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 Изместват рутинното флуороскопско 
изследване на тънкото черво и ентероклизата

 Използват се за оценка на много заболявания 
на тънкото черво

 Намират най-широко приложение при 
болестта на Крон

КТ и МР ентерография – бъдещето в 
изследването на тънкото черво



• Възможност за мултипланарна реконструкция

• Висока разделителна способност и качество на 
образа

• Прилагане на перорален контраст

 позитивен – бариев или йод съдържащ

 негативен – на водна основа с манитол, ПЕГ, 

мляко, лактулоза

• Прилагане на интравенозен контраст

КТ ентерография



КТ ентерография



КТ ентерография



• 3-4 часа преди изследването пациента не трябва да се е хранил, 1-2 
часа преди изследването пациента изпива пероралното контрастно 
средство(средно около 2 литра течност)

• Необходимост от прилагане на интравенозен йоден контраст

• Протоколи за изследване – монофазен(70сек) и бифазен(30сек и 
70сек) - при окултно кървене от ГИТ и исхемия

• Необходим е минимум 8 за предпочитане 16 детекторен МДКТ

• Коронарни реконструкции(по-лесни за интерпретация поради 
аналогия с конвенционалното бариево изследване), ортогонални 
реконструкци – за изобразяване на болестните промени, стриктури 
и фистули

КТ ентерография – техника на изследването



• Технически възможна поради скъсяване на времената на 
скениране

• Подготовката на пациента е идентична с тази при КТ 
ентерографията

• Прилагане на интравенозен контраст (гадолиниеви хелати)

• Аксиални и коронарни образи

• Прилагане на подходящи секвенции – Т1, Т2 FAT SAT, 
CINE(true FISP), DWI, FIESTA(HASTE)

МР ентерография
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МР ентерография



• Предимства 

достъпна, бърза и лесна за изпълнение и  
интерпретация

възможност за намаляване на  лъчевото 
натоварване – по-малко от стандартно   
флуороскопско изследване или ентероклиза

по-ниска цена

• Основен недостатък 

лъченатоварващо изследване – 10-20 mSv

Предимства и недостатъци на КТ 
енетерографията



липса на йонизираща радиация

възможност за многократно скениране след и.в. 
въвеждане на контрастна материя – криви на 
контрастно усилване

чувствителни на движение секвенции - за 
детекция на стриктури и релативни обструкции

Предимства на МР ентерографията



дълго време на скениране

 технически по-трудна за изпълнение от лаборанта

по-висока цена

 артефакти от перисталтика - глюкагон или 
скополамин

необходимост от задържане на въздуха 13-18сек

по-малка пространствена разделителна 
способност

 опасност от развитие на системна нефрогенна 
склероза при пациенти с хронични бъбречни 
заболявания

Недостатъци на МР ентерографията



• Използва се назо – или оройеюнална сонда 
поставена под рентгенов контрол за механично 
въвеждане на контрастна материя

• Постига се по-добро разтягане на червата и 
съответно – повишена детекция на стриктури

• Отнема повече време

• Дискомфорт за пациента при поставяне на сондата

КТ и МР ентероклиза



 Интестинални прояви

Повишено натрупване на контрастна материя в 
засегнатите чревни сегменти, „target sign”, 
стратификация

Задебеляване на стената

Стесняване на лумена

 Екстраинтестинални прояви

 „comb sign”(мезентериална хиперемия),
уплътняване на мезентериалната мастна тъкан, 
стриктури, фистули, абсцеси

КТ и МР находки при болест на Крон
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КТЕ/МРЕ находки при болест на Крон



 Оклултно кървене от ГИТ – метод на избор е 
капсулната ендоскопия, КТЕ е допълнение при 
детекция на карциноид, васкуларни Ту, метастази 
и други 

 Тънкочревна обструкция:

Остра – не се приема перорален контраст

Хронична рецидивираща – постоперативни 
адхезии(КТ-ентероклиза), кървене, неоплазия

 Други – остра и хр. исхемия, неспецифични

КТЕ/МРЕ при други тънкочревни 
заболявания



КТЕ/МРЕ при други тънкочревни 
заболявания – карциноид, плазмоцитом



 КТЕ – по-евтина, лесно изпълнима и достъпна, с 
висока пространствена разделителна 
способност(предоперативно)

 МРЕ – предпочитан метод поради липса на лъчево 
натоварване(млади пациенти), възможност за 
прецизна оценка на активността на 
заболяването(криви на контрастно усилване) -
мониторинг

КТЕ или МРЕ при болест на Крон



 Индикации:

Скрининг/стадиране на колоректален Са

След непълна/неуспешна оптична колоноскопия

Оценка на проксималните от обструктивен Ту 
отдели на червото

Пациенти с контраиндикации, напреднала 
възраст, отказ за опт. колоноскопия

Хр. промени при възп. чревни 
заболявания(колит, дивертикули)

КТ колонография – виртуална 
колоноскопия



КТ колонография – виртуална 
колоноскопия



 Контраиндикации

Общи – бременност, клаустрофобия и т.н.

Остри възпалителни състояния – остър 
дивертикулит, остра фаза на ХУХК и болест на 
Крон

Остра коремна болка, гадене, повръщане, диария

Скорошни коремни операции(3мес.), хернии, след 
субтотална/тотална колектомия

2 седмици след биопсия/полипектомия

6-8 седмици след дивертикулит

КТ колонография



 Предимства:

Миниинвазивна процедура, отнема по-малко 
време, изобразява колона след 
обструкцията/стеснението

 Недостатъци:

Йонизираща радиация

Скринингова процедура – необходимост от 
потвърждение с оптична колоноскопия

Невъзможност за биопсия

Предимства и недостатъци на КТК



 В деня преди изследването – „clear liquid diet”

 Прилагат се течности с по-малък обем(до 2 
литра)

 Прилага се позитивен контраст(йоден) пер ос в 
деня преди изследването(скрининг)

 Венозен контраст – прилага се за оценка на 
екстраинтестинална патология

Контраиндикация: алергия към йод!!!

Подготовка на пациента за КТК



 Доброто разтягане на червото е много важно

 Използване на тънка гъвкава ректална тръба за 
въвеждане на въздух

 Преди въвеждането въздух може да се приложи 1 
amp. Buscolysin i.v.(контраиндикации – аритмия, 
хипертрофия на простата, глаукома)

 Задължително скениране по гръб и по корем

Провеждане на КТК



КТ колонография



 Обструктивен Ту: незабавна виртуална 
КТК(стадиране, откриване на синхронни лезии) с 
i.v. контраст

 Долихоколон, недостатъчно информативна 
колоноскопия: КТК същия ден, без i.v. контраст, 
но с контрастна материя пер ос(50-60ml йоден 
контраст) поне 2 часа преди изследването 

ИЛИ: 

втора подготовка и изследване в друг ден

След непълна оптична колоноскопия



КТК – дивертикули,карцином, полип, ХУХК



 Перфорация

 Кардиоваскуларни ефекти

Не се прави КТК при наличие на активно 
възпаление(висок риск от перфорация)

Да се избягват високорискови пациенти!

Информирано съгласие на пациента!

Усложнения на КТК



Заключение

 КТ и МР изследванията намират все по-широко 
приложение в диагностиката, проследяването и 
предопертивната оценка на заболяванията на 
тънкото и дебелото черво

 Допълват конвенцоналните методи с възможност 
за оценка на екстраинтестиналните усложнения и 
останалите органи и сруктури в абдомена и малкия 
таз


