
Obrazowanie medyczne 



Obrazowanie nie jest metodą leczenia samą w sobie, ale może ono 

pomóc w wyborze najkorzystniejszego sposobu leczenia. Niektóre metody 

obrazowania mogą być przydatne również w diagnozowaniu chorób 

nowotworowych, mogą one pomagać w określeniu jak zaawansowana jest 

choroba, jak działają dostarczane do organizmu leki i jak efektywna jest 

zastosowana procedura leczenia. 

Zastosowanie obrazowania 

  Badania przesiewowe nowotworów 

Obrazowanie może być wykorzystywane w celu sprawdzenia czy  

w organizmie pacjenta występują podejrzane struktury mogące mieć 

charakter nowotworowy.  

 Mammografie są przykładem bardzo dobrze znanej metody 

obrazowania używanej do badania raka piersi. Badania przesiewowe są 

szczególnie polecane osobom z grup podwyższonego ryzyka (ze względu 

na wiek, historię zachorowań w rodzinie czy też styl życia) w celu 

zdiagnozowania różnych typów nowotworów. 



Diagnostyka 

 

   Obrazowanie może być wykorzystywane do określenia gdzie 

zlokalizowany jest nowotwór i jaki jest stopień rozwoju choroby. W tym sensie 

obrazowanie może pomóc w określeniu stopnia zaawansowania choroby  

i stwierdzeniu czy nowotwór jest umiejscowiony w środku, na zewnątrz czy też 

w pobliżu ważnych organów wewnętrznych lub naczyń krwionośnych. Jeśli 

konieczna jest biopsja (pobranie małego fragmentu z guza do celów 

diagnostycznych) obrazowanie jest przydatne w precyzyjnej lokalizacji 

nowotworu i pobraniu wycinka do analizy. 

 

 

Dobór metody leczenia 

 

Obrazowanie może być także przydatne w kontekście sterowania leczeniem by 

było one jak najmniej inwazyjne i skupione na tkance nowotworowej. Np. 

ultrasonografia, MRI czy CT mogą być używane do bardzo dokładnego 

zlokalizowania guza dzięki czemu leczenie może obejmować prawie wyłącznie 

tkanki guza jak najmniej uszkadzając tkanki otaczające. 

 

 



Nadzorowanie efektywności podjętego leczenia 

 

 Obrazowanie może także pozwolić na śledzenie postępów stosowanej 

terapii. Dzięki obrazowaniu można śledzić czy guz ulega zmniejszeniu czy też 

rozrasta się. Zastosowanie znajdują tutaj, wykonywane regularnie badania 

technikami takimi jak: prześwietlenia promieniami X, MRI czy CT. PET i inne 

techniki medycyny nuklearnej są wykorzystywane do badań mających 

stwierdzić czy guz atakuje najważniejsze życiowe narządy. MNR jest zaś 

stosowany do badań mających na celu śledzenie zmian chemicznych 

zachodzących w nowotworach. 

 

 

Monitorowanie nawrotów choroby nowotworowej 

 

 Obrazowanie może być używane także do diagnozowania nawrotów 

choroby nowotworowej i śledzenia jej rozprzestrzeniania się w organizmie. 



 Obrazy powstają podczas prześwietlenia na skutek odmiennej absorpcji 

promieniowania przez różne typy tkanek. Wapń zawarty  

w kościach absorbuje promieniowanie najsilniej i dlatego kości widoczne na 

zdjęciu są białe. Tłuszcz oraz inne tkanki absorbują słabiej i dlatego mają kolor 

szary. Najsłabiej promieniowanie absorbują płuca z tego powodu odpowiada im 

kolor czarny.  

 Najpopularniejszym zastosowaniem prześwietlenia rentgenowskiego jest 

badanie złamanych kości. Metoda ta ma jednak zastosowanie również  

w badaniu nowotworów. Analiza zdjęć pozwala bowiem na stwierdzenie czy guz 

występuje, a jeśli tak to czy rozrasta się w płucach lub innych obszarach klatki 

piersiowej.  

 Mammografia wykorzystuje promieniowanie X do wyszukiwania guzów i 

obszarów podejrzanych o charakter nowotworowy w piersiach. 

Obrazowanie promieniowaniem X 

(X-ray imaging) 

 
Prześwietlenie promieniowaniem X jest 

najprawdopodobniej jedną  

z najpopularniejszych metod obrazowania. 



 Po lewo 1mm „plaster” spiralnej CT ze środkowego obszaru klatki 

piersiowej ukazujący oba płuca. Biała plamka w prawym rogu jest 

podejrzanym obszarem, który powinien zostać poddany biopsji w celu 

ustalenia czy nie jest zmianą nowotworową.  

 

 Po prawo zbliżenie obejmujące 8 „plastrów” guza płuc.  

 

 W porównaniu z tradycyjnym obrazem prześwietlenia 

rentgenowskiego obrazy CT pozwalają na lepsze określenie rozmiaru guza. 

  

Autor: A. P. Reeves, Cornell University 

Tomografia komputerowa CT  (computed tomography ) 



Skany CT 

 
 Tomografia komputerowa  (CT lub CAT) wykorzystuje komputerowo 

kontrolowane promieniowanie X do kreowania obrazów ciała. Zastosowanie 

promieniowania X zbliża CT do prześwietlenia rentgenowskiego jednakże 

zdjęcie rentgenowskie i skany CT pozwalają pozyskać całkiem odmienne 

informacje. Chociaż doświadczony radiolog potrafi również ze zdjęcia 

rentgenowskiego wywnioskować o trójwymiarowej lokacji guza prześwietlenia 

rentgenowskie w przeciwieństwie do CT są z natury dwuwymiarowe. 

 

 

 Prześwietlenia rentgenowskie ramienia lub klatki piersiowej nie są  

w stanie dostarczyć informacji jak głęboko penetrujemy ciało w poszukiwaniu 

zmian. Skany CT są trójwymiarowe. Dzięki zarejestrowaniu i zanalizowaniu 

trójwymiarowych „plastrów” ciała pacjenta lekarzy nie tylko może stwierdzić 

obecność guza, ale także jak głęboko jest on umiejscowiony. Skany CT są 

trójwymiarowe, ponieważ obrazowanie następuje nie na płaskiej kliszy  

a w pamięci komputera.  



 Dane CT są więc bardziej “żywe” niż zwykłe zdjęcia rentgenowskie. 

 

 

Obie techniki umożliwiają podanie kontrastu w celu jeszcze lepszego 

zobrazowania połączeń między organami lub między organami a guzem. 

 

Obecne techniki stosowane w CT drastycznie zwiększyły prędkość  

i efektywność metody szczególnie dzięki technice nazywanej „wielo-

plastrowym” spiralnym skanowaniem. 

 

Konwencjonalna CT rejestruje skany “plastrów” ciała. Skany te obrazują 

„plastry” oddalone o kilka milimetrów. Nowa technika spiralnej (heliakalnej) 

CT buduje obraz w sposób ciągły dzięki czemu obraz końcowy nie ma „dziur” 

wynikających z rejestrowania kolejnych oddzielnych “plastrów”. 



Konwencjonalny skan CT tego samego  

pacjenta ukazujący guz wątroby z kontrastem.  

A- konwencjonalna CT 

B- spiralna CT 

Konwencjonalny skan CT bez kontrastu  

ukazujący guz wątroby. 

Autor:Dr. Peter Choyke,  

Department of Radiology, Clinical Center, National Institutes of Health 



Skany PET dla przypadku chłoniaka pachwiny i szyi. 
Autor: Dr Jorge Carrasquillo, Nuclear Medicine Department, Clinical Center, National Institutes of 

Health. 

 

Obrazowanie jądrowe wykorzystuje małe dawki znaczników radioaktywnych, 

które zostają wprowadzone do ciała pacjenta. Odpowiednio skonstruowana 

aparatura śledzi następnie gdzie i kiedy następuje koncentracja znacznika. 

Najpopularniejsze metody z tej grupy to PET i SPECT 

Nuclear Imaging (PET i SPECT) 



 Następnie pacjent umieszczony na stole stopniowo wprowadzany jest do 

skanera PET 6-7 razy w ciągu 45-60min. Skaner PET używany jest do 

określenia rozmieszczenia cukru w guzie i innych tkankach ciała. Dzięki 

analizie skanów CT i PET można osiągnąć lepszą zdolność opisu guza. Obraz 

obrobiony komputerowo analizowany jest przez radiologa. 

 PET może wykryć guz nawet gdy inne techniki wskazują na normalny 

charakter tkani. PET pozwala także na diagnostykę wznowień nowotworowych  

i określenie efektywności leczenia-gdy guz zmniejsza się jego komórki 

metabolizują coraz mniej cukru. 

Skany PET 

 

 Pozytonowa tomografia emisyjna  (PET) 

rejestruje komputerowe obrazy zmian metabolizmu 

cukrów, jakie maja miejsce w tkankach. Standardowo 

pacjent otrzymuje zastrzyk substancji będącej 

połączeniem cukru i cukru znaczonego izotopowo. Cukier 

znaczony izotopowo pozwala na zlokalizowanie guza 

ponieważ komórki guza pochłaniają cząsteczki cukru 

efektywniej niż inne tkanki organizmu. 

 Po otrzymaniu cukru znaczonego izotopowo 

pacjent leży przez około 60 min podczas gdy znaczony 

cukier krąży w jego ciele. Jeśli w organizmie występuje 

guz cukier powinien efektywnie się w nim zakumulować.  



Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, 

ulegająca rozpadowi beta plus 

Rozpad beta plus (przemiana β
+
) - reakcja jądrowa, w której emitowana jest cząstka β

+
 

(zwana pozytonem lub antyelektronem) oraz neutrino elektronowe. 

Przykłady izotopów, które ulegają rozpadowi beta plus: 
11

C, 
13

N, 
15

O, 
18

F i 
22

Na. 

Przykładowy zapis rozpadu: 

 

(podwójny rozpad beta) 

(* - atom wzbudzony) 

Ogólnie: 

 

Izotopy są używane do pozytonowej tomografii emisyjnej. Podczas tej przemiany 1 proton 

przemienia się na 1 neutron, 1 pozyton (antyelektron) i 1 neutrino elektronowe. W wyniku tej 

przemiany liczba atomowa jądra maleje o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian. 

W badaniu PET wykorzystuje się fakt, że określonym zmianom chorobowym 

towarzyszy zmiana metabolizmu niektórych związków chemicznych, np. cukrów[1]. 

Ponieważ energia w organizmie uzyskiwana jest głównie poprzez spalanie cukrów, to w 

badaniach wykorzystuje się deoksyglukozę znakowaną izotopem 18F o okresie 

połowicznego rozpadu ok. 110 minut. Najczęściej stosowanym preparatem jest F18-

FDG. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_po%C5%82owicznego_rozpadu
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Fluorodeoksyglukoza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fluorodeoksyglukoza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fluorodeoksyglukoza


Fluorodeoxyglucose (18F) or fludeoxyglucose (18F) (INN), commonly 

abbreviated 18F-FDG or FDG, is a radiopharmaceutical used in the medical 

imaging modality positron emission tomography (PET). Chemically, it is 2-

deoxy-2-(18F)fluoro-D-glucose, a glucose analog, with the positron-emitting 

radioactive isotope fluorine-18 substituted for the normal hydroxyl group at the 

2' position in the glucose molecule. 

 

After 18F-FDG is injected into a patient, a PET scanner can form images of the 

distribution of FDG around the body. The images can be assessed by a nuclear 

medicine physician or radiologist to provide diagnoses of various medical 

conditions. 



. The detector records pair of gamma rays emitted by a positron-emitting radioactive substance. To 

recall, proton-rich isotopes like  are may decay via positron emission, in which a proton in the nucleus 

decays to a neutron, a positron (positive electron) and a neutrino. Understanding this phenomenon  

of detection requires recalling that there is antimatter in the universe, and when antimatter 

(positron) meets matter (electron), then both kinds of matter are annihilated, and pure energy 

(gamma radiation) is formed. PET radioactive substance emits positrons which annihilate with 

electrons up to a few millimeters away, causing two gamma photons to be emitted in opposite directions 
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 Podobna do techniki PET komputerowa tomografia emisyjna 

pojedynczego fotonu SPECT wykorzystuje radioaktywne  znaczniki  

i skaner do rejestrowania dwu- lub trójwymiarowych obrazów ciała . Mała 

porcja radioaktywnego znacznika podawana jest dożylnie, a następnie 

wykonywane jest skanowanie ciała pacjenta podczas gdy znacznik jest 

wchłaniany przez tkanki. SPECT może dostarczyć informacji o przepływie 

krwi w tkankach i metabolizmie zachodzącym w ciele pacjenta. 

 

W procedurze tej antyciała mogą być połączone z substancją 

radioaktywną. Gdy w ciele pacjenta występuje guz antyciała mogą łatwo 

przyłączyć się do komórek nowotworowych. Skany SPECT pozwalają 

więc na lokalizację guza. 



Ultradzwięki 

 

 

Ultrasonografia wykorzystuje fale dźwiękowe o częstościach powyżej 

wykrywalnych przez ucho ludzkie. Przetwornik wytwarza fale, które 

przenikają do ciała badanego pacjenta i ulegają odbiciu od organów oraz 

tkanek pozwalając na wytworzenie obrazu organów wewnętrznych. 

Ultradźwięki mogą być wykorzystywane do lokalizacji nowotworów i są 

pomocne podczas wykonywania biopsji  

 Obraz ultrasonograficzny 

wątroby, ciemne obszary zaznaczone 

strzałkami wskazują potencjalny 

nowotwór. 

 

 

Autor:  Dr Thomas Shawker, National 

Cancer Institute. 



Po lewo skan MRI guza 

wątroby bez kontrastu .  

 

Po prawo skan tego samego 

pacjenta z kontrastem. 

 

Autor Dr. Peter Choyke, 

Clinical Center, NIH. 

Obrazowanie rezonansem magnetycznym  

 Obrazowanie rezonansem magnetycznym wykorzystuje fale 

radiowe do badania pacjentów umieszczonych w silnym polu 

magnetycznym, a uzyskany obraz powstaje w oparciu o fale radiowe 

wyemitowane przez badane tkanki. 

 Różne tkanki włączając także guzy emitują mniej lub bardziej 

intensywne sygnały w zależności od ich chemicznego otoczenia, a obraz 

ciała pacjenta może zostać zapisany w postaci danych komputerowych . 

Obrazowanie rezonansem magnetycznym podobnie jak CT dostarcza 

obrazów dwu- i trójwymiarowych czasem jest jednak o wiele czulszą metodą 

szczególnie w rozróżnianiu tkanek miękkich.  



A- konwecjonalna  

mammografia piersi. 

 

B- mammografia  

cyfrowa  

tej samej pacjentki. 

 

Autor Dr. Laurie Fajardo,  

Johns Hopkins  

Medical Institutions 
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Mammografia cyfrowa 

 

 

 

Mammografia konwencjonalna wykorzystuje 

promieniowanie X w celu identyfikacji zmian 

nowotworowych lub obszarów podejrzanych  

o charakter nowotworowy w piersi.  

 

 

Mammografia cyfrowa również wykorzystuje 

promieniowanie X, ale dane gromadzone są  

w pamięci komputera zamiast na kliszy fotograficznej. 

Pozwala to na komputerowe opracowywanie obrazów 

w tym ich wzmacnianie czy też powiększanie.  



Wirtualna kolonoskopia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualna kolonoskopia (VC) lub komputerowa tomografia kolonoskopowa (CTC) 

wykorzystuje promieniowanie X i oprogramowanie komputerowe do wytwarzania 

dwu- i trójwymiarowych obrazów okrężnicy (jelita grubego), odbytu i jelita cienkiego.  

Technika VC jest wykorzystywana w diagnostyce jelit, w tym w ujawnianiu polipów, 

mechanicznych uszkodzeń czy też guzów. 

VC może być połączona z badaniami CT czy też MRI. 

Autor:  

Dr Ronald M. Summers 

Diagnostic Radiology  

Department 

Clinical Center 

National Institutes of Health. 



Polip okrężnicy w badaniu VC 

 

Autor:  

Dr Ronald M. Summers 

Diagnostic Radiology  

Department 

Clinical Center 

National Institutes of Health. 

Zalety VC 

 

VC jest bardziej komfortowa od 

kolonoskopii konwencjonalnej 

ponieważ nie wykorzystuje 

kolonoskopu, pozwala na szybki 

powrót do codziennej aktywności, 

a pacjent nie wymaga opieki i 

pomocy osób trzecich. VC dostarcza 

też bardziej precyzyjnych danych niż 

konwencjonalne prześwietlenie 

odbytu promieniami X 

wykorzystujące związki baru 

nazywane również lower 

gastrointestinal (GI). Badanie VC 

zajmuje tez najmniej czasu  

Wady VC 

 

Lekarz w trakcie VC nie może pobrać  

próbki do badań ani usuwać polipów,  

po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości  

musi być wykona kolonoskopia  

konwencjonalna,  

polipy o średnicy mniejszej niż 10mm  

mogą być w trakcie badania niewykrywalne. 

 .   



Obrazowanie w trakcie operacji mózgu 

 Konwencjonalne obrazy wideo mózgu pacjenta znajdującego się na stole 

operacyjnym wraz z rozwojem techniki połączono z obrazami MRI w celu jeszcze 

doskonalszego zlokalizowania kluczowych struktur mózgu i guza. Pozwala to 

chirurgowi na spojrzenie w mózg pacjenta w sposób wirtualny, dzięki czemu 

można lepiej zaplanować zabieg i bezpieczniej usunąć guz bez naruszania 

struktur mózgu i naczyń krwionośnych. 

 

 Po wykonaniu zabiegu operacyjnego technika MRI pozwala chirurgowi na 

śledzenie postępów leczenia i odnalezienie ewentualnych nowych ognisk 

nowotworowych w ciele pacjenta . Technika ta pozwala uczynić operacje mózgu 

bardziej bezpiecznymi, zastosowanie opisanej techniki pozwala także na 

skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu, mniejszą utratę krwi, usunięcie wszystkich 

ognisk choroby i podjęcie się operacji dotąd zbyt ryzykownych  



Obrazowanie węzłów chłonnych w nowotworach piersi 

 

 

Zdiagnozowanie raka piersi wiąże się z koniecznością usunięcia węzłów 

chłonnych.  

 

Ilość usuniętych węzłów świadczy o skali rozprzestrzenienia się choroby.  

 

Pochopne usuniecie wszystkich węzłów może w przyszłości skutkować 

poważnymi powikłaniami (zahamowanie prawidłowego przepływu limfy 

może powodować opuchlizny) dlatego też powszechnie stosuję się metodę  

oszczędzającą polegająca na usunięciu tylko tych węzłów które rzeczywiście 

zostały zaatakowane przez komórki nowotworowe. W tym celu do organizmu 

pacjenta wprowadza się niebieski barwnik lub znacznik izotopowy na następnie 

diagnozuje poprzez obrazowanie węzeł lub węzły które rzeczywiście muszą 

zostać usunięte. 
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