Sygnatura: Pol J Radiol, 2005; 70(4): 97-103
ORIGINAL ARTICLE

Otrzymano:
2005.06.13
Zaakceptowano: 2005.08.01

Acute pulmonary embolism in helical computed
tomography
Ostry zator p∏uc w spiralnej tomografii komputerowej
Marek Pas∏awski
II Zak∏ad Radiologii Lekarskiej, Akademia Medyczna, Lublin, Polska
Adres autora: Marek Pas∏awski, II Zak∏ad Radiologii Lekarskiej AM w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,
e-mail: paslawski@wp.pl

Summary
Background:

Pulmonary embolism is a common condition in which diagnostic and therapeutic delays contribute
to substantial morbidity and mortality. Clinical diagnosis is difficult because the signs and symptoms
are unspecific, and a differential diagnosis is extensive, including pneumonia or bronchitis, asthma,
myocardial infraction, pulmonary edema, anxiety, dissection of the aorta, pericardial tamponade,
lung cancer, primary pulmonary hypertension, rib fracture, and pneumothorax. The purpose of the
study was to present the use of CT in diagnosing acute pulmonary embolism.

Material/Methods:

A group of 23 patients with clinically suspected pulmonary embolism underwent CT examination
with a helical CT scanner (Somatom Emotion, Siemens) before and after administration of 150 ml of
Ultravist.

Results:

Pulmonary embolism was found in the CT examinations of 13 patients. In two of these it was
a central filling defect. Amputation of the artery was found in one. Parietal filling defect in three
patients formed an acute angle with the vessel walls. Saddle emboli appearing as filling defects in
the contrast column that hung over vessel bifurcations was found in two patients. In five patients,
emboli were found in small segmental arteries.

Conclusions:

CT provides information not only on the pulmonary arteries, but also on the lung parenchyma,
hila, mediastinum, and the heart. Alternative findings may be identified by CT chest examination,
establishing alternative diagnoses, including pulmonary disorders (such as pneumonia or fibrosis),
pleural abnormalities, and cardiovascular disease (such as aortic dissection or pericardial
tamponade). Another advantage of the CT is its widespread availability.
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Wst´p
Zator p∏ucny jest stanem, w którym opóênienie rozpoznania i leczenia majà istotne znaczenie, istotnie przyczyniajà
si´ do wzrostu ÊmiertelnoÊci. ÂmiertelnoÊç pacjentów
z zatorem p∏uc wynosi ok. 10%.[1,2] Objawy kliniczne
zatoru p∏ucnego nie sà swoiste, a diagnostyka ró˝nicowa
obejmuje mi´dzy innymi zapalenie p∏uc, oskrzeli, astm´,
zawa∏ serca, obrz´k p∏uc, t´tniaka rozwarstwiajàcego
aorty, tamponad´ serca, raka p∏uc, pierwotne nadciÊnienie

p∏ucne, z∏amanie ˝eber czy odm´ op∏ucnowà.[1,2,3,4,5,6].
Powszechnie stosowane leczenie d∏ugo dzia∏ajàcymi antykoagulantami nie jest pozbawione dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
Z tych powodów podejrzenie zatoru p∏ucnego wymaga
szybkiej diagnostyki umo˝liwiajàcej jego potwierdzenie
lub wykluczenie.[1]
Zator p∏ucny cz´sto wyst´puje u ci´˝ko chorych pacjentów,
z powa˝nymi towarzyszàcymi chorobami, jak dysfunkcja
lewej komory czy nadciÊnienie p∏ucne. U pacjentów tych
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wykonanie angiografii t´tnic p∏ucnych jest zwiàzane z wysokim ryzykiem, konieczne jest zastosowanie mniej inwazyjnych metod diagnostycznych.[1,5,7,8]
W ostatnim dziesi´cioleciu dokona∏ si´ istotny post´p
technologiczny w tomografii komputerowej. Zwi´kszenie
pr´dkoÊci gantry, cieƒsze kolimacje przekrojów oraz
wprowadzenie skanerów wielorz´dowych rozszerzy∏y
mo˝liwoÊci obrazowania unaczynienia p∏ucnego do poziomu subsegmentalnych naczyƒ p∏ucnych. Powszechny
dost´p do tomografii komputerowej, jej relatywnie niski
koszt i wzgl´dna szybkoÊç badania sprawi∏y, ˝e sta∏a si´
ona powszechnie wykorzystywanà technikà w rozpoznawaniu zatoru p∏ucnego.[1]

Cel pracy
Celem pracy jest omówienie zastosowania tomografii komputerowej w diagnostyce zatoru p∏ucnego.

Materia∏ i metoda
Materia∏ obejmuje 23 pacjentów z podejrzeniem osterego
zatoru p∏ucnego. Rozpoznanie postawiono w oparciu o wywiad chorobowy, objawy kliniczne i wyniki badaƒ laboratoryjnych – podwy˝szony poziom D-dimerów. U wszystkich badanych pacjentów zdj´cie klp nie wykazywa∏y
obecnoÊci odchyleƒ od normy. Badanie TK wykonywano
jednorz´dowym spiralnym tomografem komputerowym
Somatom Emotion firmy Siemens. W pierwszej fazie badania wykonywano skanowanie klatki piersiowej (KLP) bez
podawania Êrodka cieniujàcego. Nast´pnie okreÊlano zakres
badania, obejmujàcy obszar od poziomu ∏uku aorty do ok.
2–4 cm powy˝ej przepony. W drugiej fazie badania podawano 150 ml Ultravistu strzykawkà automatycznà. Kontrast

Figure 1. Central filling defect in the branch of the left pulmonary artery
(large arrow), outlined by the contrast material (small arrows).
Rycina 1. Centralny ubytek wype∏nienia w ga∏´zi lewej t´tnicy p∏ucnej
– materia∏ zatorowy (du˝a strza∏ka) otoczony Êrodkiem
kontrastowym po obu stronach (ma∏e strza∏ki).
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podawano poczàtkowo z pr´dkoÊcià 4,5ml/sek do osiàgni´cia
w pniu t´tnicy p∏ucnej wzmocnienia przekraczajàcego zadany poziom 120 jH, a nast´pnie pr´dkoÊç podawania kontrastu wynosi∏a 3,5 ml/sek. Skanowanie rozpoczyna∏o si´
automatycznie po osiàgni´ciu wzmocnienia kontrastowego
120 jH w obr´bie pnia t´tnicy p∏ucnej. Kolimacja skanów
wynosi∏a 3mm, pitch 1–1,5. Po wykonaniu badania wykonano rekonstrukcje w warstwach gruboÊci 2 mm, w oknie
Êródpiersiowym oraz p∏ucnym.
Wtórnie wykonywano rekonstrukcje wielop∏aszczyznowe
MPR, oraz rekonstrukcje MIP (maximum intensity projection).

Wyniki
U 13 z badanych osób stwierdzono obecnoÊç ubytków
wype∏nienia spowodowane obecnoÊcià materia∏u zatorowego w obr´bie uwidocznionych naczyƒ p∏ucnych. U 7 z nich
stwierdzono du˝ych rozmiarów zatory zarówno w lewej
jak i prawej t´tnicy p∏ucnej. U 4 pacjentów stwierdzono
zatory w lewej t´tnicy p∏ucnej, a u dwóch w prawej t´tnicy
p∏ucnej.
W 2 przypadkach by∏ to centralny ubytek wype∏nienia
otoczony Êrodkiem cieniujàcym (Ryc. 1). W 4 przypadkach
by∏o to przyÊcienny materia∏ zatorowy (Ryc. 2) U jednego
pacjenta materia∏ zatorowy ca∏kowicie zamyka∏ t´tnic´
p∏atowà, tworzàc obraz amputacji naczynia (Ryc. 3).
Zatory przyÊcienne u trzech pacjentów tworzy∏y kàty
ostre ze Êcianà naczynia (Ryc. 4). Zator jeêdziec stwierdzono u dwóch pacjentów, w postaci materia∏u zatorowego
przewieszajàcego si´ przez rozwidlenie naczynia (Ryc. 5).
U 5 osób widoczne by∏y równie˝ liczne zatory w naczyniach p∏atowych i segmentalnych. W 2 przypadkach

Figure 2. Marginal filling defect resulting from parietal embolus in the
left pulmonary artery (arrow).
Rycina 2. Obwodowy ubytek wype∏nienia spowodowany przyÊciennym
materia∏em zatorowym w lewej t´tnicy p∏ucnej – strza∏ka.
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Figure 3. Complete filling defect in the right pulmonary artery (arrow).
Rycina 3. Amputacja naczynia – materia∏ zatorowy ca∏kowicie zamyka
prawà t´tnic´ p∏ucnà – strza∏ka.

Figure 4. Large parietal filling defect within the right pulmonary artery,
forming an acute angle with the artery wall (arrows).
Rycina 4. Du˝y przyÊcienny materia∏ zatorowy w prawej t´tnicy
p∏ucnej, tworzàcy obustronnie kàty ostre ze Êcianà naczynia
(strza∏ki), otoczony materia∏em kontrastowym.

stwierdzono materia∏ zatorowy w naczyniach u∏o˝onych
prostopadle do p∏aszczyzny przekroju, gdzie wyraênie
widoczna by∏a ró˝nica w densyjnoÊci naczyƒ prawid∏owych
i zawierajàcych materia∏ zatorowy (Ryc. 6). W 3 przypadkach wyraênie uwidoczniono materia∏ zatorowy w naczyniach segmentalnych u∏o˝onych równolegle do p∏aszczyzny
skanu (Ryc. 7). Projekcje MIP umo˝liwia∏y uwidocznienie
ubytków wype∏nienia u 3 pacjentów w ma∏ych naczyniach
p∏ucnych (Ryc. 8).

stosunkowo niskà skutecznoÊcià w wykrywaniu ma∏ych
ztorów, tu przejawia si´ wyraênie przewaga angiografi.
Jest to badanie szybkie, mo˝e byç przeprowadzone u pacjentów w ci´˝kim stanie ogólnym. Najwi´kszà zaletà TK
jest jej zdolnoÊç do identyfikowania innych patologii, której
objawy mogà nasuwaç podejrzenie zatorowoÊci.[7]

Dyskusja
W rozpoznaniu zatorowoÊci p∏ucnej z∏otym standardem
i metodà referencyjnà pozostaje angiografia t´tnic p∏ucnych.
Jest to metoda charakteryzujàca si´ najwy˝szà czu∏oÊcià
diagnostycznà, si´gajàcà 90–100%, przy specyficznoÊci ocenianej na 100%. Jest badaniem bardzo skutecznym w wykrywaniu ma∏ych zatorów. Wymaga doÊwiadczonego personelu, jest kosztowne oraz stosunkowo trudno dost´pne.
Wià˝e si´ ze znacznym obcià˝eniem pacjenta kontrastem
i jest badaniem inwazynym, stàd wysokie ryzyko powik∏aƒ.
Charakteryzuje si´ d∏ugim czasem badania, i ze wzgl´du
na inwazyjny charakter i d∏ugi czas badania, nie mo˝e
byç wykonane u pacjentów w bardzo ci´˝kim stanie ogólnym.[7]
Scyntygrafia jest metodà diagnostycznà charakteryzujàcà
si´ wysokà czu∏oÊcià ale bardzo ma∏à swoistoÊcià badania.
Jest te˝ trudno dost´pna.[7]
Tomografia komputerowa jest ∏atwo dost´pna, znacznie
taƒsza od pozosta∏ych metod i charakteryzyje si´ wysokà
skutecznoÊcià. Czu∏oÊç badania oceniana jest na. 67–100%,
a specyficznoÊç 78–100%.[1,5,7,8] TK Charakteryzuje si´
niskim ryzykiem powik∏aƒ. Obcià˝enie kontrastem jest
ni˝sze ni˝ w przypadku angiografii. TK charakteryzuje si´

Zasadniczà spraw´ w technologii tomografii komputerowej
by∏o wprowadzenie pod koniec lat osiemdziesiàtych techniki spiralnej. Równoczesny post´p dotyczàcy stosowanych
w tomografii komputerowej aplikacji umo˝liwi∏ obrazowanie naczyƒ p∏ucnych. Wi´ksza szybkoÊç obrotu gantry
wspó∏czesnych skanerów jednorz´dowych umo˝liwi∏y
wykonywanie badania z kolimacjà rz´du 2mm, jednoczeÊnie
umo˝liwiajàc zachowanie tego samego zakresu badania.
Umo˝liwi∏o to obrazowanie naczyƒ p∏ucnych do poziomu
naczyƒ segmentalnych, z dok∏adnoÊcià porównywalnà z badaniami angiograficznymi.[1,9,10]
Wprowadzenie wielorz´dowej tomografii komputerowej
(skanery 4, 8, 16 lub wi´cej rz´dowe) umo˝liwi∏o stosowanie jeszcze cieƒszych kolimacji i uwidocznienie subsegmentalnych naczyƒ p∏ucnych. Dalsze zwi´kszenie
szybkoÊci akwizycji pozwoli∏o na zwi´kszenie zakresu badania przy równoczesnym skróceniu jego czasu,
umo˝liwiajàc równoczeÊnie eliminacj´ artefaktów oddechowych.[1]

Technika badania
Diagnostyka zatoru p∏ucnego wymaga oceny naczyƒ t´tnic
p∏ucnych g∏ównych, p∏atowych, segmentalnych i subsegmentalnych, gdy st´˝enie Êrodka kontrastowego w ich
Êwietle jest maksymalne. Naczynia te obejmuje zakres skanowania od ∏uku aorty do poziomu tu˝ poni˝ej dolnych ˝y∏
p∏ucnych (oko∏o 10–12 cm) .[1,3,8,11]
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Figure 5. Saddle embolus. The embolus hangs over the bifurcation of
the left pulmonary artery (arrow).
Rycina 5. Zator jeêdziec – materia∏ zatorowy przewiesza si´ przez
rozwidlenie lewej t´tnicy p∏ucnej (strza∏ka).

Figure 6. Transverse section of low-attenuation branches of the left
pulmonary artery filled with emboli (arrowheads). Normal
pulmonary arteries of high density filled with contrast
material (arrows).
Rycina 6. Poprzeczne przekroje obwodowych t´tnic p∏ucnych
wype∏nionych materia∏em zatorowym (groty strza∏ek),
o wyraênie ni˝szej densyjnoÊci ni˝ naczynia sàsiednie,
prawid∏owo wype∏nione Êrodkiem kontrastowym
(strza∏ki).

Figure 7. Filling defect with small pulmonary artery within the scan
plane (arrowhead). Large filling defect in the left pulmonary
artery (black arrow) and in branches of the right pulmonary
artery (white arrow).
Rycina 7. Materia∏ zatorowy w ma∏ym naczyniu zorientowanym
równolegle do p∏aszczyzny przekroju (grot strza∏ki).
Du˝y materia∏ zatorowy w lewej t´tnicy p∏ucnej (czarna
strza∏ka) oraz w odga∏´zieniach t´tnicy p∏ucnej prawej
(bia∏a strza∏ka).

Figure 8. MIP projection: filling defect within small pulmonary artery
(arrowhead).
Rycina 8. Projekcja MIP – ubytek wype∏nienia w obwodowym
naczyniu p∏ucnym spowodowany przyÊciennym materia∏em
zatorowym – grot strza∏ki.
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Stosowanie mo˝liwie najcieƒszej kolimacji, pitch 1,7–2,0
okaza∏o si´ optymalne dla uwidocznienia dystalnych
segmentalnych i subsegmentalnych naczyƒ w skanerach
jednorz´dowych. W skanerach wielorz´dowych stosowana powinna byç najw´˝sza mo˝liwa apertura detektorów.
Wi´ksza szybkoÊç akwizycji skanerów wielorz´dowych
umo˝liwia rozszerzenie zakresu badania na ca∏à klatk´
piersiowà.[1,11,12]
Badanie powinno byç wykonane podczas zatrzymanego
wdechu, zarówno u pacjentów przytomnych jak i zaintubowanych. JeÊli zatrzymanie oddechu nie jest mo˝liwe, zaleca
p∏ytkie oddychanie.[1,8]
Zalecane jest wykonanie przeglàdowego badanie klp przed
podaniem Êrodka kontrastowego w celu dok∏adnego okreÊlenia zakresu badania, oceny nieprawid∏owoÊci mià˝szowych,
zwapnieƒ w w´z∏ach ch∏onnych.[1,8]

Wzmocnienie kontrastowe
Kontrast mi´dzy materia∏em zatorowym a p∏ynàcà krwià jest
niedostateczny, dlatego wymagane jest podanie Êrodka kontrastowego. Optymalne wysycenie naczyƒ Êrodkiem kontrastowym uzyskuje si´ podczas szybkiego wstrzykni´cia. Niejonowe Êrodki kontrastowe podawane, o st´˝eniu jodu 240–300
mg/ml podawane sà z pr´dkoÊcià 3–5 ml/ sek. W jednorz´dowej tomografii spiralnej podaje si´ ok. 125–150 ml Êrodka
kontrastowego. Wielorz´dowe tomografy umo˝liwiajà redukcj´ potrzebnego kontrastu do 60–100 ml.[1,7,8,12]
Konieczne jest rozpocz´cie skanowania, gdy kontrast pojawi si´ w pniu t´tnicy p∏ucnej i zakoƒczenie zanim skoƒczy
si´ podawanie Êrodka kontrastowego. Okres pomi´dzy
rozpocz´ciem podawania kontrastu a poczàtkiem skanowania nazywa si´ opóênieniem skanowania. Jest to czas
potrzebny, aby Êrodek kontrastowy dotar∏ do badanych
naczyƒ.[1,8]
Opóênienie skanowania mo˝e byç obliczone w oparciu
o podanie pilota˝owej dawki ok. 20ml kontrastu z tà samà
pr´dkoÊcià, co dawk´ w∏aÊciwà, po wykonaniu serii skanów w odst´pach 2–4 sekund. Po umieszeniu znacznika
(ROI) w centrum badanego naczynia i wykreÊleniu krzywej
wzmocnienia w czasie okreÊla si´ opóênienie skanowania.
Jest to czas w jakim nast´puje szczytowe wzmocnienie
w badanym naczyniu.[1]
Obecnie wi´kszoÊç skanerów TK wyposa˝onych jest w oprogramowanie umo˝liwiajàce ciàg∏y pomiar wzmocnienia
w badanym naczyniu (np. t´tnicy p∏ucnej), rozpoczynajàce
automatycznie skanowanie po osiàgni´ciu okreÊlonego
progu wzmocnienia kontrastowego w Êwietle badanego
naczynia.[1,8]

Akwizycja
Badanie skanerem jednorz´dowym z kolimacjà 5 lub 3 mm
wymaga rekonstrukcji z nak∏adaniem si´ po∏owy gruboÊci
kolimacji, w celu zwi´kszenia rozdzielczoÊci przestrzennej osi Z. rutynowo nie jest konieczna nak∏adajàca si´
rekonstrukcja dla badania wykonanego z kolimacjà 2 mm,
z wyjàtkiem wàtpliwych obszarów.[1,12]

Acute pulmonary embolism in helical computed tomography

W wybranych przypadkach rekonstrukcje wielop∏aszczyznowe (MPR) mogà byç przydatne w celu odró˝nienia pogrubienia Êciany t´tnicy czy w´z∏ów ch∏onnych od materia∏u
zatorowego.[1]

Rekonstrukcje obrazu
Rekonstrukcje obrazu powinny byç wykonane i oceniane przy zastosowaniu standardowego algorytmu mi´kkotkankowego w oknie Êródpiersiowym (szerokoÊç 450 JH,
Êrodek okna 35JH). W szczególnych przypadkach zatory
cz´Êciowo zamykajàce Êwiat∏o naczynia mogà byç lepiej
widoczne przy szerszych ustawieniach okna (600 JH).
Ocena w oknie p∏ucnym mo˝e byç pomocna w odró˝nieniu
t´tnic od ˝y∏ p∏ucnych; oskrzela widoczne w tym oknie
towarzyszà t´tnicom. U˝yteczna mo˝e byç ocena przekrojów na monitorze, gdzie ustawienia okien mogà byç ∏atwo
zmieniane.[1,8]
Niektórzy autorzy proponujà u pacjentów z podejrzeniem
zatoru p∏ucnego algorytm badania obejmujàcy zarówno
badanie TK klatki piersiowej jak i koƒczyn dolnych w celu
uwidocznienia zakrzepicy ˝ylnej.[1,13,14]

Objawy zatoru p∏ucnego w badaniu TK
Rozpoznanie ostrego zatoru p∏ucnego w TK opiera si´ na
obecnoÊci ubytku wype∏nienia lub amputacji naczynia,
wype∏nionego Êrodkiem kontrastowym. Ubytek wype∏nienia okreÊlany jest jako centralny lub obwodowy, Êródnaczyniowy obszar niskiej densyjnoÊci, otoczony przez
Êrodek kontrastowy. Amputacja naczynia, (ca∏kowity ubytek
wype∏nienia) to Êródnaczyniowy obszar niskiej densyjnoÊci,
zajmujàcy ca∏e Êwiat∏o naczynia, wype∏nionego kontrastem
w cz´Êci proksymalnej. Najbardziej wiarygodnym obrazem
zatoru jest ubytek wype∏nienia tworzàcy kàt ostry mi´dzy
Êcianà naczynia i materia∏em zatorowym, zarysowany
przez Êrodek kontrastowy.[1,8,11]
Zator jeêdziec to ubytek wype∏nienia, który przewiesza si´
przez miejsce rozga∏´zienia naczynia.
Obwodowo mogà byç widoczne przekroje poprzeczne
ma∏ych t´tnic p∏ucnych wype∏nionych materia∏em zatorowym, o wyraênie ni˝szej densyjnoÊci ni˝ naczynia
sàsiednie, prawid∏owo wype∏nione Êrodkiem kontrastowym.
Zator w ma∏ych naczyniach zorientowanych równolegle do
p∏aszczyzny przekroju zwykle nie przedstawia trudnoÊci
diagnostycznych
Projekcje MIP umo˝liwiajà przedstawienie naczyƒ p∏ucnych w sposób podobny do obrazów angiograficznych,
uwidaczniajàc zarówno ubytki wype∏nienia spowodowane
materia∏em zatorowym w ma∏ych t´tnicach p∏ucnych.
U pacjentów z du˝ym materia∏em zatorowym wywo∏ujàcym nadciÊnienie p∏ucne i przecià˝enie prawej komory,
mo˝e byç widoczne sp∏aszczenie przegrody mi´dzykomorowej, lub nawet jej uwypuklenie w kierunku komory lewej.[1]
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Pu∏apki diagnostyczne

Niewzmocnione ˝y∏y p∏ucne

Jest szereg pu∏apek diagnostycznych w rozpoznaniu zatoru p∏ucnego. Rzekome ubytki wype∏nienia, naÊladujàce
obecnoÊç materia∏u zatorowego, mogà wynikaç ze zbyt
niskiego wzmocnienia kontrastowego, obecnoÊci artefaktów ruchowych, uÊredniania obj´toÊciowego skoÊnie
u∏o˝onych naczyƒ, (przecinajàcych p∏aszczyzn´ skanu),
niewzmocnionych naczyƒ ˝ylnych, w´z∏ów ch∏onnych wn´kowych, asymetrycznego oporu naczyƒ p∏ucnych.[1,18]

Niewzmocnione ˝y∏y p∏ucne mogà byç mylnie wzi´te za
t´tnice wype∏nione materia∏em zatorowym. Ocena tych
naczyƒ na kolejnych przekrojach umo˝liwia ich odró˝nienie
od rozga∏´zieƒ t´tnic p∏ucnych, a przeÊledzenie przebiegu do
wn´k umo˝liwia stwierdzenie czy naczynie jest ga∏´zià t´tnicy
p∏ucnej czy te˝ ˝y∏y. W oknie p∏ucnym, t´tnicom towarzyszà
oskrzela, co umo˝liwia ich odró˝nienie od ˝y∏.[1,8,11]

Nieadekwatne wzmocnienie kontrastowe

ZnajomoÊç rozmiarów i lokalizacji w´z∏ów ch∏onnych jest
wa˝na w prawid∏owej interpretacji badania TK. W´z∏y ch∏onne
sà widoczne jako przylegajàce do naczyƒ niskiej densyjnoÊci,
wyd∏u˝one struktury. Wn´kowe w´z∏y ch∏onne mogà byç
widoczne jako ubytki Êródnaczyniowe, kiedy sà zlokalizowane
blisko rozdwojenia naczyƒ, i mogà byç pomylone z materia∏em
zatorowym. Przekroje MPR strza∏kowe i czo∏owe mogà byç
pomocne w odró˝nieniu w´z∏ów przyleg∏ych do naczyƒ od
materia∏u zatorowego w ich Êwietle.[1,11]

Zaleca si´ wzmocnienie kontrastowe Êwiat∏a naczyƒ
p∏ucnych rz´du 200 JH, a najlepiej powy˝ej 250JH, które
umo˝liwia wiarygodne uwidocznienie t´tnic p∏ucnych do
poziomu naczyƒ segmentalnych i subsegmentalnych.[1,11]
Nieprawid∏owo dobrane opóênienie skanowania mo˝e spowodowaç zbyt niskie wzmocnienie kontastowe na poczàtku
lub pod koniec skanowania. Dlatego najlepszà metodà jest
stosowanie systemu automatycznie uruchamiajàcego skanowanie po osiàgni´ciu zadanej densyjnoÊci w badanym
naczyniu.[1,11]

Artefakty ruchowe
Artefakty ruchowe mogà powodowaç pozornà amputacj´ naczyƒ, albo uÊrednienie obj´toÊciowe z otaczajàcym
powietrznym mià˝szem p∏ucnym, dajàc pozorny ubytek wype∏nienia. Ocenia po∏o˝enia przedniej Êciany klatki
piersiowej na kolejnych skanach mo˝e u∏atwiç wykrycie
ruchów oddechowych, i prawid∏owà interpretacje obrazów. Widoczna pozorna amputacja zwykle dotyczy wielu
naczyƒ, na poruszonym przekroju, a ocena kolejnych przekrojów w oknie p∏ucnym uwidacznia zamazanie mià˝szu
wynikajàce z ruchów oddechowych.[1,8,11] Równie˝ ruchy
serca mogà dawaç artefakty ruchowe w lewym dolnym
p∏acie, j´zyczku czy prawym p∏acie Êrodkowym. Tomografia
komputerowa z bramkowaniem EKG umo˝liwia wyeliminowanie tych artefaktów[1,10]

UÊrednienie obj´toÊciowe
UÊrednianie obj´toÊciowe ma∏ych naczyƒ o przebiegu
skoÊnym w stosunku do p∏aszczyzny przekroju równie˝
daje pozorne ubytki wype∏nienia. Najcz´Êciej ma to miejsce przy 5 mm kolimacji skanu, g∏ównie dotyczy obwodowych naczyƒ. Efekt ten minimalizowany jest w skanerach
jednorz´dowych przy 3 mm kolimacji i nak∏adajàcych si´
rekonstrukcjach, a w skanerach wielorz´dowych przy aperturze detektorów rz´du 1,25 mm.[1,11]

W´z∏y ch∏onne

Asymetryczny opór naczyƒ p∏ucnych
Asymetryczny opór naczyƒ p∏ucnych jest najcz´Êciej spowodowany nasilonymi konsolidacjami mià˝szu p∏ucnego,
lub du˝ym wysi´kiem op∏ucnowym, powodujàcymi odruchowy skurcz naczyniowy. w wyniku wzmo˝onego oporu
naczyniowego, kolumna kontrastu w zaj´tym naczyniu
wydaje si´ nagle koƒczyç, sugerujàc jego amputacj´.[1]
Klinowatego kszta∏tu konsolidacje podstawà zwrócone do
op∏ucnej, linijne pasma i poszerzenie centralnych i segmetnalnych t´tnic p∏ucnych równie˝ mogà byç widoczne u pacjentów z zatorem p∏ucnym.[1]

Wnioski
Tomografia komputerowa jest uznanà i powszechnie stosowanà technikà diagnostycznà w rozpoznaniu zatoru p∏ucnego. Czu∏oÊç i specyficznoÊç spiralnej tomografii komputerowej sà oceniane odpowiednio na 67–100% i 78–100%.
Zalety tomografii komputerowej w diagnostyce zatoru
p∏ucnego obejmujà mo˝liwoÊç oceny mià˝szu p∏uc oraz
struktury Êródpiersia, tym samym umo˝liwiajàc wykrycie
innych zmian patologicznych, b´dàcych przyczynà objawów
klinicznych. Nie bez znaczenia jest powszechna dost´pnoÊç
do tomografii komputerowej, wzgl´dnie niski koszt badania,
jego szybkoÊç oraz nieinwazyjny charakter.
ZnajomoÊç techniki badania, objawów zatoru p∏ucnego,
potencjalnych artefaktów jest bardzo istotna w rozpoznaniu zatoru p∏ucnego.
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