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Streszczenie 

Postęp techniczny w spiralnej tomografii komputerowej, 
związany z wyższą rozdzielczością przestrzenną i czasową 
oraz z przyspieszeniem akwizycji, pozwolił na wiarygodne 
obrazowanie serca i naczyń wieńcowych. Klasyczna angiografia 
pozostaje złotym standardem w wykrywaniu zwężenia naczyń 
wieńcowych, jednakże wymagania terapeutyczne wymuszają 
poszukiwanie mniej inwazyjnych metod diagnostycznych. 
Wielorzędowa tomografia komputerowa jest nieinwazyjną 
metodą obrazowania, pozwalającą na diagnostykę chorób serca, 
naczyń wieńcowych oraz zmian patologicznych, takich jak 
na przykład restenoza w pomostach naczyń wieńcowych czy 
stentach, zatorowość płucna lub tętniak rozwarstwiający aorty, 
które są trudne do wykrycia za pomocą innych technik.

Słowa kluczowe: spiralna tomografia komputerowa, koronarografia 
TK, choroba wieńcowa

Abstract
In recent years, improvements in multislice computed 
tomography in terms of spatial and temporal resolution, as 
well as short acquisition time have enabled reliable diagnostics 
of the heart and coronary arteries. Conventional coronary 
angiography is valuable method for the detection of coronary 
stenosis, however due to the requirements of many therapeutic 
procedures, there is an increasing demand for less invasive 
diagnostic methods. Multislice CT is a noninvasive imaging 
modality suitable to detect many cardiac and coronary and 
extracardiac pathologies, like e.g. by-pass and stent restenoses, 
pulmonary embolism or aortic dissection that are difficult to 
detect by any other modality. 

Key words: spiral computed tomography, CT coronarography, 
coronary artery disease

Wprowadzenie
Początki tomografii komputerowej TK (ang. CT – computed 
tomography) w medycynie sięgają lat 70. ubiegłego wieku. Obe- 
cnie jest ona powszechną techniką obrazowania przekrojowego, 
wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie. Wprowadzenie 
spiralnej tomografii komputerowej, aparatów wielorzędowych, 
poprawa rozdzielczości czasowej i przestrzennej, a także synchro- 
nizacja akwizycji obrazów z zapisem elektrokardiograficznym po- 

zwoliły na skrócenie czasu badania oraz poprawę jakości uzyski- 
wanych obrazów, dzięki czemu stało się możliwe wykorzystanie tej 
techniki również w kardiologii.

Technika badania
Obrazowanie serca w tomografii komputerowej wymaga bardzo 
krótkiego czasu akwizycji (rejestracji danych), pozwalającego na 
redukcję artefaktów ruchowych. Dodatkowo, przy obrazowaniu 
naczyń wieńcowych, ze względu na ich niewielką średnicę, nie- 
zbędna jest również wysoka rozdzielczość przestrzenna. Synchro- 
nizacja skanowania z zapisem elektrokardiograficznym pozwala 
na akwizycję tej części cyklu pracy serca, w której wykazuje ono 
najmniejszą ruchomość, co ma miejsce w fazie końcowoskurczowej 
oraz środkowo- i końcoworozkurczowej, jednak czas trwania fazy 
końcowoskurczowej jest zbyt krótki, by można było w jej trakcie 
zobrazować serce w całości. Okno czasowe akwizycji jest zależne 
od częstości akcji serca. Początkowo u pacjentów z szybką akcją 
serca niezbędne było stosowanie blokerów, natomiast obecnie 
wprowadzenie aparatów dwuźródłowych (z dwiema lampami RTG) 
pozwala na obrazowanie serca u niemal wszystkich pacjentów, nie- 
zależnie od częstości akcji serca. Niestety, niemiarowość akcji se- 
rca nadal znacznie utrudnia obrazowanie. W badaniach TK wyko- 
rzystuje się dwie techniki: wyzwalanie skanowania przez określone 
składowe zapisu EKG (ECG triggering) lub częściej stosowane 
– retrospektywne bramkowanie akwizycji (ograniczenie czasu 
rejestracji danych, ECG gating) [1]. Technika retrospektywnego 
bramkowania wiąże się z większym narażeniem na promieniowanie, 
jednak nowoczesne metody modulacji napięcia prądu lampy 
pozwalają na redukcję dawki promieniowania [2]. Do oceny czynno- 
ściowej konieczne jest zobrazowanie serca w różnych fazach jego 
cyklu, dzięki czemu można zmierzyć zmiany objętości jam serca, 
grubości ścian oraz określić ruchomość poszczególnych części serca. 
W przypadku retrospektywnego bramkowania EKG dane zebra- 
ne podczas koronarografii TK mogą zostać wykorzystane równi- 
eż do oceny globalnej funkcji serca, bez zwiększania dawki promie- 
niowania czy wydłużania czasu badania, a wyniki korelują z uzy- 
skanymi w klasycznej wentrykulografii czy w badaniu metodą 
rezonansu magnetycznego [3].

Ilość danych zbieranych w trakcie badania TK serca jest ogromna, 
a ich dalsza obróbka oraz ocena jest procesem czasochłonnym. 
W każdym przypadku konieczna jest ocena wyjściowych przekrojów 
poprzecznych, pozwalająca zarówno na wstępną ocenę morfologii 
serca i naczyń wieńcowych, jak i na wykrycie ewentualnych 
zmian poza sercem (zatorowość płucna, guzy płuca czy śródpiersia 
itp.). Następnie wykonuje się rekonstrukcje wielopłaszczyznowe 
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(MPR – Multiplanar Reconstructions), rys. 1, pozwalające na ocenę 
w dowolnej płaszczyźnie, oraz rekonstrukcje po krzywej (curved 
MPR) wzdłuż przebiegu głównych tętnic wieńcowych. Nowsze stacje 
graficzne pozwalają na półautomatyczne wykonanie rekonstrukcji po 
krzywej wzdłuż odpowiednich naczyń z przedstawieniem średnicy 
ich światła oraz struktury ściany. Natomiast do tworzenia obrazów 
przestrzennych używa się technik VRT (volume rendering),  rys. 2. 
Specjalne techniki segmentacji pozwalają wydzielić obrazy serca lub 
samych naczyń wieńcowych z całej zobrazowanej objętości, dzięki 
czemu możliwa jest ocena przestrzennego układu tych struktur, 
określenie lokalizacji zmian oraz zagrożonych lub już uszkodzonych 
obszarów mięśnia serca.

Ocena uwapnienia tętnic wieńcowych

Początkowo tomografię komputerową wykorzystywano do oceny 
stopnia uwapnienia naczyń wieńcowych (calcium score – CS). Ocena 
ilościowa uwapnienia tętnic wieńcowych (w skali Agatstona) uznana 
została za metodę pozwalającą na określenie ryzyka wystąpienia 
incydentów wieńcowych [4, 5]. Ocena uwapnienia tętnic wieńcowych 
nie wymaga podania środka kontrastowego i wiąże się z niewielką 
dawką promieniowania (rys. 3), co sprawia, że mogłaby to być jedna, 
z metod w przesiewowej ocenie ryzyka wystąpienia incydentów 
wieńcowych. Jednakże metoda ta nie pozwala na wykrywanie słabo 
uwapnionych blaszek miażdżycowych, przede wszystkim blaszek 
niestabilnych, które są odpowiedzialne za występowanie dużego 
odsetka ostrych incydentów wieńcowych [6]. Opracowano również 
metodę oceny całkowitej masy wapnia w tętnicach wieńcowych na 
podstawie badania za spiralnej tomografii komputerowej, jednak jak 
dotąd brakuje szeroko zakrojonych badań, pozwalających na ocenę 
przydatności klinicznej tego wskaźnika. Z tego też względu badania 
tego typu rzadko wykonuje się obecnie w codziennej praktyce 
klinicznej; niekiedy poprzedzają one koronarografię TK.

Koronarografia TK
Klasyczna koronarografia pozostaje złotym standardem 
w wykrywaniu zwężenia naczyń wieńcowych. Jednak w ostatnim 
okresie coraz większe znaczenie zyskuje angiografia naczyń wieńcowych 
metodą tomografii komputerowej. Głównym zadaniem koronarografii 

TK jest wykluczenie podejrzenia zmian w naczyniach wieńcowych lub 
wykrywanie miejsc istotnego zwężenia (rys. 4, 5) [7]. Poza oceną światła 
naczyń możliwe jest także wykrywanie anomalii tętnic wieńcowych, 
mostków mięśniowych oraz – co niezmiernie istotne – dokonanie oceny 
ściany naczyń z różnicowaniem uwapnionych i nieuwapnionych blaszek 
miażdżycowych. Ponadto możliwa jest także ocena pomostów aortalno-
wieńcowych [8] oraz drożności stentów w naczyniach wieńcowych [9, 
10]. Koronarografia TK w porównaniu z przezskórną angiografią naczyń 
-wieńcowych jest metodą nieinwazyjną, badanie to można wykonywać 
w trybie ambulatoryjnym, a częstość powikłań jest znacząco niższa. 
Przewagę stanowi również możliwość oceny ściany naczyń i ich 
zmian miażdżycowych oraz możliwość wykonywania wtórnych 

rekonstrukcji w dowolnych płaszczyznach, a także możliwość 
wykonywania rekonstrukcji przestrzennych. Wadą tej metody jest 
natomiast niższa rozdzielczość przestrzenna oraz czasowa. Zmiany 
miażdżycowe często lokalizują się ekscentrycznie [11], dlatego też ich 
ocena w klasycznej angiografii może być utrudniona ze względu na 
ograniczoną ilość dostępnych projekcji. Koronarografia TK, dzięki 
możliwości wykonywania rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (MPR), 
pozwala na ocenę naczyń w przekrojach poprzecznych, dzięki czemu 
możliwa jest ich dokładniejsza analiza, podobnie jak w ultrasonografii 

Rys. 1 MPR przedstawiające serce i pozo- 
stałe struktury klatki piersiowej w trzech pła- 
szczyznach, prawy dolny róg – rekonstrukcja 
thick MPR (opracowanie własne)

Rys. 2 Obraz serca w technice VRT, badanie wykonane 
aparatem 16-rzędowym, bez bramkowania EKG, 
faza przed podaniem środka kontrastowego; same 
tętnice wieńcowe nie są widoczne, natomiast w ich 
rzucie stwierdzić można liczne, uwapnione blaszki 
miażdżycowe – strzałka (opracowanie własne)

Rys. 3 Badanie wykonane aparatem 16-rzędowym, 
bez bramkowania EKG, faza przed podaniem 
środka kontrastowego, przekrój poprzeczny; masywne, 
uwapnione blaszki miażdżycowe w lewej tętnicy 
wieńcowej i jej odgałęzieniach (opracowanie własne)

Rys. 4  Badanie wykonane aparatem 
16-rzędowym, bez bramkowania EKG, 
faza po podaniu środka kontrastowego, 
przekrój czołowy skośny, równoległy do 
przebiegu początkowego odcinka LAD 
(strzałka); masywne, uwapnione blaszki 
miażdżycowe (opracowanie własne)

Rys. 5 Badanie wykonane aparatem 
16-rzędowym, bez bramkowania EKG, 
faza po podaniu środka kontrastowego, 
przekrój poprzeczny, uwapnione blaszki 
miażdżycowe w lewej tętnicy wieńcowej 
i jej odgałęzieniach, dodatkowo 
widoczny tętniak rozwarstwiający aorty 
(opracowanie własne)
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wewnątrznaczyniowej (IVUS – intravascular ultrasound). Ze względu na 
fakt, że koronarografia TK jest metodą wyłącznie diagnostyczną, należy 
ją wykonywać u pacjentów z niskim lub średnim prawdopodobieństwem 
występowania hemodynamicznie istotnych zwężeń [12]. Ze względu na 
wysoką negatywną wartość predykcyjną koronarografia TK wydaje się 
doskonałą metodą do wykluczania choroby wieńcowej.

Ocena drożności pomostów 
naczyniowych i stentów

Ważnym zastosowaniem spiralnej tomografii komputerowej jest 
ocena drożności pomostów tętnic wieńcowych (by-pass). Ze względu 
na stosunkowo większą średnicę pomostów żylnych w porównaniu 
z tętnicami wieńcowymi oraz ich mniejszą ruchomość, zależną od 
skurczów serca, badanie to jest technicznie prostsze do wykonania 
niż koronarografia TK, wymaga jednak zwiększenia obrazowanego 
obszaru, co przedłuża nieznacznie czas akwizycji oraz wiąże się ze 
zwiększeniem dawki promieniowania. W przypadku pomostów z tętnicy 
piersiowej wewnętrznej uważa się, że nie jest konieczne zobrazowanie 
proksymalnego odcinka naczynia z miejscem jego odejścia, a zakres 
badania, tak jak w przypadku pomostów żylnych, powinien kończyć się 
na poziomie środkowej części łuku aorty (rys. 6, 7). Pomosty żylne mają 
zwykle kręty przebieg i trudno je uwidocznić w pojedynczym przekroju, 
najlepiej do ich oceny nadają się więc rekonstrukcje MPR oraz MIP 
(Maximum Intense Projection)  po krzywej. 

Obecnie bardzo często w leczeniu choroby wieńcowej wykonuje 
się przezskórną plastykę tętnic wieńcowych z założeniem stentów. 
Dzięki wprowadzeniu stentów powlekanych i uwalniających 
leki częstość restenozy w stentach uległa znaczącej redukcji, 
niemniej pacjenci po takich zabiegach wymagają kontroli. Wydaje 
się, że koronarografia TK jest właściwym narzędziem do badań 
kontrolnych. Stenty wykonane są z metalu, więc ich współczynnik 
pochłaniania promieniowania jest wyższy niż okolicznych struktur, 
przez co widoczne są jako struktury hyperdensyjne, wywołujące 
artefakty. Ze względu na to ocena średnicy kanału przepływu  
w okolicy stentu jest utrudniona i wymaga wysokiej rozdzielczości 
przestrzennej oraz zastosowania odpowiednich technik rekonstrukcji 
obrazów [13].

Spiralna tomografia komputerowa  
w diagnostyce bólów w klatce piersiowej

Tomografia komputerowa odgrywa ważną rolę w diagnostyce 
bólów w klatce piersiowej w warunkach oddziału ratunkowego 
[14, 15]. Ta szybka, nieinwazyjna metoda pozwala na wykluczenie 
(bądź potwierdzenie) jednej z trzech głównych przyczyn nagłego 
bólu w klatce piersiowej – ostrego incydentu wieńcowego, tętniaka 
rozwarstwiającego aorty lub zatorowości płucnej (badania tego 
typu określa się mianem „potrójnego wykluczenia”– triple rule 
– out) [16]. Szybkie wykrycie przyczyny bólu w klatce piersiowej 
ma kluczowe znaczenie w dalszym postępowaniu, a co za tym idzie  
– w rokowaniu, ponadto pozwala na redukcję kosztów diagnostyki 
oraz zmniejsza obciążenie pacjenta innymi, niekiedy niewnoszącymi 
istotnych informacji badaniami. Oczywiście, jeżeli prawdopodobną 
przyczyną dolegliwości jest ostry incydent wieńcowy, pacjent 
wymaga wykonania natychmiastowej angiografii z ewentualną 
plastyką balonową i założeniem stentu/stentów, natomiast jeżeli 
takie rozpoznanie jest mniej prawdopodobne, celowe wydaje 
się rozpoczęcie diagnostyki od badania TK. Do diagnostyki 
tego typu, podobnie jak w przypadku pozostałych zastosowań 
TK w kardiologii, najlepiej nadają się aparaty 64-rzędowe oraz 
nowsze generacje (aparaty dwuźródłowe, 126-, 256-rzędowe) [17], 
pozwalające na zobrazowanie całej klatki piersiowej w czasie nawet 
poniżej 10 sekund. 

Inne zastosowania
Innymi istotnymi zastosowaniami tomografii komputerowej 
w kardiologii są: obrazowanie spływu żył płucnych u pacjentów 
przed stosowanym w elektrofizjologii zabiegiem ablacji w terapii 
migotania przedsionków, pozwalające na wykrycie ewentualnych 
odmian anatomicznych i lepsze zaplanowanie zabiegu, co redukuje 
ilość powikłań [18]; obrazowanie czynnościowe z oceną globalnej 
i regionalnej funkcji mięśnia serca, ocena perfuzji i żywotności 
mięśnia serca, ocena wad wrodzonych serca oraz wrodzonych 
i nabytych wad zastawkowych czy obrazowanie guzów serca 
i osierdzia. Przydatność tomografii komputerowej jest w wielu z tych 
zastosowań zbliżona do badania metodą rezonansu magnetycznego, 
natomiast przewagą tomografii jest krótszy czas badania, dostępność 
aparatów oraz możliwość wykonania wielu badań równocześnie 
z koronarografią TK bez zwiększania dawki promieniowania czy 
objętości podawanego środka kontrastowego. ■
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