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Streszczenie

Choroba COVID-19 jest spowodowana zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 przenoszącym się głównie drogą kropelkową 

i kontaktu bezpośredniego. Diagnostyka COVID-19 opiera się na 

wykrywaniu RNA wirusa w materiale z dróg oddechowych, cha-

rakterystycznych objawach klinicznych i  wywiadzie epidemiolo-

gicznym. Badania obrazowe (zdjęcia rentgenowskie, tomografia 

komputerowa, ultrasonografia) nie są uwzględnione w kryteriach 

diagnostycznych COVID-19, jednak zarówno międzynarodowe, 

jak i krajowe wytyczne podkreślają ich przydatność w monitoro-

waniu przebiegu choroby u pacjentów, u których wynik badania 

obrazowego może wpłynąć na sposób postępowania i  leczenia, 

lub przy podejrzeniu powikłań, lub chorób współistniejących 

z COVID-19. W badaniach obrazowych takich jak zdjęcia rentge-

nowskie, tomografia komputerowa, zmiany zapalne najczęściej 

widoczne są obustronnie, obwodowo, w grzbietowych częściach 

płuc, z  częstym zajęciem wielu płatów płuc. Mają one głównie 

postać konsolidacji i zmian o typie mlecznej szyby. Ich największe 

nasilenie i rozległość występuje najczęściej w dziesiątym dniu od 

początku objawów choroby. Każdy przypadek zastosowania ba-

dań obrazowych do oceny pacjenta chorego na COVID-19 należy 

rozważyć indywidualnie, starannie oceniając bilans korzyści i ryzy-

ka związanego z wykonaniem danego badania obrazowego.
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Abstract

COVID-19 is caused by SARS-CoV-2 infection, which be-

longs to viruses transmitted through respiratory droplets 

or physical contact. The diagnostics of COVID-19 bases on the 

detection of viral RNA in upper or lower respiratory tract spec-

imens, clinical symptoms and epidemiological interview. The 

diagnostic imaging (radiography, computed tomography, ul-

trasound) is not included in the diagnostic criteria of COVID-19. 

Nonetheless, Polish and international guidelines regarding the 

management of COVID-19 emphasize the usefulness of diag-

nostic imaging in monitoring COVID-19, especially when their 

results might change the treatment of the patient or if some 

complications or comorbidities are suspected. In radiography 

and computed tomography inflammatory lesions in the lungs 

have bilateral, peripheral and dorsal distribution, frequently in 

multiple lobes. The most characteristic lesions are ground glass 

opacities and consolidations and they are the most extensive 10 

days after the first clinical symptoms. Every use of diagnostic 

imaging in the management of patients with COVID-19 should 

be individually considered, also in terms of benefits and risks of 

the particular imaging method.
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Wprowadzenie

Pierwsze przypadki choroby COVID-19 (od ang. COronaVIrus Di-

sease 2019), spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

zostały zaobserwowane w grudniu 2019 r. w Wuhan, w prowincji 

Hubei w Chinach [1]. Od tamtego momentu nastąpił lawinowy 

wzrost zachorowań na COVID-19 oraz rozprzestrzenienie się 

choroby na cały świat, aż 11 marca 2020 r. Światowa Organi-

zacja Zdrowia (WHO) oficjalnie ogłosiła pandemię COVID-19. 

Obecnie liczba przypadków COVID-19 w  skali świata wciąż ro-

śnie, na dzień 11 maja 2020 r. osiągając wartość 4 238 822 osób 

z potwierdzoną chorobą COVID-19 (dane wg strony interneto-

wej worldometers.info, stan na godzinę 20:06 czasu uniwersal-

nego).
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Wirus SARS-CoV-2 jest wirusem RNA przenoszącym się głów-

nie drogą kropelkową i  kontaktu bezpośredniego. Okres inku-

bacji to od 4 do 5 dni. Objawami choroby są: gorączka, kaszel, 

najczęściej nieproduktywny, wynikający z  rozwijającego się 

śródmiąższowego zapalenia płuc, ból gardła, złe samopoczucie, 

bóle mięśni, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, nudności, bie-

gunka, utrata węchu i smaku [2, 3]. Najczęściej jednak choroba 

ma przebieg asymptomatyczny. Zaostrzenie choroby najczę-

ściej pojawia się między 5 a 8 dniem od początku objawów i ma 

postać rozwijającej się duszności, mogącej prowadzić do ostrej 

niewydolności oddechowej i zgonu [2, 3]. 

Diagnostyka COVID-19 opiera się na wykrywaniu RNA wirusa 

w materiale z dróg oddechowych (takim jak wymaz z nosogardła, 

wymaz z gardła, plwocina, aspirat tchawiczy, popłuczyny oskrze-

likowo-pęcherzykowe) z użyciem metody ilościowej reakcji łań-

cuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (Real-time RT-P-

CR – od ang. real-time Reverse-Transcription Polymerase Chain 

Reaction). Bardzo istotne są również objawy kliniczne oraz prze-

słanki epidemiologiczne [1, 2]. Badania obrazowe (zdjęcia rent-

genowskie, tomografia komputerowa, ultrasonografia) nie są 

uwzględnione w  kryteriach diagnostycznych COVID-19. Jednak 

zarówno międzynarodowe wytyczne Towarzystwa Fleischnera, 

jak i krajowe Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologiczne-

go (PLTR) podkreślają przydatność technik obrazowania w moni-

torowaniu przebiegu choroby, zwłaszcza u pacjentów z objawa-

mi narastającej niewydolności oddechowej [4, 5].

RTG klatki piersiowej

Według wytycznych PLTR wykonanie zdjęcia rentgenowskiego 

(RTG) klatki piersiowej celem oceny postępu choroby jest zaleca-

ne u chorych na COVID-19 ze wskazaniami klinicznymi do oceny 

płuc, takimi jak utrzymujący się kaszel i/lub objawy sugerujące 

zajęcie płuc, u  których wynik badania może mieć wpływ na ich 

dalsze leczenie. W przypadku chorych w stanie krytycznym z ze-

społem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, z ang. Acute Re-

spiratory Distress Syndrome), szczególnie tych wentylowanych 

mechanicznie, zdjęcie RTG klatki piersiowej jest preferowaną 

metodą obrazowania. Kontrolne zdjęcia RTG zarówno w postaci 

stabilnej, jak i niestabilnej klinicznie i ciężkiej powinny być ograni-

czone do minimum. RTG klatki piersiowej u pacjentów z COVID-19 

powinno być wykonywane przy pomocy aparatu jezdnego [5].

Fot. 1 Przyłóżkowe zdjęcia RTG klatki piersiowej w pozycji leżącej u 66-letniego pacjenta z potwierdzonym COVID-19 w kolejnych fazach choroby

Źródło: Zakład Diagnostyki Obrazowej Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim.
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U pacjentów bezobjawowych, z  łagodną postacią choroby 

lub na jej wczesnym etapie zdjęcie RTG klatki piersiowej może 

być zupełnie prawidłowe. Nawet w grupie pacjentów wymaga-

jących hospitalizacji, u  31% chorych nie uwidoczniono zmian 

w  badaniu RTG klatki piersiowej wykonywanym przy przyjęciu 

do szpitala [6]. Zmiany charakterystyczne dla COVID-19 w  ba-

daniu RTG klatki piersiowej to zacienienia o  typie konsolidacji 

lub obszarów mlecznej szyby. Typowo są one zlokalizowane 

obustronnie, obwodowo, najczęściej w  polach dolnych płuc, 

wraz z  postępem choroby rozszerzając się od obwodu w  kie-

runku przyśrodkowym na całą powierzchnię płuc. Widoczny 

wysięk w jamie opłucnej jest bardzo rzadki (ok. 3% przypadków) 

[6]. Największą rozległość zmian w  badaniu RTG klatki piersio-

wej zaobserwowano w  kontrolnych badaniach 10-12 dni od 

początku objawów [6]. Charakterystyczne zmiany występujące 

na zdjęciach RTG klatki piersiowej w  przebiegu COVID-19 oraz 

ich ewolucję zaprezentowano na fotografii 1. Jest to przypadek 

66-letniego pacjenta, u którego 7 dni przed przyjęciem do szpi-

tala stwierdzono gorączkę, dreszcze, ból brzucha. Po potwier-

dzeniu zakażenia SARS-CoV-2 wykonano przyłóżkowe RTG klatki 

piersiowej w pozycji leżącej (w 1 dobie hospitalizacji), w którym 

uwidoczniono dyskretne przymglenie (zmiany o typie mlecznej 

szyby) obwodowych partii pola środkowego lewego (Fot. 1A). 

Na zdjęciu RTG 8 dni od początku objawów (w 2 dobie hospi-

talizacji) uwidoczniono zwiększenie rozległości zmian o  typie 

mlecznej szyby w obwodowych częściach płuc (Fot. 1B). Kolejne 

badanie RTG wykonano 14 dni od początku objawów (w 8 dobie 

hospitalizacji) z  powodu pogarszającego się stanu klinicznego 

pacjenta, narastającej niewydolności oddechowej oraz pogor-

szenie parametrów gazometrycznych i  zaobserwowano w  nim 

rozległe konsolidacje, najbardziej nasilone w polach środkowych 

i dolnych płuc (Fot. 1C). Na zdjęciu RTG wykonanym po 17 dniach 

od początku objawów (w 11 dobie hospitalizacji) zaobserwowa-

no regresję zmian naciekowych (Fot. 1D).

Tomografia komputerowa 
klatki piersiowej

Wytyczne PLTR zalecają wykonywanie badania tomografii 

komputerowej (TK) klatki piersiowej u  chorych z  rozpozna-

nym COVID-19, u których badanie to może zmienić sposób po-

stępowania i  leczenia, lub u  których podejrzewa się ropniaka 

opłucnej, ropnia płuc, zatorowość płucną albo inne schorzenie 

współistniejące wymagające diagnostyki w  badaniu TK klatki 

piersiowej. W przypadku klinicznie stabilnej i niestabilnej posta-

ci COVID-19 badanie TK ma wysoką czułość wykrywania i oceny 

dynamiki zmian śródmiąższowych i  pęcherzykowych, a  także 

ma wartość prognostyczną. U  chorych w  stanie krytycznym 

z zespołem ostrej niewydolności oddechowej badanie TK klatki 

piersiowej powinno być wykonywane wyłącznie w wyjątkowych 

przypadkach, gdy wykonanie zdjęcia RTG klatki piersiowej jest 

niewystarczające lub niemożliwe, a  badanie TK może wpłynąć 

na sposób postępowania z pacjentem. Należy jednak pamiętać 

o  niskiej swoistości tego badania, skomplikowanej logistyce 

transportu chorego do pracowni TK i  jej późniejszej dekonta-

minacji, a także o czasowym ograniczeniu dostępu do pracow-

ni TK dla pacjentów niezakażonych SARS-CoV-2. Standardowo 

badanie TK klatki piersiowej wykonuje się w technice wysokiej 

rozdzielczości (HRCT), bez podania środka kontrastującego. 

Jednakże przy podejrzeniu zatorowości płucnej niezbędne jest 

zastosowanie dożylnego środka kontrastującego.

Zmianami najczęściej obserwowanymi w TK klatki piersiowej 

są [7]: 

• zmiany o  typie mlecznej szyby wynikające z  częściowego 

wypełnienia pęcherzyków płucnych płynem (87% pacjen-

tów);

• obszary konsolidacji wynikające z całkowitego wypełnienia 

pęcherzyków płucnych płynem (33% pacjentów);

• obraz kostki brukowej, na który składają się zmiany o typie 

mlecznej szyby oraz pogrubienie przegród międzyzraziko-

wych i śródzrazikowych;

• poszerzenie naczyń dochodzących do i w obrębie zmian za-

palnych;

• pogrubienie ścian oskrzeli;

• bronchogram powietrzny;

• ogniskowe pogrubienie opłucnej w  przyleganiu do zmian 

o typie mlecznej szyby lub konsolidacji.

Zmiany te najczęściej widoczne są obustronnie (80% pacjen-

tów), obwodowo (75% pacjentów), w  grzbietowych częściach 

płuc (80% pacjentów), z  jednoczesnym zajęciem wielu płatów 

(89% pacjentów) [7]. W  pierwszej fazie choroby (dzień 0-4 od 

początku objawów) najczęściej obserwowane są zmiany o  ty-

pie mlecznej szyby z niewielkimi obszarami konsolidacji i zmian 

o obrazie kostki brukowej. W kolejnej fazie (dzień 5-8) widocz-

ne jest zwiększenie rozległości zmian o  typie mlecznej szyby, 

a także obszarów konsolidacji i zmian o obrazie kostki brukowej. 

W trzeciej fazie choroby (dzień 9-13) następuje zaostrzenie cho-

roby – największe nasilenie zmian w płucach, najczęściej o typie 

gęstych konsolidacji, zaobserwowano 10 dni od początku obja-

wów choroby [8]. W tej fazie następuje również regresja zmian 

o typie mlecznej szyby i o obrazie kostki brukowej. W ostatniej 

fazie choroby (dzień ≥14) widoczna jest regresja konsolidacji, 

ponownie przechodzących w  zmiany o  typie mlecznej szyby, 

a  następnie zanikających. Zmiany o  obrazie kostki brukowej 

w tej fazie nie występują [8]. Obrazy charakterystyczne dla CO-

VID-19 widoczne w badaniu TK wysokiej rozdzielczości (HRCT) 

klatki piersiowej są przedstawione na fotografii 2. Dotyczą 

66-letniego pacjenta, którego badanie RTG zaprezentowano 

na fotografii 1. Przekroje widoczne na fotografiach 2A, 2B, 2C 

pochodzą z badania TK wykonanego 11 dni od wystąpienia obja-

wów klinicznych (5 doba hospitalizacji) – uwidoczniono rozległe 

obszary o  obrazie mlecznej szyby zlokalizowane obustronnie, 

obwodowo w wielu płatach płuc, obszary o obrazie kostki bru-

kowej w  obwodowych częściach płuc oraz strefy konsolidacji 

zlokalizowane w  grzbietowych częściach płuc. Fotografie 2D, 

2E, 2F pochodzą z badania HRCT klatki piersiowej wykonanego 
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Fot. 2 Badania TK klatki piersiowej wykonane u 66-letniego pacjenta ze zdiagnozowanym COVID-19 w kolejnych fazach choroby (obrazy A, B, C – 11 dni od początku 

objawów klinicznych; obrazy D, E, F – 31 dni od początku objawów klinicznych)

Źródło: Zakład Diagnostyki Obrazowej Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.

Fot. 3 Badanie TK klatki piersiowej z podaniem środka kontrastującego u 66-letniego pacjenta z potwierdzonym COVID-19, u którego uwidoczniono powikłanie 

w postaci zatorowości płucnej, czerwoną strzałką oznaczono skrzeplinę w rozgałęzieniu lewej tętnicy płucnej

Źródło: Zakład Diagnostyki Obrazowej Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.
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31 dni od początku objawów klinicznych (25 doba hospitaliza-

cji) z  powodu nasilenia objawów niewydolności oddechowej – 

widoczna jest progresja konsolidacji w grzbietowych częściach 

płuc, a  w  badaniu po podaniu środka kontrastującego (Fot. 3) 

zaobserwowano u  pacjenta powikłanie w  postaci zatorowości 

płucnej. Uwidoczniono skrzeplinę w obrębie rozgałęzień lewej 

tętnicy płucnej (czerwona strzałka).

USG płuc

Zalecenia PLTR dopuszczają zastosowanie USG płuc w monitoro-

waniu zmian zlokalizowanych obwodowo w płucach chorych na 

COVID-19 z niewydolnością oddechową, jednak wyłącznie przez 

osoby doświadczone w  wykonywaniu i  interpretacji tego typu 

badań. Badanie to nie pozwala na rozpoznanie COVID-19. Należy 

pamiętać, że jest to badanie wymagające dłuższego i bliskiego 

kontaktu z chorym, co wiąże się z ryzykiem transmisji zakażenia 

na wykonującego badanie lekarza, więc powinno być stosowane 

wyłącznie w wyjątkowych przypadkach [5].

Zmianami obserwowanymi w USG płuc w fazie ostrej COVID-19 

są linie B (wyraz pogrubienia przegród międzyzrazikowych), pod-

opłucnowe konsolidacje oraz pogrubienie i  nieregularność linii 

opłucnej. W trakcie zdrowienia w badaniu można zauważyć linie 

A, charakterystyczne dla prawidłowo upowietrznionych płuc [9]. 

Zakończenie

Podsumowując, badania obrazowe mogą wspomóc monitorowa-

nie przebiegu choroby w przypadkach, kiedy wynik badania obrazo-

wego może wpłynąć na sposób postępowania i leczenia pacjenta, 

lub przy podejrzeniu powikłań, lub chorób współistniejących z CO-

VID-19. Każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie, starannie 

oceniając bilans korzyści i ryzyka dla pacjenta związanego z wyko-

naniem danego badania obrazowego. Należy również pamiętać 

o  starannym zabezpieczeniu personelu przeprowadzającego ba-

danie w środki ochrony osobistej oraz o przestrzeganiu procedur 

mających na celu redukcję ryzyka zakażeń wśród personelu. 

Podziękowania

Zdjęcia zawarte w artykule pochodzą z badań RTG i TK wykona-

nych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Nowej Siedziby Szpita-

la Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.
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