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StreSzczenie:    CBCT jest stosunkowo nową metodą diagnostyki obrazowej w medycynie. Po raz pierwszy została użyta w 1982 r. w Mayo 
Clinic Biodynamics Research Laboratory [1], a od 2001 r. jest komercyjnie wykorzystywana w stomatologii. Od wielorzędo-
wej osiowej tomografii komputerowej różni się m.in. techniką wykonania oraz poszczególnymi parametrami. Niska dawka 
promieniowania stanowi jej największą zaletę, dzięki której coraz chętniej posługuje się nią wielu specjalistów, w tym laryn-
golodzy i chirurdzy rekonstrukcyjni. W laryngologii CBCT znalazła zastosowanie w diagnostyce przed- i okołooperacyjnej za-
równo w rynologii, jak i otologii.  W chirurgii rekonstrukcyjnej CBCT ułatwia dokładne zaplanowanie płata, a śródoperacyjnie 
pozwala na perfekcyjne dopasowanie odtwarzanych elementów tkankowych. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają 
dotychczasowe informacje na temat CBCT  w laryngologii, uzyskane na podstawie przeglądu literatury polskiej i zagranicz-
nej, oraz dzielą się własnym doświadczeniem w zastosowaniu tomografii komputerowej wiązki stożkowej w operacjach re-
konstrukcyjnych w obrębie twarzoczaszki.

Słowa kluczowe:   głowa i szyja, otorynolaryngologia, rekonstrukcja, tomografia komputerowa, wolny płat

abStract:   CBCT is a relatively new diagnostic imaging method. It was first used in 1982 at the Mayo Clinic Biodynamics Research Laboratory 
[1], and has been commercially used in dentistry since 2001. It differs from multidetector computed tomography in terms of 
implementation technique and some parameters. A low dose of radiation is its greatest advantage, thanks to which many 
specialists, including ENT doctors and reconstructive surgeons, are more willing to use it. In otorhinolaryngology, CBCT is 
applied in pre- and perioperative diagnostics in both rhinology and otology. In reconstructive surgery, CBCT facilitates precise 
planning of the flap and intraoperatively allows a perfect match of the reconstructed tissue elements. In the article, the authors 
present current information on CBCT in ENT obtained on the basis of a review of Polish and foreign literature and share their own 
experience in its application in reconstructive surgery within the craniofacial region.
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kształt skanera (okrągły, pierścieniowy) lub sama wiązka stożkowa 
(częściowe uśrednienie wartości, efekt stożka) mogą zniekształcać 
powstały obraz [11, 12].

Ważnym aspektem wpływającym na przydatność CBCT w laryn-
gologii i chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi jest jakość samego 
urządzenia. Nie wszystkie bowiem aparaty spełniają wystarczają-
ce kryteria do używania ich jako narzędzi kwalifikacji do operacji 
w otorynolaryngologii czy śródoperacyjnego obrazowania zło-
żonych rekonstrukcji, umożliwiając natychmiastową korektę 
umiejscowienia poszczególnych elementów tkankowych. Same 
urządzenia różnią się wielkością i techniką wykonania. Gabine-
ty stomatologiczne najczęściej dysponują małymi, mobilnymi 
aparatami, dzięki którym obrazowane jest wybrane pole z zakre-
su kości twarzoczaszki z minimalizacją dawki promieniowania. 
Podczas badania pacjent znajduje się najczęściej w pozycji sie-
dzącej, a lampa emitująca wiązkę promieni obraca się wokół jego 
głowy. Takie urządzenia CBCT, mimo niewątpliwej przydatno-

SkrÓty

CBCT – tomografia komputerowa wiązki stożkowej 
CT – tomografia komputerowa 
FESS – funkcjonalnej endoskopowej operacji zatok przynoso-
wych 
MSCT – wielorzędowa tomografii komputerowa

wStĘP

CBCT to technika obrazowania, w której wykorzystywana wiązka 
promieni X ma kształt stożka. Czasem nazywana jest też tomogra-
fią wolumetryczną. Przechwytuje ona cylindryczną lub sferyczną 
objętość danych, opisaną jako pole widzenia [2]. Przetwarzanie 
informacji jest podobne w CBCT i MSCT. Dostępne są rekon-
strukcje: wielopłaszczyznowe (osiowe, czołowe, strzałkowe), pla-
strowe oraz skośne [3].

Urządzenia CBCT zapewniają izotropowość wokseli we wszystkich 
trzech wymiarach, w przeciwieństwie do ich anizotropowości w kon-
wencjonalnej tomografii komputerowej. Warunkuje to lepszą jakość 
wizualizacji struktur kostnych głowy i szyi w przekrojach poprzecz-
nych w CBCT [4]. Ponadto CBCT zapewnia rozdzielczość rzędu 
nawet do 0,09 mm, co pozwala na dużą precyzję obrazowania [5, 6].

Dawka promieniowania zależy od skanowanej struktury anato-
micznej. Przykładowo, w przypadku obszaru ustnego i szczękowo-
-twarzowego mówi się o redukcji dawki promieniowania o odpo-
wiednio 98,5% i 76,2% w badaniach z kontrastem w porównaniu do 
MSCT [7]. Natomiast według Hodez i wsp., dawka promieniowania 
w CBCT jest mniejsza niż w MSCT zarówno w obrazowaniu zatok, 
jak i ucha, co czyni tę metodę techniką z wyboru u pacjentów pedia-
trycznych oraz w przypadku konieczności powtarzania badań [3]. 
De Cock i wsp. przeprowadzili szczegółowe badanie porównują-
ce jakość obrazu i dawkę promieniowania w CBCT i MSCT przy 
obrazowaniu zatok przynosowych. Średnia efektywna dawka pro-
mieniowania dla MSCT była o 42% wyższa w porównaniu z CBCT 
(odpowiednio 108 μSv i 63 μSv). W badaniu tym jakość obrazu 
uzyskana za pomocą CBCT była istotnie lepsza niż MSCT u pa-
cjentów zdrowych, natomiast w przypadku pacjentów z polipami 
wyniki były odwrotne. Jednak mimo to, zdaniem autorów, zarów-
no CBCT, jak i MSCT mogą być wykorzystywane do diagnostyki 
polipowatości zatok przynosowych [8].

Spośród wad tej metody należy wymienić wąską skalę densyjności, 
utrudniającą obrazowanie tkanek miękkich, co uniemożliwia roz-
różnienie guzów od stanów zapalnych czy krwawienia. Niewątpli-
wie istotnym problemem pozostaje również duży poziom szumu, 
zakłócającego obrazowanie m.in. ucha środkowego [3]. Wynika 
on z faktu, iż podczas badania zostaje naświetlony duży obszar, 
co powoduje interakcje z tkankami wytwarzającymi promienio-
wanie rozproszone, prowadzące do nieliniowego tłumienia przez 
detektory. To dodatkowe wykrywanie promieni rentgenowskich 
przyczynia się do obniżenia jakości obrazu [9].

Wprawdzie krótki czas badania (5–40 s) pomaga w uniknięciu 
powstania artefaktów wywołanych ruchami pacjenta [10], jednak 

ryc. 1.  Urządzenie xCAT na sali operacyjnej.

ryc. 2.  Przykład CBCT zatok (bez patologii) w trzech projekcjach i rekonstrukcji 3D. 
Materiał własny.
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Demeslay i wsp. badali morfologiczną zgodność obrazów uzyskanych 
za pomocą MSCT i CBCT w kontekście obrazowania zatok przy-
nosowych. Badaniom MSCT i CBCT poddanych zostało 15 głów 
zmarłych pacjentów.  Na wykonanych skanach dwóch niezależ-
nych recenzentów oceniło 26 wybranych anatomicznych punktów 
orientacyjnych w zakresie nosa i zatok. Uzyskano zgodność mor-
fologiczną między dwiema technikami obrazowania na poziomie 
98%. Ponadto w badaniu ocenie została poddana zgodność po-
między recenzentami (97%) oraz porównano dawki promienio-
wania, które były istotnie niższe w przypadku CBCT. Badanie to 
potwierdza potencjalną użyteczność CBCT w obrazowaniu zatok 
przynosowych. Wydaje się, że CBCT daje wyniki równoważne do 
MSCT, ale przy znacznie zmniejszonej dawce promieniowania 
[15]. Przykład CBCT zatok przedstawia Ryc. 2. 

Otologia i otochirurgia
CBCT znalazło zastosowanie w badaniach nad patologiami w za-
kresie ucha środkowego, ze szczególnym uwzględnieniem koste-
czek słuchowych. Dahmani-Causse i wsp. konstatują, że CBCT 
pozwala na lepsze uwidocznienie strzemiączka, podstawy strze-
miączka czy stawu kowadełkowo-strzemiączkowego w porówna-
niu do MSCT [16].

W otochirurgii CBCT coraz powszechniej wykorzystywane jest do 
oceny szczegółowych wymiarów ślimaka i położenia elektrod im-
plantu ślimakowego w uchu wewnętrznym, co ma niezwykle istot-
ne znaczenie dla zachowania tzw. słyszenia resztkowego [17–24]. 
Zainteresowanie naukowców w tej kwestii podyktowane jest tak-
że potencjalnie lepszymi wynikami w rehabilitacji mowy osób 
implantowanych [18]. W kilku pracach udowodniono bowiem 

ści w gabinecie stomatologicznym, znacznie odbiegają parame-
trami od aparatów wykorzystywanych m.in. w Klinice Chirurgii 
Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej Centrum Onkologii – Insty-
tutu im. Marie Curie-Skłodowskiej w Gliwicach. Ośrodek ten 
dysponuje urządzeniem xCAT®, wyprodukowanym przez ame-
rykańską firmę XORAN. Jego największymi zaletami są m.in.:  
mobilność, niewielka waga i odpowiedni kształt, dopasowany wy-
miarami np. do stołu operacyjnego, pozwalając na użycie przed, 
w czasie oraz po zabiegu operacyjnym. Badanie odbywa się w po-
zycji leżącej pacjenta, jak na zdjęciu (Ryc. 1.). xCAT® wyświetla 
obrazy w ciągu kilku minut i może być zintegrowany z systemami 
neuronawigacyjnymi. Grubość rekonstruowanej warstwy, którą 
można uzyskać za pomocą tej aparatury, sięga 0,1 mm.

zaStoSowanie w larynGoloGii

Rynologia i rynochirurgia
Ze względu na powszechność występowania przewlekłego zapalenia 
zatok, CBCT jest metodą szczególnie chętnie wykorzystywaną w tej 
jednostce chorobowej z uwagi na mniejsze dawki promieniowania 
oraz generowanie niższych kosztów niż konwencjonalna CT [4].

W CBCT różnice densyjności powietrza, błony i kości są doskona-
le widoczne, co pozwala na obrazowanie struktur anatomicznych 
i ich pneumatyzacji. Umożliwia to m.in. uwidocznienie zapalenia, 
jednakże bez możliwości różnicowania między prostym pogrubie-
niem śluzówki, cystą, polipem czy retencją płynów. 

Metoda ta pozwala również na uwidocznienie demarkacji kości, 
co jest konieczne podczas planowania interwencji chirurgicznej 
w przewlekłym zapaleniu zatok [13, 14]. Producenci większości 
urządzeń gwarantują także ich kompatybilność z systemami neu-
ronawigacji śródoperacyjnej.

ryc. 3a.  Przykład nr 1. Wydruk 3D modeli anatomicznych kości żuchwy i strzałki.

ryc. 3b.  Przykład nr 1. Śródoperacyjne wykorzystanie modeli 3D do rekonstrukcji 
żuchwy wolnym płatem strzałkowym z kończyny dolnej prawej.
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w mikroskopie świetlnym. Mosnier i wsp. podają, że w siedmiu na 
osiem przebadanych preparatów uzyskano zgodność rozpoznania 
postawionego z wykorzystaniem CBCT z obrazem histologicznym. 
W jednym przypadku nie zauważono uszkodzenia mimo jego fak-
tycznej obecności [18].

Orłowski i wsp. zaproponowali 2-stopniową skalę uszkodzeń 
struktur wewnętrznych ślimaka, ocenianych za pomocą CBCT, 
gdzie stopień I oznaczał uszkodzenie polegające na uwypukleniu 
blaszki podstawnej, a stopień II – przebicie elektrody do schodów 
przedsionka [26]. Badacze ci, podobnie jak zespół Gueldner i wsp. 
oraz Mosnier i wsp., podkreślają, że przydatność CBCT w ocenie 
położenia elektrody w dystalnej części ślimaka, zwłaszcza wzglę-
dem błony Reissnera czy więzadła spiralnego, jest ograniczona 
z uwagi na liczne artefakty [18, 26, 27]. 

Oceną lokalizacji elektrody oraz anatomii ślimaka zajęli się rów-
nież Zou i wsp. W swoim badaniu użyli eksperymentalnych usta-
wień wysokiej rozdzielczości przestrzennej, których celem była 
minimalizacja artefaktów ruchowych. Jakość uzyskanego obrazu 
oceniano w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało złą jakość obrazu 
i brak możliwości identyfikacji struktur anatomicznych, a 5 – do-
skonałą jakość i bardzo dobre oznaczenie struktur anatomicznych. 
We wszystkich badanych kościach skroniowych: jakość wizualiza-
cji punktów orientacyjnych ślimaka, wrzecionka, blaszki kostnej 
spiralnej, okienka okrągłego i strzemiączka, została oceniona na 
średnim poziomie 3,4–4,5. 

Blaszkę kostną spiralną można było w pełni ocenić za pomo-
cą CBCT ze stosunkowo dobrą jakością obrazu (średni po-
ziom 3,4), podczas gdy nie zidentyfikowano jej na obrazach 
uzyskanych przy pomocy MSCT. Możliwość wizualizacji kry-
tycznych punktów charakterystycznych ślimaka w identyfika-

istnienie dodatniej zależności w sytuacji, w której elektroda im-
plantu położona była bliżej zwoju ślimaka, a lepszymi wynikami 
w percepcji mowy [23, 25]. 

W większości publikacji autorzy zwracają uwagę zarówno na dłu-
gość wprowadzonej elektrody, jak i jej ułożenie względem takich 
struktur we wnętrzu ślimaka, jak kostna blaszka spiralna i błona 
podstawna. Istotne są także: dokładne wymiary ślimaka, jego za-
krętu podstawnego, kształtu przewodu ślimakowego oraz stopnia 
rotacji elektrody wokół wrzecionka i kąta jej zagięcia w stosunku 
do środka wrzecionka [18, 26]. Badania proponowanej diagnostyki 
obrazowej mają największą wartość, jeżeli jednocześnie można je 
zidentyfikować histologicznie. Stąd część prezentowanych wyni-
ków dotyczyła badań przeprowadzonych na preparatach świeżo 
mrożonych kości skroniowych [18, 26]. Umożliwiało to następo-
wą weryfikację uzyskanych danych poprzez analizę histologiczną 

ryc. 4.  Przykład nr 2. Trójwymiarowe modele do rekonstrukcji żuchwy wolnym płatem 
strzałkowym. Na górnym zdjęciu model żuchwy wraz z guzem po stronie prawej. 
Na zdjęciu dolnym model zrekonstruowanej żuchwy z płytą do osteosyntezy.

ryc. 5.  Przykład zastosowania śródoperacyjnego CBCT do korekcji złożonej rekon-
strukcji żuchwy opartej o model 3D.
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płaskonabłonkowego w stadium T4 oraz osteoradionekrozy [32]. W 
Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onko-
logii – Instytutu w Gliwicach CBCT jest rutynowo wykorzystywane 
do planowania i przeprowadzania złożonych operacji odtwórczych 
po resekcji rozległych nowotworów w obrębie twarzoczaszki. Na 
podstawie trójwymiarowych rekonstrukcji obrazów wykonywane 
są modele z wykorzystaniem druku 3D (Ryc. 3a.–b., 4.). 

Śródoperacyjna tomografia komputerowa wiązką stożkową po-
zwala na stałą korektę umiejscowienia danych elementów wolnego 
płata, najczęściej kostnego i ich idealne dopasowanie do pozosta-
łych kości twarzoczaszki (Ryc. 5.). Na Ryc. 6a.–b. przedstawiono 
przykład zastosowania śródoperacyjnego CBCT w rekonstrukcji 
wolnym płatem strzałkowym po resekcji guza żuchwy po stronie 
prawej (Ryc. 6a.–b.). 

inne zaStoSowanie

Stomatologia
CBCT wytwarza obrazy 3D, przydatne w endodoncji, implantolo-
gii, ortodoncji czy periodontologii. Jest to niewątpliwa przewaga 
nad radiografią konwencjonalną, ponieważ dzięki obrazowaniu 
3D, możliwa jest kompleksowa ocena przestrzennej relacji patolo-
gii i struktur anatomicznych. Najważniejsze zastosowania CBCT 
w stomatologii obejmują:

•	 wykrywanie zapalenia tkanek okołowierzchołkowych,
•	 planowanie chirurgicznego leczenia endodontycznego,
•	 ocenę urazów zębów,
•	 diagnostykę resorpcji korzeni zębów,
•	 ocenę anatomii i morfologii kanałów korzeniowych,
•	 diagnostykę złamań korzeni zębów.

cji położenia elektrod daje potencjał klinicznego zastosowania 
w zabiegach wszczepiania implantów ślimakowych [22].

Gruczoły ślinowe
Bertin i wsp. [28] opisali wyniki sialografii trójwymiarowej CBCT 
(3D-CBCT) w obrazowaniu nienowotworowych schorzeń ślinia-
nek u 27 pacjentów. Opisywane zmiany to przede wszystkim: ka-
mica, stenoza, dylatacja oraz przewody o wyglądzie „martwego 
drzewa”. Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych cewniko-
wania ani związanych z podaniem kontrastu. 3D-CBCT wydaje 
się wiarygodnym, nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym 
zmian przewodowych ślinianek, jednak potrzebne jest wykona-
nie większej liczby badań oceniających przewagę tej techniki nad 
konwencjonalną CT.

zaStoSowanie w cHirurGii 
rekonStrukcyJneJ Głowy i Szyi 
– doświadczenie właSne

Największa liczba doniesień na temat wykorzystania tomografii 
komputerowej wiązki stożkowej w chirurgii rekonstrukcyjnej do-
tyczy pacjentów, u których operacja odtwórcza wykonywana była 
z powodu wad wrodzonych twarzoczaszki lub wady zgryzu (ope-
racje ortognatyczne) [29, 30, 31]. W pracach tych autorzy zwracają 
szczególna uwagę na trójwymiarowe planowanie. Często też pro-
ponują zastosowanie modeli drukowanych w technice 3D, indywi-
dualnie dobieranych do danego przypadku. Nieliczne publikacje 
traktują o rekonstrukcjach wykonywanych u pacjentów ze schorze-
niami onkologicznymi. Weijs i wsp. wskazują na przydatność CBCT 
w diagnostyce przed- i pooperacyjnej u 11 chorych, u których prze-
prowadzono rekonstrukcję żuchwy wolnym płatem z powodu raka 

ryc. 6a.  CBCT guza żuchwy po stronie prawej w 3 projekcjach i rekonstrukcji 3D. ryc. 6b.  CBCT twarzoczaszki po operacji rekonstrukcji żuchwy wolnym płatem strzał-
kowym. 3 projekcje i rekonstrukcja 3D.
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Nie ma też wątpliwości, iż jest to przydatna technika w obrazo-
waniu kości skroniowej, umożliwiająca ocenę struktur anatomicz-
nych, szczególnie u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha 
środkowego [37, 38, 39, 40].

Coraz chętniej wykorzystuje się ją również do oceny położenia 
implantu ślimakowego po jego wszczepieniu [41, 42].

W chirurgii rekonstrukcyjnej, dzięki natychmiastowemu wynikowi 
obrazowania w postaci bardzo dokładnych skanów komputerowych, 
możliwe jest nadzorowanie przeprowadzanej operacji w trakcie jej 
trwania lub zaraz po zakończeniu. Dotyczy to przede wszystkim 
potwierdzenia poprawnego umiejscowienia przemieszczanych 
fragmentów kości lub weryfikacji pozycji wszczepionego implantu.

W implantologii badanie to dostarcza informacji dotyczących 
wysokości i szerokości planowanego miejsca położenia implantu, 
a także pozwala ocenić struktury żywotne, zębodół oraz gęstość 
kości [33, 34, 35]. 

PodSuMowanie

CBCT jako metoda relatywnie prosta, tania i generująca niskie 
dawki promieniowania, może stać się złotym standardem w ruty-
nowym obrazowaniu zatok, pozwalającym na pełną topograficz-
ną ocenę oraz określanie etiologii schorzenia [36]. Dodatkowo 
w połączeniu z neuronawigacją może być wykorzystana śródope-
racyjnie podczas FESS. 
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