowej. 

 

 

1.18.3. Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe o grubej warstwie. 

Projekcja MIP i MinIP. 

 

Rekonstrukcje płaszczyznowe opisane wcześniej mają zwykle grubość 

pojedynczego voxela. W celu poprawienia jakości obrazu (zmniejszenie) 

szumów wykorzystuje się rekonstrukcje wielopłaszczyznowe o grubej 
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warstwie. Można obrazowo określić to jako wycinanie różnej grubości plasterka 

z modelu objętościowego. W zależności od sposobu przekształcenia wartości 

osłabienia promieniowania poszczególnych voxeli z analizowanej grubej 

warstwy mogą być zliczane w kierunku patrzenia a następnie: 

 sumowane (projekcja sumy promieni) 

 uśredniane  

 wybierane najwyższe wartości (projekcja Maximum Intensity 

Projection – MIP) 

 wybierane najniższe wartości (projekcja Minimum Intensity 

Projection – MinIP) 

 

W technice MIP prezentowane są voxele o najwyższej wartości 

współczynnika osłabienia promieniowania. Projekcja to nadaje się do 

obrazowania struktur o gęstości wyższej od otoczenia – w szczególności naczyń. 

 
Rysunek 30. Ateriografia TK naczyń kończyn dolnych. Projekcja MIP. Widoczne 

zmienione miażdżycowa naczynia kończyn dolnych. Ubytki ciągłości naczyń oznaczają 

odcinkowe niedrożności. 

 

 

W technice MinIP prezentowane są voxele o najniższej wartości 

współczynnika osłabienia promieniowania. Projekcja ta nadaje się do 

obrazowania struktur o gęstości niższej od otoczenia, np. zawierających 

powietrze – oskrzela, jelita. 
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1.18.4. Odwzorowanie powierzchni obiektu (SSD). 

 

Rekonstrukcja shaded surface display SSD czyli odwzorowanie powierzchni 

cieniowanych polega na uzyskiwaniu trójwymiarowego obrazu powierzchni 

obiektu. Wybór obiektu zainteresowania z całego trójwymiarowego zbioru 

danych (segmentacja) dokonywany jest poprzez określenie progu gęstości, np. 

powyżej 120 j.H. dla struktur kostnych, powyżej 150 j.H. dla zakontrastowanych 

naczyń. Możliwe jest też ręczne zaznaczanie i „wycinanie” obiektów 

zainteresowania lub półautomatyczna segmentacja struktur o zbliżonej gęstości. 

Trójwymiarowy obraz powierzchni obiektu powstaje przez oświetlanie 

wirtualnym źródłem światła. Rekonstrukcja SSD nie daje informacji o 

szczegółach struktury wewnętrznej obiektu – trójwymiarowo uwidocznione są 

tylko jego powierzchnie zewnętrzne. Podwyższanie wartości progowej 

zmniejsza ilość voxeli wykorzystanych do rekonstrukcji, zmniejsza objętość 

obiektu i redukuje szumy. Odwrotnie obniżanie wartości progowej zwiększa 

szumy, powoduje pojawienie się wolnych, niezwiązanych z obiektem voxeli.  

 

 

 
Rysunek 31. Złamanie z rozfragmentowaniem kręgu L1 (złamanie wybuchowe). 

Reformacja trójwymiarowa SSD w programie Osirix. 
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Rysunek 32. TK miednicy. Rekonstrukcja SSD. 

 

 

1.18.5. Rekonstrukcja objętościowa (Volume rendering). 

 

W technice tej do wybranych zakresów densyjności (współczynnika 

osłabienia promieniowania rentgenowskiego) można przyporządkować kolor i 

jego nasycenie oraz współczynnik zacieniowania (przezroczystości). 

Użytkownik dokonuje zwykle wyboru z predefiniowanych programów. 

Przykładowo dla oceny naczyń tętniczych jamy brzusznej (Rysunek 33) 

zastosowano program przypisujący tkance tłuszczowej i narządom miąższowym 

jamy brzusznej współczynnik zacieniowania = 0, kości i naczynia ulegające 

wzmocnieniu kontrastowemu kodowane są odpowiednimi kolorami o wysokim 

współczynniku zacieniowania (nieprzezroczyste).  

Metoda pozwala na szybkie uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych i 

efektowną wizualizację różnych narządów. Szczególne znaczenie ma 

obrazowanie wzajemnego położenia różnych badanych struktur, np. 

przestrzennego stosunku guza i otaczających go naczyń lub przemieszczenia 

złamanych struktur kostnych. 

Należy jednak podkreślić, że podstawowe znaczenie dla postawienia 

diagnozy przez lekarza radiologa mają podstawowe osiowe obrazy a 

rekonstrukcje przestrzenne mają rolę pomocniczą w procesie analizy badania. 
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Rysunek 33. Aorta brzuszna. Volume rendering. 

 

 

 
Rysunek 34. Badanie stopy z uwidocznieniem struktur więzadłowych. Zdjęcie z 

konsoli firmy Siemens syngo program Dual Energy Musculoskeletal. 

 

1.18.6. Wirtualna kolonoskopia  

 

Badanie przeprowadzane jest po wypełnieniu pętli jelita grubego 

powietrzem, po uprzednim zastosowaniu środków przeczyszczających oraz 

wypełnienia jelita powietrzem. Wykonuje się skanowanie w dwóch pozycjach – 
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na plecach i na brzuchu.  

 
Rysunek 35. Oprogramowanie do analizy kolonoskopii Syngo (Siemens). 

 

 
Rysunek 36. Przekrój jelita. Oprogramowanie umożliwia wirtualne przecięcie i 

rozciągnięcie ścian jelita. Widoczne haustracje ścian. 
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Rysunek 37. Widok wirtualnej kolonoskopii ukazujący wnętrze jelita z płynną 

zawartością. 
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1.18.7. Półautomatyczna ocena zmian miażdżycowych w naczyniach 

 

Oprogramowanie współczesnych konsoli diagnostycznych dysponuje 

możliwościami segmentowania zakontraktowanych naczyń oraz ilościowej, 

półautomatycznej oceny stopnia zwężenia 

 

 
Rysunek 38. Program do oceny stopnia zwężenia naczynia. 
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Rysunek 39. Endonawigacja wewnątrz naczynia tętniczego. Białe struktury to 

uwapnione blaszki miażdżycowe. 

 

 

 
Rysunek 40. Przebieg trasy nawigacji w naczyniu wieńcowym (punkty). 
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1.18.8. Ocena perfuzji mózgowej 

 

Badanie polega na dynamicznym skanowaniu wybranego zakresu mózgowia 

i ocenie napływu, wysycenia i wypłukiwania środka kontrastowego. W 

zależności od klasy aparatu możemy objąć badaniem część mózgowia (wtedy 

wybieramy okolicę jąder podkorowych) lub cały mózg (w przypadku aparatów 

wielorzędowych).  Metoda pozwala na uwidocznienie ognisk niedokrwiennych 

we wczesnej fazie - już kilka – kilkanaście minut po zamknięciu dopływu krwi. 

Ponadto można ocenić obszar półcienia (penumbry), w którym na skutek 

obniżenia przepływu występuje ryzyko zawału.  

 

Mierzalne parametry oceniane w perfuzji TK: 

 

 objętośc krwi mózgowej (CBV, cerebral blood volume), czyli 

objętośc łozyska naczyniowego mózgu – wyrażna w ml/100g tkanek 

mózgu 

 przepływ krwi mózgowej (CBF, cerebral blood flow), czyli objętość 

krwi przepływająca przez dany obszar mózgowia. 

 średni czas przejścia (MTT, mean transit time) krwi przez łożysko 

naczyniowe mózgu 

 czas osiągnięcia amplitudy (TTP, time to peak), czyli czas 

osiągnięcia maksymalnego wysyccnia. 

 

Do analizy danych z badania perfuzji służy oprogramowanie umożliwiające 

pomiary w/w parametrów oraz ich wizualizację w postaci barwnych map. 
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Rysunek 41. Mapa perfuzji mózgowej. Widoczne obniżenie CBF świadczące o 

udarze prawej półkuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ROZDZIAŁ 2 

REZONANS MAGNETYCZNY  

2.1. Rys historyczny. 

Zjawisko fizyczne rezonansu magnetycznego zostało opisane w latach 

czterdziestych XX wieku niezależnie przez Felixa Blocha i Edwarda Mills 

Purcella, którzy w roku 1952 zostali za to odkrycie uhonorowani nagrodą Nobla 

z fizyki. Przez wiele lat rezonans magnetyczny był używany do badań nad 

strukturą substancji chemicznych. Zastosowanie rezonansu w medycynie 

zawdzięczamy pracom Paula C. Lauterbura, chemika ze stanowego uniwersytetu 

w Stony Brook (New York, USA) oraz Petera Mansfielda, fizyka z Uniwersytetu 

w Nottingham (Wielka Brytania). Uczeni ci zostali uhonorowani Nagrodą Nobla 

z zakresu Medycyny i Fizjologii w roku 2003.  

 

Pierwszeństwo zastosowania rezonansu w medycynie jest wśród 

naukowców przedmiotem sporu. Kontrowersje wokół przyznania nagrody 

wywołał Raymond Vahan Damadian, który w roku 1971 opublikował w 

periodyku Science pracę „Tumor Detection by Nuclear Magnetic Resonance" i 

bywa uważany za twórcę pierwszego aparatu MR. Z kolei Władysław Iwanow 

fizyk pracujący w ZSRR już w latach 60 publikował artykuły dotyczące 

obrazowania ciała ludzkiego za pomocą metody rezonansu magnetycznego. 

 

 
Rysunek 42. Aparat Damadiana. 

 

Pierwsze instalacje kliniczne na świecie miały miejsce na początku lat 80-

tych XX wieku, natomiast pierwszy aparat MR w Polsce został uruchomiony w 

roku 1991. 
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2.2. Uzyskiwanie obrazu MR 

Poniżej omówiono w skrócie podstawowe zasady powstawania obrazu w 

rezonansie magnetycznym. Pełen opis zjawisk fizycznych i stosowanego aparatu 

matematycznego przekracza zakres niniejszego skryptu i jest dostępny w 

cytowanych źródłach. 

 

Podstawowe etapy powstawania obrazu MR 

A. pacjent umieszczany jest w silnym polu magnetycznym, 

B. następuje emisja fali radiowej, która zostaje pochłonięta przez obiekt 

badany, 

C. obiekt badany staje się źródłem fali radiowej, wyemitowana fala jest 

rejestrowana przez cewki odbiorcze aparatu, 

D. zarejestrowany sygnał służy do rekonstrukcji obrazu. 

 

Ad. A 

Zjawisko rezonansu magnetycznego dotyczy jąder o nieparzystej liczbie 

nukleonów, posiadających niezerowy spin. W organizmie ludzkim najbardziej 

powszechnym atomem spełniającym ten warunek jest wodór i to jego jądra 

(czyli protony) odgrywają podstawową rolę w otrzymywaniu obrazów MR. W 

jednorodnym polu magnetycznym następuje częściowe uporządkowanie wzdłuż 

linii sił zewnętrznego pola magnetycznego z nadwyżką w kierunku równoległym 

(częściowe uporządkowanie oznacza nadwyżkę rzędu 7 protonów na 10
7
).  

 

Protony wykonują wokół linii sił pola ruch precesyjny. 

 
Rysunek 43. Ruch precesyjny jądra wodoru. 
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Częstotliwość ruchu precesyjnego (precesji) zależy od indukcji zewnętrznego 

pola magnetycznego i określa go równanie Larmora: ωo =  γBo, gdzie: ωo – 

częstotliwość precesji, γ - współczynnik żyromagnetyczny, Bo – indukcja 

zewnętrznego pola magnetycznego wyrażona w Teslach. W dalszych 

rozważaniach omawiany będzie wypadkowy wektor magnetyzacji zwrócony 

zgodnie z przebiegiem linii sił zewnętrznego pola magnetycznego.  

 

Współczesne aparaty MR do zastosowań medycznych wyposażone są w 

magnesy o indukcji od 0,2 do 3T. Dla porównania siła pola magnetycznego 

Ziemi wynosi od 3 do 7 x 10
-5

 T a magnesów stosowanych w zabawkach 0,01T. 

Wysoka indukcja pola magnetycznego w pracowni MR narzuca zasady 

bezpieczeństwa – zabronione jest wnoszenie ruchomych przedmiotów 

metalowych, które mogłyby zostać przemieszczone do gantry aparatu i 

spowodować zarówno uraz pacjenta jak i uszkodzenia aparatury. 

 

 

 
Rysunek 44. Wózek wyrwany z rąk pacjenta i unieruchomiony w gantry aparatu MR 

przez pole magnetyczne urządzenia. 

 

Ad. B  

Fala radiowa wyemitowana przez aparat  będzie pochłonięta przez protony 

tylko wtedy gdy jej częstotliwość będzie zgodna z częstotliwością precesji, którą 

możemy obliczyć ze wzoru Larmora. Przekazanie energii wystąpi na zasadzie 

rezonansu fal o identycznych częstotliwościach (stąd nazwa metody „rezonans 

magnetyczny”). Wartość częstotliwości Larmora dla pola o indukcji 1T wynosi 

42MHz, leży w zakresie częstotliwości radiowych, stąd impulsy wzbudzające 

nazywany impulsami RF (radio frequency).  

Wysłanie impulsu RF o częstotliwości rezonansowej spowodowałoby 
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wzbudzenie całego badanego obiektu. Dla ograniczenia objętości próbki i 

precyzyjnego określenia badanej części obiektu stosowane są cewki 

gradientowe. Cewki wytwarzają gradient pola magnetycznego co oznacza 

zmianę w przestrzeni indukcji pola magnetycznego i co za tym idzie zmianę 

częstotliwości rezonansowej Larmora dla poszczególnych warstw badanego 

obiektu. W związku z tym za pomocą trzech zestawów cewek gradientowych 

(ustawionych w prostopadłych osiach x, y, z) można dokonać precyzyjnego 

wyboru obszaru w obrębie którego wystąpi rezonans z impulsem RF o zadanej 

częstotliwości. Parametry określające jakość cewek gradientowych to: 

 maksymalna amplituda (mierzona w mT/m). Wysoka amplituda 

maksymalna poprawia zdolność rozdzielczą, umożliwia stosowanie 

szybkich technik akwizycji, aparaty wysokiej klasy osiągają wielkość 

tego parametru do 33mT/m, 

 szybkość narastania amplitudy (mierzona w mT/m/ms). Prędkość 

narastania decyduje o szybkości uzyskania gradientu, jest 

kluczowym parametrem przy stosowaniu superszybkich sekwencji, 

stosowane wartości wahają się w granicach 15 do 200 mT/m/ms, 

 liniowość pola gradientowego – zwykle zachowana w środkowych  

2/3 pola gradientowego. 

  

Pochłonięcie energii przez obiekt oznacza przejście części protonów z 

położenia równoległego do antyrównoległego (przeciwnego do kierunku sił 

zewnętrznego pola). Wypadkowy wektor magnetyzacji odchyla się od 

początkowego położenia, czyli maleje jego składowa równoległa a wzrasta 

składowa prostopadła. Jednocześnie następuje synchronizacja fazy precesji 

poszczególnych jąder.   

 

Ad. C  

Proces powrotu protonów do stanu wyjściowego nazywa się relaksacją, 

składa się jednocześnie z: 

 relaksacji podłużnej czyli odrostu składowej podłużnej 

wypadkowego wektora magnetyzacji wywołanego powrotem 

protonów z położenia antyrównoległego do równoległego. Szybkość 

relaksacji podłużnej zależy od oddziaływania protonów z 

otoczeniem, nazywana jest też dlatego relaksacją spin-siatka. Czas 

powrotu magnetyzacji podłużnej do 63% wartości wyjściowej 

oznaczany jest T1.   

 relaksacji poprzecznej czyli utraty synchronizacji precesji 

protonów. Czas spadku relaksacji poprzecznej do 37% wartości 

wyjściowej oznaczany jest jako T2. Czas T2 zależy od siły 

oddziaływań międzyspinowych, dlatego relaksacja poprzeczna 

nazywana jest też relaksacją spin-spin. 
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Ad. D 

Sygnały RF nadawane i odbierane są przez cewki częstotliwości radiowej. 

Cewki te mogą być wbudowane w obudowę (gantry) aparatu – cewka ogólna 

(body) lub stanowić tzw. cewki lokalne – dostosowane do badanego narządu, 

np.: głowa, kręgosłup, staw kolanowy, barkowy. Możliwe są układy pomiarowe, 

w których zarówno nadawanie jak i odbiór odbywa się za pomocą cewki 

ogólnej, alternatywnie funkcje te może pełnić cewka lokalna. Najczęściej cewką 

nadawczą jest cewka ogólna (body) a odbiorczą cewka lokalna. Stosowanie 

cewek lokalnych dostosowanych do kształtu i położonych blisko badanych 

części ciała zwiększa stosunek sygnału do szumu. 

 

 
Rysunek 45. Cewka do badania głowy. 

 
 

 
Rysunek 46. Cewka do badania jamy brzusznej. 
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Rysunek 47. Cewka do badania kręgosłupa. 

 

 

 
Rysunek 48. Cewka do badania stawu barkowego. 
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Rysunek 49. Cewka do badania piersi. 

  

 

2.3. Przestrzeń k 

Przestrzeń k (k space) to dwuwymiarowa macierz wypełniona danymi o 

zebranym sygnale echa. W przestrzeni k gromadzone są sygnały kodowane 

według częstotliwości (wzdłuż osi X) i fazy (wzdłuż osi Y). Przetworzenie 

przestrzeni k za pomocą transformaty Fouriera pozwala na uzyskanie obrazu 

diagnostycznego odzwierciedlającego natężenie sygnału w danej lokalizacji. 

 

 

2.4. Rodzaje i techniki akwizycji sygnału MR 

 

Sygnały RF emitowane przez cewki nadawcze aparatu. Selektywne 

wzbudzanie protonów uzyskuje się dzięki stosowaniu opisanych wyżej cewek 

gradientowych. Są dwie metody lokalizacji obszaru badania: 

 

Akwizycja dwuwymiarowa. Wybór położenia warstwy uzyskuje się za 

pomocą gradientu Gz działającego wzdłuż osi długiej gantry (slice selecting 

gradient), który podczas akwizycji pozostaje stały. Pobudzeniu ulega 

pojedyncza warstwa badanego obiektu. 

Podczas akwizycji włączany jest na krótko gradient Gy – fazowy, 

przygotowawczy (phase encoding gradient) – dostosowuje częstotliwość 

precesji do położenia w osi Y, po jego zaniku wartość częstotliwości precesji 

wraca do wartości poprzedniej, pozostaje jednak zróżnicowanie fazy precesji 

wzdłuż osi Y.   

Następnie przy odbiorze sygnału włączany jest gradient Gx (odczytowy – 

readout) różnicujący częstotliwość precesji jąder w obrębie warstwy. 
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Widmo odbieranego sygnału zawiera w związku z powyższym informację o 

położeniu źródła względem osi X (niesioną przez częstotliwość sygnału) oraz w 

osi Y (zakodowaną w fazie sygnału).    

 

Akwizycja trójwymiarowa. Stały gradient Gz zastępowany jest przez 

gradient zmienny. Pobudzeniu ulega jednocześnie pewna objętość badanego 

obiektu. Sygnał odbierany zawiera informacje dotyczące położenia źródła we 

wszystkich trzech osiach – X, Y, Z. Badana objętość dzielona jest na wąskie 

partycje, z których rekonstruowane są obrazy. Metoda akwizycji 

trójwymiarowej umożliwia uzyskanie wąskich warstw (poniżej 1mm).   

 

 

2.4.1. Sekwencja echa spinowego 

 

Sekwencja echa spinowego składa się z następujących po sobie impulsów 

FR, których natężenie i czas trwania są tak dobrane aby uzyskać odchylenie kąta 

wektora magnetyzacji o  90° i 180°. 

 

Impuls 90° - impuls powodujący powstanie magnetyzacji poprzecznej i 

częściowy zanik magnetyzacji poprzecznej. Innymi słowy powoduje nachylenie 

wektora magnetyzacji do płaszczyzny XY i zmniejszenie składowej Z. Po 

ustaniu impulsu pojawia się sygnał FID (Free Induction Decay) – sygnał 

swobodnego zaniku indukcji. Jego częstotliwość jest równa częstotliwości  

precesji (częstotliwość Larmora), natężenie jest proporcjonalne do gęstości 

protonów, a zanikanie wynika z utraty zgodności faz precesji protonów.  

 

Kolejny impuls RF - impuls 180° odwraca kierunek precesji i tym samym 

odwraca proces prowadzący do utraty zgodności fazy. Po jego zastosowaniu 

następuje przywrócenie zgodności fazy precesji i emisja sygnału echa. Impuls 

180° przypada dokładnie na połowę czasu pomiędzy impulsem 90° a 

uzyskaniem echa – co wynika z faktu, że uzyskanie ponownej zgodności 

fazowej trwa dokładnie tyle ile uprzednio trwało rozfazowanie. 

 

TE – czas echa (time to echo) to czas pomiędzy impulsem 90° a rejestracją 

(pomiarem) sygnału echa.  

TR – czas repetycji (repetition time) to odstęp pomiędzy impulsami 90°. 
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2.4.2. Rodzaje obrazów MR 

 
Tabela 8. Wpływ TR i TE na rodzaj uzyskanego obrazu 

obraz TR TE 

gęstości protonowej 

(PD) 

długi 

(do 2000ms) 

krótki 

(15 - 30ms) 

T2 
długi 

(do 2000ms) 

długi 

(100 - 150ms) 

T1 
krótki 

(ok. 400 – 500ms) 

krótki 

(15 - 25ms) 
 

  

Obrazy T2-zależne – przy długich TR natężenie sygnału nie zależy od T1 

(relaksacji podłużnej), ponieważ chwila pomiaru jest na tyle późno po impulsie 

90°, że nastąpił już pełen odrost relaksacji podłużnej i sygnał zależy tylko od 

relaksacji spin-siatka.  

W obrazach T2 istota biała mózgu jest ciemniejsza niż istota szara, płyn 

mózgowo-rdzeniowy – jasny.  

 

Obrazy T1-zależne – przy skracaniu TR do wartości porównywalnych z 

czasem T1 wektor magnetyzacji podłużnej bierze większy udział w tworzeniu 

sygnału (nie występuje pełen odrost sygnału). Im krótszy jest czas T1 badanej 

tkanki (czyli im szybciej odrasta magnetyzacja podłużna) tym silniejszy sygnał 

jest rejestrowany.   

Obrazy T1 najlepiej oddające wizualnie strukturę anatomiczną mózgu, gdzie 

istota biała jest ukazywana w jasnych kolorach, zaś istota szara w ciemnych, 

płyn mózgowo-rdzeniowy, ropień i guz na ciemno.  

 

Obrazy PD-zależne (gęstości protonowej) – podobnie jak w obrazach T2 

długi czas repetycji zapewnia niezależności od czasu T1, skrócenie czasu TE 

(wczesna rejestracja sygnału) powoduje rejestracje sygnału zależnego od 

gęstości protonów w badanej próbce. 

W obrazach PD istota biała jest ciemniejsza niż istota szara mózgu, płyn 

mózgowo-rdzeniowy ma sygnał zbliżony do istoty szarej.  
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Rysunek 50. MR głowy, obraz T2 – zależny. 1 -istota szara, 2 - istota biała, 3 - płyn 

mózgowo-rdzeniowy. 

 

 
Rysunek 51. MR głowy, obraz T1 - zależny. 1 -istota szara, 2 - istota biała, 3 - płyn 

mózgowo-rdzeniowy. 
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Rysunek 52. MR głowy, obraz PD - zależny. 1 -istota szara, 2 - istota biała, 3 - płyn 

mózgowo-rdzeniowy. 

 

2.4.3. Sekwencja szybkiego echa spinowego (fast spin echo). 

 

W tej technice po pojedynczym impulsie 90° następuje seria impulsów 180°, 

skraca to znacznie czas badania, pozwala na akwizycję większej ilości danych 

(matryca większej rozdzielczości). Echa uzyskane po kolejnych impulsach 180° 

mają coraz mniejszą amplitudę i dlatego sekwencje szybkiego echa spinowego 

wymagają silnych cewek gradientowych i wysokiej jednorodności pola. Liczbę 

uzyskanych użytecznych ech nazywa się ETL (echo train length) lub TF (turbo 

factor). 

Nowoczesne systemy pozwalają na zastosowanie nawet ponad 250 impulsów 

180° i w związku z tym cała przestrzeń k może być wypełniona po zastosowaniu 

pojedynczego impulsu 90° - taką sekwencję nazywamy single shot - FSE 

(SSFSE). Te superszybkie techniki echa spinowego stosowane są w badaniach 

narządów ruchomych, np. w badaniach jamy brzusznej, serca. Ich mankamentem 

jest słabszy stosunek sygnału do szumu oraz mniejsza rozdzielczość 

przestrzenna.  

 

2.4.4. Sekwencje inwersyjne  

 

Techniki inwersji to techniki stosujące dodatkowy (inwersyjny) impuls 180° 

przed impulsem 90°. Czas pomiędzy impulsem inwersyjnym a impulsem 90° 

nazywamy czasem inwersji (TI, inversion time). Dobór czasu TI pozwala na 
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zmianę kontrastu obrazu. Inwersja może być stosowana łącznie z technikami 

echa spinowego, szybkiego echa spinowego i echa gradientowego. 

 

Krótkie czasy inwersji powodują wygaszenie sygnału ze struktur o krótkim 

T1, np. dla wygaszenia tłuszczu w sekwencji STIR (Short Tau Inversion 

Recovery) stosuje się TI=140ms.  

Sekwencja przebiega w następujący sposób:  

 impuls 180° powoduje odwrócenie wektora magnetyzacji podłużnej, 

 po czym następuje relaksacja – z szybkością zależną od właściwości 

danej tkanki, 

 po czasie TI=140ms relaksacja protonów tkanki tłuszczowej jest na 

takim etapie, w którym przeważa składowa porzeczna magnetyzacji 

(jak po przyłożeniu impulsu 90°), 

 zastosowanie w tym momencie kolejnego sygnału 90° sprawi, że 

magnetyzacja protonów tkanki tłuszczowej ponownie odwróci się,  

 w ten sposób protony tłuszczu nie wezmą udziału w tworzeniu 

sygnału podczas pomiaru w czasie TE. 

 

Sekwencja STIR może być stosowana zarówno w obrazach T1 jak i T2. W 

przypadku obrazów T2 metoda ta jest szczególnie użyteczna, w tych obrazach 

zarówno tłuszcz jak i woda mają wysoki sygnał i w związku z tym wytłumienie 

tłuszczu pozwala na czułe wykrywanie obszarów obrzęku (zwiększonej 

zawartości wody) np. w obrębie tkanki mięśniowej lub kościach. 

STIR ma niższą rozdzielczość przestrzenną jednak ten mankament 

rekompensuje wysoka czułość wykrywania zmian obrzękowych. 

 

 
Rysunek 53. MR kolana. Sekwencja STIR. Rozległe "jasne" obszary obrzęku tkanek 

miękkich - stan po urazie. 
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Długie czasy TI  stosuje się dla supresji sygnału ze struktur o długim T1 – np. 

woda. W sekwencji FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) zastosowanie 

TI=2000ms pozwala na wyeliminowanie w badaniu mózgowia sygnału z płynu 

mózgowo-rdzeniowego z obrazów T2-zależnych. Obrazowanie w tej sekwencji 

znajduje zastosowanie w wykrywaniu obrzęku mózgowia oraz chorób 

demielinizacyjnych i niedokrwiennych. 

     

 
Rysunek 54. Badanie MR głowy. Sekwencja FLAIR. 1 - istota szara, 2 - istota biała, 

3 - płyn mózgowo-rdzeniowy, 4 – ogniska demielinizacyjne. 

 

 

Pośrednie czasy inwersji (kilkaset ms) stosowane są w badaniach mózgowia 

dla uzyskania dużego kontrastu pomiędzy istotą szarą i białą. Ułatwia to ocenę 

zaburzeń rozwoju kory mózgowej oraz poszukiwanie nieprawidłowo położonej 

(ekotopowej) istoty szarej. 

 

2.4.5. Sekwencje echa gradientowego 

 

W tej technice nie występuje impuls 180°, zamiast tego w celu wywołania 

echa stosowany jest gradient Gx odwrócony o 180°. Ponadto pierwszy impuls 

RF odchyla wektor magnetyzacji o kąt mniejszy niż 90° (flip angle), co skutkuje 

szybszym powrotem magnetyzacji podłużnej. W efekcie można stosować 

krótsze czasy repetycji (TR) i echa (TE), co pozwala na skrócenie czasu 
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akwizycji. 

Dla małych kątów <30° zmiany składowej podłużnej wektora magnetyzacji 

są niewielkie i natężenie sygnału zależy niemal wyłącznie od czasu T2 tkanek. 

Dla kątów większych >60° dominuje zależność od czasu T1.  

 

Sekwencje echa gradientowego w porównaniu do echa spinowego 

charakteryzuje: 

 krótszy czas trwania sekwencji, 

 lepszy stosunek sygnału do szumu 

 są bardziej wrażliwe na artefakty podatności magnetycznej – 

występują większe zniekształcenia obrazu wokół metalicznych ciał 

obcych, z drugiej strony ta właściwość wykorzystywana jest do 

lepszego wykrywania drobnych zwapnień i złogów produktów 

przemiany hemoglobiny (zmiany pokrwotoczne), 

 płynąca krew ma wysoki sygnał, co zostało wykorzystane w 

technikach angio-MR 

 inny kontrast tkankowy T2 oznaczany T2* - zależy w części od 

lokalnych niejednorodności pola magnetycznego 

 

2.4.6. Sekwencja saturacji tłuszczu  

 

Częstotliwość rezonansowa (Larmora) protonów tłuszczu jest niższa od 

częstotliwości rezonansowej protonów wody. Sekwencja FATSAT (saturacji 

tłuszczu) używa dodatkowego wąskopasmowego impulsu RF, wzbudzającego 

jedynie protony tłuszczu, po którym następuje normalna sekwencja obrazowa 

pozbawiona już sygnału z tkanki tłuszczowej.  

 

Sekwencja FATSAT znajduje podobne zastosowania jak inwersyjne 

tłumienie tłuszczu (STIR), zapewnia jednak większą rozdzielczość przestrzenną. 

Pewną niedogodnością jest jednak konieczność zapewnienia wysokiej 

jednorodności pola – obrazowany obszar musi być w centrum pola (na obwodzie 

nie ma pełnej saturacji) Sekwencja FATSAT jest też bardziej wrażliwa na 

artefakty podatności magnetycznej – brak saturacji wokół metalicznych ciał 

obcych, np. wokół śrub ortopedycznych.  

 

2.4.7. Sekwencje kontrastu transferu magnetyzacji 

 

W tkankach ciała protony mogą występować w dwóch grupach: 

 protony wolne, np. w cząsteczkach wody (posiadają długi czas T1, 

centrum pasma rezonansowego = 46,6 MHz/T, długi czas T2 i małą 

szerokość pasma spektralnego)  
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 protony związane, dołączone do wielkich cząsteczek białek. 

(posiadają długi czas T1, centrum pasma rezonansowego <> 46,6 

MHz/T, krótki czas T2 i dużą szerokość pasma spektralnego).  

  

Sekwencje transferu kontrastu magnetyzacji (MTC, magnetisation contrast 

transfer) używają impulsu presaturacji tłumiącego sygnał z protonów 

związanych. Czyli na uzyskanych obrazach tkanki zawierające dużą ilość 

wielkich cząsteczek białkowych (chrząstka, mięsnie, tkanka nerwowa) będą 

miały niższy sygnał niż woda, tłuszcz czy krew (te tkanki gdzie przeważają 

protony wolne). Technika MTC poprawia kontrast w obrazowaniu stawów oraz 

w badaniu mózgowia po podaniu środka kontrastowego (uwypukla struktury 

ulegające wzmocnieniu). 

 

 

2.4.8. Angiografia MR 

 

Techniki pozwalające na uwidacznianie naczyń krwionośnych (angiografia 

MR) bez konieczności dożylnego podawania środka kontrastowego 

wykorzystują różnice właściwości poruszającej się krwi i nieruchomych tkanek 

miękkich. 

 

Angiografia czasu przelotu (TOF – time of flight angiography) 

wykorzystuje efekt napływu inflow effect. W pierwszej fazie badania danej 

warstwy następuje silne wytłumienie sygnału wszystkich tkanek. Rejestracja 

sygnału echa następuje po pewnym czasie, w którym do badanej warstwy 

zdążyła napłynąć krew nie poddana uprzednio saturacji. 

Jakość obrazu TOF ogranicza: 

 przebieg naczynia wzdłuż badanej warstwy – krew w naczyniu 

otrzymuje impuls saturacji i oddaje mniej sygnału 

 krew płynąca powoli ulega saturacji i nie jest widoczna. 

 

Angiografia kontrastu fazowego (PCA – phase contrast angiography). 

Podstawą metody jest wykorzystanie zmiany przesunięcia fazy spinów pod 

wpływem działania gradientów magnetycznych. Wielkość przesunięcia jest 

proporcjonalna do czasu działania gradientu. Czas działania gradientu jest 

dłuższy dla tkanek stacjonarnych niż dla przepływającej krwi.  Aparat wykonuje 

dwa pomiary:  

 z zastosowaniem dodatkowego gradientu przesuwającego fazy 

precesji spinów, 

 po wyłączeniu dodatkowego gradientu w taki sposób żeby cofnąć 

przesunięcie faz – spiny stacjonarne wracają do wartości jak w 

pomiarze pierwszym, spiny napływających ruchomych protonów 

krwi mają inną fazę. 



66 2. Rezonans Magnetyczny  

Obraz powstaje w wyniku subtrakcji obu pomiarów. 

 

 
Rysunek 55. Angiografia 3DTOF tętnic mózgowych. Volume Rendering. Obraz 

prawidłowy. 

 

 

 
Rysunek 56. Angiografia 2DTOF układu żylnego mózgowia. Projekcja MIP. 
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2.5. Spektroskopia MR 

Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo pozwala na uzyskiwanie i 

analizę widm NMR badanych obszarów organizmu. W stanie prawidłowym 

tkanki charakteryzują się stałym widmem co wynika z równowagi panującej 

pomiędzy procesami metabolicznymi. Źródłem najsilniejszych sygnałów 

rezonansowych są kreatyna (Cr) łącznie z fosfokreatyna (PCr), cholina (Cho) 

oraz N- acetyloasparaginian (NAA). W widmie określa się piki 

charakterystyczne dla ściśle określonych wartości (ppm) ich chemicznych 

przesunięć (czyli różnic częstotliwości rezonansowych Larmora). 

 

Najważniejsze badane metabolity to: 

 Kreatyna (Cr) tworzy wspólny pik z fosfokreatyną będący 

wyznacznikiem metabolizmu mózgu.  

 Cholina (Cho) i związki ją zawierające są wyznacznikiem 

produktów rozpadu mieliny, budującej osłonki wypustek komórek 

nerwowych. 

 Acetyloasparaginian (NAA),   uważany jest za wskaźnik funkcji 

neuronów (w widmie pik 2,02 ppm).  

 Inozytol (INS), znajduje się wyłącznie w astrocytach  

 Lipidy podwyższone w procesach związanych z destrukcją mieliny i 

ogniskami martwicy 

 Mleczany - marker ogniskowego niedokrwienia i niedotlenienia 

 

 

 
Rysunek 57. Spektroskopia MR. Podwyższony pik choliny. 
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Rysunek 58. Spektroskopia MR guza piersi. Podwyższony pik choliny. 

 

 

2.6. Obrazowanie dyfuzyjne 

 

Dyfuzja jest to proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub 

energii w danym ośrodku, wynikający z chaotycznych ruchów i zderzeń 

cząsteczek. Obrazowanie dyfuzyjne MR (DWI, diffusion-weighted imaging) 

mierzy dyfuzję molekuł wody w tkance.  

 

Szczególne zastosowanie metoda znajduje we wczesnej  diagnostyce udarów 

niedokrwiennych mózgu. W przebiegu udaru niedokrwiennego dochodzi do 

zamknięcia naczynia krwionośnego, a co za tym idzie zmniejszenia lub braku 

ukrwienia komórek nerwowych. Komórki pozbawione dostaw tlenu reagują 

zatrzymaniem (zwolnieniem) czynności metabolicznych, w szczególności 

zostaje upośledzony transport przez błony komórkowe co powoduje 

ograniczenie (restrykcję) dyfuzji i jest mierzalne w badaniu DWI. Badanie 

pozwala na wykrycie ogniska niedokrwiennego już w pierwszych minutach 

(godzinach) od wystąpienia co pozwala na szybkie wdrożenie leczenia. Dla 

porównania konwencjonalne techniki MR wykrywają udar niedokrwienny po 

kilkunastu godzinach a tomografia komputerowa po co najmniej 24 godzinach 

od wystąpienia objawów (czyli od momentu okluzji naczynia). 
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Obrazowanie tensora dyfuzji – traktografia MR 

 

Dyfuzja cząsteczek wody może zachodzić w sposób izotropowy (gdy żaden 

kierunek nie jest uprzywilejowany) lub  anizotropowy (gdy następuje 

ograniczenie ruchu w niektórych kierunkach). W komórce nerwowej ze względu 

na ograniczenia wynikające z jej budowy (obecność błon komórkowych, 

osłonek) dyfuzja ma charakter anizotropowy a uprzywilejowanym kierunkiem 

jest długa oś wypustki nerwowej (aksonu).  

Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI, diffusion tensor imaging) pozwala na 

wizualizację uprzywilejowanych kierunków dyfuzji a co za tym idzie przebiegu 

włókien nerwowych. Badanie to ma istotne zastosowanie dla oceny ciągłości 

przebiegu włókien nerwowych np. dla oceny stopnia pourazowego uszkodzenia 

rdzenia. DTI odgrywa też rolę w neurochirurgii guzów mózgu – pozwala na 

ocenę naciekania nowotworu na ważne dla funkcjonowania drogi nerwowe i 

planowanie operacji tak aby ograniczyć do minimum uszkodzenie zdrowych 

części mózgowia. 

 

 

 
Rysunek 59. Badanie tesora dyfuzji - traktografia pokazuje przebieg dróg 

nerwowych w mózgowiu. Materiał firmy Siemens. 
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Rysunek 60. Traktografia MR. Obraz dróg nerwowych nałożony na trójwymiarowy 

obraz mózgoczaszki. Planowanie operacji. Materiał firmy Siemens. 
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2.7.  Nomenklatura sekwencji różnych producentów sprzętu. 

 

Tabela 3. Nomenklatura sekwencji różnych producentów sprzętu. 

Sekwencja GE Philips Siemens Toshiba 

Echo spinowe SE SE SE SE 

Fast (turbo) spin 

echo (szybkie echo 

spinowe) 

FSE TSE TSE FSE 

Fast (turbo) spin 

echo with 90 flip-

back pulse  

FRFSE (Fast 

recovery FSE) 
DRIVE RESTORE FASE 

Single Shot 

Technique 

(ultraszybkie echo 

spinowe) 

SSFSE 
Single 

Shot TSE 
HASTE FASE 

Gradient Echo GRE FFE GRE 
Field 

Echo 

Coherent Gradient 

Echo 

(szybkie – 

koherentne echo 

gradientowe) 

GRASS, FGR FFE FISP 
Field 

Echo 

Incoherent 

Gradient Echo 
FSPGR T1 FFE - 

Field 

Echo 

Steady State Free 

Precession 
SSFP T2 FFE PSIF - 

Balanced sequence FIESTA 
Balanced 

FFE 
TrueFISP 

True 

SSFP 

Ultrafast Gradient 

Echo Sequence 

Fast GRE, Fast 

SPG, VIBRANT, 

FAME, LAVA 

TFE TurboFLASH Fast FE 

Ultrafast Gradient 

Echo 3D 

3D FGRE, 3D 

Fast SPGR 
3D TFE MPRAGE - 
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Gradient and Spin 

Echo 
GRASE - TGSE 

Hybrid 

EPI 

Inversion recovery IR 
IR, IR-

TSE 
IR, TIR IR 

Short Tau 

Inversion 

Recovery 

STIR STIR STIR STIR 

True Inversion 

Recovery 
T1 FLAIR Real IR True IR - 

Long Tau 

Inversion 

Recovery 

FLAIR FLAIR Dark Fluid - 

Echo Planar 

Imaging 
EPI EPI EPI EPI 

Phase Contrast 

Sequence 
PCA PCA PCA  

Parallel Imaging 

Technique 
ASSET SENSE iPAT RAPID 

Saturacja sygnału 

z tkanki 

tłuszczowej 

FATSAT SPIR FATSAT FATSAT 
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2.8. Budowa aparatu MR. 

 

Podstawowe elementy konstrukcyjne aparatu MR: 

 

 magnes o silnym stałym polu magnetycznym  

 niskopolowy tj. < 0,5T 

 średniopolowy tj. 0,5 do 1,0T 

 wysokopolowy tj. > 1,0T 

 

Ze względu na konstrukcję możemy wyróżnić magnesy stałe (należą do 

grupy niskopolowych) oraz elektromagnesy, wśród których można rozróżnić 

oporowe i nadprzewodzące. Najbardziej rozpowszechnione w systemach 

medycznych są wysokopolowe magnesy nadprzewodzące o indukcji pola 1,5T, 

rzadko (ze względu na cenę) stosowane są magnesy 3T. W systemach 

eksperymentalnych badane są urządzenia o indukcji nawet 11T. 

W systemach otwartych, niskopolowych stosowane są magnesy stałe o 

indukcji 0,2 do 0,6T. 

Indukcja magnesu ma wpływ na stosunek sygnału do szumu (SNR), który 

rośnie proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z indukcji.   

Ważnym parametrem świadczącym o jakości pola jest jego jednorodność – 

przyjmuje się, że odchylenie częstotliwości rezonansowej w obrębie pola 

badania nie powinno być większe niż 130Hz od częstotliwości centralnej. 

Innym istotnym parametrem magnesu jest jego upływność, czyli 

niestabilność w czasie. Zjawisko to nie dotyczy magnesów nadprzewodzących. 

 

 cewki emitujące i odbierające fale radiowe  

 

 cewki gradientowe – wytwarzają gradient pola pozwalający na 

wybieranie badanej warstwy 

 

 system komputerowy do rekonstrukcji obrazu. 

 

 

Systemy z magnesami nadprzewodzącymi zbudowane w postaci wąskiego 

tunelu wokół którego umieszczony jest magnes oraz system cewek 

gradientowych i nadawczo-odbiorczych. Nadprzewodnikiem jest najczęściej 

spiek niobu i tytanu, który swoje właściwości nadprzewodzące uzyskuje w 

temperaturze ciekłego helu tj. 4,2 K. Zwykle w magnesie znajduje się około 

1700 litrów ciekłego helu. Prąd płynący przez nadprzewodnik osiąga natężenie 

setek (!) amperów.  

Ważnym elementem magnesów nadprzewodzących są systemy chłodzenia 

zapewniające utrzymanie nadprzewodnika w temperaturze ciekłego helu. 

Systemy muszą być też zaopatrzone w układy bezpieczeństwa zapewniające w 
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przypadku wzrostu temperatury (a co za tym idzie ciśnienia) odprowadzenie 

helu na zewnątrz przez specjalny układ rur (quench) co zapobiega 

niekontrolowanemu wzrostowi ciśnienia i wybuchowi. 

 

 
Rysunek 61. Aparat MR MAGNETOM Avanto 1,5T firmy Siemens. 

 

 

Systemy otwarte oparte na magnesach stałych lub elektromagnesach 

zbudowane są z dużych jarzm na których umieszczony jest magnes 

(elektromagnes). Wytwarzają stosunkowo niewielkie pole magnetyczne (do 

0,5T), ich wadą jest też bardzo duża masa – do 100 ton. Zaletą są stosunkowo 

duże wymiary przestrzeni dla pacjenta co zapewnia dobry dostęp w przypadku 

wykonywania zabiegów pod kontrolą MR oraz (co ważne!) pozwala na badanie 

pacjentów z klaustrofobią.  

 

 

 
Rysunek 62. System otwarty firmy General Electric Ovation 0,35T. 
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Aparaty MR standardu Stand-Up 

 

Jednym z typów otwartych systemów MR są urządzenia standardu Stand-Up. 

System rezonansu magnetycznego standardu Stand-Up poza dotychczasową - 

leżącą pozycją pacjenta, umożliwia diagnostykę w każdej wybranej pozycji 

m.in.: na stojąco, siedząc, w zgięciu, obrocie oraz w pozycji Trendelenburga. 

Pacjent może wybrać taką pozycję, która sprawia mu ból a przez to umożliwia 

uwidocznienie tych elementów anatomicznych, które w klasycznej pozycji na 

plecach nie uwidaczniają się. Dotyczy to zwłaszcza diagnostyki niestabilności 

kręgosłupa lędźwiowego, przepukliny kręgosłupowej oraz stanu stawów, bioder, 

kolan kostek i barków. 

 

 
Rysunek 63. Aparat MR typu stand-up firmy FONAR. 

 

 

2.9. Zastosowanie MR w medycynie. Rodzaje badań i wskazania do 

ich wykonywania. 

 

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych 

całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie. Szczególnie dobre efekty przynosi 

ocena ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) oraz układu 

kostno stawowego. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń organizmu  

(tzw. angiografia rezonansu magnetycznego).  
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WSKAZANIA 

 

Metoda rezonansu magnetycznego jest stosowane w diagnostyce:  

  

 centralnego układu nerwowego:  

o wady rozwojowe OUN (ośrodkowego układu nerwowego) 

o zmiany nowotworowe i guzy mózgu, rdzenia kręgowego i 

kanału kręgowego 

o choroby demielinizacyjne (np. diagnostyka stwardnienia 

rozsianego – SM) 

o diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia 

kręgowego (udarowych), zwłaszcza we wczesnym okresie 

(pierwszej doby), kiedy zmiany te nie uwidaczniają się w 

tomografii komputerowej 

o choroby zwyrodnieniowe i degeneracyjne (np. w choroba 

Alzheimera) 

o schorzenia zapalne OUN: wirusowe, bakteryjne, grzybicze i 

pasożytnicze 

o anomalie i wady naczyń mózgowych – tętniaki, malformacje 

naczyniowe - (angio-MR) 

o diagnostyka obrazowa przysadki mózgowej 

o obrazowanie oczodołów i struktur wewnątrzoczodołowych  

 

 kręgosłupa 

 Uwidocznienie wszystkich głównych elementów kręgosłupa, w tym 

trzonów i łuków kręgów, krążków międzykręgowych oraz zawartości 

kanału kręgowego (worka oponowego, rdzenia, korzeni nerwowych).  

 Jedyna metoda pozwalająca na bezpośrednie uwidocznienie i ocenę 

struktury rdzenia kręgowego – badanie z wyboru w przypadku 

podejrzenia patologii rdzenia 

 Metoda z wyboru przy kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego 

z powodu zmian zwyrodnieniowych (tzw. dyskopatii) oraz w 

monitorowaniu i ocenie skuteczności leczenia operacyjnego.  

 Szczegółowe wskazania: 

o Choroba zwyrodnieniowa 

o Urazy 

o Nowotwory 

o Zakażenia 

o Odmiany i wady rozwojowe 

o Malformacje naczyniowe 

o Zmiany demielinizacyjne, naczyniopochodne rdzenia 

kręgowego 

o Patologie szpiku kostnego 
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 układu mięśniowo-szkieletowego (układ ruchu, stawy) 

o doskonała metoda badania stawów - umożliwia ocenę 

wszystkich elementów stawu: więzadeł i ścięgien, łąkotek 

stawów kolanowych, obrąbka stawowego w stawie 

ramiennym, chrząstki stawowej, struktur kostnych, mięśni, 

obecności płynu w jamie stawowej. 

o Szczególne wskazania do badania: 

o zmiany pourazowe,  

o zmiany zapalne. 

o ocena zaawansowania zmian nowotworowych  (stopnia 

złośliwości guza oraz określenie rozległości nacieku), 

 

 jamy brzusznej, miednicy, 

o Weryfikacja niejednoznacznego obrazu w tomografii 

komputerowej 

o gdy wykonanie badania tomograficznego jest niewskazane, 

np. alergia na środki kontrastowe lub u pacjentów, którzy 

otrzymali duże dawki promieniowania jonizującego. 

o rozsiane, ogniskowe zmiany w wątrobie i innych narządach 

miąższowych procesy rozrostowe pierwotne i wtórne  

o nerka po transplantacji  

o kamica dróg żółciowych 

o zmiany ogniskowe nadnerczy  

o guzy jelita grubego (esicy, odbytnicy) 

o inne procesy zapalne i nowotworowe miednicy małej 

 

 badania naczyniowe z trójwymiarowym opracowaniem obrazu, 

 

o Bez konieczności podawania środka kontrastowego.  

o Diagnostyka tętniaków oraz malformacji tętniczo-żylnych.  

o Wysoka czułość angiografii MR - polecana jako badania 

przesiewowe w diagnostyce wad naczyń mózgowych. 

 

 sutków (mammografia MR), 

 

o Badanie z wyboru w screeningu pacjentek nosicielek genu 

BRCA1, BRCA2  

o Badanie przedoperacyjne dla wykluczenia 

wieloogniskowego procesu npl  

o Przerzut bez ogniska pierwotnego 

o Różnicowanie pomiędzy blizną popromienną a rakiem 

o Ocena po operacjach oszczędzających 

o Ocena po wszczepianiu implantów  
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PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA MR: 

Bezwzględne: 

o rozrusznik serca  

o neurostymulator 

 

Należy zauważyć, że od niedawna dostępne są rozruszniki serca odporne 

na działanie pola magnetycznego. Pierwszy stymulator, który nie 

uniemożliwia wykonania badania MR wszczepiono w Polsce w październiku 

2010 roku.  

 

Względne: 

o Nie zaleca się wykonywania badania MR u kobiet w I trymestrze ciąży. 

o Niektóre wszczepy, implanty oraz ciała obce w organizmie badanego 

również mogą uniemożliwiać wykonanie badania MR. 

 

Dlatego też w przypadku pacjentów z:  

o klipsami naczyniowymi, filtrem żyły głównej, sztuczną zastawką. W 

przypadku wszczepienia stentów badanie przeciwwskazane do 6 tygodni  

od zabiegu, 

o portem naczyniowym lub zastawką neurochirurgiczną, 

o protezą oczną, ciałem obcym w gałce ocznej (np. opiłkiem metalu), 

soczewkami kontaktowymi, 

o spiralą antykoncepcyjną i wkładką wewnątrzmaciczną,  

o spiralą embolizującą,  

o pompą insulinową lub innym urządzeniem podającym leki,  

o wewnętrznym aparatem słuchowym, plastyką kosteczek słuchowych lub 

wszczepem ślimaka,  

o metalowymi odłamkami, szwami lub wszczepami (śruby, płytki, 

gwoździe, endoprotezy),  

o protezami i klamrami zębowymi z elementami metalowymi,  

o klamrami stymulującymi wzrost kości,  

o innych metalowymi elementami w ciele, 

o makijażem trwałym, tatuażem, 

 

konieczna jest konsultacja z personelem pracowni MR. 

  

Względnym przeciwwskazaniem jest także klaustrofobia (lęk przed małymi, 

ciasnymi  pomieszczeniami). Konieczne może wówczas być podanie leków 

uspokajających. 

 

 W  przypadku obecności sztucznej zastawki serca, klipsów naczyniowych, 
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oraz metalicznych implantów ortopedycznych: sztucznych stawów, drutów, śrub 

i stabilizatorów wymagane jest dostarczenie do pracowni MR pełnej 

dokumentacji dotyczącej leczenia operacyjnego, z określeniem typu 

zastosowanego implantu i daty jego produkcji, oraz materiału z jakiego został 

wykonany.  

Bezpieczeństwo wykonania badania można również sprawdzić na stronie 

internetowej www.mrisafety.com. 

 

2.10. Środki kontrastowe stosowane w badaniach MR 

Wykonanie niektórych rodzajów badań metodą rezonansu magnetycznego 

wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Obecnie najpowszechniej 

stosowane są kontrasty oparte na gadolinie – pierwiastku wykazującym 

właściwości paramagnetyczne. Środki zawierające gadolin zostały wprowadzone 

do praktyki klinicznej po raz pierwszy w 1988 r. i od tamtej pory badania z ich 

zastosowaniem wykonano u ponad 200 milionów pacjentów na świecie.  

Mechanizm działania środka kontrastowego podawanego pacjentowi podczas 

badania MR polega na gromadzeniu się go w badanej tkance w celu 

wzmocnienia lub osłabienia odbieranego sygnału. Umożliwia to uzyskanie 

obrazów o różnym kontraście w zależności od rodzaju badanej tkanki oraz 

bardziej szczegółowe uwidocznienie nieprawidłowości. 

Środki kontrastowe stosowane w MR mogą powodować występowanie 

działań niepożądanych.  Działania niepożądane związane ze stosowaniem tych 

środków występują rzadko, są zwykle łagodne i krótkotrwałe
3
 (w rzadkich 

przypadkach mogą wystąpić późne reakcje uczuleniowe). Należą do nich:  

 nudności  

 pokrzywka 

 zaburzenia smaku 

 ból i uczucie zimna w miejscu podania 

 bardzo rzadko - reakcje anafilaktyczne
1
 

 również - ból głowy i uczucie gorąca (1-2% pacjentów). 

W każdym konkretnym przypadku należy natychmiast poinformować 

personel medyczny pracowni o wystąpieniu jakichkolwiek objawów 

nietolerancji środka kontrastowego. 

Zwiększone prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych po 

podaniu kontrastu może wystąpić u pacjentów ze skłonnościami alergicznymi 

oraz pacjentów z udokumentowaną wcześniejszą reakcją na podanie 

gadolinowego środka kontrastowego.
2
 Ponadto, w piśmiennictwie zalecana jest 

ostrożność przy podawaniu środków kontrastowych pacjentom ze schorzeniami 

nerek. Na przykład, Brytyjski Urząd ds. Leków i Produktów Leczniczych - 

MHRA przed badaniem MR z kontrastem zaleca wykonanie badania poziomu 

kreatyniny w surowicy u każdego chorego.
1
 Badania te dają obraz wydolności 

http://www.mrisafety.com/
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nerek pacjenta. Zaobserwowano również wyższą częstotliwość występowania 

działań niepożądanych w związku z podaniem gadolinowych środków 

kontrastowych w przypadku pacjentów, u których poprzednio wystąpiły reakcje 

na jodowe środki kontrastowe stosowane w tomografii komputerowej. 

Nowym działaniem niepożądanym jest rozpoznana po raz pierwszy w 1997 r. 

i opisana w 2000 r. choroba – Nerkowe włóknienie układowe (ang. NSF - 

Nephrogenic Systemic Fibrosis), charakteryzująca się postępującym 

włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych: wątroby, serca, płuc, przepony i 

mięśni. Powiązanie NSF u chorych z przewlekłą chorobą nerek z zastosowaniem 

gadolinowych środków kontrastowych opisano po raz pierwszy w 2006 roku.  

Ponieważ większość opisanych do tej pory potwierdzonych przypadków NSF 

wystąpiła po badaniach z zastosowaniem preparatów z grupy środków 

kontrastowych o liniowej budowie cząsteczki, uważa się, że jednym z 

czynników sprawczych tego schorzenia może być uwalniany z tych środków 

kontrastowych gadolin, który odkłada się w tkankach. W przypadku grupy 

środków kontrastowych o pierścieniowej budowie cząsteczki in vivo istnieje 

znacznie mniejsze prawdopodobieństwo uwalniania gadolinu. 

Ryzyko wystąpienia NSF wzrasta proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia 

nerek (niezależnie od przyczyny) i wielkości dawki gadolinu.  

 Do innych czynników ryzyka wystąpienia NSF zalicza się: 

 Zaburzenia krzepnięcia i zakrzepica żył głębokich,  

 Wielkość dawki gadolinowego środka kontrastowego i częstość 

podania, 

 Niedawno przebyte zabiegi operacyjne (szczególnie naczyniowe),  

 Stosowanie dużych dawek erytropoetyny,  

 Podwyższone stężenie żelaza w surowicy,  

 Stan zapalny, 

 Wtórna nadczynność przytarczyc,  

 Niedoczynność tarczycy, 

 Obecność przeciwciał antykardiolipinowych. 

Środki kontrastowe do badań MR nie wchodzą w interakcje z innymi lekami 

i w większości przypadków są szybko wydalane przez nerki w postaci 

niezmienionej. 

W ostatnim czasie w badaniach MR znajdują zastosowanie również środki 

kontrastowe specyficzne do badania różnych narządów (np. wątroby).  

 

 



 

ROZDZIAŁ 3 

PODSTAWY ANATOMII W OBRAZACH TK I MR  

3.1. Anatomia głowy w tomografii komputerowej 

 
Rysunek 64. Przebieg warstw skanowania w zakresie podstawy czaszki. 

 

 
Rysunek 65. Przebieg warstw skanowania w zakresie mózgoczaszki. 
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Rysunek 66. Podstawa czaszki w oknie kostnym (1). 

 

1. przegroda nosa 

2. zatoka szczękowa 

3. kość jarzmowa 

4. dół podskroniowy 

5. otwór wielki kości potylicznej 

6. komórki powietrzne wyrostka sutkowatego kości skroniowej 

7. przewód słuchowy zewnętrzny 

8. głowa żuchwy, staw skroniowo-żuchwowy 

9. gałka oczna  

10. kość nosowa 
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Rysunek 67. Podstawa czaszki w oknie kostnym (2). 

 

1. gałka oczna 

2. zatoka klinowa 

3. przewód słuchowy zewnętrzny 

4. tylny dół czaszki 

5. kość potyliczna 

6. piramida kości skroniowej 

7. jama bębenkowa (kosteczki słuchowe) 

8 środkowy dół czaszki 

9. komórki sitowe 
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Rysunek 68. Podstawa czaszki w oknie kostnym (3). 

 

1. środkowy dół czaszki 

2. jama bębenkowa (kosteczki słuchowe) 

3. komórki powietrzne piramidy kości skroniowej 

4. guzowatość wewnętrzna kości potylicznej 

5. tylny dół czaszki 

6. łuska kości skroniowej 

7. przewód słuchowy wewnętrzny 

8. zatoka klinowa 
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Rysunek 69. Mózgoczaszka (okno miękkotankowe 100/35). 

 

1. gałka oczna 

2. nerw wzrokowy 

3. płat skroniowy 

4. półkula móżdżku 

5. komora IV 

6. most (pień mózgu) 

7. łuska kości skroniowej 



86 3. Podstawy anatomii w obrazach TK i MR  

 
Rysunek 70. Mózgoczaszka (2). 

 

1. jądro soczewkowate 

2. szczelina boczna mózgu 

3. komora III 

4. zbiornik blaszki czworaczej 

5. płat potyliczny 

6. trójkąt komory bocznej 

7. wyspa 

8. róg czołowy (przedni) komory bocznej 

9. płat czołowy  
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Rysunek 71. Mózgoczaszka (3). 

 

1. róg czołowy komory bocznej 

2. wyspa 

3. torebka wewnętrzna 

4. zwapnienie w szyszynce 

5. płat potyliczny 

6. wzgórze 

7. jądro soczewkowate 

8. głowa jądra ogoniastego 

9. płat czołowy 
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Rysunek 72. Mózgoczaszka (4). 

 

1. płat czołowy 

2. komora boczna (trzon) 

3. splot naczyniówkowy komory bocznej (zwapnienie) 

4. płat potyliczny 

5. sierp mózgu (tylny odcinek) 

6. istota biała półkuli mózgu (wieniec promienisty) 

7. sierp mózgu (odcinek przedni) – w szczelinie pośrodkowej mózgu 
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Rysunek 73. Mózgoczaszka (5). 

 

1. płat czołowy 

2. centrum semiovale (istota biała półkuli) 

3. płat potyliczny 

4. zatoka strzałkowa górna 

5. bruzda korowa (wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym) 

6. istota biała (płat ciemieniowy) 

7. istota szara (kora mózgu) 

8. sierp mózgu 
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3.2. Anatomia mózgowia w obrazach MR – przekroje czołowe i 

strzałkowe 

 
Rysunek 74. MR głowy przekrój w płaszczyźnie czołowej na wysokości płatów 

czołowych. 

  

1. sierp mózgu (przedni odcinek) 

2. istota biała płata czołowego 

3. ciało modzelowate 

4. róg przedni (czołowy) komory bocznej 

5. skrzyżowanie wzrokowe 

6. przysadka 

7. zatoka klinowa 

8. płat skroniowy 

9. mięsień żwacz 

10. przegroda przezroczysta 
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Rysunek 75. MR głowy. Przekrój czołowy na poziomie komory III. 

 

1. sierp mózgu 

2. kora płata ciemieniowego 

3. ciało modzelowate 

4. komora boczna 

5. komora III 

6. szczelina boczna mózgu 

7. płat skroniowy 

8. hipokamp 

9. róg skroniowy komory bocznej 

10. wyspa 

11. przegroda przezroczysta 
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Rysunek 76. MR głowy. Przekrój czołowy na poziomie płata potylicznego. 

  

1. kość ciemieniowa 

2. sierp mózgu 

3. płat ciemieniowy 

4. komora boczna (trójkąt komory) 

5. lewa półkul móżdżku 

6. zatoka poprzeczna 

7. namiot móżdżku 

8. płat skroniowy 
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Rysunek 77. MR głowy. Przekrój strzałkowy w linii pośrodkowej. 

  

1. zakręty płata ciemieniowego 

2. ciało modzelowate 

3. blaszka pokrywy 

4. płat potyliczny 

5. pień mózgu (most) 

6. komora IV 

7. robak móżdżku 

8. rdzeń przedłużony 

9. trzon kręgu obrotowego 

10. żuchwa 

11. język 

12. łuk  kręgu szczytowego 

 

13. małżowina nosowa dolna 

14. zatoka klinowa 

15. komórki sitowe 

16. zatoka czołowa 

17. przysadka 

18. skrzyżowanie wzrokowe 

19. komora III 
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3.3. Anatomia zatok przynosowych i twarzoczaszki w obrazach TK  

 
Rysunek 78. Badanie TK zatok/twarzoczaszki w przekrojach czołowych. 

Planowanie linii skanowania. 
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Rysunek 79. TK zatok (1). 

 

1. kość klinowa (skrzydło większe). 

2. zatoka klinowa 

3. nozdrza tylne 

4. jama ustna (język) 

5. ząb w obrębie wyrostka zębodołowego żuchwy 

6. wyrostek skrzydłowaty kości klinowej. 

7. kanał nerwu wzrokowego 

 

 



96 3. Podstawy anatomii w obrazach TK i MR  

 
Rysunek 80. TK zatok (2). 

 

1. blaszka sitowa kości sitowej 

2. komórki sitowe 

3. nerw wzrokowy (w obrębie oczodołu) 

4. ściana boczna oczodołu 

5. przegroda nosa (blaszka pionowa kości sitowej) 

6. małżowina nosowa środkowa 

7. małżowina nosowa dolna 

8. podniebienie kostne 

9. żuchwa (wyrostek zębodołowy) 

10. ząb w szczęce 

11. zatoka szczękowa 

12. mięśnie gałki ocznej: m. prosty dolny 

13. mięśnie gałki ocznej: m. prosty boczny 

14. mięśnie gałki ocznej: m. prosty górny 

15. mięśnie gałki ocznej: m. prosty przyśrodkowy 
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Rysunek 81. TK zatok (3). 

 

1. kość czołowa 

2. grzebień koguci kości sitowej 

3. gałka oczna 

4. małżowina nosowa środkowa 

5. zatoka szczękowa 

6. małżowina nosowa dolna 

7. zatoka czołowa 
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3.4. Anatomia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w obrazach TK  

 
Rysunek 82. Przekrój strzałkowy kręgosłupa L-S. Reformacja płaszczyznowa (1). 

  

1. planowanie  warstw rekonstrukcji w zakresie przestrzeni międzykręgowej 

2. trzon kręgu (L1) 

3. przestrzeń międzykręgowa (L1/L2) 

4. wyrostki kolczyste trzonów 

5. kanał kręgowy  

6. kość krzyżowa 
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Rysunek 83. Przekrój strzałkowy kręgosłupa L-S. Reformacja płaszczyznowa (2). 

  

1. nasada łuku kręgu 

2. otwory międzykręgowe 

3. wyrostek stawowy dolny 

4. staw międzykręgowy (L3/L4) 

5. wyrostek stawowy górny 

6. staw międzykręgowy (L4/L5) 

7. kość krzyżowa 

8. przestrzenie międzykręgowe 

9. trzon kręgu L2 
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Rysunek 84. Przekrój poprzeczny na poziomie stawów międzykręgowych. 

Rekonstrukcja płaszczyznowa w algorytmie kostnym. 

 

1. trzon kręgu 

2. kanał kręgowy 

3. nasada łuku kręgu 

4. wyrostek poprzeczny 

5. wyrostek stawowy górny 

6. wyrostek stawowy dolny 

7. więzadła żółte 

8. tkanka tłuszczowa nadoponowa 

9. staw międzykręgowy 
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Rysunek 85. Kręgosłup LS. Przekrój osiowy na poziomie trzonu kręgu. 

rekonstrukcja w algorytmie miękkotkankowym. 

 

1. trzon kręgu 

2. mięsień lędźwiowy 

3. korzeń nerwowy w otworze międzykręgowym 

4. mięśnie grzbietu 

5. łuk kręgu 

6. wyrostek kolczysty 

7. kanał kręgowy / worek oponowy 
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Rysunek 86. Kręgosłup LS. Przekrój osiowy na poziomie  krążka 

międzykręgowego. 

 

1. krążek międzykręgowy – jądro miażdżyste (część centralna) 

2. krążek międzykręgowy – pierścień włóknisty (część obwodowa) 

3. otwór międzykręgowy 

4. worek oponowy 

5. nadoponowa tkanka tłuszczowa kanału kręgowego 

6. wyrostek kolczysty 

7. więzadło żółte 

8. mięśnie grzbietu 

9. mięsień lędźwiowy 
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3.5. Anatomia klatki piersiowej obrazach TK. 

 

 
Rysunek 87. TK klatki piersiowej. Planowanie zakresu badania. 
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Rysunek 88. TK klatki piersiowej, okno płucne. 

 

 

1. oskrzele płatowe. 

2. oskrzele główne prawe 

3. podział tchawicy 

4. żyła płucna 

5. miąższ płucny 
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Rysunek 89. TK klatki piersiowej, okno śródpiersiowe, przekrój na poziomie łuku 

aorty. 

 

1. mostek 

2. łuk aorty 

3. tchawica 

4. płuco lewe 

5. łopatka lewa 

6. kręg piersiowy 

7. łopatka prawa 

8. żebra 

9. żyła główna górna 
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Rysunek 90. TK klatki piersiowej, okno śródpiersiowe, przekrój na poziomie pnia 

płucnego. 

 

1. aorta wstępująca 

2. pień tętnicy płucnej 

3. lewa tętnica płucna 

4. lewe oskrzele główne 

5. płuco lewe 

6. aorta zstępująca 

7. trzon kręgu 

8. łopatka 

9. żebra 

10. żyła główna górna 

11. mostek 
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Rysunek 91. TK klatki piersiowej, okno śródpiersiowe, przekrój na poziomie serca. 

 

1. mostek 

2. prawa komora serca 

3. lewy przedsionek serca 

4. wnęka płuca lewego (tętnica płucna) 

5. żebra 

6. płuco lewe 

7. aorta piersiowa 

8. przełyk 

9. płuco prawe 

10. prawy przedsionek 

11. lewa komora 
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3.6. Anatomia jamy brzusznej w obrazach TK. 

 
Rysunek 92. TK nadbrzusza. 

 

1. lewy płat wątroby 

2. żołądek 

3. śledziona 

4. nerka lewa 

5. aorta brzuszna 

6. trzon kręgu 

7. odnoga przepony 

8. prawy płat wątroby 

9. gałąź żyły wrotnej 

10. żebra 
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Rysunek 93. TK jamy brzusznej. 

 

1. lewy płat wątroby 

2. głowa trzustki 

3. żyła śledzionowa 

4. trzon trzustki 

5. powietrze w żołądku 

6. ogon trzustki 

7. śledziona 

8. nerka lewa 

9. aorta brzuszna 

10. żyła wrotna 

11. nerka prawa (część centralna) 
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Rysunek 94. TK jamy brzusznej. 

 

1. pęcherzyk żółciowy 

2. dwunastnica 

3. przednia ściana jamy brzusznej (mięsień prosty brzucha) 

4. pętle jelita cienkiego (czczego). 

5. śledziona 

6. piramida nerki 

7. kora nerki 

8. żyła nerkowa 

9. aorta brzuszna 

10. trzon kręgu 

11. mięsień lędźwiowy 

12. prawy płat wątroby 
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3.7. Anatomia stawu kolanowego  

 
Rysunek 95. MR kolana - planowanie warstw w płaszczyźnie strzałkowej. 

  

 
Rysunek 96. MR kolana - planowanie warstw poprzecznych. 
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Rysunek 97. MR kolana - planowanie przekrojów czołowych. 
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Rysunek 98. MR kolana, sekwencja PD+FATSAT, przekrój strzałkowy przez 

kłykcie boczne. 

 

1.mięsień dwugłowy uda              

2. kłykieć boczny kości udowej 

3. róg tylny łąkotki bocznej 

4. ścięgno m.  podkolanowego 

5. więzozrost piszczelowo-strzałkowy 

6. głowa strzałki 

7. mięsień płaszczkowaty 

8. przyczep więzadła rzepki  

                 do guzowatości piszczeli 

9. kłykieć boczny piszczeli 

10. więzadło rzepki 

 

11. róg przedni łąkotki boczne j 

12. ciało tłuszczowe Hoffy 

13. pokrywa chrzęstna kości udowej 

14. rzepka 

15. chrząstka rzepki 

16. ścięgno m. czworogłowego uda 

17 mięsień obszerny boczny 
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Rysunek 99. MR kolana, sekwencja T1, przekrój strzałkowy w linii pośrodkowej. 

 

1. tętnica podkolanowa 

2. więzadło krzyżowe tylne 

3. głowa boczna mięśnia brzuchatego łydki 

4. piszczel 

5. ciało tłuszczowe Hoffy 

6. więzadło krzyżowe przednie 

7. kość udowa 

8. mięsień czworogłowy uda 
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Rysunek 100. MR kolana, przekrój czołowy, obraz T1-zależny. 

 

1. mięsień obszerny przyśrodkowy 

2. więzadło krzyżowe tylne 

3. kłykieć przyśrodkowy kości udowej 

4. więzadło poboczne przyśrodkowe piszczelowe) 

5. łąkotka przyśrodkowa 

6. kłykieć przyśrodkowy piszczeli 

7. kłykieć boczny piszczeli 

8. łąkotka boczna 

9. pasmo biodrowo-piszczelowe 

10. kłykieć boczny kości udowej 

11. więzadło krzyżowe przednie 
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Rysunek 101. MR kolana przekrój poprzeczny na poziomie rzepki, obraz PD + 

FATSAT 

 

1. rzepka 

2. chrząstka rzepki 

3. troczki przyśrodkowe rzepki 

4. kłykieć przyśrodkowy kości udowej 

5. tętnica podkolanowa 

6. mięsień półbłoniasty 

7. głowa przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki 

8. głowa boczna  mięśnia brzuchatego łydki 

9. mięsień podeszwowy 

10. mięsień dwugłowy uda 

11. troczki boczne rzepki 

12. kłykieć boczny kości udowej 
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3.8. Anatomia stopy (stawu skokowego) w obrazach MR 

 
Rysunek 102. Planowanie badania stopy - ustawienie przekrojów strzałkowych. 

 

  
Rysunek 103. Planowanie badania stopy - ustawienie przekrojów czołowych. 
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Rysunek 104. Planowanie badania stopy - ustawienie przekrojów poprzecznych 
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Rysunek 105. Stopa, obraz T1–zależny, przekrój strzałkowy (1). 

  

1. kość piętowa 

2. mięśnie stopy (zgniacz palców)  

3. rozcięgno podeszwowe 

4. kość sześcienna 

5. głowa IV kości śródstopia 

6. głowa strzałki (kostka boczna) 
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Rysunek 106. Stopa, obraz T1–zależny, przekrój strzałkowy (2). 

  

1. mięsień zginacz długi palców 

2. kość piszczelowa 

3. staw skokowy górny 

4. staw skokowy dolny 

5. ścięgno Achillesa 

6. kość piętowa 

7. przyczep rozcięgna podeszwowego do guzowatości kości piętowej 

8. staw skokowo-sześcienny 

9. głowa III kości śródstopia 

10. kość sześcienna 

11. kość skokowa 

12. mięsień prostownik długi palców 
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Rysunek 107. Stopa, obraz T1–zależny, przekrój strzałkowy (3). 

 

1. staw skokowy górny 

2. ścięgno mięśnia zginacza długiego palców 

3. zatoka stępu 

4. staw skokowy dolny 

5. ścięgno mięśnia zginacza długiego palców 

6. kość klinowata boczna 

7. kość łódkowata 

8. staw skokowo - łódkowaty 

9. kość skokowa 

10. piszczel 
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Rysunek 108. Stopa, obraz T1–zależny, przekrój strzałkowy (4). 

 

1. ścięgno mięśnia zginacza długiego palucha 

2. staw skokowy górny 

3. kość skokowa 

4. staw skokowy dolny 

5. mięsień zginacz krótki palców 

6. I kość śródstopia 

7. staw stępowo-śródstopny 

8. kość klinowata przyśrodkowa 

9. kość łódkowata 

10. staw skokowo-łódkowaty 

11. piszczel 

 



 

 

ROZDZIAŁ 4 

WYBRANE ZMIANY PATOLOGICZNE W 

OBRAZACH TK I MR  

 

4.1. Centralny układ nerwowy 

 

 
Rysunek 109. Obraz T1 w przekroju strzałkowym. Niedorozwój ciała 

modzelowatego. 
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Rysunek 110. MR głowy, obraz T2 w płaszczyźnie czołowej. Udar móżdżku u 

młodego dorosłego. 

 

 
Rysunek 111. TK głowy. Śmierć mózgu w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. 

Obrzęk, zatarcie zróżnicowania istoty białej i szarej. Zaciśnięcie układu komorowego. 
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Rysunek 112.  MR głowy, obraz T2 w płaszczyźnie poprzecznej. Torbiel skórzasta. 

 

 

 

 
Rysunek 113. MR głowy, obraz T1 w płaszczyźnie strzałkowej. Torbiel szyszynki. 
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Rysunek 114. MR głowy. Obraz T1 w płaszczyźnie poprzecznej z kontrastem. 

Nerwiak nerwu słuchowego. 

 

 

 

 

 
Rysunek 115. MR głowy. Obraz T2 w płaszczyźnie czołowej. Nerwiak nerwu 

słuchowego. 
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Rysunek 116. MR głowy. Obraz T1 w płaszczyźnie poprzecznej z kontrastem. 

Oponiak. 

 

 
Rysunek 117. MR głowy. Obraz T1 w płaszczyźnie czołowej z kontrastem. 

Oponiak. 
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Rysunek 118. MR głowy. Obraz T2 w płaszczyźnie poprzecznej. Uwapniony guz 

komory IV. 

 

 

 

 

 
Rysunek 119. MR głowy. Obraz T2 w płaszczyźnie strzałkowej. Uwapniony guz 

komory IV. 
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Rysunek 120. MR głowy. Obraz T1 w płaszczyźnie poprzecznej, po podaniu 

kontrastu. Guz  złośliwy (glejak wielopostaciowy) prawego płata czołowego. 

 
Rysunek 121. TK głowy. Duży złośliwy glejak mózgu (1). Efekt masy z 

przemieszczeniem układu komorowego (2) na stronę przeciwną. 
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Rysunek 122. MR głowy. Obraz T1 z kontrastem. Wznowa glejaka st. III. 

 

 

 
Rysunek 123. MR głowy. Obraz T2. Rdzeniak móżdżku - wznowa. 
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Rysunek 124. Badanie dynamiczne MR przysadki. Mikrogruczolak. 

 

 

 
Rysunek 125. MR głowy. Obraz T1 w projekcji strzałkowej po podaniu kontrastu. 

Makrogruczolak przysadki. 

 

 



132 4. Wybrane zmiany patologiczne w obrazach TK i MR 

 
Rysunek 126. Obraz T2 w płaszczyźnie poprzecznej. Mnogie ogniska 

demielinizacyjne - stwardnienie rozsiane. 

 

 
Rysunek 127. Obraz T2 w płaszczyźnie strzałkowej. Znacznie ścieńczałe ciało 

modzelowate. SM. 
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Rysunek 128. Obraz T1 po podaniu kontrastu. Rozległy naczyniak płata 

potylicznego. 
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4.2. Patologie kręgosłupa 

 
Rysunek 129. MR kręgosłupa. Duża przepuklina krążka międzykręgowego L5/S1. 

 

 

 
Rysunek 130. MR kręgosłupa. Duża przepuklina krążka międzykręgowego L5/S1. 
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Rysunek 131. MR kręgosłupa. Uraz (stłuczenie) rdzenia kręgowego. 

  

 
Rysunek 132. MR kręgosłupa. Obraz T2 w płaszczyźnie czołowej. Duży guz - 

nerwiak. 
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Rysunek 133. MR kręgosłupa. Obraz T1+FATSAT w płaszczyźnie poprzecznej, po 

podaniu kontrastu. 

 

 

 
Rysunek 134. MR kręgosłupa Th. Naciek chłoniaka w kanale kręgowym. 
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Rysunek 135. MR kręgosłupa. Obraz T1. Guz złośliwy (liposarcoma) tkanki 

podskórnej. 

 

 

 
Rysunek 136. MR kręgosłupa. Chordoma (struniak). 
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4.3. Patologie układu ruchu 

 

 
Rysunek 137. MR kolana, obraz T1. Rozerwanie łąkotki typu rączki od wiadra. 

 

 

 
Rysunek 138. MR kolana. Poziome pęknięcie rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej. 

 

 



4.3 Patologie układu ruchu 139 

 
Rysunek 139. MR kolana. Chrzęstne ciało wolne wewnątrzstawowe. 

 

 

 
Rysunek 140. MR barku. Obraz T1 w płaszczyźnie poprzecznej. Stan po 

zwichnięciu, uszkodzenie (wgniecenie) głowy kości ramiennej typu Hilla-Sachsa. 
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Rysunek 141. MR kolana. Zwiększona ilość płynu, zwapnienia maziówki. Zapalenia 

kosmkowo-guzkowe. 

 

 
Rysunek 142. Guz złośliwy (sarcoma synoviale) kolana. Obraz T1 z kontrastem.
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4.4. Choroby onkologiczne. 

 

 
Rysunek 143. MR piersi. Duży guz (rak) piersi lewej. 

 

 

 
Rysunek 144. MR piersi - badanie dynamiczne. Krzywa wzmocnienia 

kontrastowego guza z poprzedniego rysunku. Obraz wskazuje na złośliwy proces 

nowotworowy. 
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Rysunek 145. MR piersi - badanie dynamiczne. Mapa dynamiki wzmocnienia 

kontrastowego ukazuje patologiczne wzmocnienie guza. 

 

 
Rysunek 146. MR miednicy. Rak odbytnicy. Obraz T1+FATSAT 



4.4 Choroby onkologiczne. 143 

 
Rysunek 147. Guz złośliwy (sarcoma Ewing) kości ramiennej, MR barku, obraz 

PD+FATSAT. 

 

 

 

 

 

4.5. Inne. 

 

 
Rysunek 148. Cholangiopankreatografia MR. Kamica pęcherzyka żółciowego (1). 

Torbiel nerki (2). 
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Rysunek 149. Cholangiopankreatografia MR. Kamica przewodu żółciowego 

wspólnego. 
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NIEKTÓRYCH POJĘĆ DOTYCZĄCYCH TK I MR 

 

 

ADC   apparent diffusion coefficient - efektywny 

współczynnik dyfuzji - wielkość opisująca chaotyczny 

ruch cząstek wody w tkankach. 

 

ADT  apparent diffusion tensor – efektywny tensor dysfuzji 

– wielkość opisująca przestrzenny rozkład dyfuzji w 

układach anizotropowych (np. wzdłuż włókien 

nerwowych w mózgu). 

 

ALARA  As Low As Reasonably Achievable zasada stosowania 

jonizującego (wszelkich czynników szkodliwych) w 

najniższej dawce wystarczającej do osiągnięcia 

oczekiwanego efektu. 

 

Akwizycja danych proces zbierania danych (np. w detektorach aparatów 

TK lub cewkach odbiorczych MR) 

 

Angiografia MR magnetic resonance angiography – metoda rezonansu 

magnetycznego pozwalająca na uzyskanie obrazu 

naczyń bez stosowania środka kontrastowego. 

 

Angiografia TK CT angiography – metoda uwidaczniania naczyń 

krwionośnych w spiralnej tomografii komputerowej po 

dożylnym podaniu środka kontrastowego. 

 

Artefakt  artefakt – zakłócenie / błąd obrazu powstały w wyniku 

zewnętrznych zakłóceń podczas akwizycji danych lub 

niewłaściwego doboru parametrów akwizycji. 

 

Bramkowanie  gating – synchronizacja akwizycji danych z akcją 

serca (EKG gating) lub ruchami oddechowymi 

(respiratory gating).  

 

CAD   computer aided detection – komputerowe 

wspomaganie diagnozy. 

 

CAS  computer-aided surgery – komputeowe wspomaganie 

chirurgii.  
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CEMRA  contrast enhanced MR agniography – angiografia MR 

z zastosowaniem środków kontrastowych. 

 

Cewki gradientowe gradient coils – cewki w aparacie MR służące do 

wytwarzania gradientu pola magnetycznego. 

 

CTA  CT angiography – angiografia TK. 

 

CTDI  computed tomography dose index. 

 

Czas echa TE, time to echo – czas od pierwszego impulsu RP do 

pojawienia się echa. 

 

Czas inwersji TI, inversion time – czas od wstępnego impulsu 

odwracającego wektor magnetyzacji podłużnej o 180° 

do impulsu początkowego. 

 

Czas relaksacji relaxation time – czas, w którym następuje powrót 

protonów do stanu podstawowego, relaksacji 

podłużnej odpowiada czas T1, relaksacji porzecznej 

czas T2.  

 

Czas repetycji repetition time – czas powtarzania sekwencji impulsów 

w MR. 

 

Częstotliwość Larmora 

Larmor frequency – częstotliwość precesji, dla której 

występuje zjawisko rezonansu magnetycznego. 

 

DICOM  Digital Imaging and Comunication in Medicine – 

standard określający format zapisu i protokół 

przesyłania obrazowych danych medycznych. 

 

DSA  digital subtraction angiography. 

 

DTI  diffusion tensor imaging. 

 

DWI  diffusion weighted imaging. 

 

EBCT  electron beam CT – tomografia wiązki elektronowej. 

 

Echo gradientowe gradient echo – powstawanie rezonansu 

magnetycznego po zastosowaniu impulsu RF i impulsu 
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gradientu pola magnetycznego. Zasada stosowana w 

szybkich sekwencjach EPI, FLASH, FSPGR. 

 

Echo spinowe spin echo – zjawisko powstawania sygnału MR po 

zastosowaniu pary impulsów RF (90° i 180°).  

 

EPI  echo plan ar imaging 

 

fMRI functional magnetic resonance  

 

FOV field of view – pole obrazowania 

 

FSE  fast spin echo sequence 

 

FSPGR fast spoiled GRASS sequence 

 

Gaus G, jednostka indukcji magnetycznej w układzie CGS 

1G = 10
-4

T; pole magnetyczne Ziemi to ok. 0,31 – 

0,58G. 

 

GRASS Gradient Recalled Acquisition in the Steady State 

Sequence 

 

GRE  Gradient Echo Sequence 

 

Impuls 180° w sekwencji echo spinowego impuls RF 

przywracający zgodność fazy protonów i powstanie 

sygnału echa, następuje po impulsie 90°. 

 

Impuls 90° w sekwencji echo spinowego impuls RF powodujący 

powstanie magnetyzacji poprzecznej i częściowy zanik 

magnetyzacji poprzecznej. 

 

Impuls RF radio frequency pulse, RF pulse – impulsy emitowane 

przez cewki RF w aparacie MR. 

  

Klatka Faradaya  Faraday cage – klatka zwykle wykonana z cienkiej 

blachy miedzianej, wewnątrz której znajduje się aparat 

MR. Zadaniem klatki Faradaya jest ochrona układu 

cewek odbiorczych i nadawczych MR przed 

zakłóceniami z zewnątrz. 

 

Korekcja pola magnetycznego 

schimming – korekcja pola magnetycznego dla 
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poprawienia jednorodności pola przy  pomocy cewek 

korygujących. 

 

MIP  maximum intensity projection – metoda prezentacji 

obrazu we wtórnych rekonstrukcjach płaszczyznowych 

polegająca na prezentacji voxeli o największym 

współczynniku osłabienia promieniowania. 

 

MT Magnetization transfer 

 

MTC Magnetization transfer contrast 

 

Osłabianie wiązki promieniowania 

  beam attenuation – zmniejszanie natężenia wiązki przy 

przechodzeniu przez materię w wyniku rozpraszania i 

absorpcji.  

   

PACS Picture Archivisation and Communication System – 

system komputerowy służący do archiwizacji i 

przesyłania medyczncyh danych obrazowych. Składa 

się z serwera obsługującego dostęp do badań 

zachowanych na macierzy dyskowej, sieci LAN / 

WAN oraz systemu terminali z oprogramowaniem do 

odczytu i analizy obrazów medycznych. Reguły 

funkcjonowania PACS określa standard DICOM. 

 

Pixel PIcture ELement – podstawowy element 

dwuwymiarowego obrazu cyfrowego.  

 

Precesja precession – ruch wzbudzonego jądra wokół osi 

zewnętrznego pola magnetycznego. 

 

Przestrzeń k k space – dwuwymiarowa macierz gromadząca 

sygnały kodowane według częstotliwości i według 

fazy. Zgromadzone dane przetwarza się w obraz 

diagnostyczny transformatą Fouriera. 

 

Przesunięcie chemiczne 

chemical shift – zjawisko zmiany częstotliwości 

precesji wynikające z tworzenia związków 

chemicznych lub oddziaływania lokalnych pól 

magnetycznych. Przykładowo - jądro wodoru ma inną 

częstotliwość Larmora w cząsteczce wody a inną w 

cząsteczce tłuszczu. 
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RIS Radiological Informatic System – radiologiczny 

system informatyczny zwykle sprzężony z PACS, 

obsługujący dane nieobrazowe związane z 

wykonywaniem badań diagnostycznych, tj. rejestracja 

pacjentów, opisywanie badań, sprawozdawczość i 

rozliczenia. 

 

Rozdzielczość kontrastowa 

 contrast resolution – miara zdolność do rozróżniania 

sygnałów o niewielkiej różnicy natężenia. 

 

Rozdzielczość liniowa 

 spatial resolution – miara zdolność do rozróżniania 

dwóch sąsiadujących ze sobą struktur. 

 

spektroskopia MR MR spectroscopy technika analizy składu chemicznego 

z wykorzystaniem zjawiska przesunięcia chemicznego, 

umożliwia ocenę stężenia związków zawierających 

wodór 
1
H, fosfor 

31
P, węgiel 

13
C, fluor 

19
F, sód 

23
Na. 

 

STIR  Short Tau Inversion Recovery sequence 

 

Volume rendering metoda wtórnej rekonstrukcji obrazu pozwalająca na 

przyporządkowania strukturom o różnym 

współczynniku osłabiania promieniowania różnych 

stopni przezroczystości i koloru 

 

Voxel VOlume ELement – podstawowy element obrazu 

trójwymiarowego 
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