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LSMUL Radiologijos klinika 



 Nosis - kvapas 

 Akis – rega 

 Burna – skonis, kalba.  

 Ausis - klausa 

  



Diagnostika 

 
 Mikroskopai 

 Endoskopai 

 Fibroskopai 

 Ultragarsas 

 Didelę reikšmę turi radiologiniai tyrimai: 

 kompiuterinė tomografija 

 branduolių magnetinis rezonansas  

 pozitronų emisijos tomografija  

 



Kompiuterinės tomografijos tyrimai 

 Smilkinkaulių tyrimas 

 Veido daubų tyrimas 

 Akiduobių tyrimas 

 Kaklo minkštųjų audinių tyrimas 

 

 

 



Smilkinkauliai 

 Pacientas guli ant nugaros, galva į gentrio pusę; 

 rankos priglaustos prie kūno; 

 jei įmanoma pašalinama: dantų protezai, klausos aparatas, plaukų 
sagučiai, gumytės, auskarai; 

 centruojama: vienas lazerio spindulys ties apatiniu akiduobės kraštu, kitas 
per nosį, skenavimo stalas keliamas kol lazerio spinduliai „susikerta“ ties 
ausies landa; 

 kvėpavimas paviršutinis, negilus. 

 

  Siekiant išvengti akių apšvitos, paciento galva atlošiama taip, kad apatinis 
žandikaulis būtų statmenai stalui.  



Skenavimo protokolas 
 Spirale, 0 kampu, iš apačios į viršų. 

 Kaulinis langas; 

 Sluoksnis – 0,625 mm; 

 120kV  200-500 mA 

 Perskaičiuojama: 0,625 mm kauliniu langu, jeigu reikia ir minkštu langu; 

 Skenuojama 1cm žemiau speninės ataugos viršūnės 1cm aukščiau 
smilkinkaulio žvyno. 

 Rekonstrukcijos - sagitalinės ir koronarinės, bei papildomosios. 

Kontrastas:  

  60ml  

 2,5ml/s 

 60-90s – 30s 



Rekonstrukcijos  
Koronarinės rekonstrukcijos atliekamos kauliniu langu, orientuojantis į vidinius klausos kanalus.  

 



Sagitalines rekonstrukcijos atliekamos kauliniu langu, lygiagrečiai nosies 

pertvarai. 



Papildomos rekonstrukcijos Stenverso plokštumoje. 



Smilkinkauliai su kontrastu 



Veido daubos 

 Pacientas guli ant nugaros, galva į gentrio pusę; 

 rankos priglaustos prie kūno; 

 jei įmanoma pašalinama: dantų protezai, klausos aparatas, plaukų 

sagučiai, gumytės, auskarai; 

 centruojama: vienas lazerio spindulys ties apatiniu akiduobės kraštu, kitas 

per nosį, skenavimo stalas keliamas kol lazerio spinduliai „susikerta“ ties 

ausies landa; 

 kvėpavimas paviršutinis, negilus. 

 

 Siekiant išvengti artefaktų nuo dantų, pacientas gulomas taip, kad viršutinis 

žandikaulis būtų statmenai skenavimo stalui. 



Skenavimo protokolas 
 Siprale, 0 kampu, iš apačios į viršų 

 Standartiniu langu 

 Sluoksnis -1,25mm 

 120kV  100-500 mA 

 Perskaičiuojame: 0,625 kauliniu ir standartiniu langu. 

 Skenuojame: apimant dantų šaknis ir 1cm aukščiau frontalinio sinuso. 

        Būtina apimti nosies galą. 

 Rekonstrukcijos: koronarinės ir sagitalinės. 

KONTRASTAS: 

 60ml 

 2,5ml/s 

 60-90s – 30s 

 



Rekonstrukcijos  

Koronarinės rekonstrukcijos atliekamos statmenai viršutiniam gomuriui, kauliniu 

langu. 



Sagitalinės rekonstrukcijos atliekamos standartiniu langu, lygiagrečiai nosies 

pertvarai. 



Papildomos: atliekamos kauliniu langu, pusiau sagitalinės pagal žandikaulių 

lankus. 



Akiduobės  

 pacientas guli ant nugaros, galva į gentrio pusę; 

 rankos priglaustos prie kūno; 

  pašalinami plaukų sagučiai, gumytės, auskarai; 

 centruojama: vienas lazerio spindulys ties apatiniu akiduobės kraštu, kitas 

per nosį, skenavimo stalas keliamas kol lazerio spinduliai „susikerta“ ties 

ausies landa; 

 kvėpavimas paviršutinis, negilus; 

 akys užmerktos; 

 perspėjama akių nejudinti ir nesukinėti. 

 

     Įtariant akiduobių traumą, gali keistis skenavimo apimtis. Skenuojame 

apimant sinusus.  

 



Skenavimo protokolas 

 Spirale, 0 kampu, iš apačios į viršų. 

 Sluoksnis -1,25 mm 

 Standartiniu langu 

 Perskaičiuojame : 0,625mm standartiniu ir kauliniu langu. 

 Skenuojame: 1cm žemiau apatinio akiduobės krašto ir 1cm virš viršutinio 
akiduobės krašto. 

 Rekonstrukcijos: sagitalinės ir koronarinės. 

KONTRASTAS 

 50-60ml 

 2,5ml/s 

 60-90s 

 

 

 



Rekonstrukcijos 

 Sagitalinės – lygiagrečiai optiniam nervui, atliekamos standartiniu langu. 



Koronarinės – statmenos akiduobės dugnui, atliekamos kauliniu ir  standartiniu 

langu. 

 



Kaklo minkštieji audiniai 

 pacientas guli ant nugaros, galva į gentrio pusę; 

 rankos priglaustos prie kūno; 

 jei įmanoma pašalinama: trachiostominis vambzdelis, dantų protezai, 

klausos aparatas, plaukų sagučiai, gumytės, auskarai; 

 centruojama: pirmas spindulys jungo duobė, antras akiduobės apatinis 

kraštas; 

 kvėpavimas paviršutinis, negilu; 

 perspėjama tyrimo metu neryti seilių. 

 Įspėjama apie šalutinį kontrasto pojūtį (karštį visame kūne, kartumo jausmą). 



Skenavimo protokolas 
 Spirale, 0 kampu, iš apačios į viršų. 

 Standartiniu langu. 

 120kV 60-650mA 

Natyvinis skenavimas  

 Sluoksnis – 5mm 

 Skenuojame: 1cm žemiau raktikaulio ir iki apatinio akiduobės 
krašto/hipofizės/smilkinkaulių vidurio. Jei skenuojame dėl pūlynų skenuojame 
nuo bifurkacijos iki hipofizės. 

Kontrastinė fazė 

 Sluoksnis – 2,5mm 

 Skenavimo apimtis tokia pat kaip natyve. 

 Perskaičiuojame: 0,625 standartiniu ir kauliniu langu. 

 Rekonstrukcijos: ašinės, sagitalinės ir koronarinės, jeigu reikia atliekamos 
papildomos. 

     Kartais reikalingas pakartotinis gerklų skenavimas fonuojant (paprastai prašoma 
tarti “y” ). Skenuojame tik per gerklas. 



KONTRASTAS  

 100ml 

 2,5 – 3 ml/s 

 50-60s 

 

 Pacientams, kuriems, įtariant kaklo naviką, tyrimas atliekamas pirmą kartą, 

rekomenduojama kontrastuoti, stebint kontrasto kaupimąsi kraujagyslėse, 

limfmazgiuose bei patologiniame židinyje. 



Rekonstrukcijos  
 Ašinės, atliekamos standartiniu langu,lygiagrečiai kietąjam gomuriui, nuo 

apatinio akiduobės krašto iki poliežuvinio kaulo. 

 

 

 

 

 

 

 Sekančios ašinės rekonstrukcijos atliekamos lygiagrečiai balso klostėms, nuo 
poliežuvinio kaulo iki raktikaulio. 



Kauliniu langu ašinės rekonstrukcijos atliekamos tik per gerklas. 



Koronarinės rekonstrukcijos atliekamos standartiniu ir kauliniu langu, 

lygiagrečiai gerkloms. 



Sagitalinės rekonstrukcijos atliekamos standartiniu ir kauliniu langu, kampą 

sukame pagal kaklo anatominę ašį.  



Papildomos rekonstrukcijos atliekamos kauliniu langu, pusiau sagitalinės, 

pagal žandikaulių lankus. 



Svarbu  

 Visos rekonstrukcijos atliekamos iš smulkiai perskaičiuotų vaizdų. Rekonstrukcijos 

sluoksnis turi būti 1-2mm persidengmas 0,5 – 1mm. 

 

 



2,5mm 

1,25mm 

0,625mm 



Žinutė namo: 

 
 Kuo tikslesnis paciento pozicionavimas, tuo tikslesnė tolimesnė tyrimo eiga, 

tiek skenuojant, tiek atliekant rekonstrukcijas ir vertinant. 

 Daugiau ne visada yra geriau, todėl rekonstrukcijos turi būti atliekamos 

tiksliai ir tokios kokių reikia patologijos optimaliam vaizdinimui. 

 Rekonstrukcijos atliekamos tik iš smulkiai perskaičiuotų vaizdų. 




