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Diagnostyka guzów siodła tureckiego – znaczenie protokołu
badania MR

Magdalena Grzegorczyk1 , Przemysław Dyzma1 , Rafał Sobczuk1 , Martyna Gębska1 , Ewa Kuklik2
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Abstrakt
Guzy przysadki mózgowej i przestrzeni okołosiodłowej stanowią około 15% wszystkich guzów
mózgu [1]. Najliczniejszą grupę zmian nowotworowych tej lokalizacji stanowią gruczolaki przysadki,
rzadziej występują czaszkogardlaki, torbiele kieszonki Rathkego, oponiaki lub guzy przerzutowe.
Zmiany nowotworowe tej okolicy bardzo często nie dają charakterystycznych objawów klinicznych,
dlatego ważną rolę w diagnostyce odgrywają badania radiologiczne, które umożliwiają postawienie
diagnozy. W obrazowaniu radiologicznym zmian przestrzeni okołosiodłowej metodą z wyboru jest
rezonans magnetyczny (MR). Możliwość zastosowania środka kontrastowego oraz nowoczesnych
protokołów MR, umożliwiają dynamiczną ocenę wzmocnienia kontrastowego zmian nowotworowych
i precyzyjne zlokalizowanie zmiany [2].

Abstract
Pituitary and parasellar tumors constitute about 15% of all brain tumors [1]. The most numerous
group of neoplastic lesions of this location are pituitary adenomas, less frequently are
craniopharyngiomas, Rathke cleft cysts, meningiomas or metastatic tumors. Neoplastic lesions of this
area very often do not give characteristic clinical symptoms that is why radiological examinations play
a very important role in diagnostics, and sometimes allow to make a diagnosis. In the sellar and
parasellar imaging, magnetic resonance (MR) is the method of choice. The sequences that offer very
high-resolution are performed, which allow to determine the presence of pathology. The possibility to
use a contrast material and modern MR protocols, enable dynamic assessment of the contrast
enhancement of neoplastic lesions and precise localization of the lesion [2].

Wprowadzenie
Siodło tureckie jest kostnym zagłębieniem górnej powierzchni trzonu kości klinowej. W jego
obrębie znajduje się dół przysadki, który jest miejscem lokalizacji przysadki mózgowej [2].
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Przysadka jest elipsoidalnym, nieparzystym gruczołem wewnątrzwydzielniczym, położonym
w dole przysadki, na podstawie mózgu i ku tyłowi od skrzyżowania wzrokowego [1]. Położenie to
odpowiada pośrodkowej części dołu środkowego czaszki [2]. Od jamy czaszki oddzielona jest
przeponą siodła, będącą wypustką opony twardej mózgowia. Przysadka zbudowana jest z 2 płatów –
przedniego (gruczołowego), który zawiera komórki główne kwaso- i zasadochłonne, wydzielającego
hormony troficzne – LH (hormon luteinizujący), FSH (hormon folikulotropowy), ACTH (hormon
adrenokortykotropowy), TSH (hormon tyreotropowy) oraz GH (hormon wzrostu); oraz płata tylnego
(nerwowego) zbudowanego z tkanki glejowej i włókien nerwowych bezrdzennych, który magazynuje
hormony produkowane w podwzgórzu - wazopresynę i oksytocynę [1].
Guzy okolicy siodła tureckiego stanowią liczną grupę wszystkich guzów wewnątrzczaszkowych.
Najczęściej są to łagodne gruczolaki przysadki mózgowej czynne hormonalnie, rzadko nowotwory
złośliwe dające odległe przerzuty. W tej okolicy mogą także występować zmiany nieczynne
hormonalnie, oraz wywodzące się z innych komórek – czaszkogardlaki, torbiele kieszonki Rathkego,
guz przerzutowy z raka sutka lub innego narządu [2].
Objawy kliniczne guzów siodła tureckiego zależą głównie od czynności hormonalnej oraz
rozmiaru (“efekt masy”) guza. “Efekt masy” może powodować ucisk na skrzyżowanie wzrokowe,
ubytki w polu widzenia oraz występowanie objawów niedoczynności przysadki, rzadziej objawów
zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego i bóle głowy [1].

Protokoły badania MR guzów w obrębie siodła tureckiego
W diagnostyce obrazowej ośrodkowego układu nerwowego, w tym patologii okołosiodłowych,
badaniem z wyboru jest rezonans magnetyczny (MR) [2].
Zaleca się, aby protokół badania MRI obejmował zróżnicowane projekcje. Obrazy T2-zależne
sekwencji tse w projekcji osiowej o grubości warstwy 5 mm obejmujące obrazy od sklepienia czaszki
do otworu wielkiego. Obrazy T2-zależne w projekcji koronalnej o grubości 3 mm, od przedniej
powierzchni zatoki klinowej do przedniej powierzchni mostu. Obrazy T1-zależne w projekcji
strzałkowej o grubości 3 mm pozwalające na zobrazowanie przysadki mózgowej na poziomie prawej
i lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Obrazy T1-zależne w projekcji koronalnej o grubości 3mm,
obejmujące obrazy od przedniej powierzchni zatoki klinowej do przedniej powierzchni mostu.
Ponadto wykonywane są także obrazy T1-zależne se w płaszczyźnie koronalnej i strzałkowiej po
podaniu dożylnym środka kontrastowego [2, 3, 4].
Ocena wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego umożliwia rozpoznawanie, a także
różnicowanie zmian zapalnych, nowotworowych, naczyniowych czy demielinizacyjnych. Stosowane
są także nowe dynamiczne metody obrazowania, dzięki którym obrazy są uzyskiwane w trakcie
podawania kontrastu, a także protokoły późnej fazy umożliwiające ocenę zmiany w 10 minut po
podaniu środka kontrastowego [5]. W ocenie patologii przysadki mózgowej i okolicy okołosiodłowej
stosowane jest badanie MR cienkowarstwowe z możliwie najmniejszym polem widzenia [6].
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Sekwencje dynamiczne ze wzmocnieniem kontrastowym są uzyskiwane w płaszczyźnie czołowej co
30 sekund przez 3 minuty po dożylnym wstrzyknięciu kontrastu. Wykorzystywany jest tu fakt różnej
dynamiki wzmocnienia kontrastowego gruczolaków w stosunku do tkanki przysadki, co może być
przydatne w ocenie małych guzów [2].
Dodatkowo badanie perfuzyjne MR umożliwia ocenę mikrokrążenia mózgowego, natomiast
obrazowanie dyfuzyjne MR pozwala na diagnostykę obszarów niedokrwienia, a także guzów
mózgowia. Angiografia MR, wykorzystywana w celu oceny naczyń mózgu, a także oceny przepływu
krwi bez wykorzystania środka kontrastowego, umożliwia rozpoznawanie naczyniaków oraz
tętniaków, a także patologicznego unaczynienia guzów. Spektroskopia MR służy do określania
procesów biochemicznych, które zachodzą w tkance mózgowej, może być wykorzystywana do
różnicowania guzów pochodzenia nerwowego, glejowego czy przerzutowego, a także do oceny ich
złośliwości [7].
W ocenie radiologicznej sygnał przysadki jest zróżnicowany. Najczęściej przysadka gruczołowa
jest izointensywna w stosunku do otaczającej istoty szarej mózgowia w obrazach T1-zależnych przed
zastosowaniem środka kontrastującego. Nerwowa część przysadki jest hiperintensywna na obrazach
T1-zależnych wtórnie do obecności błon fosfolipidowych pęcherzyków, które otaczają zawarte w niej
hormony [6].
Wyjątek stanowią noworodki, a także kobiety w ciąży, u których na obrazach T1-zależnych
przysadka jest zwykle hiperintensywna. Przysadka mózgowa nie posiada bariery krew-mózg, dlatego
po podaniu środka kontrastowego wzmacnia się silnie i szybko, jednak wzmocnienie to jest
nieznacznie mniej intensywne, w porównaniu do wzmocnienia krwi żylnej zawartej w zatokach
jamistych [6].

Charakterystyka guzów okolicy okołosiodłowej
3.1. Gruczolaki przysadki mózgowej
Najczęstszą zmianą rozrostową w obrębie siodła tureckiego jest gruczolak przysadki, który
wywodzi się z komórek gruczołowych [1]. Stanowi on od 10 do 15% guzów wewnątrzczaszkowych.
W zależności od wielkości zmiany wyróżnić można 2 typy - mikrogruczolaki (o średnicy poniżej 1
cm) i makrogruczolaki (o średnicy powyżej 1 cm) [2]. Gruczolaki przysadki mogą dotyczyć tylko
obszaru siodła tureckiego, lub rozszerzać się na otaczające struktury powodując ich ucisk
i wystąpienie poszczególnych objawów klinicznych [1].
Makrogruczolak przysadki to niezłośliwa zmiana nowotworowa, która wywodzi się z komórek
gruczołowej części przysadki [4]. Położony najczęściej wewnątrzsiodłowo lub nadsiodłowo, rzadziej
rozrasta się w kierunku zatoki jamistej, zatoki klinowej lub stoku [5]. Objawy kliniczne
makrogruczolaków to głównie zaburzenia endokrynologiczne, a także objawy wynikające z rozrostu
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nadsiodłowego i ucisku na otaczające struktury, między innymi na skrzyżowanie wzrokowe, czego
skutkiem są ubytki w polu widzenia [1]. W diagnostyce radiologicznej makrogruczolaków badaniem
z wyboru jest rezonans magnetyczny. Wykonywane są cienkowarstwowe, strzałkowe i czołowe
obrazy T1- i T2-zależne przed i po zastosowaniu środka kontrastowego [2]. W obrazach T1-zależnych
makrogruczolak jest najczęściej izointensywny w stosunku do istoty szarej mózgowia [4]. Krwawienie
w obrębie makrogruczolaka na obrazach T1-zależnych jest uwidaczniane jako hiperintensywny
obszar, który dodatkowo ulega wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego [2]. Obraz
makrogruczolaka przysadki w badaniu MR T2-zależnym jest niecharakterystyczny, wykazuje
wzmocnienie niejednorodne, związane z obecnością zmian wstecznych, między innymi ogniska
rozpadu, zmian krwotocznych lub torbielowatych [4].

Rysunek 1. Makrogruczolak przysadki uwidoczniony w obrębie siodła tureckiego na obrazie MR T1-zleżnym po podaniu
kontrastu, na przekroju strzałkowym [opracowanie własne]
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Rysunek 2. Na obrazie MR T2-zleżnym w projekcji poprzecznej, w obrębie przysadki mózgowej widoczna zmiana
o charakterze makrogruczolaka [opracowanie własne]

Mikrogruczolak przysadki to wewnątrzprzysadkowa, dobrze odgraniczona, zmiana, która ulega
wzmocnieniu wolniej niż otaczający ją prawidłowy miąższ przysadki mózgowej [2]. Położony jest
najczęściej wewnątrzsiodłowo, bardzo rzadko zmiana może znajdować się poza dołem przysadki,
obejmując na przykład zatokę jamistą czy skrzyżowanie wzrokowe [5]. Mikrogruczolak moze
wywodzić się z każdego z 5 typów komórek tworzących przedni płat przysadki – laktotropowych,
somatotropowych, kortykotropowych, tyreotropowych i gonadotropowych. Objawy kliniczne guza
czynnego hormonalnie ściśle korelują z rodzajem komórek, które tworzą mikrogruczolaka.
W przypadku zmian nieczynnych hormonalnie przebieg choroby jest bezobjawowy. Najczęstszym
mikrogruczolakiem przysadki jest guz wywodzący się z komórek laktotropowych. W diagnostyce
radiologicznej najlepszą metodą do obrazowania mikrogruczolaków jest wykonanie dynamicznych
cienkowarstwowych obrazów MR T1-zależnych ze wzmocnieniem kontrastowym. Wykonywane są
czołowe

cienkowarstwowe

obrazy,

które

uzyskiwane

są

w trakcie

podawania

kontrastu.

W dynamicznym badaniu MR ze wzmocnieniem kontrastowym wykorzystywany jest fakt, że
większość gruczolaków wzmacnia wolniej (szczyt pomiędzy 60 a 200 sekundą) niż energicznie
i intensywnie

wzmacniająca

się

tkanki

przysadki.

Najsilniejsze

wzmocnienie

kontrastowe

prawidłowego miąższu przysadki występuje po około 60 sekundach od dożylnego wstrzyknięcia
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kontrastu. W badaniu MR T2-zależnym obraz mikrogruczolaka jest mniej wyraźny, dlatego obrazy
T2-zależne mają mniejszą wartość diagnostyczną [2].

Rysunek 3. Mikrogruczolak przysadki mózgowej widoczny na obrazie T-1 zależnym, przekrój strzałkowy [opracowanie
własne]

3.2. Torbiel kieszonki Rathkego
Torbiel kieszonki Rathkego to dobrze odgraniczona, nienowotworowa zmiana, która powstała
z embrionalnej kieszonki Rathkego . Zwykle jest położona całkowicie wewnątrzsiodłowo, ale często
wykazuje przemieszczenie nadsiodłowe. Klinicznie najczęściej przebiega bezobjawowo i zwykle jest
przypadkowo wykrywana podczas wykonywania badań obrazowych mózgowia. Objawy kliniczne
pojawiają się najczęściej w wyniku rozrostu zmiany i ucisku na sąsiadujące struktury, są to na
przykład: zaburzenia hormonalne funkcji przysadki, zaburzenia widzenia, czy bóle głowy [8].
Metodą z wyboru w obrazowaniu torbieli kieszonki Rathkego jest rezonans magnetyczny
mózgowia. Na obrazie MRI występuje zmienność nasilenia sygnału w zależności od zawartości
torbieli [2]. Najczęściej jest uwidaczniana jako jednorodna zmiana, której ściana niekiedy ulega
wzmocnieniu kontrastowemu, co jest związane z obecnością zapalenia, odkładaniem się związków
hemosyderyny lub kryształów cholesterolu, metaplazją ściany torbieli czy przemieszczeniem się
prawidłowego miąższu przysadki mózgowej [8].
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Torbiel zawierająca płyn, który przypomina konsystencją płyn mózgowo-rdzeniowy, jest
obrazowana jako hipointensywna na obrazach T1-zależnych, natomiast na obrazach T2-zależnych jako
hiperintensywna. W przypadku śluzowego charakteru zawartości, torbiel kieszonki Rathkego będzie
uwidaczniana jako hiperintensywna zmiana na obrazach T1-zależnych, oraz izointensywna na
obrazach T2-zależnych. Torbiel, która zawiera krew, jest obrazowana zarówno na obrazach T1- i T2zależnych jako hiperintensywna. Cechą patognomiczną w diagnostyce radiologicznej torbieli
kieszonki Rathkego jest obecność guzka wewnątrz zmiany. Guzek najczęściej nie ulega wzmocnieniu
kontrastowemu i wykazuje niską intensywność sygnału na obrazach T1-zależnych, oraz wysoką
intensywność na obrazach T2-zależnych w porównaniu do płynnej zawartości torbieli [8].

3.3. Czaszkogardlak
Czaszkogardlak jest łagodnym guzem okolicy okołosiodłowej, który wywodzi się z nabłonka
płaskiego komórek kieszonki Rathkego lub z komórek tworzących gruczołową część przysadki [2].
Czaszkogardlak występuje w dwóch odmianach – szkliwiakowatej i brodawkowatej [9]. Najczęściej
umiejscowiony

jest

nadsiodłowo,

lub

posiada

zarówno

komponentę

nadsiodłową

jak

i wewnątrzsiodłową [5]. Rzadko czaszkogardlaki mogą powstawać w obrębie komory trzeciej, trzonu
kości klinowej, a nawet nosogardzieli. Objawy kliniczne są zmienne w zależności od wielkości
i lokalizacji

zmiany,

a także

wieku

pacjenta.

Najczęściej

należą

do

nich

zaburzenia

endokrynologiczne, między innymi niedobór hormonu wzrostu, a także zaburzenia widzenia, czy bóle
głowy [1].
Najlepszą

metodą

obrazowania

czaszkogardlaków

jest

cienkowarstwowe

badanie

MR

w przekrojach strzałkowych i wieńcowych. Uzyskuje się obrazy T2- i T1-zależne zarówno przed, jak
i po podaniu kontrastu, co stanowi standard diagnostyczny w rozpoznawaniu czaszkogardlaków.
W badaniu MR intensywność sygnału czaszkogardlaków jest zróżnicowana, w zależności od stężenia
białka w płynie wewnątrz zmiany [9]. Typ szkliwiakowatego czaszkogardlaka na obrazach T1zależnych MR jest heterogenny. Występują obszary hiperintensywne ze względu na obecność
cholesterolu lub krwi, a także obszary hipointensywne związane z obecnością uwapnionych struktur.
Na obrazach T2-zależnych czaszkogardlaki są najczęściej zmiennie hiperintensywne, a niejednorodny
komponent lity może być zarówno izo- lub hiperintensywny, a także posiadać zwapniałe
hipointensywne części [5]. Angiografia MR umożliwia poznanie przebiegu unaczynienia, które
zaopatruje guza, ale także pozwala na zróżnicowanie czaszkogardlaka od malformacji naczyniowej
[9].
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Rysunek 4. Na obrazie T1-zależnym rezonansu magnetycznego, w przekroju strzałkowym widoczna zmiana o charakterze
czaszkogardlaka [opracowanie własne]

3.4. Oponiak
Oponiak to łagodny nowotwór powstający z komórek pajęczynówki, który jest przytwierdzony do
opony twardej. Oponiaki rejonu okołosiodłowego zazwyczaj pochodzą z opony pajęczej wyściełającej
sąsiednie struktury i wtórnie rozciągają się w kierunku siodła tureckiego [1]. Prawie 50% oponiaków
przedniej podstawy czaszki powstaje na skrzydłach kości klinowej, pozostałe na guzku siodła,
krawędzi klinowej lub bruździe skrzyżowania wzrokowego i bruździe węchowej [2]. Objawy
kliniczne oponiaków zależą od wielkości i lokalizacji zmiany. W przypadku ucisku na nerwy
czaszkowe mogą wywołać symptomy charakterystyczne dla uszkodzenia odpowiednich nerwów między innymi zaburzenia węchu w przypadku uszkodzenia nerwu I lub zaburzenia wzroku, gdy
uciśnięty jest nerw wzrokowy [6]. Badanie rezonansu magnetycznego jest pomocne w diagnostyce
radiologicznej zmiany [2]. Oponiaki wewnątrzsiodłowe są bardzo często trudne do rozpoznania na
obrazach T1-zależnych wykonywanych bez użycia środka kontrastowego, ponieważ zarówno guz, jak
i przysadka są izointensywne w stosunku do mózgu. Dopiero zastosowanie środka kontrastowego
umożliwia wykrycie zmiany, gdyż oponiak ulega silnemu wzmocnieniu kontrastowemu [5]. Na
obrazach T2-zależnych po podaniu kontrastu, oponiaki są dobrze widoczne jako hipointensywne
zmiany, które ulegają silnemu wzmocnieniu, jednak cecha ta jest zmienna w zależności od stopnia
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zwapniania lub rzadziej zwyrodnienia torbielowatego. Dodatkową cechą, która może sugerować
rozpoznanie oponiaka jest tak zwany objaw ogona opony twardej. Jest to widoczne w badaniu MR
zgrubienie opony, które zwęża się obwodowo i ulega wzmocnieniu się w większym stopniu niż guz,
a także jest widoczne w dwóch kolejnych odcinkach guza w więcej niż jednej płaszczyźnie [2].

3.5. Przerzuty nowotworowe
Przerzuty do struktur okołosiodłowych i samej przysadki mózgowej są stosunkowo rzadkie. Do
rozsiewu komórek nowotworowych dochodzi głównie drogą krwionośną, rzadziej z płynem
mózgowo-rdzeniowym [10].
Najczęstszym źródłem przerzutów w tej okolicy są komórki nowotworowe raka płuc i piersi
(w ponad połowie przypadków), kolejno nerki i raka jelita grubego. Przerzuty do przysadki zwykle
obejmują szypułę lub tkankę gruczołową przysadki, mogą także rozprzestrzeniać się ponad przeponę
siodła, śródczaszkowo, obejmując podwzgórze [2]. W większości przypadków zmiany przerzutowe
okołosiodłowe są bezobjawowe, jednak objawy pochodzące z guzów przerzutowych są bardzo często
pierwszą manifestacją choroby nowotworowej [1]. W diagnostyce obrazowej przydatne jest
wykonanie badania tomografii komputerowej, lub rezonansu magnetycznego. Przerzuty w badaniu
MRI nie są specyficzne. Najczęściej na obrazach rezonansu magnetycznego można zaobserwować
izointensywną zmianę w obrębie szypuły przysadki, przewężenie guza w obrębie przepony siodła, czy
silne wzmocnienie kontrastowe opony twardej wyściełające dół przysadki [10]. Większość z nich
powoduje utratę „jasnej plamki” przysadki i ulega wyraźnemu wzmocnieniu kontrastowemu.
Odróżnienie guzów przerzutowych od gruczolaków jest trudne [2].

Wnioski
Siodło tureckie i okolica okołosiodłowa to mała przestrzeń na podstawie czaszki, gdzie położone są
ważne struktury anatomiczne [2]. Okołosiodłowo lokalizuje się duża liczby patologii, które powstają
zarówno z przysadki mózgowej, jak i sąsiednich struktur anatomicznych, takich jak mózg, naczynia
krwionośne, nerwy i opony mózgowe [11].
Rezonans magnetyczny stanowi standard diagnostyczny w rozpoznawaniu zmian onkologicznych
mózgowia, w tym patologii okołosiodłowych. Podstawową rolą badania jest określenie wielkości
i lokalizacji uszkodzenia, stopnia zajęcia tkanek mózgu, a także występowania efektu masy guza,
który może wywoływać ucisk układu komorowego, czy naczyniowego mózgu [7]. Badanie MR
przeprowadzone zgodnie z protokołem umożliwia rozpoznanie konkretnych jednostek chorobowych,
a także zaplanowanie dalszej diagnostyki i procesu leczenia [2].
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Abstrakt
Wstęp: Rak płuca jest najczęstszym nowotworem wykrywanym na świecie oraz stanowi przyczynę
największej ilości zgonów z powodu choroby nowotworowej. U 10-15% pacjentów obecne jest
krwioplucie. Jedną z metod pozwalającą na opanowanie krwawienia jest embolizacja.
Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu embolizacji tętnic oskrzelowych
i międzyżebrowych u pacjentów z krwiopluciem spowodowanym rakiem płuca.
Materiał

i metody:

Retrospektywnej

analizie

poddano

19

procedur

angiograficznych

przeprowadzonych u 16 pacjentów z krwiopluciem w przebiegu raka płuc. Do badania używano
cewników Pigtail, Cobra 4F oraz mikrocewników Progreat. Materiałem embolizacyjnym były
mikrosfery hydrożelowe i klej tkankowy. Za sukces techniczny uznawano brak napływu krwi
cieniującej do nieprawidłowych naczyń.
Wyniki: Naczynia patologiczne uwidoczniono podczas 10 wykonanych badań. Skuteczne zamknięcie
naczyń patologicznych osiągnięto w 8 przypadkach, w 7 z użyciem hydrożelowych mikrosfer i jeden
zabieg z użyciem mikrosfer oraz kleju tkankowego. U jednego pacjenta konieczne było powtórzenie
zabiegu z powodu wznowy nowotworowej i związanej z nią neoangiogenezą. U jednego pacjenta mała
średnica naczynia uniemożliwiła zacewnikowanie. Doszło do jednego powikłania w postaci
rozwarstwienia naczynia.
Wnioski: Embolizacja wewnątrznaczyniowa jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia krwioplucia
w przebiegu raka płuc. Jest metodą wspomagającą leczenie nowotworu i nie koliduje z podawaną
chemioterapią.
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Abstract
Introduction: Lung cancer is the most common cancer worldwide and is the leading cause of cancer
death. Haemoptysis occurs in around 10-15% of patients with lung cancer. One of the methods to
control the bleeding is embolization.
Aim: The aim of the study is to evaluate the effectiveness and safety of bronchial and intercostal
artery embolization in patients with haemoptysis caused by lung cancer.
Materials and methods: A retrospective analysis of 19 angiographic procedures carried out in 16
patients with haemoptysis in the course of lung cancer was made. Pigtail, Cobra 4F and Progreat
microcatheters were used for the DSA. Hydrogel microspheres and tissue glue were used to perform
embolization procedures. Technical success was considered as a lack of the blood flow into abnormal
vessels.
Results: Abnormal vessels were visualized during 10 examinations. Effective closure of pathological
vessels was achieved in 8 cases, including 7 procedures performed using hydrogel microspheres and
one treatment using microspheres and tissue glue. In one patient, it was necessary to repeat the
procedure due to cancer recurrence and related neoangiogenesis. In one patient, the small diameter of
the vessel precluded catheterization. There was one complication in the form of vessel dissection.
Conclusion: Endovascular embolization is a safe and effective method for the treatment of pulmonary
hemoptysis. This method supports cancer treatment and does not interfere with administered
chemotherapy.

Wprowadzenie
Rak płuca jest najczęściej wykrywanym nowotworem na świecie oraz stanowi przyczynę
największej ilości zgonów z powodu choroby nowotworowej. Klinicznie można wyróżnić dwa typy
pierwotnych nowotworów płuc: raka drobnokomórkowego (SCLC - Small-Cell Lung Carcinoma) oraz
raka

niedrobnokomórkowego

(NSCLC

-

Non-Small-Cell

Lung

Carcinoma).

Rak

niedrobnokomórkowy stanowi ponad 80% przypadków i charakteryzuje się opornoscią na
chemioterapię i mniej agresywnym przebiegiem niż rak drobnokomórkowy [1,2]. U pacjentów
z nowotworem płuca mogą wystąpić wczesne i niespecyficzne objawy, które nie wskazują lokalizację
zmiany - osłabienie, trudności w oddychaniu, kaszel, ból w klatce piersiowej, utratę masy ciała
i apetytu. Objawy specyficzne, m.in częste infekcje, palce pałeczkowate, powiększenie węzłów
chłonnych nadobojczykowych czy krwioplucie pojawiają się zaawansowanym stadium choroby.
Mogą pojawić się także objawy zależne od lokalizacji przerzutów - ból kostny, ból głowy czy
niedowład kończyn spowodowane zajęciem rdzenia kręgowego [1].
Krwioplucie jest to odkrztuszanie krwi lub plwociny zmieszanej z krwią pochodzącą z miąższu
płuc lub dróg oddechowych. Występuje u 10-15% pacjentów z rakiem płuc [1]. Częściej dotyczy
nowotworów zlokalizowanych centralnie, rzadziej pojawia się w przypadkach o lokalizacji
obwodowej. Może także być związane z neoangiogenezą, naciekananiem naczyń, martwicą guza,
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urazem wywołanym kaszlem, przeprowadzonymi procedurami diagnostycznymi (np. bronchoskopią)
oraz wytworzeniem przetoki między naczyniem a drogami oddechowymi [3]. Krwioplucie może
wystąpić także w przebiegu innych schorzeń takich jak ostre zakażenie płuc i dróg oddechowych,
gruźlica, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa czy
aspergilloza. W ponad 20% przypadków przyczyna pozostaje jednak nieuchwytna [4].
Krwioplucie można podzielić ze względu na jego uporczywość, przyjmując za kryterium ilość krwi
odkrztuszanej w ciągu doby:
•

krwioplucie niemasywne, niezagrażające życiu - utrata krwi wynosi mniej niż 200
ml/dobę;

•

krwioplucie masywne, zagrażające życiu chorego - utrata krwi w jego przebiegu wynosi
powyżej 200 ml/dobę.

Pacjentów z krwiopluciem w przebiegu nowotworu cechuje wyższa śmiertelność niż pacjentów
z krwiopluciem z pozostałych przyczyn [3].
Należy przeprowadzić dokładną diagnostykę w celu wykrycia przyczyny krwioplucia i ustalenia
jego lokalizacji. W większości przypadków krew pochodzi z krążenia oskrzelowego, znacznie rzadziej
z krążenia płucnego lub dodatkowego płuc. Najczęściej źródłem wynaczynionej krwi są tętnice
oskrzelowe [3,5]. W pierwszej kolejności wykonuje się badania obrazowe w celu ustalenia źródła
krwawienia. RTG klatki piersiowej może służyć do potwierdzenia diagnozy, jednak z powodu niskiej
czułości nie zawsze ukaże przyczyny krwawienia. Tomografia komputerowa jest nieinwazyjną metodą
pozwalającą na identyfikację zarówno lokalizacji, jak i przyczyny wywołującej objawy. Metody
inwazyjne, takie jak arteriografia i bronchoskopia, można wykorzystać zarówno do diagnostyki jak
i leczenia krwioplucia [3].
Wewnątrznaczyniowa embolizacja jest najbezpieczniejszą i najbardziej efektywną metodą
leczenia. Pozwala na uwidocznienie naczyń patologicznych wymagających zamknięcia. Badanie
ukazuje

patologiczne

naczynia

jako

kręte,

poszerzone

i rozgałęzione,

a także

widoczną

hiperwaskularyzację, przetoki oskrzelowo-płucne oraz wynaczynienie podanego kontrastu. Do samej
procedury używa się kleju tkankowego, cząsteczek wykonanych z niewchłanianego alkoholu
poliwinylowego (PVA) lub hydrożelowych mikrosfer. Selektywne zamknięcie naczyń pozwala na
zahamowanie objawów i zmniejszenie unaczynienia guza co poprawia rokowanie [5].
Poważne powikłania występują rzadko, wśród nich należy wymienić przypadkowe zamknięcie
innego naczynia, które przeważnie prowadzi do niedokrwienia rdzenia kręgowego, zwłaszcza jeśli
dotyczy tętnicy korzeniowej wielkiej (tętnicy Adamkiewicza) pochodzącej od dolnych tętnic
międzyżebrowych. Może dojść także do martwicy ściany przełyku lub oskrzela, zawału serca czy
nawet udaru niedokrwiennego mózgu, jeśli materiał embolizacyjny przedostanie się do aorty. Ryzyko
powikłań można zminimalizować poprzez wykonywanie zabiegu przez doświadczonego operatora
oraz poprzez używanie mikrocewników zapewniających wysoce selektywną embolizację naczynia
[3,4]. Najczęstszym powikłaniem embolizacji jest przemijający ból w klatce piersiowej [4].
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Cel pracy
Celem pracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu embolizacji tętnic oskrzelowych
i międzyżebrowych u pacjentów z krwiopluciem spowodowanym rakiem płuca.

Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 16 chorych skierowanych do Zakładu Radiologii Zabiegowej
i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w czasie od grudnia 2011 roku do maja 2018
roku w celu wykonania embolizacji naczyń powodujących krwawienie płucne w przebiegu raka
oskrzela. Piętnaście przypadków dotyczyło nowotworu pierwotnego płuc, jeden przypadek dotyczył
przerzutu. W badanej grupie znajdowało się 13 mężczyzn i 3 kobiety. Najstarszy pacjent w momencie
wykonywania arteriografii miał 86 lat, najmłodszy 52 lata.
Do zabiegu zakwalifikowano 7 mężczyzn w wieku od 52 lat do 85 lat i 2 kobiety w wieku od 68
i 71 lat. U jednej kobiety konieczne było powtórzenie zabiegu. Analizie poddano 10 zabiegów
embolizacji tętnic oskrzelowych i międzyżebrowych, wśród których 9 przeprowadzono w znieczuleniu
miejscowym, 1 zaś w znieczuleniu ogólnym.
Z dostępu przez tętnicę udową w obrębie pachwiny przez śluzę naczyniową 5 French do aorty
wprowadzono cewniki diagnostyczne. W zaopatrzeniu guzów płuca brały udział tętnice oskrzelowe
i tętnice międzyżebrowe. Do zacewnikowania tętnic używane były mikrocewniki Progreat, Direxion.
W przypadku potwierdzenia w angiografii bogato unaczynionej zmiany rozpoczynano zabieg
embolizacji przy użyciu hydrożelowych mikrosfer o rozmiarach 300-900 um (Embozene) oraz
w jednym przypadku użyto mikrosfey żelowej oraz mieszaniny lipiodolu i glubranu.

Wyniki
Przeprowadzono 19 arteriografii kwalifikujących do zabiegu embolizacji. U trzech pacjentów
wykonano po dwa badania angiograficzne z powodu nieuwidocznienia naczyń patologicznych
w pierwszym badaniu mimo utrzymujących się objawów lub konieczności powtórzenia zabiegu
w wyniku wznowy nowotworowej. Naczynia patologiczne uwidoczniono podczas 10 badań co
stanowiło kwalifikację do ich zamknięcia. Podczas dwóch badań, z powodu krętej aorty, obecności
blaszek miażdżycowych i małej średnicy naczynia nie było możliwe zacewnikowanie i tym samym
uwidocznienie naczyń. Pozostałe angiografie nie ukazały patologicznego unaczynienia guza mimo
selektywnego cewnikowania odpowiednich tętnic (Tabela 1.).
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Tabela 1. Charakterystyka przeprowadzonych angiografii
Źródło: opracowanie własne

16

Liczba pacjentów

(13 mężczyzn, 3 kobiety)

Przedział wiekowy

52-86 lat (średnio 70 lat)

Wykonane angiografie

19

Uwidocznione unaczynienie

10

patologiczne
Nieuwidocznione potencjalne
unaczynienie patologiczne

2

z przyczyn technicznych
Nie znaleziono źródła krwawienia

7

Podjęto próbę wykonania 10 zabiegów embolizacji jako metody zahamowania krwawienia z dróg
oddechowych powodującego krwioplucie. Wszyscy pacjenci mieli zdiagnozowany nowotwór
pierwotny płuca, w 6 przypadkach płuca prawego, w 3 - płuca lewego. Diagnoza była oparta na
zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i komputerowej tomografii komputerowej (CT). Naczynia
patologiczne w badaniu arteriografii uwidoczniono u 9 pacjentów: 2 kobiet i 7 mężczyzn; wśród nich
dominowały patologie tętnicy oskrzelowej prawej (w 6 przypadkach), patologie tętnicy oskrzelowej
lewej dotyczyły 4 przypadków, zaś tętnic międzyżebrowych - 2 przypadków. U 2 pacjentów
stwierdzono współistnienie naczyń patologicznych pochodzących zarówno od tętnicy oskrzelowej
prawej oraz od tętnic międzyżebrowych prawych (Tabela 2.). Zauważono związek między płucem
zajętym procesem nowotworowym a pochodzeniem unaczynienia patologicznego - u wszystkich
pacjentów unaczynienie pochodziło od tożstronnych do zajętego płuca tętnic oskrzelowych lub
międzyżebrowych.
Tabela 2. Unaczynienie patologiczne
Źródło: opracowanie własne

Lp.
1

Pacjent 1

Wiek

Płeć

Zajęte płuco

75

M

Prawe

Patologiczne naczynia
t. oskrzelowa prawa,
t. międzyżebrowa prawa
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2

Pacjent 2

78

M

Lewe

t. oskrzelowa lewa

3

Pacjent 3

71

K

Prawe

t. oskrzelowa prawa

4

t. oskrzelowa prawa,

68
Pacjent 4

5

K

Prawe

69

t. międzyżebrowa prawa
t. oskrzelowa prawa

6

Pacjent 5

67

M

Lewe

tt. oskrzelowe lewe

7

Pacjent 6

52

M

Prawe

t. oskrzelowa prawa

8

Pacjent 7

63

M

Lewe

t. oskrzelowa lewa

9

Pacjent 8

85

M

Prawe

t. oskrzelowa prawa

10

Pacjent 9

63

M

Prawe

t. oskrzelowa lewa

Sukces, pod postacią natychmiastowego opanowania krwawienia, odniesiono w 8 przypadkach u 7
pacjentów. W siedmiu przypadkach użyto tylko żelowych mikrosfer, w jednym, z powodu dużej
średnicy naczynia, konieczne było użycie żelowej mikrosfery oraz mieszaniny klejowej Glubranu
i 33% Lipiodolu. Pojedyncze mikrosfery wykorzystano w pięciu przypadkach, dwóch mikrosfer użyto
dwa razy, raz użyto trzech mikrosfer. U jednej pacjentki, po roku od pierwszego zabiegu, konieczne
okazało się powtórzenie embolizacji z powodu wznowy nowotworu i ponownej neoangiogenezy.
U wszystkich omówionych pacjentów kontrolna angiografia wykazała całkowite zamknięcie światła
naczynia.
U 2 pacjentów zabieg embolizacji okazał się nieskuteczny. U jednego pacjenta doszło do
powikłania w postaci rozwarstwienia naczynia i samoistnego zamknięcia naczynia w odcinku
proksymalnym, u drugiego selektywne zacewnikowanie patologicznego naczynia okazało się
niemożliwe z powodu zbyt małej średnicy (Tabela 3.).
Tabela 3. Podsumowanie przeprowadzonych embolizacji
Źródło: opracowanie własne

Patologiczne

Lp.

naczynia

Embolizacja

t. oskrzelowa
1

Pacjent 1

prawa,
t. międzyżebrowa
prawa

Użyty materiał

Rodzaj
znieczulenia

Powikłania

Żelowa
Skuteczna

mikrosfera

miejscowe

Nie

500 um
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2

3

Pacjent 2

Pacjent 3

t. oskrzelowa
lewa

t. oskrzelowa
prawa

Żelowa
Skuteczna

prawa,
Pacjent 4

5

6

prawa

Pacjent 5

tt. oskrzelowe
lewe

Nie

miejscowe

Nie

miejscowe

Nie

miejscowe

Nie

miejscowe

Nie

miejscowe

Nie

Żelowa
Skuteczna

mikrosfera
500 um
Żelowe

Skuteczna

t. międzyżebrowa
t. oskrzelowa

miejscowe

300-500 um

t. oskrzelowa
4

mikrosfera

mikrosfery
400 um, 700 um
Żelowa

Skuteczna

mikrosfera
500 um
Żelowe

Skuteczna

mikrosfery
500 um, 900 um
Żelowe

7

Pacjent 6

t. oskrzelowa
prawa

Skuteczna

mikrosfery
500 um, 500 um
i 700 um

Rozwarstwie

8

Pacjent 7

t. oskrzelowa
lewa

Nieskuteczna

-

miejscowe

nie naczynia,
samoistne
zamknięcie

Żelowa
mikrosfera

9

Pacjent 8

t. oskrzelowa
prawa

900 um,
Skuteczna

mieszanina

ogólne

Nie

miejscowe

Nie

kleju
tkankowego
i lipiodolu

10

Pacjent 9

t. oskrzelowa
lewa

Nieskuteczna

-
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Dyskusja
Rak płuc, obok gruźlicy i rozstrzenia oskrzeli, jest najczęstszą przyczyną krwawienia z dróg
oddechowych [6]. Najczęstszą jego postacią są raki niedrobnokomórkowe, które są mało podatne na
leczenie chemioterapią, oraz rak drobnokomórkowy [2]. Najbardziej skuteczną metodą leczenia
nowotworów płuca jest operacja. Niestety u przeważającej większości chorych nie jest ona wskazana
ze względu na wysoki poziom zaawansowania choroby. U tych pacjentów alternatywnie stosuje się
radioterapię radykalną. W przypadku raka drobnokomórkowego można zastosować w leczeniu
chemioterapię [7].
Szczególną rolę w terapii nowotworów płuc odgrywa wewnątrznaczyniowa embolizacja tętnicy
oskrzelowej (BAE - Bronchial Artery Embolization) uznawana za najbezpieczniejszą metodę radzenia
sobie z krwiopluciem. Zamknięcie naczyń wpływa na opanowanie uporczywego krwioplucia
poprawiając komfort życia chorych oraz zmniejszenie unaczynienia guza co wpływa na zahamowanie
jego wzrostu [8]. Jest metodą wspomagającą leczenie operacyjne, pozwalającą na zmniejszenie
rozmiaru guza w wyniku jego niedotlenienia i martwicy. Efekt ten wykorzystywany jest także podczas
terapii

podstawowej

(chemioterapii, leczenia

operacyjnego), co sprawia, że

embolizacja

wewnątrznaczyniowa jest metodą wspomagającą [9]. W pozostałych przypadkach, o wysokim stopniu
zaawansowania nowotworu, widoczna poprawa jakości życia (QoL - Quality of life) czyni BAE
skuteczną terapią paliatywną [10].
Krwioplucia

nawracają

u 10–55%

pacjentów,

z powodu

niepełnej

embolizacji,

braku

zaembolizowania wszystkich krwawiących tętnic, rekanalizacji zamkniętego naczynia lub
rewaskularyzacji z powodu krążenia obocznego spowodowanego postępem choroby podstawowej [3].
Wśród analizowanych pacjentów sukces terapeutyczny pod postacią natychmiastowego
zahamowania krwawienia odniesiono w 80% przypadków. Konieczność powtórzenia zabiegu
u jednego z pacjentów wynikała ze wznowy choroby mimo początkowej odpowiedzi na stosowaną
chemioterapię - pojawiły się nowe naczynia patologiczne w okolicy guza, nie nastąpiła jednak
rekanalizacja zaopatrzonych poprzednio tętnic.
Uważa się, że zmiany nowotworowe słabiej odpowiadają na BAE niż łagodne przyczyny
krwioplucia, takie jak gruźlica czy rozstrzenia oskrzeli [11], jednak Wang i wsp. w 2009 roku
przeprowadzili analizę pacjentów z krwawieniem związanym z nowotworem i niezwiązanym z guzem
i zajęli odmienne stanowisko: kontrola krwioplucia między pacjentami z krwawieniem związanym
z nowotworem a pacjentami z krwawieniem niezwiązanym z guzem nie była statystycznie różna (P =
0,77), co sugeruje, że obecność guza nie wpływa na odpowiedź na BAE. Niepełna skuteczność
stosowania BAE u pacjentów z nowotworami może odzwierciedlać wpływ współistniejących
problemów klinicznych, a nie skuteczność paliatywną samego BAE. Pacjenci onkologiczni mają
złożone problemy medyczne, które mogą wpłynąć na ich ogólne szanse na przeżycie i ograniczyć
odpowiedź na procedury inwazyjne [12].
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Razazi i wsp. w 2015 roku przeprowadzili badania dotyczące ciężkiego krwioplucia u pacjentów
z niedrobnokomórkowym rakiem płuc: wykonano 122 zabiegi arteriografii oskrzelowej u 102
pacjentów, które zakończono embolizacją tętnic oskrzelowych w 89 przypadkach. Nie wystąpiły
poważne powikłania związane z procedurą. Spośród 102 pacjentów zaprzestanie krwawienia
osiągnięto u 82, co daje skuteczność na poziomie 80% [13].
Park i wsp. przeanalizowali przypadki 19 pacjentów z rakiem płuc z krwiopluciem, którzy przeszli
embolizację tętnicy oskrzelowej cząstkami PVA. Sukces kliniczny, zdefiniowany jako całkowite lub
częściowe ustąpienie krwioplucia w ciągu 30 dni po embolizacji, osiągnięto u 79% [14].
Niższą skuteczność zabiegu uzyskano w analizie przeprowadzonej przez francuskich lekarzy.
Khalil i wsp. wykonali 767 embolizacji naczyń patologicznych, z czego przyczyną 149 był nowotwór.
U 91 (61%) pacjentów osiągnięto efekt terapeutyczny. Wynik ten jest niższy także od średniej
skuteczności (74%) zabiegów wykonanych z innych przyczyn [4].
Fujita i wsp. uzyskali sukces terapeutyczny w 74% przypadków paliatywnego leczenia krwioplucia
u pacjentów z NSCLC, tj. u 20 z 27 pacjentów. We wszystkich przypadkach osiągnięto
natychmiastową kontrolę krwawienia, jednak w 7 przypadkach objawy powróciły w przeciągu dwóch
tygodni [2].
We wszystkich cytowanych przez nas badaniach stwierdzono, że embolizacja jest korzystną oraz
bezpieczną metodą leczniczą dla pacjentów z krwawieniem nowotworowym.
Wynik uzyskany w przeprowadzonym przez nas badaniu w Zakładzie Radiologii Zabiegowej
i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest porównywalny ze skutecznością
uzyskiwaną przez inne ośrodki, osiągając 80%. Jedynym powikłaniem było rozwarstwienie tętnicy.
Nie

odnotowano

poważnych

powikłań

rzutujących

na

rokowanie

pacjentów.

W wyniku

przeprowadzonego badania retrospektywnego można stwierdzić, że embolizacja naczyń oskrzelowych
w przebiegu nowotworu jest zabiegiem skutecznym i bezpiecznym.

Wnioski
Embolizacja tętnic patologicznych może zapewnić natychmiastową kontrolę krwioplucia. Jest
bezpieczną i skuteczną metodą leczenia krwioplucia w przebiegu raka płuc. Nie koliduje z leczeniem
chemioterapią systemową stosowaną w przebiegu SCLC. Jest metodą wspomagającą leczenie
operacyjne, pozwalającą na zmniejszenie rozmiaru guza w wyniku jego niedotlenienia i martwicy.
U pacjentów, u których nie jest możliwa resekcja guza jest jedną z metod leczenia paliatywnego.

Słowa kluczowe:
Rak płuca, krwioplucie, embolizacja

Keywords:
Lung cancer, haemoptysis, embolization
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Embolizacja tętnicy żołądkowej lewej – innowacyjna metoda
leczenia otyłości
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Abstrakt
Otyłość jest obecnie chorobą, która osiągnęła rozmiary epidemii na świecie. Stanowi czynnik
ryzyka wielu przewlekłych chorób, głównie chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 2
i różnych nowotworów. Otyłość możemy rozpoznać u osoby dorosłej, gdy BMI wynosi ≥ 30 kg/m2.
Powszechnie stosowane leczenie nie przynosi zadowalających długoterminowych efektów. Nadzieją
na przełom w terapii jest zabieg embolizacji tętnicy żołądkowej lewej. Uzasadnieniem stosowania tej
metody jest ograniczenie dopływu krwi do dna żołądka i redukcja stężenia greliny we krwi. W pracy
dokonujemy przeglądu piśmiennictwa na temat najnowszych doniesień o embolizacji tętnicy
żołądkowej lewej w leczeniu otyłości. Zwracamy uwagę na zalety oraz ograniczenia, a także
wyjaśniamy aspekt anatomiczny i fizjologiczny nowej metody terapeutycznej.

Abstract
Obesity is now a disease which has reached epidemic proportions in the world. It is a risk factor of
many chronic diseases, mainly cardiovascular disease, diabetes type 2 and various neoplasia. Obesity
can be diagnosed in an adult when BMI is ≥ 30 kg/m². The commonly used treatment does not give
satisfactory long-term effects. The hope of breakthrough in therapy is the left gastric artery
embolization. The justification for using the method is limiting the supply of blood to the gastric
fundus and reducing levels of ghrelin in the blood. At the work we review the literature about the
latest reports on left gastric artery embolization for the treatment of obesity. We pay attention to the
strengths and limitations, and also explain the anatomical and physiological paradigm of the new
therapeutic method.
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Wprowadzenie
Otyłość jest chorobą metaboliczną, która wg WHO (World Health Organization, Światowa
Organizacja Zdrowia) przybrała obecnie rozmiary epidemii. Stanowi duże wyzwanie i obciążenie
finansowe dla systemów opieki zdrowotnej w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się.
W istotny sposób zwiększa ryzyko chorobowości i śmiertelności z powodu różnych jednostek
chorobowych, przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu 2 i wybranych
nowotworów [1]. Szacuje się, że nawet za 20% zgonów na świecie może współodpowiadać nadmierna
masa ciała [2]. Otyłość charakteryzuje się zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej: u mężczyzn
powyżej 25%, zaś u kobiet powyżej 30% masy ciała [3]. W codziennej praktyce klinicznej do
obiektywnej oceny tłuszczowej masy ciała rekomenduje się używanie wskaźnika masy ciała (Body
Mass Index, BMI), który obliczamy według następującego wzoru: masa ciała (kg)/wzrost (cm) do
kwadratu. U dorosłych nadwagę rozpoznajemy przy BMI wynoszącym 25–29,9 kg/m2, natomiast
otyłość, gdy BMI ≥ 30 kg/m2. Z kolei otyłość brzuszną (inaczej otyłość trzewna, androidalna, typu
„jabłko”) definiujemy jako obwód talii ≥ 94 cm u mężczyzn i ≥ 80 cm u nieciężarnych kobiet [1].
Problem ten występuje niezależnie od wieku, zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych. Dane
epidemiologiczne wskazują, że nadwaga dotyczy 1,6 miliarda, zaś otyłość 522 milionów dorosłych na
całym świecie [3]. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 34,9% osób dorosłych spełnia
kryterium otyłości [4]. WHO alarmuje, że na całym świecie 42 miliony dzieci w wieku poniżej 5 lat
cierpiało na nadwagę lub otyłość w 2013 roku, a jeśli obecny trend się utrzyma ta liczba wzrośnie do
70 milionów do 2025 roku [2].
Powszechnie stosowane leczenie nie daje zadowalających efektów, nie ma wpływu na ograniczenie
epidemii, wręcz przeciwnie, obserwuje się zatrważające tempo wzrostu liczby osób otyłych zarówno
wśród dzieci jak i dorosłych. Konieczne jest wprowadzanie nowych innowacyjnych metod w terapii
otyłości. Szansę na poprawę wyników leczenia upatruje się w zabiegu embolizacji tętnicy żołądkowej
lewej.
Celem naszej pracy jest przegląd piśmiennictwa na temat nowej terapii, przedstawienie jej zalet
i ograniczeń, a także wyjaśnienie aspektów anatomicznych i fizjologicznych wykorzystywanych
w zabiegu embolizacji tętnicy żołądkowej lewej.

Aktualne standardy postępowania w leczeniu otyłości
Podstawowym celem leczenia otyłości jest redukcja masy ciała, utrzymanie uzyskanego efektu
oraz zapobieganie i leczenie, lub dobra kontrola chorób towarzyszących. Obecny schemat leczenia
otyłości obejmuje trzy podstawowe stopnie:
•

Działanie

niefarmakologiczne:

wsparcie

psychologiczne,

edukacja

i wzmacnianie

zdrowych nawyków żywieniowych oraz regularnej aktywności fizycznej; aktywne
poszukiwanie czynników ryzyka chorób związanych z otyłością
•

Farmakoterapia
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•

Leczenie operacyjne

Działania niefarmakologiczne powinny obejmować trzy podstawowe elementy: indywidualnie
dobraną i racjonalną dietę, zwiększoną, regularną aktywność fizyczną oraz wsparcie psychologiczne.
Te elementy są niezbędne na każdym etapie terapii. Odchudzanie powolne (0,5-1 kg/tydzień) daje
najlepsze i najtrwalsze rezultaty. Dieta pacjenta powinna być bogatoresztkowa i niskoenergetyczna,
lecz w dwuletniej obserwacji nie zauważono znaczącej różnicy między poszczególnymi rodzajami diet
[5]. W ustaleniu jadłospisu należy uwzględnić cechy pacjenta takie jak metabolizm, stopień i typ
otyłości, wiek, choroby towarzyszące, możliwości i osobiste preferencje chorego oraz dotychczasowe
metody terapii [5].
Regularna aktywność fizyczna, podobnie jak dieta, jest podstawowym elementem leczenia
otyłości. Powoduje zwiększony wydatek energetyczny, ale oprócz tego poprawia wrażliwość tkanek
na insulinę, profil lipidowy, obniża ciśnienie tętnicze krwi i zmniejsza zawartość tłuszcz brzusznego.
Ćwiczenia powinny być dobrane tak, by nie obciążały układu ruchu, na przykład ćwiczenia statyczne,
spacery, pływanie. Istotna jest regularność wysiłku, a jego intensywność powinna się zwiększać
stopniowo [1,5].
Wsparcie psychologiczne poprawia skuteczność diety i wysiłku fizycznego. Pokonywanie pokus
i adaptacja do nowego stylu życia jest łatwiejsza z pomocą specjalisty lub grupy wsparcia. Psycholog
może kształtować i wzmacniać nowe, pożądane zachowania, jest też wsparciem emocjonalnym dla
pacjenta. Warto pamiętać o roli najbliższych i środowiska w utrzymaniu zdrowych nawyków pacjenta
z otyłością [1,5].
Według NIH (National Institutes of Health, Narodowe Instytuty Zdrowia) farmakoterapię należy
rozważać u osób z BMI powyżej 30 kg/m2, także u osób z BMI powyżej 27 kg/m2 z przynajmniej
jednym czynnikiem ryzyka związanym z otyłością (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2,
dyslipidemia, bezdech senny) [1,5]. Jeżeli utrata masy ciała będzie mniejsza niż 2 kg w pierwszym
miesiącu, a do 12 miesięcy mniej niż 5% wyjściowej masy ciała, należy zwiększyć dawkę leku lub go
odstawić. Jedynym preparatem dostępnym w Polsce jest orlistat. Hamuje on działanie lipazy
trzustkowej i żołądkowej, powodując redukcję hydrolizy tłuszczów [5]. W przypadku pacjentów
z współistniejącą cukrzycą lub depresją lekarz może wybrać terapię, która jako dodatkowe działanie
zapewni redukcję masy ciała. Najważniejszymi są: metformina, agoniści receptora GLP-1 (eksenatyd,
liraglutyd) stosowane w leczeniu cukrzycy oraz bupropion stosowany w farmakoterapii depresji.
Dawniej w leczeniu otyłości stosowano między innymi sibutraminę, mazindol, fenfluraminę,
fenterminę. Zostały wycofane ze względu na wiele działań niepożądanych. Nowymi lekami, badanymi
lub dostępnymi w USA są na przykład lorkaseryna, wanokseryna, tezofensyna [5].
Trzecim krokiem w leczeniu otyłości jest operacja bariatryczna. Ta metoda leczenia otyłości jest
stosowana od lat 60. Zalecana jest osobom niereagującym na leczenie zachowawcze z BMI ≥40
kg/m2 lub BMI ≥35 kg/m2 z chorobą towarzyszącą, której przebieg może ulec poprawie po operacji
[5]. Podstawowymi metodami są dziś RYGB (Roux-en-Y Gastric Bypass, wytworzenie małego
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żołądka z zespoleniem omijającym na pętli Roux-en-Y) oraz AGB (Adjustable Gastric Band,
regulowana opaska żołądkowa) [6]. Inne metody to LSG (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy,
laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka), VBG (Vertical Banded Gastroplasty, pionowa opaskowa
plastyka żołądka) i BPD lub BPD/DS (Biliopancreatic Diverison with/without Duodenal Switch,
wyłączenie żółciowo-trzustkowe bez lub z przełączeniem dwunastniczym). Operacje ograniczające
polegają na zmniejszeniu pojemności żołądka, co wpływa na przyjmowanie mniejszych posiłków.
Należą do nich AGB, LSG i VBG. Druga grupa technik – operacje wyłączające – polegają na
wywołaniu kontrolowanych zaburzeń wchłaniania. Są to obecnie mniej popularne BPD i BPD/DS.
Techniką operacji łączącą obie metody jest RYGB; jest też najtrudniejsza, ale obecnie najchętniej
wybierana. Najczęściej zabiegi wykonuje się laparoskopowo [5,6]. Opieka pooperacyjna w przypadku
chirurgii bariatrycznej jest bardzo rozbudowana. Pacjent powinien być w kontakcie z poradnią do
końca życia, a kontrolę nad prowadzeniem choroby powinien sprawować interdyscyplinarny zespół
złożony ze specjalistów takich jak chirurg bariatra, dietetyk, psycholog, specjaliści chorób
współistniejących np. diabetolog [5].
Wybór metody terapeutycznej zależy od stopnia i typu otyłości oraz chorób towarzyszących.
Istotnymi czynnikami są także potrzeby i możliwości pacjenta, jego wiek, płeć i skłonność

do

współpracy. Należy zaznaczyć, że najlepsze efekty terapeutyczne obserwuje się u chorych objętych
leczeniem kompleksowym [5].

Embolizacja tętnicy żołądkowej lewej w leczeniu otyłości
3.1. Anatomia tętnicy żołądkowej lewej
Tętnica żołądkowa lewa stanowi najmniejszą gałąź odchodzącego od aorty brzusznej pnia
trzewnego. Jej część wstępująca kieruje się ku górze docierając do części górnej krzywizny mniejszej
żołądka. W tym miejscu oddaje gałęzie przełykowe, które zespalają się z gałęziami przełykowymi
aorty piersiowej, gałąź wątrobową oraz gałęzie wpustowe zaopatrujące część wpustową żołądka.
Następnie zatacza łuk i jako część zstępująca kieruje się ku dołowi wzdłuż krzywizny mniejszej
oddając w swym przebiegu gałęzie unaczyniające obydwie powierzchnie żołądka, przednią i tylną
oraz jego dno. Przebieg tętnicy kończy się zespoleniem z tętnicą żołądkową prawą, gałęzią tętnicy
wątrobowej właściwej.
Tętnica żołądkowa lewa najczęściej odchodzi od pnia trzewnego. Rzadziej zdarza się, że stanowi
gałąź aorty, tętnicy śledzionowej, tętnicy wątrobowej wspólnej lub tętnicy krezkowej górnej [2].

3.2. Podłoże patofizjologiczne
Znalezienie skutecznej metody poprawiającej długoterminowe wyniki leczenia otyłości wymaga
dogłębnego

zrozumienia

patofizjologii

otyłości

oraz

mechanizmów

regulacji

homeostazy

energetycznej. Poprzez uwalnianie regulacyjnych hormonów peptydowych, przewód pokarmowy
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uczestniczy w kontroli apetytu, a w szczególności w inicjacji i hamowaniu spożywania posiłków.
Właściwy bilans energetyczny jest utrzymywany przez długo- i krótkoterminowe sygnały nerwowe
i humoralne [2]. Integracja sygnałów regulujących łaknienie odbywa się w obrębie jądra łukowatego
podwzgórza, gdzie znajdują się dwa przeciwstawnie działające układy:
•

układ oreksygeniczny – grupa neuronów AgRP/NPY, która wykazuje ekspresję substancji
stymulujących łaknienie, tj. NPY (Neuropeptide Y, neuropeptyd Y) i AgRP (Agoutirelated peptide, białko z rodziny Agouti);

•

układ anoreksygeniczny – grupa neuronów POMC/CART, która wykazuje ekspresję
substancji

hamujących

łaknienie,

tj.

pochodna

POMC

(Proopiomelanocortin,

proopiomelanokortyny) – α-MSH (α-Melanocyte-stimulating hormone, hormon αmelanotropowy) oraz peptyd CART (Cocaine and Amphetamine-regulated Transcript,
transkrypt regulowany kokainą i amfetaminą) [7,8].
Powstały sygnał jest przekazywany w dalszej kolejności do innych części podwzgórza tj. jądra
przykomorowego podwzgórza (Paraventricular Hypothalamic Nucleus, PVN) ze swoistymi
receptorami melanokortyny typu 4 (Melanocortin Receptor 4, MC4R), gdzie powstaje decyzja
o zwiększeniu poboru energii lub jej wydatkowaniu oraz jądra bocznego podwzgórza (Lateral
Hypothalamic Area, LHA), nazywanego „ośrodkiem głodu”. Aktualny stan wiedzy pozwala sądzić, iż
jądro brzuszno-przyśrodkowe nazywane „ośrodkiem sytości” nie odgrywa znaczącej roli [9,10].
Uważa się, że ubytek masy ciała po wykonaniu bariatrycznego zabiegu embolizacji tętnicy
żołądkowej lewej jest związany w głównej mierze ze zmianą stężenia krążących hormonów przewodu
pokarmowego tj. stymulacją peptydu glukagonopodobnego-1, peptydowej tyrozyny tyrozynowej
(peptide tyrosine tyrosine, PYY) i wydzielania oksyntomodulina, jak również zmniejszenia
wydzielania greliny [2].
Grelina, acylowany hormon peptydowy złożony z 28 aminokwasów, została odkryta po raz
pierwszy w 1999 r. przez japońskich naukowców w trakcie poszukiwań liganda receptora dla hormonu
uwalniającego hormon wzrostu (growth hormone secretagogues receptor, GHS-R). Grelina jest
zaangażowana w regulację homeostazy energetycznej organizmu poprzez pobudzający wpływ na
ośrodek głodu. Komórki okładzinowe trzonu i dna żołądka (tzw. X/A-like cells) są odpowiedzialne za
produkcję około 60-70% greliny obecnej we krwi [11]. Koncentracja komórek syntetyzujących
omawiany hormon zmniejsza się w miarę przechodzenia od dna do wpustu żołądka [12]. Mniejsze
ilości są produkowane także m. in. w jelitach, okolicy jądra łukowatego podwzgórza, przysadce
mózgowej, komórkach układu immunologicznego, płucach, nerkach, kardiomiocytach i trzustce.
Grelina

jest

jedynym

znanym

hormonem

oreksygenicznym.

Działając

synergistycznie

z somatoliberyną, pobudza uwalnianie hormonu wzrostu. Przez stymulację komórek wydzielających
NPY i AgRP w jądrze łukowatym podwzgórza oraz hamowanie anoreksygennego działania
melanokortyny zwiększa apetyt i spożycie pokarmu oraz powoduje przyrost masy ciała. Ponadto
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grelina

obniża

poziom

receptorów

hormonów

anoreksygenicznych

dla

PYY,

peptydu

glukagonopodobnego-1 i cholecystokininy [2].
Leptyna zwana hormonem sytości jest produkowana głównie przez białą tkankę tłuszczową.
Odgrywa ważną rolę w długoterminowej regulacji homeostazy energetycznej. Działania leptyny
opiera się przede wszystkim na pobudzaniu grupy neuronów POMC/CART, zwiększających
wydzielanie peptydów stymulujących uczucie sytości, tj. α-MSH i CART, jak również hamowaniu
syntezy i wydzielania NPY. U osób otyłych mimo zwiększonego stężenia hormonu nie obserwuje się
oczekiwanego zmniejszenia spożywanego pokarmu, gdyż występuje oporność na działanie leptyny
[13]. W przypadku pacjentów stosujących dietę i ćwiczenia fizyczne w celu redukcji masy ciała,
zmniejszenie tkanki tłuszczowej prowadzi do zmniejszenia stężenia leptyny w surowicy, co utrudnia
utrzymanie osiągniętej redukcji masy ciała [2].

3.3. Technika zabiegu
Embolizację tętnicy żołądkowej lewej (Left Gastric Artery Embolization, LGAE) po raz pierwszy
przeprowadzono w latach 70. XX wieku. Wykonywana była głównie w leczeniu zagrażających życiu
krwotoków do górnego odcinka przewodu pokarmowego spowodowanych chorobą wrzodową
żołądka, stając się obecnie jednym ze standardów postępowania w takich przypadkach. Stosowanie tej
metody umożliwia bogate krążenie oboczne żołądka i poprawa profilu bezpieczeństwa zabiegu,
zapobiegające powikłaniom niedokrwiennym. Do jej udoskonalenia przyczyniło się wprowadzenie
nowych technik obrazowania, modyfikacja urządzeń przeznaczonych do dostępu naczyniowego
(mikrocewniki, prowadniki, pętle) i do embolizacji (kleje, spirale, substancje chemiczne). Bardzo
istotne pozostaje dokładne ustalanie przebiegu tętnicy i jej zmienności, a także dokładna identyfikacja
przed wykonaniem zabiegu, za pomocą narzędzi takich jak wybiórcza angiografia czy angio-TK.
W większości przypadków stosuje się dostęp przez tętnicę udową pod kontrolą ultrasonograficzną.
Początkowo przeprowadza się badanie angiograficzne aorty i identyfikuje pień trzewny, którego
miejsce odejścia znajduje się najczęściej na poziomie kręgów piersiowych Th11-Th12. W kolejnym
etapie dokonuje się selektywnego cewnikowania pnia trzewnego, np. za pomocą cewnika typu
Simmons. Po wprowadzeniu materiału embolizacyjnego do tętnicy żołądkowej lewej wykonuje się
kontrolną angiografię w celu potwierdzenia okluzji będącej dowodem skuteczności zabiegu.
Metoda ta nie znajduje zastosowania w sytuacjach, gdy tętnica żołądkowa lewa jest nieobecna lub
występuje tętnica żołądkowa lewa dodatkowa [14].

3.4. Wyniki leczenia w różnych ośrodkach
Parametrami oceniającymi skuteczność leczenia są: redukcja masy ciała, spadek BMI, redukcja
nadmiaru masy ciała (Excess Body Weight, EBW).
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Szereg badań wykazało retrospektywnie skuteczność LGAE w leczeniu otyłości u pacjentów,
którzy byli poddani temu zabiegowi z innych przyczyn (najczęściej krwawienie z górnego odcinka
przewodu pokarmowego).
Takahashi EA (2019) zaobserwował istotny spadek masy ciała (o 6,4%), BMI (o 6,3%), EBW
(o 24,1%) i części wskaźników udziału poszczególnych tkanek: tłuszczu całkowitego (body fat index,
BFI), tłuszczu podskórnego (subcutaneous fat index, SFI), mięśni szkieletowych (skeletal muscle
index, SMI). Tłuszcz trzewny (visceral fat index, VFI) i międzymięśniowy (intramuscular fat index,
IMFI) nie zmienił się w sposób istotny statystycznie. Badanie przeprowadzono retrospektywnie, na
grupie 16 pacjentów [15].
Obserwacja Gunn AJ (2014) wykazała różnicę w redukcji masy ciała po 3 miesiącach od zabiegu:
7,3% u pacjentów z LGAE w porównaniu do 2% w grupie kontrolnej. Badana grupa liczyła 19
chorych [16].
Prowadzono także badania w modelu zwierzęcym (świńskim i psim). Praca Pasciak AS (2016)
donosi o zauważalnych owrzodzeniach w obrębie dna i trzonu żołądka , a także zwłóknieniu dna
w badaniu histopatologicznym w grupie badawczej świń, przy ich braku w grupie kontrolnej. Gęstość
komórek immunoreaktywnych dla greliny była niższa u zwierząt poddanych leczeniu.
Nie zaobserwowano różnicy w stężeniu greliny w osoczu. Zbadano także żołądki świń i były
zdecydowanie mniejsze w grupie poddanej LGAE. Zwierzęta w grupie badanej miały także niższy
przyrost masy, co świadczy o skuteczności w leczeniu otyłości [17].
W badaniu przeprowadzonym przez Diana M (2015) 7 świń zostało poddanych zabiegowi
embolizacji tętnicy żołądkowo-sieciowej prawej (RGAE – right gastric artery embolization) i lewej
(LGAE), przy użyciu 500-700-μ mikrosfer (metoda EMBARGO-alpha). U 6 z nich oraz u 8
kontrolnych po 3 tygodniach wykonano rękawową resekcję żołądka. U 5 świń przeprowadzono zabieg
RGAE i LGAE przy użyciu spirali embolizacyjnych i mikrosfer (metoda EMBARGO-beta). Stężenia
greliny poddano ocenie przed i raz w tygodniu po obydwu metodach. Kontrolna angiografia pnia
trzewnego została przeprowadzona po 3 tygodniach w przypadku EMBARGO-alfa i po 4
w przypadku EMBARGO-beta.
W badaniu wykonanym po 3 tygodniach od przeprowadzenia EMBARGO-alfa nie uzyskano
znaczącej redukcji greliny w porównaniu z wartością wyjściową. W przypadku EMBARGO-beta
została ona zaobserwowana po 3 i 4 tygodniach. Zwierzęta poddane EMBARGO-alfa prezentowały
znacząco niższy wzrost wydzielania gruczołów wpustowych w porównaniu do grupy kontrolnej po
rękawowej gastrektomii. Angiografia kontrolna wykazała znaczne powiększenie sieci naczyń dna
żołądka u 5/6 zwierząt po EMBARGO-alfa i 5/5 po EMBARGO-beta.
Wynika z tego, że EMBARGO stanowi skuteczną metodę w zmniejszaniu produkcji greliny i może
zwiększać zaopatrzenie naczyniowe połączenia przełykowo-żołądkowego, przygotowując do zabiegu
operacyjnego [18].
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Bawudun D (2012) zauważyli spadek zarówno masy ciała, tłuszczu podskórnego, jak i stężenia
greliny. Badacze wiązali zmiany w rozkładzie tkanek i utratę masy ze zmniejszeniem stężenia tego
hormonu. Próba była wykonana na psach [19].
Badanie GET LEAN Syed M (2016) było ukierunkowane bezpośrednio na LGAE jako metodę
leczenia otyłości. Wybrano 4 pacjentów o średniej masie 117,6 kg i BMI 42,4 kg/m2. Średnia
redukcja masy ciała po pół roku to 8,5% (zakres 2,2%-19,1%), 9,2 kg (zakres 2,7-17,2 kg).
Dodatkowo zauważono obniżenie stężenia hemoglobiny glikowanej u pacjenta z cukrzycą typu 2
z 7,4% do 6,3%. Wartym odnotowania jest fakt zwiększenia wskaźnika QOL (Quality of Life –
wskaźnik jakości życia) o 9,5 i 9,6 punktów odpowiednio w sferze fizycznej i psychicznej. Poza
małymi owrzodzeniami żołądka u 3 z 4 pacjentów nie zauważono innych działań niepożądanych [20].
Badanie BEAT Weiss CR (2017) wykazało spadek nadmiernej masy ciała u pacjentów z LGAE,
w badaniu po 1 i 3 miesiącach odpowiednio 5,9% i 9,0%. Zauważono także zmiany stężeń hormonów:
greliny 8,7% po miesiącu i -17,5% po 3 miesiącach. GLP-1 oraz PYY po miesiącu zmieniły się
o odpowiednio 106,6% i 17,8%. Uczucie głodu u pacjentów było mniejsze przez pierwsze 2 tygodnie,
a potem rosło, lecz nie osiągało tak wysokiego poziomu jak przed zabiegiem. Parametr QOL poprawił
się [21].
Praca Bai ZB (2018) na 5 pacjentach o średniej masie ciała 102 kg (82,1-125,5 kg) i BMI 38,1
kg/m2 (32,9-42,4 kg/m2) wykazała skuteczność LGAE w redukcji masy ciała. Średnia utrata
odpowiednio w 3, 6 i 9 miesiącach wynosiła 8,28 kg, 10,42 kg i 12,9 kg. Badanie stwierdziło
obniżenie stężenia greliny o 40,83%, 31,94% i 24,82% w odpowiednim czasie. Stężenie leptyny było
znacznie niższe dopiero po 9 miesiącach: 0,26% po 3 miesiącach, 4,33% po 6 i 11,22% po 9
miesiącach. Tłuszcz podskórny ulegał redukcji o odpowiednio 20,09%, 18,11% i 28,52% w kolejnych
kwartałach od zabiegu. Badanie potwierdziło bezpieczeństwo metody w 9-miesięcznej obserwacji
[22].
Pilotażowe badania Zaitoun MMA (2019) wykazały oprócz spadku masy ciała i BMI również
obniżenie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) u pacjentów w stanie przedcukrzycowym.
Średnie wartości tych parametrów przed zabiegiem wynosiły odpowiednio 107,4 kg, 37,4 kg/m2 i 6%.
Po pół roku od zabiegu powyższe parametry wynosiły: 98 kg, 34,1 kg/m2 i 4,7%. Największy
procentowy spadek zauważono w stężeniu HbA1c, bo aż 21,4%. Wynika z tego, że LGAE może być
też korzystna w kontroli cukrzycy i stanu przedcukrzycowego u osób otyłych. Zaobserwowano też
korelację pomiędzy BMI a HbA1c [23].
Zarówno badania retrospektywne na pacjentach, badania w modelu zwierzęcym jak i próby
leczenia otyłości tą metodą wykazały skuteczność embolizacji tętnicy żołądkowej lewej w redukcji
masy ciała. Poza mniejszą inwazyjnością zabiegu w porównaniu do operacji bariatrycznych, LGAE
u pewnych pacjentów niesie więcej korzyści. Po zabiegu stężenie hemoglobiny glikowanej może ulec
obniżeniu. Procentowy udział tłuszczu podskórnego zmniejsza się. Niestety, zabieg niesie też ryzyko
sarkopenii oraz powstawania powierzchownych owrzodzeń śluzówki żołądka i jego zwłóknienia.
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Mimo to, korzyści z embolizacji przewyższają ryzyko powikłań i metoda ta jest bardzo obiecująca
w leczeniu otyłości.

Wnioski
Szybkie tempo wzrostu liczby osób otyłych w różnych populacjach wymaga od nas poszukiwania
nowych rozwiązań terapeutycznych. Modyfikacje stylu życia, leczenie farmakologicznie, chirurgiczne
operacje bariatryczne początkowo przynoszące pożądane efekty w dłuższej perspektywie nie
pozwalają utrzymać osiągniętej redukcji masy ciała. Analiza dostępnego piśmiennictwa sugeruje, że
embolizacja tętnicy żołądkowej lewej jest skuteczną metodą leczenia otyłości, gdyż wpływa na
zmniejszenie stężenia greliny. Brakuje wystarczających dowodów klinicznych typu EBM (EvidenceBased Medicine – medycyna oparta na faktach) na temat procedury, aby wprowadzić omawiane
rozwiązanie do codziennej praktyki klinicznej. Zabieg jednak daje nadzieje na poprawę jakości życia,
ograniczenie chorobowości i śmiertelności w grupie otyłych pacjentów w przyszłości, a w dłuższej
perspektywie również redukcję wydatków systemów opieki zdrowotnej związanych z omawianym
problemem w różnych państwach na całym świecie.
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otyłość, embolizacja tętnicy żołądkowej lewej, grelina
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obesity, left gastric artery embolization, ghrelin
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Filtry implantowane do żyły głównej dolnej – ocena skuteczności
leczenia i ryzyka powikłań. Przegląd literatury
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Abstrakt
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, a szczególnie jej najgroźniejsza manifestacja, czyli
zatorowość płucna, stanowi obecnie poważny problem i wyzwanie dla współczesnej medycyny.
Szczególną uwagę zwraca wysoka śmiertelność z powodu zatorowości płucnej, która u większości
pacjentów

pozostaje

nierozpoznana.

Najczęściej

stosowaną metodą

leczenia

jest

terapia

przeciwkrzepliwa, chociaż coraz większą popularność w ostatnim czasie zyskuje implantacja filtrów
do żyły głównej dolnej (ŻGD).
Jest to metoda stosunkowo nowa i nie do końca zbadana. Z tego względu wytyczne
towarzystw naukowych dotyczące ich zastosowania różnią się między sobą. Wątpliwości budzi nie
tylko

skuteczność

implantowanego

urządzenia,

ale

także

ryzyko

powikłań,

zarówno

okołozabiegowych jak i w trakcie terapii. Powstają nowe pomysły na zapobieganie powikłaniom, jak
filtry częściowo biodegradowalne, czy uwalniające leki. Nie da się jednak ocenić jednoznacznie
korzyści płynących z wykorzystania filtra ŻGD, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie w tym celu
dalszych badań randomizowanych.

Abstract
Venous thromboembolism and its most serious form – pulmonary embolism are huge burden
and challenge for modern medicine due to high mortality rate. Moreover, most of cases of pulmonary
embolism are underdiagnosed. First choice treatment is anticoagulation therapy, but inferior vena cava
filters are increasingly useable.
Inferior vena cava filter is quite new method of treatment and its effect is not already well
recognized. This is the reason, why guidelines of scientific societies are different. The efficacy of
filter and rate of complications may also cause doubts. There are new ideas to prevent complications,
like bioconvertible filter or drug-eluting filter. In order to better assessment of usefulness of inferior
vena cava filter, more randomized trials are required.
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Wprowadzenie
Zator tętnicy płucnej jest obecnie poważnym wyzwaniem w codziennej praktyce klinicznej,
a razem z zakrzepicą żył głębokich (ZŻG) stanowi manifestację żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(ŻChZZ), która dotyka około 1-2 na 1000 osób [1]. Zatorowość płucna (ZP) jest powodowana głównie
przez skrzepliny wędrujące z żył głębokich kończyn dolnych, a wynikającą z niej śmiertelność
w Europie szacuje się na około 370 000 przypadków rocznie. Z powodu często bezobjawowego
przebiegu choroby, około 59% incydentów śmiertelnych jest nierozpoznana [2].
Do powikłań przebytej ZŻG należy zespół pozakrzepowy, wynikający z niewydolności żylnej
w skutek zmian w naczyniach żylnych i może się rozwinąć nawet u 50% pacjentów. Typowe objawy
zespołu to obrzęk kończyn dolnych, zmiany skórne i trudno gojące się owrzodzenia [2].
Jedną z metod zapobiegania ZP jest implantacja filtra do żyły głównej dolnej (ŻGD), którego
zadaniem jest zatrzymywanie skrzeplin, aby te nie dostały się do krążenia płucnego. Metoda ta została
po raz pierwszy zastosowana w 1967 roku i jest stale udoskonalana [3]. Zabieg implantacji filtra
zwykle przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym przez radiologów zabiegowych i polega na
wprowadzeniu cewnika z filtrem najczęściej przez żyłę udową do ŻGD. Urządzenie zwykle
umieszczane jest poniżej ujścia żył nerkowych [4, 5]. Zastosowany filtr może być permanentny lub
tymczasowy, a częstość stosowania szczególnie tymczasowego filtra znacznie wzrosła na przestrzeni
ostatnich lat [6]. Jednak w dalszym ciągu terapia farmakologiczna jest preferowaną metodą leczenia
[7, 8], a doniesienia o niejednoznacznych wynikach skuteczności implantowanego filtra powodują
rozbieżności w zaleceniach dotyczących jego stosowania.
Filtr

do

ŻGD

częściej

implantowany

jest

pacjentom

z licznymi

chorobami

współwystępującymi. Wśród wielu czynników ryzyka ŻChZZ szczególnie wyróżnia się: poprzedni
epizod ŻChZZ, długotrwałe unieruchomienie, nowotwór złośliwy, niedawno przebytą operację lub
uraz, ciężkie infekcje, przebyty incydent naczyniowo-mózgowy, zastoinową niewydolność serca,
potrzebę dializoterapii czy liczbę płytek krwi poniżej 100 tys./µl [7, 9-11].

Rysunek 1. Filtr do żyły głównej dolnej [opracowanie własne]
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Metoda i cel
Analizie poddano publikacje znajdujące się w bazie PubMed, wyszukane za pomocą słów
kluczowych „inferior vena cava filter” lub „IVC filter” lub „vena cava filter”. Wybrane zostały prace
w języku angielskim publikowane od 2010 roku, w których minimalną liczbę pacjentów leczonych za
pomocą wszczepienia filtra do żyły głównej dolnej stanowiła grupa 100 osób, a minimalny czas
obserwacji po zabiegu - 30 dni. Odrzucono prace przeglądowe i opisy przypadków, a także badania
porównujące skuteczność filtrów różnych producentów.
Celem pracy była ocena skuteczności urządzenia i częstości powikłań zabiegu implantacji
filtra do żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości płucnej.

Wytyczne i wskazania
Omawiane w pracach zalecenia dotyczące zastosowania filtra wszczepianego do ŻGD nie są
jednoznaczne i różnią się w zależności od towarzystwa naukowego, które je rekomenduje. Jedynym
stałym wskazaniem, na które powołują się wszystkie towarzystwa naukowe jest ostra proksymalna
zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna, współistniejące z przeciwwskazaniami do
zastosowania leczenia przeciwkrzepliwego.
Society of International Radiology dzieli wskazania na:
•

bezwzględne - nawroty zakrzepicy pomimo prawidłowego leczenia farmakologicznego,
istotne przeciwwskazania do antykoagulantów czy powikłania terapii przeciwzakrzepowej;

•

względne - ZŻG obejmująca żyły biodrowe i żyłę główną dolną, trudności z dobraniem
odpowiedniego

leczenia

przeciwkrzepliwego,

masywna

ZP

leczona

trombolizą/trombektomią, przewlekła ZP leczona tromboendarterektomią (rekonstrukcją
tętnic), ŻChZZ z niewydolnością krążeniowo-oddechową;
•

profilaktyczne - pacjenci po urazach oraz pacjenci poddani zabiegom operacyjnym,
z wysokim ryzykiem zakrzepicy.
American Heart Association (AHA), European Society of Cardiology (ESC), American

College of Chest Physicians (ACCP) oraz Society of International Radiology (SIR) biorą pod uwagę
zastosowanie filtra do ŻGD w przypadku nieskuteczności leczenia farmakologicznego. British
Committee for Standards in Hematology (BCSH) zaleca rozważyć zastosowanie filtra u kobiet
ciężarnych z przeciwwskazaniami do antykoagulantów, u których rozwija się rozległa zakrzepica
w ciągu 2 tygodni przed planowym rozwiązaniem.
AHA zwraca także uwagę, że pacjentom z tymczasowymi przeciwwskazaniami do leczenia
farmakologicznego należy wszczepiać filtry przeznaczone do późniejszego usunięcia, natomiast jeśli
u pacjenta występują stałe przeciwwskazania do antykoagulantów, należy wszczepić filtr stały.

37

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
Ponadto wszystkie wyżej wspomniane towarzystwa nie zalecają rutynowego stosowania filtra do
ŻGD u pacjentów z ŻChZZ przyjmujących leki przeciwkrzepliwe [12-16]. Wskazania do implantacji
proponowane przez różne towarzystwa naukowe zebrano w tabeli (tab.1).
Najczęstsze wskazania do implantacji filtra spotykane w praktyce klinicznej stanowią aktywne
krwawienie, bezwzględne przeciwwskazania do leczenia farmakologicznego, profilaktykę przed
zabiegiem chirurgicznym, a także nieskuteczne leczenie przeciwkrzepliwe [5, 17, 18]. Filtry chętnie
stosowane są także u pacjentów onkologicznych [5, 19, 20]. Wśród filtrów wszczepianych w celach
profilaktycznych, najwięcej z nich implantuje się pacjentom urazowym [21]. W około 10%
przypadków zastosowania filtrów nie występują jednoznaczne przeciwwskazania do leczenia
przeciwkrzepliwego, co jest niezgodne z wytycznymi [17]. Z kolei Spencer i wsp. wykazali, że
w badanej grupie pacjentów wskazania do implantacji filtra do ŻGD występowały jedynie u 51%
chorych poddanych temu zabiegowi. U 24% pacjentów nie był on wskazany, natomiast w 26%
przypadków opinie specjalistów były niejednogłośne, co wskazuje na różnorodność interpretacji
wytycznych dotyczących użycia filtra wszczepianego do ŻGD w codziennej praktyce klinicznej [11].

Tabela 1.Wytyczne towarzystw naukowych. ++ : implantacja filtra wskazana, + : implantacja filtra do rozważenia, - :
implantacja filtra niewskazana. Źródło: [12-16]

Wskazania do implantacji

SIR

AHA

ESC

ACCP

BCSH

++

++

++

++

++

++

++

++

++

filtra do ŻGD w ŻChZZ
Przeciwwskazania do
leczenia przeciwkrzepliwego
Niepowodzenie terapii
przeciwkrzepliwej
Powikłania leczenia

++

przeciwkrzepliwego
ZŻG obejmująca żyły

+

biodrowe i żyłę główną dolną
Trudności z dobraniem

+

odpowiedniego leczenia
przeciwkrzepliwego
Masywna ZP leczona

+

trombolizą/trombektomią
Przewlekła ZP leczona

+

tromboendarterektomią
ŻChZZ z niewydolnością

+

+
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krążeniowo-oddechową
Profilaktycznie u pacjentów

+

urazowych
Profilaktycznie u pacjentów

+

w okresie okołooperacyjnym
Rutynowo u pacjentów

-

-

-

-

-

leczonych antykoagulantami

Skuteczność filtra implantowanego do żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości
płucnej
Jedno z nielicznych randomizowanych badań klinicznych PREPIC2, trwające od 2006 do
2013 roku obejmowało pacjentów hospitalizowanych z ostrą, objawową ZP związaną z zakrzepicą żył
kończyn dolnych i przynajmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka ŻChZZ. Badanie objęło 399
pacjentów, którzy zostali przydzieleni do grupy, w której zastosowano leczenie przeciwzakrzepowe
oraz do grupy w której uwzględniono leczenie farmakologiczne oraz implantację filtra do ŻGD.
Postępowanie terapeutyczne z jakim spotykamy się w tym badaniu nie jest typowe, ponieważ nie
zaleca się stosowania jednocześnie filtra do ŻGD oraz antykoagulantów.
Po 3 miesiącach nawrót ZP wystąpił u 3% pacjentów z wszczepionymi filtrami oraz u 1,5%
z grupy kontrolnej. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami w odniesieniu do
zakrzepicy żył głębokich, poważnego krwawienia lub liczby zgonów. Badanie PREPIC2 dowiodło, że
zastosowanie filtra do ŻGD w połączeniu z leczeniem przeciwkrzepliwym nie przynosi większych
korzyści w leczeniu nawrotów ZP i zmniejszaniu śmiertelności u pacjentów z ostrą ZP w porównaniu
do samego leczenia farmakologicznego [19].
Inne opublikowane badania sugerują, że zastosowanie filtra u pacjentów z zatorowością
znacznie zmniejsza śmiertelność [10], a częstość występowania nawrotów ZP waha się od 2% do 8%
[18, 22]. W jednej z publikacji wykazano, że w trakcie 90-dniowej obserwacji różnica między
rozwojem ZP była niewielka w grupie pacjentów z wszczepionym filtrem i w grupie bez filtra.
W czasie 3-letniej obserwacji pacjenci z filtrem nie mieli incydentów ZP, gdzie częstość ta wzrosła do
5,3% wśród chorych bez filtra, co wskazuje na skuteczność tego urządzenia w długoterminowej
profilaktyce ZP [11].
White i wsp. wskazują, że filtr skuteczny jest jedynie w grupie pacjentów z aktywnym
krwawieniem, u których zaobserwowano 32% redukcję ryzyka śmierci w porównaniu do pacjentów
u których nie użyto filtra. Nie wykazuje natomiast skuteczności w okresie okołooperacyjnym i przy
braku przeciwwskazań do leczenia farmakologicznego [17]. Z kolei Nakamura i wsp. całkowicie
podważają skuteczność filtra u pacjentów z ŻChZZ [23].
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Inne badania pokazują, że pacjenci u których filtr znalazł się ze wskazań bezwzględnych żyli
znacznie krócej niż grupy pacjentów ze wskazaniami względnymi i profilaktycznymi. Sugeruje to, że
pacjenci ze wskazaniami bezwzględnymi są w gorszym stanie ogólnym, a niekoniecznie świadczy
o mniejszej skuteczności filtra w tej grupie chorych [21].
Szczególną grupę pacjentów stanowią osoby ze złośliwą chorobą nowotworową. Z uwagi na
4-6 razy większe ryzyko rozwoju ŻChZZ znacznie częściej stosuje się u nich filtr wszczepiany do
ŻGD. Jednocześnie incydenty zakrzepowe i w konsekwencji zatorowość są najczęstszą przyczyną
zgonów wśród tych pacjentów. Największy odsetek stanowią chorzy z nowotworem mózgu, rzadziej
z rakiem piersi, białaczkami i chłoniakami [20]. Jednak wyniki obserwacji są sprzeczne. Jedno z badań
wykazało, że zastosowanie filtra nie zmniejsza śmiertelności ani ryzyka zatorowości w tej grupie
pacjentów [24], natomiast inni badacze dowiedli skuteczności filtra u pacjentów w zaawansowanym
stadium nowotworu [25]. W badaniu opublikowanym w 2015 roku 79% pacjentów z aktywną chorobą
nowotworową i ŻChZZ, którym wszczepiono filtr nie miała przeciwwskazań do zastosowania leczenia
przeciwkrzepliwego. Częstość stosowania filtra uzależniona była od rodzaju nowotworu i obecności
przerzutów, a także obrazu klinicznego i potencjalnego ryzyka krwotoku podczas terapii
farmakologicznej [20]. Z uwagi na często zły stan pacjentów onkologicznych i ich wysoką
śmiertelność spowodowaną chorobą nowotworową ciężko jest ocenić efekty leczenia ŻChZZ [5, 19,
20, 26].

Rysunek 2. Widoczny wszczepiony filtr w żyle głównej dolnej [opracowanie własne]

40

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
Bezpieczeństwo – możliwość usunięcia filtra i powikłania
Powikłania okołozabiegowe przy implantacji filtra, takie jak krwiak w miejscu nakłucia, odma
opłucnowa, uszkodzenie naczynia, zdarzają się rzadko i wynoszą zwykle mniej niż 1% [5, 6].
Skuteczność implantacji filtra zwykle jest bliska 100% [8, 18, 22], a sam zabieg trwa średnio
kilkadziesiąt minut [18, 27].
Mimo,

że

u pacjentów

mających

tymczasowe

przeciwwskazania

do

leczenia

przeciwkrzepliwego nie zaleca się stosowania filtrów stałych, a filtr tymczasowy należy usunąć tak
szybko jak to możliwe [14, 15], wykazano, że nawet w 42% przypadków nie udaje się usunąć filtra,
najczęściej z powodu obecności zakrzepu w filtrze lub zarośnięcia urządzenia w ścianie naczynia.
Innymi przyczynami są dalsze wskazania do jego stosowania i ciężki stan kliniczny pacjenta, a także
przekrzywienia filtra w ŻGD [4, 5, 8, 26, 27].
Zabieg usunięcia filtra znacznie częściej udaje się przeprowadzić u osób młodszych, do 30
roku życia, w porównaniu do osób po 50 roku życia [6, 21]. Jednocześnie badania pokazują, że więcej
filtrów można usunąć u pacjentów, którzy otrzymywali leczenie przeciwkrzepliwe po implantacji
filtra, w porównaniu do pacjentów, którzy tego leczenia nie otrzymywali [7]. Czas od implantacji do
usunięcia różni się i zwykle nie przekracza roku, a średnio wynosi od 25 do 190 dni [7, 8, 18, 22].
Wśród powikłań wymienić należy uszkodzenie ściany naczynia przez filtr z powstaniem
krwiaka zaotrzewnowego, zatory powietrzne czy uszkodzenie filtra i przemieszczenie jego
fragmentów do innych naczyń. Większość powikłań występuje zwykle w ciągu pierwszego miesiąca
od implantacji [6, 8, 26].
W jednej z prac wykazano, że implantacja filtra do ŻGD stanowi silny, niezależny czynnik
wystąpienia incydentów ŻChZZ zarówno w obserwacji krótkoterminowej (3 miesiące), jak
i długoterminowej (3 lata) [28]. Im dłużej filtr jest stosowany tym większe jest ryzyko powikłań takich
jak zakrzepica ŻGD, przemieszczenie filtra czy rozwój ZŻG. Filtr znacznie zwiększa ryzyko nawrotu
ZŻG u pacjentów, u których nie występują przeciwwskazania do leczenia przeciwkrzepliwego –
w jednym z badań w takiej grupie pacjentów ryzyko to wzrosło o 50%. Co więcej u chorych
z aktywnym krwawieniem przy zastosowaniu filtra wszczepianego do ŻGD ryzyko nawrotów ZŻG
wzrosło nawet o 135% [10, 17].
Śmiertelność wśród pacjentów z wszczepionym filtrem zwykle jest wysoka, co wynika
głównie z dużej ilości pacjentów z wywiadem nowotworowym oraz osób w starszym wieku [11, 26].

Nowe rozwiązania
W 2018 roku opublikowano badanie, w którym u pacjentów zastosowano filtr stały, ale
częściowo zbudowany z biodegradowalnego polimeru. Filtr ma zapewnić ochronę przed ZP przez
minimum 2 miesiące. Następnie części łączące ramiona filtra ulegają hydrolizie, a wszystkie elementy
zaczynają przylegać do ściany ŻGD. Po pewnym czasie zostają pokryte śródbłonkiem i włączone
w ścianę naczynia. Wyniki badania są obiecujące, ponieważ tylko u 1,8% rozwinęły się powikłania
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pod postacią zakrzepicy ŻGD, która mogła być związana zarówno z zatrzymaniem skrzepliny przez
filtr, jak i aktywnym wykrzepianiem na filtrze. W ciągu 12-miesięcznego okresu nie zaobserwowano
żadnego incydentu zatorowości ani śmierci, którą można by powiązać z filtrem.
Zastosowanie tego rodzaju filtra, może być alternatywą dla filtrów tymczasowych ze względu na
potencjalnie mniejszą częstość powikłań. Pacjenci nie wymagają również kolejnego zabiegu w celu
usunięcia urządzenia [29].
Nową koncepcją są również filtry pokryte lekami, a pomysł ich stworzenia został zaczerpnięty
ze stosowanych w kardiologii stentów, które stopniowo uwalniają leki. Są to głównie substancje
cytostatyczne (np. sirolimus), a także przeciwkrzepliwe (np. heparyna). Leki te mają zapobiegać
najczęstszym powikłaniom w postaci rozwijającego się zakrzepu na filtrze, a także proliferacji
śródbłonka i zarastaniu filtra w ścianie naczynia, co uniemożliwi jego późniejsze usunięcie.
Przeprowadzone badania in vitro i na zwierzętach wykazały, że przeciwkrzepliwe właściwości filtra są
niewystarczające. Natomiast działanie cytostatyczne było skuteczne przez okres około 20 dni.
Jednakże, jest to metoda nowa i wymaga jeszcze dopracowania i wielu lat badań, aby można było
ocenić jej skuteczność [30].

Wnioski
Filtry implantowane do żyły głównej dolnej są stosunkowo nową metodą zapobiegania
zatorowości płucnej i są coraz chętniej stosowane u pacjentów z wysokim ryzykiem incydentów
ŻChZZ. Wśród tej grupy znaczną część stanowią pacjenci onkologiczni, u których to ryzyko jest
wielokrotnie wyższe. Zastosowanie filtrów ma udokumentowaną skuteczność u pacjentów
z aktywnym krwawieniem i bezwzględnymi przeciwwskazaniami do leczenia przeciwkrzepliwego.
Wśród innych grup ryzyka wyniki obserwacji są niejednoznaczne. Badania dowiodły, że stosowanie
filtra przez dłuższy okres czasu zwiększa częstość nawrotów ZŻG, dlatego należy pamiętać o jak
najszybszym usunięciu filtra tymczasowego, gdy przestaną istnieć wskazania do jego stosowania.
Wytyczne dotyczące stosowania filtra wszczepianego do żyły głównej dolnej publikowane
przez towarzystwa naukowe różnią się między sobą, dlatego należy indywidualnie rozpatrywać
potencjalne korzyści i ryzyko powikłań u każdego pacjenta.
Większość publikacji badających skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania filtra ma
charakter retrospektywny, dlatego aby lepiej ocenić tą metodę niezbędne jest przeprowadzenie
w przyszłości większej ilości badań randomizowanych.

Słowa kluczowe:
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna, filtr do żyły głównej dolnej

Keywords:
venous thromboembolism, pulmonary embolism, inferior vena cava filter
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Abstrakt
W ciągu ostatnich kilku lat dokonał się znaczący postęp metod terapeutycznych w zakresie
leczenia raka jelita grubego oraz raka odbytnicy. Wprowadzono nowe strategie oraz udoskonalono
uprzednio stosowane procedury. Rak jelita grubego pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn
umieralności związanej z nowotworami złośliwymi w Polsce i na świecie, dlatego jednym
z priorytetów współczesnej onkologii jest rozwój metod leczniczych, które mogłyby wydłużyć życie
chorych. Oprócz udoskonalenia klasycznych chirurgicznych metod resekcji guza, lepiej poznano
procesy związane z angiogenezą kluczową dla progresji nowotworu i powstawania przerzutów
odległych, co

przyczyniło się do wprowadzenia terapii antyangiogennej. Rozwój immunologii

umożliwił zastosowanie leków biologicznych, w tym przeciwciał hamujących

czynnik wzrostu

śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth factor, VEGF). Klasyczna chemioterapia
została udoskonalona dzięki wykorzystaniu nanocząteczkowych nośników substancji leczniczych.
Ponadto wydaje się być obiecującym zastosowanie probiotyków zarówno w prewencji jak i terapii
nowotworów jelita grubego oraz użycie ich jak nośników chemioterapeutyków.

Abstract
Over the last few years, there has been a significant development in the treatment of colon cancer.
New therapeutic strategies have been introduced and previously applied procedures have been
improved. Colon cancer remains one of the most common causes of cancer mortality in Poland and in
the world, which is why particular attention is paid to the development of therapeutic methods that
could extend the lives of patients. Classic surgical resection methods have been improved.
Understanding the mechanisms of cancer and distant metastasis development allowed the introduction
of drugs that inhibit the angiogenesis process. The development in the production of biological drugs
has enabled the production of antibodies to inhibit vascular endothelial growth factor. Classical
chemotherapy could be improved by introducing nanoparticles of medicinal substances. Attention was
also paid to the use of probiotics in the prevention and therapy of colorectal cancer and their use as
carriers of chemotherapeutic agents
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Wprowadzenie
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce.
W 2015 r. zdiagnozowano 18 000 nowych przypadków. Rak jelita grubego stanowi drugi pod
względem częstości zachorowań nowotwór złośliwy wśród kobiet, a trzeci wśród mężczyzn.
W populacji kobiet w Polsce jest on trzecią przyczyną zgonów z powodów nowotworowych,
natomiast drugą u mężczyzn. W 2015 r. z powodu tego nowotworu zmarło w Polsce ponad 6000
mężczyzn oraz 5000 kobiet [1]. Według danych brytyjskich z 2011 r. 31 % przypadków raka jelita
grubego dotyczy guzów zlokalizowanych w proksymalnej części jelita grubego przed zagięciem
śledzionowym okrężnicy, natomiast 25% - części dystalnej. Rak części proksymalnej częściej
występuje u kobiet, natomiast rak odbytnicy u mężczyzn [2]. Rozwój raka jelita grubego jest związany
zarówno z czynnikami dietetycznymi, genetycznymi, jak i mikroflorą jelitową [3].

Leczenie chirurgiczne
Podstawową metodą postępowania w leczeniu raka jelita grubego jest chirurgiczna resekcja guza,
która może zostać wykonana metodą klasyczną lub laparoskopową. C. Liao i współ. [4] zbadali
długoterminową skuteczność laparoskopowej kolektomii w rzeczywistych warunkach klinicznych. Do
badania zakwalifikowano dorosłych pacjentów z rakiem jelita grubego w stadium od I do III,
u których przeprowadzono pierwotną resekcję guza metodą laparoskopową lub otwartej kolektomii.
Porównano przeżycie całkowite, przeżycie wolne od nawrotów i przeżycie wolne od choroby w ciągu
2 lat od operacji. Wykazano, że przeżywalność pacjentów poddanych operacji laparoskopowej była
średnio 16.8 dnia dłuższa, niż pacjentów poddanych otwartej kolektomii. Ponadto laparoskopia
wiązała się z krótszym okresem hospitalizacji i mniejszą ilością powikłań.
W Danii przeprowadzono retrospektywne badanie obserwacyjne mające na celu porównanie
długoterminowych wyników leczenia u pacjentów poddanych operacji otwartej oraz laparoskopowej.
Uwzględniono 5143 pacjentów z bazy Danish Colorectal Cancer Database. 1602 chorych było
poddanych otwartej resekcji, natomiast 3541 laparoskopii. Zaobserwowano, że resekcja otwarta
wiązała się z uzyskaniem gorszej jakości materiałów resekcyjnych [5].
Należy wziąć pod uwagę, że w około 25% przypadków nowotwór jest wykrywany w IV stadium
(z przerzutami odległymi), kiedy kwalifikacja pacjenta do laparoskopii jest niemożliwa. Prawie 50%
chorych rozwinie przerzuty w trakcie swojego życia, dlatego samo usunięcie guza bywa
niewystarczające i konieczne jest wdrożenie dodatkowego leczenia.

Chemioradioterapia
Kolejną metodą terapeutyczną w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy jest chemioradioterapia,
która stanowi kombinację chemio i radioterapii. Najczęściej jest stosowana przed resekcją guza, aby
zmniejszyć jego rozmiary lub po operacji, aby zredukować ryzyko nawrotu. Chemioterapeutyki
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wykorzystywane w chemioradioterapii mają na celu uwrażliwienie komórek nowotworowych na
działanie promieniowania, najczęściej stosowanymi substancjami są 5-fluorouracyl i kapecytabina.
Neoadiuwantowa chemioradioterapia polega na poddaniu pacjenta promieniowaniu w łącznej dawce
45 Gy przez 28 dni z jednoczesną podażą kapecytabiny w dawce 825mg/m2 na dobę lub 5fluorouracylu w dawce 200mg/m2 [6].
Przedoperacyjna

chemioradioterapia

stanowi

preferowaną

metodę

leczenia

u pacjentów

z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy [7].

Leczenie antyangiogenne
Angiogeneza, czyli ogół procesów związanych z rozwojem oraz wzrostem nowych naczyń
krwionośnych ma kluczowe znaczenie dla regeneracji tkanek oraz wzrostu nowotworu. Proces
angiogenezy promuje progresję nowotworu, zwiększa jego inwazyjność, przyczynia się do
powstawania przerzutów i stanowi ogólnie akceptowalny wskaźnik rokowniczy. Judah Folkman
w 1971 roku przedstawił koncepcję o bezpośrednim związku między wzrostem guza, a wytworzeniem
w jego obrębie nowych naczyń [8]. Zarówno badania przedkliniczne jak i kliniczne wskazują, że
czynnik wzrostu nabłonka naczyniowego (vascular epithelial growth factor VEGF) jest dominującym
czynnikiem proangiogennym w ludzkim raku okrężnicy, jest on związany z tworzeniem przerzutów
i złym rokowaniem. Różne nowotwory złośliwe, w tym jelita grubego, uwalniają proangiogenne
czynniki wzrostu stymulujące naczynia krwionośne do wrastania w obrębie guza, co umożliwia
dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek nowotworu oraz powoduje gwałtowny
wzrost guza. W wielu badaniach podkreślono rolę VEGF w rozwoju raka jelita grubego i wskazano go
jako najsilniejszego stymulatora angiogenezy. Dlatego postawiono hipotezę, że blokowanie
aktywności receptora dla VEGF może hamować powstawanie przerzutów raka jelita grubego do
wątroby. To założenie zweryfikowano oceniając zdolność małocząsteczkowego inhibitora
specyficznego dla receptora kinazy tyrozynowej (SU5416) do hamowania wzrostu nowych naczyń
w obrębie guza pierwotnego i tworzenia przerzutów do wątroby. SU5416 nie tylko hamował
wytwarzanie nowych naczyń, ale także zwiększał apoptozę komórek nowotworowych. Wyniki te
wskazały, że leczenie ukierunkowane na układ receptor/ligand VEGF może być nową strategią
w hamowaniu wzrostu guza pierwotnego przedłużającą życia pacjentom. Udowodniono także, że
blokowanie działania VEGF przy użyciu przeciwciała przeciwko receptorowi VEGF, bewacyzumabu,
skutkuje osłabieniem angiogenezy i zahamowaniem wzrostu nowotworu. [9, 10]
H. Wang i współ. ocenili skuteczność leczenia przeciwangiogennego na mysich modelach
ludzkiego raka okrężnicy. W tym celu porównano trójwymiarową (3D) molekularnie ukierunkowaną
ultrasonografią (US) z wykorzystaniem mikropęcherzyków ukierunkowanych na czynnik wzrostu
śródbłonka naczyniowego receptora 2 (VEGFR2) oraz wzmocniony kontrastowo materiał
dynamicznym (DCE) US stosując nieukierunkowane mikropęcherzyki. Do badań wykorzystano 23
myszy, którym wszczepiono komórki ludzkiego raka okrężnicy. 14 myszy leczono bewacyzumabem,9
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stanowiła grupa kontrolna nie poddana leczeniu. Ekspresję VEGFR2 oraz procentowy obszar naczyń
krwionośnych oceniano ex vivo za pomocą ilościowej immunofluorescencji i porównywano
z odpowiednimi parametrami US in vivo. Zaobserwowano znaczące zmniejszenie powierzchni naczyń
i ekspresji VEGFR2 po leczeniu antyangiogennym [11]

Chemioterapia
Kolejnym przykładem postępowania terapeutycznego w raku jelita grubego jest chemioterapia.
Można przeprowadzić ją w monoterapii z użyciem kapecytabiny lub irynotekanu, jednak coraz
częściej stosowana jest terapia kombinowana z jednoczesnym użyciem kilku leków, takich jak LVFU2
(5-fluorouracyl

z recametemfolinianu

wapnia),

FOLFOX4

(5-FUz

kwasem

lewofolinowym

i oksaliplatyną), FOLFOXIRI (5-FU z racematem folinianu wapnia, oksaliplatyną i irynotekanem),
oraz także CAPOX (kapecytabina+oksaliplatyna) [12].
Chemioterapia wiąże się z ogólnoustrojowymi efektami ubocznymi, dlatego dużą uwagę
poświęcono opracowaniu nowych metod dostarczania leków o kontrolowanym uwalnianiu substancji.
W tym celu wykorzystuje się nanocząsteczki obdarzone zdolnością miejscowego dostarczania
środków chemioterapeutycznych. Przykład stanowi wprowadzenie 5-fluorouracylu (5-FU) do
hydrożelu magnetycznego nanokompozytu hydrożelowego chitozan/kwas poliakrylowy/Fe304
(CS/PAA/ Fe304). Aby wykazać skuteczność tak

przygotowanego nośnika jako kontrolowanego

systemu dostarczania leków przeprowadzono testy in vitro, które naśladowały warunki panujące
w okrężnicy oraz odbytnicy. Testy uwalniania leku wykazały, że (CS/PAA/ Fe304) zwiększa stabilność
dawkowania leku przez długi czas przy jego kontrolowanym uwalnianiu. Zgodnie z wynikami można
uznać, że hydrożel nanokompozytowy mógłby potencjalnie być stosowany do podawania 5-FU [13].
Zbadano również wpływ chemioterapii neoadiuwantowej na przeżywalność pacjentów z rakiem
jelita grubego w stadium klinicznym T4b. Dorosłych pacjentów z klinicznie zaawansowanym rakiem
jelita grubego w stadium T3 lub T4 bez przerzutów zidentyfikowano w bazie „NationalCancer Data
Base”. Leczenie zastosowane u pacjentów sklasyfikowano jako chemioterapię neoadiuwantową
z poprzedzającą resekcją chirurgiczną i resekcję chirurgiczną z chemioterapią uzupełniającą.
Porównano całkowite przeżycie między dwiema grupami pacjentów. Z 25 575 pacjentów, którzy
spełnili kryteria badań wyłoniono grupę 26 654 (97%) osób poddanych najpierw leczeniu
chirurgicznemu, a później chemioterapii uzupełniającej. 921 pacjentów (3%) otrzymało chemioterapię
neoadiuwantową, następnie zostali poddani resekcji guza. U pacjentów w stadium T4b leczonych
terapią neoadiuwantową zaobserwowano o 23% niższe ryzyko zgonu w porównaniu z pacjentami,
u których zastosowano terapię uzupełniającą (p=0,04). Jednakże nie zaobserwowano podobnej
zależności w przypadku pacjentów z nowotworem rozpoznanym w stadium T3i i T4a. [14].
Przeprowadzono również badania, których celem była ocena skutków, jakie wywołuje zmiana
leków antyangiogennych i chemioterapeutycznych w leczeniu pierwszego rzutu w mysich modelach
raka jelita grubego, którym podskórnie wszczepiono komórki nowotworowe. Terapia obejmowała
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użycie kombinacji leków z ich wymianą między chemioterapeutykiem (irinotekanem i 5fluorouracylem) i /lub lekami przeciwangiogennymi (przeciwciałami anty-VEGF i sunitynibem)
w trakcie progresji nowotworu. Testy proliferacji uzyskano także in vitro na liniach komórkowych
raka okrężnicy eksponowanych na SN-38 i sunitynib w monoterapii lub podawanych w kombinacji.
Zbadano

ekspresję

genu

ABCG2

za

pomocą

PCR

w czasie

rzeczywistym

i zmierzono

wewnątrzkomórkowe stężenia SN-38. Zmiana terapii skojarzonej w czasie progresji nowotworu:
chemioterapeutyku (z irynotekanu na 5-fluorouracyl), leku antyangiogennego (przeciwciał anty-VEGF
na sunitynib) lub obu substancji wywołała nową odpowiedź na leczenie. Immunohistochemia zrębu
PDGF-C, PIGF, SD1-ɑ, Tie-2 i VEGFR2 wykazały statystycznie istotne różnice między guzami
w okresie nawrotu i w czasie terapii. Ponadto połączenie SN-38 i sunitynibu działało synergistycznie
na komórki raka okrężnicy, powodując znaczne zahamowanie ekspresji genu ABCG2 i wzrost
wewnątrzkomórkowego stężenia SN-38. Obserwacje te mogą mieć znaczenie kliniczne, gdyż
sugerują, że zmiana pojedynczych leków chemioterapeutycznych lub angiogennych w trakcie terapii
może powodować nową odpowiedź terapeutyczną wywołaną modulacją czynników angiogennych,
bezpośrednim wpływem na komórki nowotworowe i zmianą wewnątrzkomórkowych stężeń leków
[15].

Zastosowanie probiotyków
Mikroflorę jelitową powszechnie uważa się za jeden z najważniejszych czynników niezbędnych do
zachowania homeostazy. Jest ona konieczna do utrzymania wielu funkcji jelit, a także przyczynia się
do rozwoju układu odpornościowego błony śluzowej. Udowodniono, że niedobory flory jelitowej lub
zmiany w jej obrębie mogą mieć zasadniczy wpływ na inicjację i progresję przewlekłych stanów
zapalnych prowadzących do dysplazji i zezłośliwienia [16]. Bakterie probiotyczne odgrywają
znaczącą rolę w immunomodulacji i wykazują właściwości przeciwnowotworowe, ponieważ różne
szczepy bakteryjne mogą być odpowiedzialne za wykrywanie i degradację potencjalnych czynników
rakotwórczych. Ponadto produkują one krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które działają
antyproliferacyjnie, regulując apoptozę. Udowodniono, że bakterie kwasu mlekowego działają
immunomodulująco i są zdolne do hamowania karcynogenezy, zmniejszają także powikłania
enteropatogenne przed i po resekcji raka jelita grubego. Bakterie probiotyczne mają zdolność zarówno
do zwiększania, jak i zmniejszania uwalniania cytokin prozapalnych, które odgrywają istotną rolę
w procesie nowotworzenia [17], są również zdolne do aktywacji fagocytów, dzięki czemu mogą
wyeliminować komórki nowotworowe we wczesnym stadium. Poprzez działanie immunomodulujące
zwiększają skuteczność terapii przeciwnowotworowej. Rozważa się wykorzystanie bakterii
probiotycznych jako wektora do podawania leków.
Zbadano właściwości Lactobacillusacidophilus i Lactobacillusplantarumw zakresie zmniejszenia
ryzyka zachorowania na raka jelita grubego [18]. Pobrano próbki kału od trzech grup: pacjentów
cierpiących na raka jelita grubego, osób ze zdiagnozowanymi polipami jelita grubego i dodatnim
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rodzinnym wywiadem oraz od zdrowych osób. 77 próbek poddano analizie PCR w czasie
rzeczywistym w celu określenia ekspresji bakterii na gram kału. Wyniki wskazały na istotną różnicę
w ekspresji Lactobacillusacidophilus między grupą zdrową, a pacjentów z polipami (p<0.0001),
a także między grupą zdrową, a pacjentami z rakiem jelita grubego (p<0.0001). Badania te mogą
wskazywać, że suplementacja Lactobacillusacidophilus u osób z polipami jelita grubego i rodzinnym
wywiadem w kierunku CRC może stanowić sposób zapobiegania transformacji nowotworowej
polipów [18].
W ciągu najbliższych lat bakterie probiotyczne oraz mikroflora jelitowa mają szansę stać się
ważnym składnikiem profilaktyki oraz leczenia raka jelita grubego [19].

Wnioski
Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować znaczący rozwój w leczeniu raka jelita grubego
i okrężnicy. Do opracowania nowych strategii terapeutycznych w głównej mierze mogło dojść dzięki
udoskonaleniu

technik

diagnostycznych,

molekularnych,

farmakologii

i nanotechnologii.

Udoskonalono chirurgiczne techniki resekcji guza, w szczególności metodę laparoskopową. Zwrócono
szczególną uwagę na konieczność wdrożenia terapii uzupełniającej u pacjentów nowotworami
w zaawansowanym stadium. Pacjentów, którzy wcześniej nie mogli zostać poddani resekcji
chirurgicznej ze względu na zbyt duży rozmiar guza, obecnie poddaje się wstępnej radiochemioterapii,
aby zmniejszyć jego wielkość. Wykazano, że radiochemioterapia neoadiuwantowa zmniejsza ryzyko
nawrotów choroby nowotworowej. Najdynamiczniej rozwijającą się metodą leczenia nowotworów
raka jelita grubego jest terapia antyangiogenna. Wpływa ona na ograniczenie rozwoju nowych naczyń
krwionośnych, co ogranicza rozwój guza i wytwarzanie przerzutów odległych. W ostatnim czasie
udoskonalono także klasyczną chemioterapię. Dzięki zastosowaniu nośników nanokompozytowych
znacząco poprawiono skuteczność dostarczania środków chemioterapeutycznych do chorobowo
zmienionych tkanek. Udowodniono, że chemioterapia neoadiuwantowa wdrożona przed resekcją
chirurgiczną znacząco zmniejsza ryzyko zgonu. Zbadano także wpływ zmiany stosowanych leków
w trakcie leczenia w celu wywołania nowej odpowiedzi ze strony układu immunologicznego.
Pojawiły się doniesienia dotyczące korzystnego wpływu mikroflory jelitowej w leczeniu raka jelita
grubego i dwunastnicy. Dowiedziono, że obecne w jelitach bakterie działają stymulująco na układ
immunologiczny, wpływają na proces apoptozy i mogą prowadzić do regresji kancerogenezy.
W przyszłości

mogą

zostać

wykorzystane

jako

wektor

do

podawania

substancji

chemioterapeutycznych.

Słowa kluczowe:
rak jelita grubego, rak odbytnicy, chemioterapia adiuwantowa, chemioradioterapia, leczenie
antyangiogenne
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oprogramowania do oceny trójwymiarowej (sonoAVC)
u nastolatek z podejrzeniem PCOS
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Abstrakt
Wstęp: Zespół policystycznych jajników (policystic ovary syndrome, PCOS) u nastolatek jest
zagadnieniem trudnym diagnostycznie, ponieważ fizjologicznie może wystąpić zarówno zwiększona
objętość jajnika jak i większa liczba pęcherzyków.
Materiał i metody: Badanie obejmowało 48 pacjentek Poradni i Kliniki Endokrynologii
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie w wieku od 12 do 17 lat, z podejrzeniem PCOS.
Badanie USG z dostępu przezodbytniczego wykonano aparatem GE Voluson E8 Expert
z wykorzystaniem głowicy endowaginalnej RIC5-9D. Badanie dwuwymiarowe rozszerzono
o obrazowanie trójwymiarowe przy użyciu funkcji do automatycznej oceny trójwymiarowej
(sonoAVC). Oceniano objętość jajnika, liczbę pęcherzyków oraz maksymalną liczbę pęcherzyków
w pojedynczym przekroju jajnika.
Wyniki: Wśród badanych dziewcząt wyróżniono dwie grupy: PCOS i nie-PCOS. Porównując obraz
USG 3D nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie głównych parametrów morfologii jajnika:
objętości i liczby pęcherzyków w jajniku. W grupie PCOS 82% jajników spełniało kryteria PCOM
(policystic ovary morphology) w oparciu o objętość jajnika (≥10ml) i 90% jajników spełniało kryteria
w oparciu o liczbę pęcherzyków (≥12). Natomiast w grupie nie-PCOS częstość ta wynosiła
odpowiednio 61% i 81%.
Wnioski: Badanie ultrasonograficzne z wykorzystaniem funkcji sonoAVC umożliwia dokładne
określenie liczby pęcherzyków w jajniku i ich objętości, jednak nie powinno to być badanie
nadrzędne, a służące głównie do monitorowania.
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Abstract
Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) in adolescent girls is a significant diagnostic
issue. In adolescence increased volume of the ovary and greater number of follicles may occur
physiologically.
Material and methods: The study included 48 patients from the Clinic of Endocinology at the
University Children’s Hospital in Lublin in the age of 12-17 years, who were suspected of having
PCOS. The transrectal ultrasound examination was performed with the GE Voluson E8 Expert using
the RIC5-9D endovaginal head. The two-dimensional study was extended by 3D imaging using threedimensional automatic assessment function (sonoAVC). The study evaluated the volume of the ovary,
the number of follicles and the maximum number of follicles in the single ovarian cross section.
Results: Two groups were distinguished among the patients: PCOS and non-PCOS. Comparing the
3D ultrasound image there was no significant difference in the main ovarian morphology parameters:
volume and number of follicles in the ovary. In the PCOS group 82% of ovaries met PCOM
(Polycystic Ovary Morphology) criteria based on the volume of the ovary (≥10ml) and 90% of the
ovaries fulfilled the criteria based on the number of follicles (≥12). In the non-PCOS group the
incidence was 61 and 81%.
Conclusion: Ultrasound examination using the sonoAVC function enables precise determination of
the number of follicles in the ovary and their volume, however, it should not be a superior test but
mainly used for monitoring.

Wprowadzenie
Endokrynne zaburzenia cyklu miesięcznego u kobiet należą do niezwykle często spotykanych
patologii w okresie reprodukcyjnym, a najczęstszą przyczyną jest zespół policystycznych jajników
(polycystic ovary syndrome, PCOS) [1, 2]. Schorzenie to dotyka 5-10%, (od 0.8% w USA przez 3%
w Iraku do 10,7% w Indiach) populacji kobiet w okresie przedmenopauzalnym [3]. Wyniki różnią się
w zależności od sposobu identyfikacji badanej populacji, zastosowanego kryterium diagnostycznego,
metod zastosowanych do zdefiniowania każdej cechy tego kryterium oraz procesu rekrutacji badanej
grupy pacjentek [4].
Etiologia PCOS nie jest w pełni poznana, ale istnieją wystarczające dowody sugerujące, że jest to
choroba mająca podłoże wieloczynnikowe wynikające z wzajemnego oddziaływania podatności
genetycznej, insulinooporności, dysfunkcji komórek beta trzustki, nieprawidłowej steroidogenezy
jajników i nadnerczy oraz zmian metabolizmów steroidowych [5]. Jednak PCOS może występować
wtórnie, indukowany poprzez liczne zaburzenia androgenizacji u kobiet [2, 6]. Zespół ten
charakteryzuje się przewlekłą oligoowulacją, bądź anowulacją, biochemicznym i klinicznym
hiperandrogenizmem oraz policystycznym obrazem jajników w badaniu ultrasonograficznym (PCOM)
[4]. Ponadto 40% do 60% kobiet z PCOS ma rozpoznaną nadwagę lub otyłość [7].
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Amerykańskie Towarzystwo Naukowe (The Androgen Excess and PCOS Society, AE-PCOS)
zdefiniowało PCOS jako hiperandrogenizm wiążący się z zaburzeniami czynności jajników [8].
Dlatego też w określeniu patogenezy PCOS niezbędne jest wykluczenie innych przyczyn
hiperandrogenizmu, takich jak: wrodzony przerost nadnerczy, zespół Cushinga, guzy wydzielające
androgeny, hiperprolaktynemia, choroby tarczycy, indukowany nadmiar androgenów [3].
Konsekwencje zdrowotne PCOS wynikają z otyłości, insulinooporności i zwiększonego stężenia
hormonów androgenowych, co prowadzi do częstszego występowania upośledzonej tolerancji glukozy
i cukrzycy, zespołu metabolicznego, dyslipidemii oraz nadciśnienia tętniczego oraz czynników ryzyka
chorób układu krążenia [8-14]. Dodatkowo wykazano, że PCOS zwiększa ryzyko wystąpienia
zaburzeń funkcjonalnych błony śluzowej macicy i raka błony śluzowej macicy, [8, 9]. Dlatego, tak
ważne jest jak najszybsze rozpoznawanie tej patologii. Diagnoza PCOS w okresie dojrzewania może
być niezwykle trudna, ze względu na częsty brak owulacji, która może nie wystąpić u młodych
dziewcząt w ciągu dwóch lat od pierwszej miesiączki. Obraz ultrasonograficzny jajnika
policystycznego jest bardzo zbieżny z fizjologicznym obrazem gonady w okresie dojrzewania,
bowiem pokwitaniowy wzrost LH stymuluje liczne pęcherzyki do równoczesnego rozwoju. To często
pociąga za sobą zwiększenie objętości jajnika, bez wyraźnego przyrostu zrębu. Badania pokazują, że
cechy ultrasonograficzne PCOS obserwuje się u 21-63% pozornie zdrowych kobiet i nawet 33-35%
zdrowych nastolatek. Wśród młodych kobiet z PCOS należy położyć nacisk na zdrowy styl życia,
prawidłowe odżywianie z regularną aktywnością fizyczną celem utrzymania prawidłowej masy ciała.
Dodatkowo należy zwracać uwagę, aby nastolatki z PCOS były poddawane badaniom przesiewowym
z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, testem tolerancji glukozy doustnej i profilem lipidowym [15].
Rozpoznanie PCOS opiera się na kryteriach opracowanych przez wiele towarzystw naukowych
(NIH 1990, Rotterdam 2003, ESHRE/ASRM 2004, Endocrine Society 2013). Obecne stanowisko
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej w sprawie diagnostyki i zespołu
policystycznych jajników opiera się na kryteriach rotterdamskich, czyli oligo- lub anowoulacji,
hiperandrogenizmie i wielotorbielowatych jajnikach [8]. Powyższe kryteria uważane są za standard
diagnostyczny. Obraz jajników w zdiagnozowanym klinicznie PCOS może być zarówno prawidłowy
jak i zmieniony. Jest jednak przyjęte, że kobiety z PCOS mają zazwyczaj większe jajniki ze
zwiększoną liczbą pęcherzyków. Pacjentki spełniające kryteria kliniczne i hormonalne PCOS, ale bez
PCOM w obrazie ultrasonograficznym w niektórych publikacjach określane są jako non-PCO PCOS
[16]. Inne opisane cechy morfologiczne to między innymi: hiperechogeniczna centralnie położona
tkanka łączna, peryferyjne położenie pęcherzyków i pęcherzyki o podobnej wielkości, mierzące 2-9
mm [17].
Celem naszej pracy jest ocena morfologii ultrasonograficznej jajników z wykorzystaniem
automatycznego oprogramowania do oceny trójwymiarowej (sonoAVC) u nastolatek z podejrzeniem
PCOS.
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Materiał i metoda
Badaniu poddano 48 pacjentek Poradni i Kliniki Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie. Wiek pacjentek w chwili wykonania badania wahał się od 12 lat i 6 miesięcy
do 17 lat i 11 miesięcy. Badanie ultrasonograficzne wykonano w pierwszej fazie cyklu.
Badanie USG wykonano przy użyciu aparatu ultrasonograficznego GE (GE Healthcare
Technologies, Milwaukee, WI, USA) Voluson E8 Expert z wykorzystaniem głowicy objętościowej
endowaginalnej/endorektalnej RIC5-9D. Pacjentki badano z dostępu przezodbytniczego w pozycji
leżącej na boku. Wykonano badanie dwuwymiarowe (2D) w skali szarości (B-mode) macicy oraz
jajników, umożliwiające dokładną ocenę narządu rodnego i ewentualnych jego patologii. Następnie
badanie rozszerzono o obrazowanie trójwymiarowe (3D) narządu rodnego. Po wprowadzeniu głowicy
doodbytniczo i zobrazowaniu jajnika głowica utrzymywana była nieruchomo i dokonywano
automatycznej akwizycji danych 3D w wysokiej rozdzielczości. Następnie obraz poddawano dalszej
obróbce przy użyciu funkcji sonoAVC (Sonography-basen Automated Volume Count) umożliwiającej
automatyczne oszacowanie liczby i objętości pęcherzyków na podstawie danych z akwizycji 3D.
Każdej hipoechogenicznej strukturze o danej objętości przypisywany jest określony kolor, a uzyskany
obraz jajnika stanowi przestrzeń wypełnioną kolorowymi bryłami. Automatycznie oceniana jest ich
średnica, maksymalne wymiary (w trzech płaszczyznach: x, y, z ), średni wymiar (mm) oraz objętość
(ml). W raporcie ujęto wszystkie widzialne pęcherzyki, w badaniu uwzględniano te poniżej 10 mm
średnicy. Uzyskane dane zostały zarchiwizowane w postaci obrazów ultrasonograficznych oraz
raportu zawierającego wymiary i objętość jajników oraz liczbę, wymiary i objętości pęcherzyków
w każdym z jajników. Umożliwi to monitorowanie efektów leczenia lub zmian zachodzących wraz
z wiekiem pacjentki.
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Rysunek 1. Obraz ultrasonograficzny jajnika lewego z zastosowaniem funkcji automatycznej sonoAVC

Wyniki
Wśród badanych pacjentek wyróżniono dwie grupy: PCOS i nie-PCOS. PCOS definiowano jako
współwystępowanie zaburzeń miesiączkowania (<21 dni lub >35 dni) i cech hiperandrogenizmu.
W grupie PCOS znalazło się 26 pacjentek, które spełniały kryteria PCOS, a w grupie, która nie
spełniała kryteriów (nie-PCOS) znalazły się 22 pacjentki. Średni wiek pacjentek w całej grupie 16 lat
i 2 miesiące, w grupie PCOS średnia wyniosła 16 lat i 3 miesiące, a w grupie nie-PCOS 15 lat i 10
miesięcy. Wiek ginekologiczny pacjentek wynosił od 2 do 6 lat, średnia to 3 lata i 10 miesięcy.
W grupie PCOS średnia wieku ginekologicznego to 4 lata, a w grupie nie-PCOS 3 lata i 7 miesięcy.
Porównując obie grupy nie stwierdzono istotnej różnicy w zakresie następujących parametrów
morfologii jajnika: objętość jajnika (OV, ovary volume) oraz w liczbie wszystkich pęcherzyków
(FNPO, follicle numer per ovary). Wykazano istotne różnice jedynie w maksymalnej liczbie
pęcherzyków w pojedynczym przekroju jajnika prawego (FNPS, follicle counts in a single cross
section) (9,5 vs. 7,2). Wielkość obu jajników w grupie PCOS była porównywalna, natomiast w grupie
nie-PCOS zauważono wyraźnie większą objętość jajnika prawego niż lewego (15,1 vs. 10,6), co
przedstawia Tabela1. Uwzględniając dane z piśmiennictwa, w grupie PCOS 82% jajników spełniało
kryteria PCOM w oparciu o objętość jajnika (OV≥10ml) i 90% w oparciu o liczbę pęcherzyków
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(FNPO≥12), natomiast w grupie nie-PCOS częstość ta wynosiła odpowiednio 61% i 81%, co
dokładnie przedstawia Tabela 2.
Tabela 1. Porównanie ultrasonograficznych cech pacjentek w grupie PCOS i nie-PCOS (JL – jajnik lewy; JP – jajnik prawy)
Źródło: badanie własne

Grupa PCOS

Grupa nie-PCOS

Wiek (lata)

16,3 (13 i 7/12 – 17 i 11/12)

15,9 (12 i 6/12 – 17 i 11/12)

Objętość JL (ml)

13,9 (3,2 – 29,4)

10,6 (3,9 – 23,9)

Objętość JP (ml)

14,0 (7,0 – 25,0)

15,1 (5,5 – 35,2)

FNPO JL

24,2 (10,0 – 60,0)

19,2 (4,0 – 45,0)

FNPO JL

25,3 (5,0 – 54,0)

20,3 (9,0 – 37,0)

FNPS JL

8,0 (5,0 – 12,0)

7,2 (2,0 – 14,0)

FNPS JL

9,5 (4,0 – 18,0)

7,2 (4,0 – 12,0)

Tabela 2. Procentowy udział jajników w badanych grupach spełniających kryteria ultrasonograficzne PCOM ustalone na
podstawie wybranego piśmiennictwa

Częstość w grupie PCOS

Objętość jajników

FNPO jajników

FNPS jajników

Częstość w grupie
nie-PCOS

≥10 ml [1]

82%

61%

≥12 ml [4]

58%

53%

≥14 ml [3]

44%

36%

≥12 [1]

90%

81%

≥19 [5]

56%

47%

≥25 [2]

44%

28%

≥9 [6]

36%

33%

≥17 [3]

2,4%

0%

Dyskusja
Często występujące u nastolatek nieregularne miesiączki, zwłaszcza z towarzyszącym trądzikiem
czy łojotokiem mogą być związane zarówno z okresem dojrzewania, jak i ze współwystępującym
PCOS [18]. Rzadkie cykle miesiączkowe występują często w okresie dojrzewania u ogółu populacji
w danym okresie życia, a 85% miesiączek w pierwszym roku miesiączki jest anowulacyjnych [17, 18].
Zauważono, że ponad 50% dziewcząt, u których wykryto rzadkie miesiączki, pozostają w takim stanie
nadal do 18 roku życia [21]. Tak zwana fizjologiczna anowulacja nastolatek (Physiological Adolescent
Anovulation, PAA) jest przyczyną nadrozpoznawalności PCOS w okresie rozwojowym. Dlatego też,
kryteria diagnostyczne PCOS zostały pogrupowane w różne klasyfikacje, które są niejednoznaczne
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i mogą być przyczyną fałszywie dodatnich wyników w rozpoznaniu PCOS [22]. Obecnie najczęściej
używaną z nich jest klasyfikacja rotterdamska z 2003 roku. Pomimo upływu czasu jej podstawowa
zasada obejmująca spełnienie dwóch z trzech kryteriów jest nadal aktualna. Każdy z jej trzech
elementów: (1) oligo- lub anowoulacja, (2) hiperandrogenizm i (3) wielotorbielowata morfologia
jajników wymaga uaktualnienia. Według kryteriów rotterdamskich obraz policystycznych jajników
definiowany jest jako ≥ 12 pęcherzyków o wymiarach 2-9 mm w każdym jajniku

(FNPO) lub

objętość przynajmniej jednego jajnika ≥ 10 ml (OV). Przy uwzględnieniu poniższych założeń
w naszym badaniu pacjentki z OV ≥ 10 ml stanowiły 70,8% z grupy badanych pacjentek, co stanowi
znacznie wyższą liczbę niż dane opublikowane przez Shah i wsp., który podał że zwiększona objętość
jajników jest widoczna u 43% dziewcząt w wieku 10–18 lat z rozpoznaniem PCOS, praca ta nie
uwzględniała FNPO [23]. Inne badanie natomiast donosi, że jedynie u 5,7% nastoletnich pacjentek
z PCOS jajniki przekraczają próg 10 ml [24]. Selma F. Witchel i wsp. ustalili próg objętości jajnika ≥
14ml u 33% pacjentek z PCOS i 5% zdrowych i /lub FNPS ≥17 u 17% pacjentek z PCOS i 2 %
zdrowych, mówiąc o wyższej swoistości danego kryterium dla rozpoznania POMC [25].
W najnowszej aktualizacji danych Hyun-Jun Kim na podstawie przeglądu publikacji zdefiniował
morfologiczne rozpoznanie PCOS jako ilość pęcherzyków ≥ 25 w całej objętości jajnika i objętość
jajnika ≥ 10 ml u kobiet w wieku 18–35 lat [18]. Pacjentki z FNPO ≥ 12 w naszym badaniu stanowiły
85,4%. W większości doniesień objętość jajnika częściej niż liczba pęcherzyków w jajniku brana jest
pod uwagę w obrazie morfologii, podczas gdy część autorów przekonuje, że to liczba pęcherzyków
jest bardziej swoista dla PCOS niż objętość jajnika [18].
Brak obiektywnych kryteriów utrudnia jednoznaczną diagnozę PCOS u nastolatek. Opracowane
zostały również kryteria diagnostyczne, które nie rozpatrują oceny morfologii jajnika jako istotnej
w procesie diagnostycznym (ES, Endocrine Society). Uzasadnione jest to faktem, iż badanie
przezbrzuszne nie pozwala na dokładną ocenę jajników, szczególnie u pacjentek z nadwagą lub
otyłością, a badanie przezpochwowe budzi kontrowersje [18]. W naszym badaniu pacjentki były
badane z dostępu przezodbytniczego, co umożliwiło dokładniejszą ich ocenę. W niektórych badaniach
autorzy sugerują się, że PCOS nie powinien być poddawany diagnozie u dziewcząt poniżej 18 roku
życia. Średnia wieku wśród badanych nastolatek z PCOS najczęściej wynosi 15,6 [18] lub 15,7 [24].
W naszym badaniu natomiast średnia wieku badanych pacjentek była nieco wyższa i wynosiła 16 lat
i 2 miesiące.
Mimo braku istotnych różnic w obrazie ultrasonograficznym między grupami PCOS i nie-PCOS
w obrazie jajników zanotowano duży odsetek występowania PCOM w grupie pacjentek spełniających
kliniczne kryteria PCOS (82% dla OV ≥10 i 90% dla FNPO ≥12). W grupie nie-PCOS zauważyć
można, że badane parametry są niewiele niższe (61% dla OV ≥10 i 81% dla FNPO ≥12). Niewielką
różnicę zauważono również w innym badaniu, gdzie objętość jajnika u kobiet z rozpoznanym PCOS
była tylko nieznacznie większa [26]. Brak istotnych różnic w wynikach USG można tłumaczyć
doborem do badania pacjentek z izolowanymi lub współwystępującymi objawami PCOS, z których
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wyłoniono grupę spełniającą kryteria PCOS i tzw. nie-PCOS, czyli pacjentki z izolowanymi objawami
PCOS.

Wnioski
Zespół policystycznych jajników u nastolatek, mimo wielu prób opracowania uniwersalnych
kryteriów diagnostycznych, nadal pozostaje trudnym zagadnieniem. Ze względu na fizjologiczne
procesy zachodzące u dziewcząt w wieku nastoletnim morfologia jajników w obrazowaniu
trójwymiarowym przy użyciu automatycznego oprogramowania sonoAVC nie powinna być
parametrem nadrzędnym w diagnostyce PCOS u nastolatek. Niewątpliwie natomiast obiektywizacja
i archiwizacja danych jaką umożliwia zastosowanie obrazowania trójwymiarowego przy użyciu
automatycznego oprogramowania sonoAVC pozwala na obiektywne porównanie badanych
parametrów u danej pacjentki w trakcie jej dalszego rozwoju lub w czasie leczenia do monitorowania
jego efektów.

Słowa kluczowe:
PCOS, nastolatki, diagnostyka ultrasonograficzna, sonoAVC
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PCOS, adolescent girls, ultrasound diagnosis, sonoAVC

Literatura:
1.

Laksham K, Selvaraj R, and Kar S, Menstrual disorders and quality of life of women in an urban area of
Puducherry: A community-based cross-sectional study, J. Fam. Med. Prim. Care, vol. 8, no. 1, p. 137, Jan.
2019.

2.

Dabadghao P, Polycystic ovary syndrome in adolescents, Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., Apr.
2019.

3.

Bani Mohammad M and Majdi Seghinsara A, Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), Diagnostic Criteria, and
AMH, Asian Pac. J. Cancer Prev., vol. 18, no. 1, pp. 17–21, 2017.

4.

Ntumy M, Maya E, Lizneva D, Adanu R, and Azziz R, The pressing need for standardization in
epidemiologic studies of PCOS across the globe, Gynecol. Endocrinol., vol. 35, no. 1, pp. 1–3, Jan. 2019.

5.

Escobar-Morreale HF, Luque-Ramírez M, and San Millán JL, The Molecular-Genetic Basis of Functional
Hyperandrogenism and the Polycystic Ovary Syndrome, Endocr. Rev., vol. 26, no. 2, pp. 251–282, Apr.
2005.

6.

Rosenfield RL, Identifying Children at Risk for Polycystic Ovary Syndrome, J. Clin. Endocrinol. Metab.,
vol. 92, no. 3, pp. 787–796, Mar. 2007.

7.

Diamanti-Kandarakis E, PCOS in adolescents, Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol., vol. 24, no. 2, pp.
173–183, Apr. 2010.

60

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
8.

Azziz R et al., Criteria for Defining Polycystic Ovary Syndrome as a Predominantly Hyperandrogenic
Syndrome: An Androgen Excess Society Guideline, J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 91, no. 11, pp. 4237–
4245, Nov. 2006.

9.

Orio F et al., Obesity, type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease risk: an uptodate in the
management of polycystic ovary syndrome., Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., vol. 207, pp. 214–219,
Dec. 2016.

10. Oden J and Bourgeois M, Neonatal Endocrinology Congenital Hypothyroidism, 2000.
11. Palmert MR, Gordon CM, Kartashov AI, Legro RS, Emans SJ, and Dunaif A, Screening for Abnormal
Glucose Tolerance in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome, J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 87,
no. 3, pp. 1017–1023, Mar. 2002.
12. Williams RM, Ong KK, and Dunger DB, Polycystic ovarian syndrome during puberty and adolescence,
Mol. Cell. Endocrinol., vol. 373, no. 1–2, pp. 61–67, Jul. 2013.
13. Coviello AD, Legro RS, and Dunaif A, Adolescent Girls with Polycystic Ovary Syndrome Have an
Increased Risk of the Metabolic Syndrome Associated with Increasing Androgen Levels Independent of
Obesity and Insulin Resistance, J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 91, no. 2, pp. 492–497, Feb. 2006.
14. Hughan KS, Tfayli H, Warren-Ulanch JG, Barinas-Mitchell E, and Arslanian SA, Early Biomarkers of
Subclinical Atherosclerosis in Obese Adolescent Girls with Polycystic Ovary Syndrome., J. Pediatr., vol.
168, pp. 104–11.e1, Jan. 2016.
15. Teede HJ et al., Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and
management of polycystic ovary syndrome., Fertil. Steril., vol. 110, no. 3, pp. 364–379, Aug. 2018.
16. Christ JP et al., Follicle number, not assessments of the ovarian stroma, represents the best ultrasonographic
marker of polycystic ovary syndrome, Fertil. Steril., vol. 101, no. 1, pp. 280-287.e1, Jan. 2014.
17. Zhu RY and Wong YC, Sonographic evaluation of polycystic ovaries, Best Pract. Res. Clin. Obstet.
Gynaecol., vol. 37, pp. 25–37, Nov. 2016.
18. Dewailly D et al., Definition and significance of polycystic ovarian morphology: a task force report from the
Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society, Hum. Reprod. Update, vol. 20, no. 3, pp. 334–
352, May 2014.
19. Zore T, Lizneva D, Brakta S, Walker W , Suturina L, and Azziz R, Minimal difference in phenotype
between adolescents and young adults with polycystic ovary syndrome., Fertil Steril. 2019 Feb;111(2):389396.
20. Legro RS et al., Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical
Practice Guideline, J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 98, no. 12, pp. 4565–4592, Dec. 2013.
21. van Hooff MHA, Voorhorst FJ, Kaptein MBH, Hirasing RA, Koppenaal C, and Schoemaker J, Predictive
value of menstrual cycle pattern, body mass index, hormone levels and polycystic ovaries at age 15 years for
oligo-amenorrhoea at age 18 years, Hum. Reprod., vol. 19, no. 2, pp. 383–392, Feb. 2004.
22. Dewailly D, “Diagnostic criteria for PCOS: Is there a need for a rethink?,” Best Pract. Res. Clin. Obstet.
Gynaecol., vol. 37, pp. 5–11, Nov. 2016.
23. Shah B, Parnell L, Milla S, Kessler M, and David R, Endometrial thickness, uterine, and ovarian
ultrasonographic features in adolescents with polycystic ovarian syndrome., J. Pediatr. Adolesc. Gynecol.,
vol. 23, no. 3, pp. 146–52, Jun. 2010.

61

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
24. Akgül S, Düzçeker Y, Kanbur N, and Derman O, Do Different Diagnostic Criteria Impact Polycystic Ovary
Syndrome Diagnosis for Adolescents?, J. Pediatr. Adolesc. Gynecol., vol. 31, no. 3, pp. 258–262, Jun. 2018.
25. Witchel SF et al., The Diagnosis of Polycystic Ovary Syndrome during Adolescence., Horm. Res. Paediatr.,
vol. 83, no. 6, pp. 376–389, Apr. 2015.
26. Sebastian MR, Wiemann CM, Bacha F, and Alston Taylor SJ, Diagnostic Evaluation, Comorbidity
Screening, and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome in Adolescents in 3 Specialty Clinics, J. Pediatr.
Adolesc. Gynecol., vol. 31, no. 4, pp. 367–371, Aug. 2018.

62

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
Ocena żył głębokich kończyn dolnych u pacjentów ze
zdiagnozowaną zatorowością płucną

Rafał Sobczuk1, Martyna Gębska1, Oskar Woliński1, Magdalena Grzegorczyk1, Łukasz Światłowski2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Zakład

1

Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii ,Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

2

Abstrakt
Zakrzepica żył głębokich stanowi istotny problem kliniczny, dotykający przede wszystkim ludzi
starszych. Zmiany zakrzepowe najczęściej lokalizują się w żyłach głębokich podudzi nawet w 50%
przypadków [1]. Niejednokrotnie mogą nie dawać żadnych objawów. Skrzepliny zlokalizowane
w żyłach o większym kalibrze jak żyła podkolanowa, udowa, żyły biodrowe i żyła główna dolna wiążą
się ze znacząco częstszym występowaniem dolegliwości. Typowe objawy obejmują ból w nodze lub
biodrze, tkliwość, ucisk, obrzęk i zaczerwienienie skóry. Nieleczone zmiany zakrzepowe mogą
prowadzić do groźnych powikłań. Powstające w żyłach głębokich skrzepliny mogą ulec oderwaniu.
W ten sposób powstający materiał zatorowy może trafić do serca a następnie do płuc, powodując
wystąpienie zatorowości płucnej, która jest stanem zagrożenia życia. Bardzo istotna jest lokalizacja
zmian. Proksymalna zakrzepica wiąże się ze znacząco wyższym ryzykiem wystąpienia powikłań
zakrzepowo-zatorowych. Niestety, rozpoznanie zakrzepicy na podstawie objawów klinicznych
i badania przedmiotowego jest niepewne. Dlatego niezwykle ważna jest diagnostyka opierająca się
m.in. na badaniu USG. Test uciskowy wykonywany sondą jest badaniem szybkim i skutecznym
w wykrywaniu zakrzepicy kończyn dolnych. Dzięki odpowiedniej diagnozie możliwa jest kwalifikacja
pacjentów do leczenia lub wdrożenia profilaktyki choroby zakrzepowo - zatorowej, zwłaszcza u osób
z przebytą zatorowością płucną, u których ryzyko nawrotu jest bardzo wysokie [2].

Abstract
Deep vein thrombosis (DVT) is a significant clinical problem affecting mainly older people.
Thrombotic lesions are usually located in deep veins of the calf, even up to 50% of DVT [1]. In many
cases they may show no symptoms. Abnormalities can also occur in the popliteal, femoral, iliac vein
and even in the inferior vena cava, which is associated with a significantly higher incidence of
complaints. Typical symptoms of DVT include pain in a leg or hip, tenderness, tightness and red skin.
Untreated thrombosis can lead to serious complications. Deep thrombus formed in the deep veins may
be detached. In this way, the resulting embolic material can travel to heart and then into the lungs,
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causing pulmonary embolism, which is a life-threatening condition. Location of changes is very
important. Proximal thrombosis is associated with a significantly higher risk of thromboembolic
complications. Unfortunately, the diagnosis of DVT based on clinical signs and symptoms is
notoriously inaccurate. That is why diagnostics based on ultrasound examination is so important. This
examination method is a relatively fast and effective technique in the detection of lower limb
thrombosis. Thanks to this, it is possible to properly qualify patients for the treatment or
implementation of prophylaxis of thromboembolism, especially among patients who were diagnosed
with pulmonary embolism in the past. In these cases, the risk of recurrence is very high [2].

Wprowadzenie
Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (ŻChZZ) stanowi istotny problem kliniczny na który składają
się zakrzepica żył głębokich, najczęściej kończyn dolnych, oraz zatorowość płucna. Zakrzepica
obejmująca inne części ciała jak np.: kończyny górne nazywana jest zakrzepicą o nietypowej
lokalizacji. Najczęstsze źródła zatorowości płucnej (do 85% przypadków) obejmują zakrzepicę żył
głębokich kończyn dolnych, w następnej kolejności zakrzepica żył biodrowych i nerkowych oraz żyły
głównej dolnej. Kończyny górne zwykle nie są identyfikowane jako źródło zatorowości płucnej [3].
Istnieje 50% szansa, że u pacjentów z nieleczoną objawową proksymalną zakrzepicą objawowa
zatorowość płucna wystąpi w ciągu 3 miesięcy [4]. Warto przy tym zaznaczyć, nie każdy pacjent
z zakrzepicą będzie prezentował objawy kliniczne. Dlatego niezwykle ważna jest diagnostyka nie
tylko u osób z zdiagnozowaną zatorowością płucną ale także u osób z grup ryzyka [4].

Żylna Choroba zakrzepowo-zatorowa, czynniki ryzyka i wykrywanie
Mechanizmy patofizjologiczne sprzyjające rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo zatorowej nie są
w pełni zrozumiałe, ale wiążą się z nieprawidłowościami krzepnięcia krwi, funkcji naczyń i przepływu
(tak zwana Triada Virchowa) [5]. Obejmuje ona zwolnienie przepływu krwi, nadmierną krzepliwość
oraz uszkodzenie ściany naczynia. Ryzyko rozwoju ŻChZZ zależy od wielu czynników które można
podzielić na cechy osobnicze pacjenta, jego stan kliniczny oraz wcześniejsze zabiegi czy stosowane
leczenie. Najbardziej narażone są osoby otyłe oraz starsze przy czym wzrost zachorowań dotyczy już
osób powyżej 55 roku życia i rośnie wraz z każdą kolejną dekadą. Istotnym czynnikiem jest również
unieruchomienie [3, 5]. Dotyczy to przede wszystkim osób długotrwale hospitalizowanych lub osób
przewlekle chorych, których stan zdrowia nie pozwala na dużą aktywność ruchową. Coraz częściej
obserwuje się jednak zakrzepice u ludzi młodszych, których praca wymaga od nich długiego
przebywania w jednej pozycji, na przykład wśród kierowców. Istotnym czynnikiem ryzyka jest
stwierdzenie zakrzepicy żylnej, zatorowości płucnej w rodzinie lub innych chorób mających wpływ na
układ krzepnięcia takich trombofilie. Należy również pamiętać ze ryzyko ŻChZZ jest istotnie
podwyższone u kobiet w ciąży oraz u młodych kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną lub
hormonalną terapię zastępczą. Do kolejnej grupy ryzyka zaliczają się chorzy na nowotwory złośliwe,
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u których ryzyko wzrasta wraz z zaawansowaniem nowotworu. Wyższe prawdopodobieństwo ZCHZZ
mają również pacjenci po urazach i zabiegach operacyjnych, w szczególności w obrębie kończyn
dolnych czy miednicy. Zakrzepica o nietypowej lokalizacji jest często wynikiem długotrwałego
utrzymywania cewników w naczyniu [6].
Diagnostyka ŻChZZ obejmuje nie tyko badania obrazowe, ale także dokładny wywiad i badanie
fizykalne pacjenta wraz z ocena prawdopodobieństwa klinicznego. Jedną ze skal wykorzystywanych
do oceny stanu klinicznego i ryzyka ŻChZZ jest skala Wellsa. Należy jednak pamiętać, że kryteria
mają swoje zastosowanie u pacjentów, u których podejrzewa się klinicznie zakrzepice żył głębokich
i nie jest to kryterium diagnostyczne, ale jedynie określenie ryzyka. Punktacja pomaga lekarzowi
w podjęciu dalszych decyzji co do postępowania pacjentem [4]. W przypadku ryzyka małego stopnia,
zaleca się oznaczenia stężenia D-dimerów, które przy niskich wartościach pozwala z dużym
prawdopodobieństwem wykluczyć obecność żylnej choroby zakrzepowo zatorowej. W przypadku
podwyższonego stężenia należy mieć na uwadze, ze może ono wynikać z wielu innych przyczyn
takich jak np.: ciąża, urazy, zakażenia czy nowotwory [7]. Uzyskanie takiego wyniku powinno więc
stanowić podstawę do wykonania dalszych badań. Zakwalifikowanie pacjenta do grupy
umiarkowanego lub wysokiego ryzyka wiąże się z koniecznością wykonania badania USG, bez
wcześniejszego oznaczenia D-dimerow. Skala Wellsa jest również wykorzystywana do oceny ryzyka
zatorowości płucnej. Pewne rozpoznanie, podobnie jak w przypadku zakrzepicy, można postawić
jedynie po wykonaniu odpowiednich badań obrazowych [7]. Metoda z wyboru do oceny naczyń
płucnych przy podejrzeniu ZP jest wielorzędowa angiografia TK. Zatorowość płucna jest stanem
zagrażającym życiu jednak jego kliniczna manifestacja może mieć różny przebieg [3]. Najczęściej
objawia się naglą silną dusznością, kaszlem, bólem w klatce piersiowej i tachykardią. Kliniczna
manifestacja mikrozatorów może nie być tak wyraźna, a czasami mogą one nie dawać żadnych
dolegliwości. Pozytywne wyniki obserwowane podczas badania dopplerowskiego żył kończyn
dolnych u pacjentów podejrzewanych o ZP ułatwiają podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia
przeciwzakrzepowego bez dalszej oceny diagnostycznej [8].

Ogólny zarys anatomiczny żył kończyn dolnych
W obrębie kończyny dolnej występuje wyraźny podział na żyły powierzchowne leżące
nadpowięziowo w tkance podskórnej oraz głębokie przebiegające podpowięziowo. Do pierwszej
grupy należy zaliczyć naczynia takie jak żyła odpiszczelowa i odstrzałkowa. Żyła odpiszczelowa
rozpoczyna się w okolicach kostki przyśrodkowej jako przedłużenie żyły brzeżnej przyśrodkowej
stopy, i kończy się w połączeniem odpiszczelowo-udowym na poziomie pachwiny [9]. Żyła
odstrzałkowa jest przedłużeniem żyły brzeżnej bocznej stopy i uchodzi najczęściej do żyły
podkolanowej. Może również przechodzić na udo jako żyła Giacominiego i za jej pośrednictwem
łączyć się z żyłą podkolanowa lub komunikacja między tymi naczyniami może nie występować.
W obrębie naczyń głębokich podudzia występują żyły piszczelowe przednie będące przedłużaniem żył
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grzbietowych stopy oraz żyły piszczelowe tylne powstające z połączenia żył podeszwowych
przyśrodkowych i bocznych. Połączenie żył piszczelowych i strzałkowych tworzy żyłę podkolanową,
która po przejściu przez rozwór ścięgnisty przywodzicieli nazywana jest żyłą udową. Początkowo
układa się ku tyłowi i bocznie względem towarzyszącej tętnicy, stopniowo przesuwa się
przyśrodkowo i w końcowym odcinku zlokalizowana jest przyśrodkowo względem tętnicy. Na
poziomie więzadła pachwinowego w rozstępie naczyniowym zmienia nazwę na żyłę biodrową
zewnętrzna, która po połączeniu z żyłą biodrową wewnętrzną tworzy żyłę biodrową wspólną [10].

Wymagania techniczne
Ultrasonograf powinien być wyposażony

w opcje pulsacyjnego Dopplera

spektralnego

i kolorowego z możliwością pochylania wiązki ultradźwiękowej. Opcje dupleks lub tripleks skracają
czas badania, pozwalając na równoczesną ocenę anatomii i czynności badanych żył [9]. Wskazane są
również odpowiednie oprogramowanie służące do wykonywania pomiarów oraz przechowywania
uzyskanych obrazów w celu ewentualnego włączenia ich do dokumentacji medycznej pacjenta. Istotne
znaczenie ma fakt, że stopień pochłaniania fali ultradźwiękowej rośnie wraź z głębokością penetracji
i częstotliwością. Wynikiem tego jest stosowanie głowic o niskiej częstotliwości do badania głębokich
naczyń oraz wykorzystywanie głowic o wysokiej częstotliwości do badania żył położonych
powierzchownie. Najlepsze do wykonania badania naczyń żylnych kończyn są głowice liniowe 5
MHz, 7,5 MHz lub szerokopasmowe o częstotliwościach 4–7 MHz, 5–10 MHz. W ocenie żył
biodrowych i głównej dolnej stosuje się głowice convex 3,5 MHz [9].

Pozycja pacjenta podczas badania
Badanie wykonywane jest w różnych pozycjach ciała w zależności od stanu ogólnego pacjenta
i potrzeby badającego. Jeżeli badanie wymaga aby pacjent znajdował się w pozycji stojącej należy
zadbać o jego komfort i bezpieczeństwo przygotowując odpowiedni podest lub stojak. Należy jednak
pamiętać aby mięsnie pacjenta podczas badania były rozluźnione. Wygodnie jest, aby badanie
ultrasonograficzne zaczęło się od pacjenta znajdującego się w pozycji leżącej na plecach. Zalecana jest
również odwrotna pozycja Trendelenburga, ponieważ ułatwia wypełnianie żylne kończyn dolnych
i powoduje rozszerzenie żył [11]. Pozycja stojąca wykorzystywana jest przede wszystkim w ocenie
wydolności zastawek zarówno żył głębokich jak i powierzchownych żył kończyn dolnych. Pozycja
leżąca znajduje swoje zastosowanie w ocenie naczyń takich jak żyły biodrowe, udowe, piszczelowe
przednie oraz piszczelowe tylne w dolnym i środkowym odcinku. Nie da się zbadać żył biodrowych
w pozycji stojącej. Ocena żył przeszywających uda lub podudzia najczęściej przebiega w pozycji
stojącej [11].
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Badanie USG
Badanie ultrasonograficzne jest szybką i bezpieczną metodą pozwalająca w dokładny sposób
ocenić ewentualne nieprawidłowości w obrębie żył kończyn dolnych. Podstawowym ograniczeniem
badania ultrasonograficznego jest jego zmniejszona zdolność do wykrywania dystalnej zakrzepicy
żylnej. Metaanaliza Goodacre et al. oszacowała łączną czułość US dla proksymalnej i dystalnej
zakrzepicy żylnej na odpowiednio 94,2% i 63,5% [12]. Pacjent skierowany na badanie najczęściej nie
wymaga specjalnego przygotowania, jednak wskazane jest aby był na czczo najlepiej 6 godzin przed
wykonaniem badania. Diagnostyka rozpoczyna się przy użyciu projekcji B. Umożliwia ona uzyskanie
obrazu 2D, dzięki któremu jesteśmy w stanie ocenić morfologię naczyń. Zaleca się aby ogniskowanie
ustalone było na poziomie dolnej granicy badanego naczynia. Żyły uwidaczniane są w przekroju
poprzecznym, dzięki czemu możemy dokładne obejrzeć światło naczynia oraz jego ściany.
W zdrowych, niezmienionych chorobowo żyłach światło jest wyraźnie bezechowe a ściana ledwo
widoczna [9]. W dopplerowskim badaniu żył podstawowe znaczenie ma test uciskowy. Badanie
polega na delikatnym uściśnięciu naczynia przy pomocy głowicy. W przypadku tętnic, których ściana
jest grubsza i sztywniejsza naczynie nie ulega deformacji. Kompresja na żyłę, której ściany są
elastyczne i wyraźnie cieńsze będzie skutkował jej całkowitym zapadaniem, co świadczy o jej pełnej
drożności. W sytuacji gdy po próbie kompresji żyła nie zapada się lub zapada się jedynie częściowo,
może to świadczyć o obecności skrzepliny w naczyniu. W przypadku zwężenia lub zamknięcia światła
żyły przez obecną w niej świeżą skrzeplinę charakterystycznym obrazem jest również wyraźne
poszerzenie naczynia [9].

Technika badania
Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na pachwinę należy nałożyć żel. Sondę należy układać
poprzecznie w więzadle pachwinowym, identyfikując tętnicę i żyłę udową wspólną. Badający
powinien delikatnie ucisnąć naczynie aż do jego pełnego zapadnięcia, a następnie zwolnić ucisk
i przesunąć głowicę ku w kierunku dystalnym o 1cm i następnie powtarzać tą czynność badając
kolejne naczynia [9]. W przypadku zlokalizowania skrzepliny określenie jej wieku z wykorzystaniem
badania USG jest bardzo trudne, często jest to jedynie ocena orientacyjna. Świeże skrzepliny
w projekcji B są hipoechgeniczne, dlatego ich zaobserwowanie bez wykonania testu uciskowego może
być trudne lub niemożliwe. W przewlekłej zakrzepicy żyła jest nieściśliwa, wąska, nieregularna,
obecna jest hiperechogeniczną skrzeplinę oraz rozwinięte krążenie oboczne [13]. W przypadku
stwierdzenia zakrzepicy należy ocenić dokładną lokalizację i zakres zmian, jak również zbadać
pozostałe naczynia i skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty w celu wdrożenia leczenia.
Badanie USG umożliwia łatwe i nieinwazyjne monitorowanie dynamiki zmian zakrzepowych
u pacjentów z wcześniej już postawionym rozpoznaniem w celu kontroli procesu leczenia. Jest
również przydatne nie tylko w ocenie zmian zakrzepowych, ale może również pomóc
w zidentyfikować innych przyczyn powodujących objawy nie do odróżnienia od objawów
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spowodowanych zakrzepicą [13]. Pomimo, iż każdy lekarz jest uprawniony do wykonania badania
USG, zaleca się aby było ono wykonywane przez doświadczony personel. Podczas ucisku świeża
skrzeplina może ulec fragmentacji i stać się przyczyną zatoru płucnego, dlatego istotne jest aby osoba
badająca posiadała odpowiednie wyczucie oraz doświadczenie [9].

Badanie USG z opcją Doppler
Badanie USG żył służy przede wszystkim ocenie morfologii naczyń i wykrywaniu ewentualnych
nieprawidłowości wewnątrznaczyniowych. Jednakże do oceny wydolności układu żylnego niezbędne
jest wykorzystanie technik dopplerowskich. Jest to jedno z podstawowych badań służących ocenie
przepływu krwi przez naczynia wykorzystujące zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od
poruszających się krwinek. Nowsze skanery USG Doppler pozwalają na ocenę całego układu żył
głębokich, od pachwiny do kostki. Ultrasonografia z zastosowaniem opcji kolor Doppler dostarcza
informacji dotyczących wielkości, lokalizacji, echogeniczności, marginesów i tendencji struktury
skrzepliny [14]. Należy jednak pamiętać że zastosowanie przepływu kolorów jest wykorzystywane do
poprawy wizualizacji naczyń ale nadal zapadalność żył stanowi główne kryterium diagnostyczne
rozpoznania zakrzepicy. Badanie powinno rozpocząć się od wykorzystania projekcji B
i uwidocznienia naczyń w przekroju poprzecznym lub jeżeli zachodzi tak konieczność również
w podłużnym. Dopiero po wcześniejszym zbadaniu naczyń powinno użyć się techniki wspomagającej
ocenę światła naczyń. Badanie duplex powinno być wykonane w obu przekrojach. Uwidocznienie żył
w projekcji poprzecznej pozwala na dokładną ocenę średnicy naczynia i potwierdzenie zwężenia lub
niedrożność [14]. Projekcja podłużna służy przede wszystkim ocenie wydolności zastawek żylnych.
Przepływ krwi kodowany jest kolorem, co umożliwia dokładniejszą ocenę struktur [9]. Krew płynąca
w kierunku dosercowym najczęściej oznaczona jest kolorem niebieskim, a krew płynąca ku obwodowi
czerwonym. Bramka dopplerowska powinna być ustawiona centralnie w świetle naczynia w taki
sposób aby była pochylona pod odpowiednim kątem w stosunku do osi długiej naczynia. Niewłaściwe
ustawienie bramki pod zbyt dużym kątem względem naczynia, może skutkować brakiem sygnału
kolorowego i może w konsekwencji prowadzić do fałszywego rozpoznania zwężenia lub niedrożności
naczynia. Badanie z opcją kolor Doppler umożliwia obserwację przepływu krwi w dużych i małych
naczyniach [15]. W przypadku zakrzepicy skrzeplina powoduje charakterystyczny obraz zwężenie
światła naczynia, któremu morze towarzyszyć przyśpieszona prędkość przepływu krwi i brak efektu
wzmocnienia, czyli nasilonego przepływu krwi poniżej miejsca ucisku [9]. W badaniu zdrowej żyły
powinniśmy być również w stanie zaobserwować przepływ spontaniczny z wyjątkiem żył podudzia.
Istotnym zastosowaniem tego badania jest ocena wydolności zastawek żylnych i różnicowanie
objawów wynikających z niewydolności naczyń z objawami spowodowanymi zakrzepicą żył
głębokich. Pacjent poddany ocenie wydolności żylnej powinien być badany w pozycji stojącej aby
wynik badania odzwierciedlał rzeczywisty stan pacjenta w trakcie jego codziennej aktywności.
Obecnie stosowane są dwie metody badania. Jedną z nich jest próba uciskania kończyny powyżej

68

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
miejsca przyłożenia głowicy. Prawidłowo, powoduje to zanik przepływu w badanym naczyniu
natomiast w przy niewydolnych zastawkach dochodzi do wstecznego przepływu krwi. Drugą metodą
jest wykonanie próby Valsalvy. W zdrowych żyłach obserwuje się fazowość oddechową i poszerzenie
światła żyły podczas tej próby oraz po pionizacji [14].

Wnioski
Dokładne rozpoznanie ZŻG jest niezwykle ważne, aby zapobiec potencjalnie śmiertelnym ostrym
powikłaniom zatorowości płucnej (PE) ale także długotrwałym powikłaniom w postaci zapalenia żył
czy nadciśnienia płucnego [16]. Podstawą jest odpowiednio wczesne podjęcie diagnostyki w celu
możliwie jak najszybszego wdrożenia leczenia i odpowiedniej profilaktyki. Złotym standardem
umożliwiającym pewne rozpoznanie choroby jest wykonanie badanie USG żył. Należy jednak brać
pod uwagę wynik badania laboratoryjnego, fizykalnego i wywiad. Pacjenci z uprzednio rozpoznaną
zatorowością płucną powinni mieć wykonane badanie USG w celu potwierdzenia lub wykluczenia
głównej przyczyny zatorowości [4].

Słowa kluczowe
Zakrzepica żył głębokich, USG, test uciskowy

Key words
Deep vein thrombosis, ultrasound examintion, pulmonary embolism
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Płynna biopsja w terapii celowanej nowotworów – perspektywy
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Abstrakt
Nowoczesna onkologia odchodzi od poszukiwania cudownego lekarstwa na raka, na rzecz
medycyny precyzji i terapii celowanych, wymagających indywidualnej kwalifikacji chorych pod
względem profilu genetycznego i receptorowego nowotworu. Techniki diagnostyczne nazywane
płynną biopsją opierają się na ustalaniu profilu genetycznego z materiału krążącego we krwi
obwodowej, z mniejszą inwazyjnością, większą swoistością i powtarzalnością w porównaniu do
standardowego badania histopatologicznego. Diagnostyka genetyczna używa jako substratów ctDNA,
CTCs i egzosomów oraz technik takich jak cyfrowy PCR oraz Next Generation Sequencing. Metody
te znalazły zastosowanie w terapii celowanej najczęściej występujących nowotworów, jak rak piersi,
jelita grubego, płuca oraz czerniak, w których zwiększenie przeżywalności pozostaje kluczowym
problemem współczesnej onkologii. Analiza wyników badań klinicznych i podsumowanie
efektywności oznaczania nowych biomarkerów nowotworowych za pomocą płynnej biopsji pomoże
ocenić potencjalne korzyści procedury w praktyce klinicznej i przyczyni się do decyzji o wdrażaniu
metod do schematów postępowania w onkologii. Uważa się, że oznaczanie markerów takich jak
ctDNA w ewaluacji efektów leczenia, może być krokiem milowym na miarę zwiększenia
wiarygodności związanego z przejściem ze zdjęć rentgenowskich na tomografię komputerową. Nowe
metody dają nadzieję na wykrywanie bardzo małych ognisk przerzutowych lub wznowy w bardzo
krótkim czasie od zastosowanego leczenia.

Abstract
Modern oncology overcame the old paradigm of miraculous cure for cancer, moving towards
precision medicine and targeted therapy, which require individual selection of the patients who are
most likely to benefit from the therapy in terms of their tumor's genetic profile and receptor
expression. Novel liquid biopsy technics involve deciphering genetic information from materials
circulating in the peripheral blood, providing less invasiveness, greater specificity and repeatability,
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compared to tissue biopsy. Using ctDNA, CTCs and exosomes as accessible material as well as
techniques such as digital PCR and Next Generation Sequencing, the strategy makes a promising
potent tool for the evaluation of treatment effects of breast, colon, lung cancer and melanoma.
Analysis of the clinical trials results and a summarizing the effectiveness of new tumor biomarkers
examination via liquid biopsy methods can help to assess the potential benefits of the procedure in
clinical practice and will contribute to the decision to implement of the methods in the oncology
procedures. Promising research results indicate that the advance of evaluation specificity related to
examination of ctDNA can be a milestone which can be compared to of increase of the reliability
associated with the transition from X-ray images to computed tomography. The new methods create
great opportunities for detecting very small metastatic or recurrent lesions in a very short period of
time from the treatment.

Wprowadzenie
Obecnie wiadomo, że podłoże choroby nowotworowej jest głęboko związane z procesami na
poziomie genetyki molekularnej. Medycyna precyzji to idea użycia informacji genetycznej pacjenta do
indywidualnego dopasowywania adekwatnej strategii terapii, opierając się na indywidualnym profilu
receptorowym i stopniu aktywności tkanki guza [1]. Identyfikacja mutacji somatycznych i innych
zmian w materiale genetycznym komórek nowotworowych może być ogromną szansą w zwiększeniu
skuteczności terapii celowanych. Spośród wielu strategii wpisujących się w myśl onkologii precyzji, w
ostatnich latach na przód wysuwa się postęp w immunoterapii, zwłaszcza w nowotworach związanych
w dużym stopniu z działaniem czynników mutagennych i powstawaniem mutacji somatycznych takich
jak rak płuca i czerniak [2]. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się obecnie gałęzi medycyny,
oparta na wzmacnianiu reakcji immunologicznej organizmu przeciwko tkance nowotworu, łamiąc jego
mechanizmy oporności i ukrywania się przed kontrolą układu odpornościowego. Dla terapii
celowanych kluczowa okazała się możliwość jak najlepszej identyfikacji grupy pacjentów, którzy
mają szansę na odniesienie korzyści z leczenia. Zwiększenie efektywności w tym zakresie może
zostać uzyskane za pomocą nowych metod diagnostycznych, tzw. płynnej biopsji, która wykorzystuje
wolnokrążący materiał z krwi obwodowej.
Materiały wykorzystywane do technik płynnej biopsji obejmują:
•

CTCs (Circulating Tumor Cells) czyli wolne krążące komórki nowotworowe

•

cfDNA (circulating free DNA) to wolny krążący kwas deoksyrybonukleinowy, mogący
pochodzić zarówno od prawidłowych komórek organizmu, komórek płodu u kobiety ciężarnej
(cffDNA - circulating free fetal DNA), a także komórek nowotworowych (ctDNA)

•

ctDNA (circulating tumor DNA) czyli wolny krążący DNA nowotworu

•

egzosomy czyli sferyczne nanopęcherzyki błonowe

72

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
Do metod genetyki molekularnej pozwalających na identyfikację mutacji w materiale z krwi
obwodowej zaliczamy:
•

NGS (Next Generation Sequencing) czyli Sekwencjonowanie Nowej Generacji

•

ddPCR (digital droplet PCR) czyli cyfrowy PCR emulsyjno-kropelkowy

•

WES (Whole Exone Sequencing) czyli odczytywanie całości sekwencji kodujących genomu

•

TMB (Tumor Mutation Burden) czyli oznaczanie całkowitego ładunku mutacyjnego guza

Testy genetyczne wykonywane na materiale uzyskanym na zasadzie tradycyjnej biopsji weszły już
w kanon standardowych wytycznych postępowania w wielu nowotworach, takich jak rak piersi, gdzie
oznaczanie statusu HER2 jest kluczowe dla podejmowania decyzji klinicznych [3]. Najnowsze metody
biopsji płynnej pozwalają na mniejszą inwazyjność, szybsze odzwierciedlanie zmian genetycznych
nowotworu, powtarzalność metody oraz uwzględnianie tzw. heterogenności, czyli różnorodności
profilu różnych obszarów tkanki nowotworu. Unikalne cechy tkanki guza są poważnym
ograniczeniem dla tradycyjnej biopsji, a stanowią pole do dalszych badań w technikach płynnej
biopsji.

Metoda płynnej biopsji – od wykrycia wolnokrążącego materiału na zwłokach i w
badaniach prenatalnych do wykorzystania w predykcji onkologicznej
2.1. Wolne krążące komórki nowotworowe
Po raz pierwszy obecność materiału pochodzącego od nowotworu – wolnych komórek
nowotworowych CTCs we krwi obwodowej została wykryta już w roku 1869 przez australijskiego
patologa Thomasa Ashwortha [4]. Jednak dopiero w dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem
nowoczesnych metod sekwencjonowania genetycznego i terapii selektywnych w onkologii, jesteśmy
w stanie w pełni wykorzystać potencjał tego materiału. CTCs to komórki najczęściej pochodzenia
nabłonkowego, które nie są obecne we krwi osób zdrowych a pochodzą od guza lub jego przerzutów,
których tworzenie obecnie uzasadnia się istnieniem zjawiska „przejścia epitelialno-mezenchymalnym”
(EMT – epithelial-mesenchymal transition). Jest to proces, w którym komórki nowotworowe
w wyniku zmian w ekspresji genów, takich jak utrata ekspresji E-kadheryny, tracą polaryzację typową
dla komórek nabłonkowych oraz zdolność przylegania, co daje im możliwość migracji z naczynia
krwionośnego do środowiska nowej tkanki [5].
Oznaczanie ilościowe CTCs u pacjentów onkologicznych może być indykatorem pozostałej po
terapii choroby resztkowej, ryzyka wznowy i przerzutowania, a także markerem prognostycznym
złego rokowania u osób z wysokimi wartościami CTCs po terapii. Metody wykrywania CTCs opierają
się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych EpCAM. Badania kliniczne potwierdziły
korelację czasu przeżycia pacjentów w zależności od poterapeutycznych stężeń CTCs w raku piersi,
jelita grubego oraz prostaty [6]. Ograniczeniem metody jest niska wartość predykcyjna ujemna, czyli
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możliwość wykluczenia choroby u osoby zdrowej, ze względu na małą liczbę CTC w stosunku do
objętości krwi. Wysoka czułość jest możliwa do osiągnięcia dla guzów w fazie wzrostu, a niższa
w przypadku guzów w fazie wczesnej, przed okresem rozsiewu.

2.2. Wolny krążący DNA
Przełomem w metodach płynnej biopsji było odkrycie ctDNA, czyli frakcji pozakomórkowego
DNA uwalnianej z komórek nowotworowych na drodze procesów apoptozy i nekrozy, a także
aktywnej sekrecji przez tkankę nowotworu. Jest to podłożem hipotezy genometastazy, która postuluje
transformację neoplastyczną zdrowych komórek w odległych tkankach poprzez wnikanie do jej
wnętrza wolnokrążącego DNA. Metody genetyki molekularnej stworzone do nieinwazyjnego
genotypowania płodu z użyciem wolnego krążącego DNA we krwi matki (cffDNA) odkryte w 1997r.
otworzyły drogę do dalszych badań używających jako substratu wolnego krążącego DNA nowotworu
(ctDNA). Ilościowe oznaczanie ctDNA okazało się metodą dokładniejszą w porównaniu z CTCs –
udało się stwierdzić dodatnie ctDNA u części pacjentów z rakiem jelita grubego, u których nie
wykryto wolnokrążących komórek nowotworowych, a choroba resztkowa była obecna [7]. Nowy
marker poza możliwością ilościowego oznaczania celem oceny aktywności nowotworu, ewaluacji
odpowiedzi poterapeutycznej i wykrywania wznowy, otwiera możliwości odczytywania profilu
genetycznego z materiału pobranego w nieinwazyjny sposób.
Pozwoliły na to metody genetyki molekularnej takie jak ddPCR czyli emulsyjny cyfrowy PCR oraz
BEAMing. Metoda emulsyjnego PCR pozwala na detekcję pojedynczych mutacji punktowych i jest
szczególnie przydatna w poszukiwaniu znanych nam mutacji charakterystycznych dla danego typu
nowotworu np. detekcja mutacji BRAF w czerniaku.

Rozwój techniki NGS (Next Generation

Sequencing) sekwencjonowania milionów nici wolnego krążącego DNA jednocześnie, powala na
profilowanie mutacji wielu genów. Uprzednio, technika genotypowania była stosowna z użyciem
materiału z tradycyjnych biopsji, jednak nieocenionym postępem jest możliwość użycia substratu
uzyskanego w sposób mniej inwazyjny, jakim jest ctDNA. NGS pozwala na wykrywanie zarówno
mutacji punktowych, a także amplifikacji genów i przyczyniło się do możliwości poznania całego
genomu ludzkiego techniką Whole Exome Sequencing.
W porównaniu do metod z użyciem standardowej biopsji, materiał z ctDNA zapewniał
porównywalną czułość i swoistość, a dodatkową przewagą nowej strategii jest powtarzalność
i wydajność, dzięki minimalnej inwazyjności badania. CtDNA w przeciwieństwie do tradycyjnej
biopsji może być pobrane w rozsianych procesach nowotworowych i guzach, w których pobranie
materiału tkankowego jest niemożliwe, takich jak rak drobnokomórkowy płuca. Marker jest użyteczny
zwłaszcza dla rodzajów nowotworów, które podlegają ciągłym mutacjom i zmianom w profilu
antygenowym oraz wykazują dużą heterogenność tkanek w różnych rejonach nowotworu, co stwarza
ograniczenia dla biopsji tradycyjnej. Możliwość monitorowania mutacji w czasie rzeczywistym oraz
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praca na materiale pochodzącym jednocześnie z różnych stref nowotworu, wliczając ogniska
przerzutowe, stwarza szansę na lepsze odzwierciedlenie jego statusu antygenowego i genetycznego.
CtDNA szybciej odzwierciedla zmiany w ocenie poterapeutycznej – okres półtrwania wynosi 0,52h, w związku z czym daje to możliwości oceny radykalności leczenia bezpośrednio po operacji.
Tradycyjne markery białkowe wykazują utrzymywanie się we krwi na poziomie dni lub tygodni, co
daje ryzyko odzwierciedlania stanu sprzed pewnej ilości czasu, a nie aktualnego. W monitorowaniu
aktywności nowotworu i wznowy, dodatnie wyniki w ctDNA wyprzedzają wzrost tradycyjnych
markerów i widoczność zmian w badaniach obrazowych

CTCs i ctDNA jako marker predykcyjny w raka jelita grubego i piersi
3.1. Oznaczenia ilościowe w raku jelita grubego
Już w 2008 roku badanie na grupie 430 pacjentów potwierdziło korelację odpowiedzi na terapię,
czasu przeżycia wolnego od wznowy oraz całkowitego czasu przeżycia w raku jelita grubego ze
stężeniem wolnych krążących komórek nowotworowych we krwi [8]. Badanie z 2013 roku na grupie
32 pacjentów w zaawansowanym stadium raka okrężnicy wykazało znacząco podwyższone stężenia
ctDNA w osoczu pacjentów onkologicznych w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych [9].
Dodatkowo, stwierdzono zwiększoną ilość nici o większej ilości par zasad (200-400bp) w grupie
pacjentów onkologicznych. Z publikowanych danych wynika, że wolne DNA o długości średniej 166
par zasad pochodzi od zdrowych komórek i ich degradacji apoptotycznej i w normalnych warunkach
jest usuwane z krwi w procesie fagocytozy przez komórki układu odpornościowego, natomiast
u pacjenta nowotworowego ze względu na mechanizmy immunomodulujące tkanki guza, można
wykryć podwyższone wartości ctDNA. W przypadkach przerzutowego raka jelita grubego wykazano
dwa lub więcej szczytów odpowiadających poszczególnym ilościom par zasad w pomiarach stężenia
nici wolnego DNA, co może wskazywać na fakt, że dłuższe nici ctDNA pochodzą z nekrotycznego
procesu rozpadu komórek guza. Wykazano również wartość oznaczania ilościowego wolnych kwasów
nukleinowych - u osób zdrowych poziom ctDNA wahał się w granicach 0 do 100 ng/mL krwi, średnio
wynosząc 30 ng/mL, podczas gdy wartości notowane u pacjentów nowotworowych wynosiły 0 do
1000ng/mL krwi, wynosząc przeciętnie 180ng/mL. W badaniu potwierdzono również korelację
występowania długich nici ctDNA ze zwiększoną liczbą krążących komórek nowotworowych (CTCs)
W ostatnim czasie badania skupiają się na odczytywaniu konkretnych mutacji z wolnokrążącego
materiału we krwi obwodowej. W 2015 roku na grupie 95 pacjentów badanie podwójnie ślepej próby
z oznaczaniem mutacji KRAS i BRAF z ctDNA w porównaniu z wynikami biopsji tkankowej
wykazało zgodność na poziomie 96% [10.] Udało się potwierdzić wysoką zgodność grupy
z podwyższonym ctDNA z grupą, u której wystąpiła wznowa. Badanie opublikowane w 2017 roku
oceniało przydatność seryjnego monitorowania zmian materiału genetycznego nowotworu za pomocą
metody NGS. Potwierdzono przydatność metody w schematach follow-up raka okrężnicy i rolę
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ctDNA jako czynnika rokowniczego, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu
postępowania pooperacyjnego. Wzrost aktywności mutacyjnej nowotworu wyprzedzał na 2-15
miesięcy wznowę możliwą do zaobserwowania za pomocą badań obrazowych i standardowych
markerów białkowych.

3.2. Płynna biopsja w profilowaniu genetycznym raka piersi
Rak piersi to nowotwór stale utrzymujący się zarówno w Polsce jak i na świecie na szczycie list
częstości zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet. W związku z tym, cały czas poszukuje się
lepszych strategii określania czynników predykcyjnych odpowiedzi na terapię oraz czynników
rokowniczych pacjentek. Techniki opierające się na metodach płynnej biopsji w raku piersi zyskały
w ostatnim czasie potwierdzenie skuteczności na poziomie porównywalnym w stosunku do badań
genetycznych z użyciem tradycyjnej biopsji tkankowej.
W badaniu z 2012 roku na grupie 267 pacjentek z przerzutowym rakiem piersi ilość CTCs została
uznana za niezależny czynnik prognostyczny czasu przeżycia bez postępu choroby w przerzutowym
raku piersi. Wyniki uzyskane w tej próbie klinicznej przyczyniły się do ustalenia przez amerykańską
Food & Drugs Association wartości >5 komórek CTC jako związanej ze złym rokowaniem [11].
W 2013 roku na grupie 30 kobiet z przerzutowym rakiem piersi potwierdzono skuteczność
ilościowego oznaczania ctDNA jako biomarkera tego nowotworu oraz czynnika predykcyjnego
odpowiedzi na terapię o czułości i specyficzności większej w porównaniu do Ca15.3. [12].
Najnowsze badanie z 2019 roku opisuje użyteczność oznaczania ctDNA w potrójnie ujemnym raku
piersi. Potwierdzono na grupie 218 pacjentek korelację utrzymywania się wysokich stężeń CTCs we
krwi obwodowej po przebytej serii chemioterapii jako negatywnego czynnika rokowniczego. Materiał
genetyczny z krwi obwodowej badano również pod względem jakościowym - oznaczano panel 46
genów oraz 8 promotorów metodami genetyki molekularnej, używającymi jako substratu ctDNA.
Badanie postuluje, że techniki płynnej biopsji mogą być pomocne w identyfikowaniu mutacji
odpowiadających za fakt chemiooporności potrójnie ujemnego raka piersi [13].

Nowe metody oceny odpowiedzi poterapeutycznej czerniaka i raka płuca
4.1. Ewaluacja odpowiedzi na immunoterapię w czerniaku
Czerniak i rak płuca to nowotwory, na podstawie których budował się w ostatnich latach
paradygmat najnowszych metod immunoonkologii. Po raz pierwszy sukcesy w dziedzinie
immunoterapii inhibiotrami punktu kontrolnego osiągnięto w leczeniu czerniaka iplimumabem w 2010
roku [14]. Od tego czasu immunoterapia zmieniła znacząco perspektywy przeżywalności w tym typie
nowotworu, jednak ostatnio wskazuje się na konieczność lepszej identyfikacji grup chorych, którzy
mają szansę odnieść korzyści z terapii oraz ustalenia nowych kryteriów ewaluacji odpowiedzi
poterapeutycznej, ponieważ nasze dotychczasowe kryteria stosowane do oceny standardowej
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radioterapii i chemioterapii nie uwzględniają procesów swoistych dla terapii immunologicznej, takich
jak początkowe powstawanie stanu zapalnego i pozorne powiększanie ognisk zwane pseudoprogresją.
W celu lepszego monitorowania odpowiedzi na leczenie mogą nam pomóc techniki płynnej biopsji, ze
względu na dużą powtarzalność i dokładność.
Rozwój najnowszych metod diagnostycznych pozwalających na detekcję mutacji somatycznych
nowotworu pozwala na lepsze określenia grupy chorych, którzy powinni być zakwalifikowani do
terapii. Początkowo było to możliwe jedynie drogą badań genetycznych, wykonywanych z użyciem
materiału otrzymanego drogą tradycyjnej biopsji tkankowej. Ustalono, że potwierdzenie mutacji
NRAS i BRAF ma wartość predykcyjną w immunoterapii czerniaka [15]. Obecnie jednak poszukuje
się metod, które pozwalałyby na częstszą kontrolę, większą powtarzalność i dokładność ewaluacji
efektów leczenia. Jak wskazuje badanie na 215 pacjentach leczonych schematami immunoterapii
z wykorzystaniem pembrolizumabu i iplimumabu w 2018 roku, detekcja mutacji BRAF i NRAS
w materiale pochodzącym z krwi obwodowej wykazywała porównywalną wiarygodność w stosunku
do wyników tradycyjnej biopsji. Ponadto, ilościowe seryjne oznaczenia stężeń ctDNA zostały uznane
za wiarygodny marker predykcyjny odpowiedzi na leczenie, który może być potencjalnie silnym
narzędziem do odróżnienia efektów poterapeutycznych objawiających się zjawiskiem pseudoprogresji
od rzeczywistej wznowy [16].

4.2. Rak pluca a najnowsze wskaźniki aktywności genetycznej nowotworu
Zastosowanie immunoterapii w raku płuca niewątpliwie jest szansą na zwiększenie przeżywalności
chorych, ale także ze względu na nietypowe rodzaje odpowiedzi poterapeutycznej takie jak
pseudoprogresja, stawia nas przed wyzwaniem zredefiniowania, które rezultaty kliniczne są sukcesem
terapeutycznym, a które porażką. Metody ewaluacji odpowiedzi poterapeutycznej muszą dotrzymać
kroku nowatorskim terapiom.
Ostatnie badania postulują, że markerem w kwalifikacji do leczenia schematami immunoterapii
może być wskaźnik TMB (Tumor Mutational Burden) czyli tzw. obciążenie mutacyjne guza –
całkowita liczba mutacji somatycznych w regionie kodującym genom guza. Wskaźnik bierze pod
uwagę mutacje niesynonimiczne, czyli takie, w których zmiana aminokwasu wpływa na powstawanie
innego produktu działania genu. W ten sposób powstają neoantygeny guza, które mają kluczowe
znaczenie w rozpoznawaniu tkanki nowotworu przez układ immunologiczny jako obcej. W związku
z tym nowotwory o dużym TMB i w efekcie dużej ekspresji neoantygenowej, mogą wiązać się
potencjalnie z lepszą odpowiedzią na immunoterapię, która jest strategią wzmacniania własnej
odporności organizmu skierowanej przeciwko nowotworowi. Potwierdza to fakt, że nowotwory
o najlepszej jak dotąd odpowiedzi na immunoterapię, czyli czerniak i rak niedrobnokomórkowy płuca,
są silnie związane z ekspozycją środowiskową na czynniki mutagenne, takie jak promieniowanie UVB
oraz dym papierosowy. Jest to odzwierciedlone przez wartość TMB, która wykazuje potencjalne
zastosowanie w praktyce klinicznej jako czynnik predykcyjny odpowiedzi na leczenie.
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W badaniu nad skutecznością niwolumabu w raku niedrobnokomórkowym płuca, TMB zostało
zaaprobowane jako niezależny od stopnia ekspresji PD1/PDL1 i bardziej od tego wskaźnika swoisty
czynnik odpowiedzi na leczenie inhibitorami punktu kontrolnego [17]. Potwierdzono to w próbie
klinicznej na 160 pacjentach, gdzie lepsza odpowiedź na immunoterapię pembrolizumabem
i niwolumabem została wykazana u byłych i obecnych palaczy tytoniu, co może być powiązane
z działaniem mutagennym substancji zawartych w dymie tytoniowym, co poprzez pobudzanie
tworzenia mutacji somatycznych i wzrost ekspresji neoantygenów, może stwarzać korzystne warunki
odpowiedzi na immunoterapię. Parametr TMB początkowo oznaczano jedynie za pomocą
czasochłonnej techniki WES (Whole Exome Sequencing), natomiast najnowsze badania wykorzystują
oznaczenia przeprowadzone za pomocą materiału z krwi obwodowej i techniki NGS.
Rak płuca jest również obiektem zainteresowania nowych metod płynnej biopsji opartych na
profilowaniu genetycznym z użyciem materiału zawartego w egzosomach, czyli nanopęcherzykach.
Należą do niego m.in. cząsteczki miRNA, które w świetle najnowszych doniesień mogą mieć udział
w modyfikacji potranskrypcyjnej ekspresji genów i są obecnie badane pod kątem potencjału zostania
nowym biomarkerem w raku płuca [18].

Perspektywy przyszłości - szybkie, nieinwazyjne wykrywanie nowotworów?
Obecnie największe zainteresowanie prób klinicznych skupia się na potencjalnym stworzeniu
szybkiego, małoinwazyjnego badania przesiewowego, które pozwalałoby na detekcję wielu różnych
mutacji nowotworowych z jednej próbki krwi. Jak dotąd badania postulują pewne trudności
w wykorzystaniu metod płynnej biopsji do wczesnego wykrywania nowotworów, ponieważ jak
wspomniano powyżej, stężenia wolnych komórek nowotworowych i wolnego krążącego DNA, czyli
materiałów dostępnych potencjalnie do szybkich testów z krwi obwodowej są najwyższe
w nowotworach

w

wysokim

stopniu

zaawansowania

i

aktywności,

w

fazie

rozsiewu

krwiopochodnego. Stężenia te są natomiast stosunkowo niskie dla nowotworów w fazie wczesnej,
bezobjawowej, których wykrywanie w badaniach przesiewowych jest w dalszym ciągu
niezaspokojoną potrzebą współczesnej onkologii i zdrowia publicznego. Stąd podejmuje się próby
wykorzystania najnowszych metod genetyki molekularnej, aby na podstawie małej ilości materiału
można było ustalać profil wielogenowy.
Pierwszym badaniem wykorzystującym panel wielogenowy była próba kliniczna z 2015, w której
na grupie 157 pacjentów z różnymi nowotworami, za pomocą techniki BEAMing potwierdzono
zgodność informacji genetycznej otrzymanej z materiału wolnokrążącego z wynikami z materiału
z biopsji tkankowej dla mutacji takich jak BRAF – na poziomie 91%, EGFR 99%, KRAS 83%,
PIK3A 91% [19].
Badanie z 2018 r. na 1005 pacjentach z użyciem standaryzowanego testu CancerSEEK miało na
celu określenie użyteczności metod sekwencjonowania genetycznego z ctDNA we wczesnym
wykrywaniu nowotworów [20]. Brano pod uwagę mutacje dotyczące 8 typów najczęstszych
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nowotworów takich jak rak jajnika, wątroby, żołądka, trzustki, przełyku, jelita grubego, płuc i piersi.
Test oceniał poziom mutacji DNA i skuteczność ich wykrywania z użyciem ctDNA, porównując te
wyniki do rozpoznań klinicznych uzyskanych drogą tradycyjnego badania histopatologicznego. Udało
się potwierdzić swoistość testu na poziomie 99% - zgodność między rozpoznaniami biopsji
histopatologicznej a wynikami z ctDNA była bardzo wysoka. Niższa okazała się czułość testu, która
wyniosła dla różnych typów nowotworów od 69% do 98%. Potwierdza to fakt, że poziomy materiału
dostępnego we krwi obwodowej występujące w zaawansowanych, przerzutowych nowotworach
pozwalają na uzyskanie większej wiarygodności metody, niż dla nowotworów w stadium wczesnym,
gdzie proces rozsiewu drogą krwiopochodną się jeszcze nie rozpoczął. Dalsze badania
z udoskonalonymi schematami diagnostycznymi są jednak obiecującą perspektywą zwłaszcza dla
nowotworów, dla których nie ma obecnie dostępnych badań przesiewowych takich jak rak jajnika,
wątroby, żołądka, trzustki i przełyku.

Podsumowanie
Techniki indywidualnego dopasowywania terapii do profilu genetycznego nowotworu na
podstawie nowych czynników predykcyjnych są szansą na nienotowane wcześniej wyniki leczenia
nowotworów opornych na standardową terapię. Potwierdzenie zwiększenia przeżywalności
w terapiach

celowanych

nowotworów,

w

porównaniu

ze

standardowymi

schematami

wykorzystującymi radioterapię i chemioterapię, pociągają za sobą konieczność rozwoju metod
diagnostycznych lepiej odzwierciedlających profil genetyczny guza i efekty poterapeutyczne. Metody
płynnej biopsji zyskały potwierdzenie użyteczności klinicznej w kwalifikacji do terapii celowanej,
ewaluacji odpowiedzi na leczenia i ocenie potencjalnego ryzyka wznowy. Jednakże, zastosowanie
nowatorskich metod w codziennej praktyce klinicznej wymaga dalszych badań, celem standaryzacji
metody i wdrożenia do schematów klinicznych w onkologii. Sukces w tak oczekiwanym społecznie
osiągnięciu całkowitej wyleczalności nowotworów zależy od współrozwoju metod diagnostyki
laboratoryjnej, genetyki klinicznej oraz medycyny opartej na doświadczeniu.

Słowa kluczowe:
płynna biopsja, terapia celowana, biomarkery, wolne krążące DNA, genetyka molekularna

Keywords:
liquid biopsy, targeted therapy, biomarkers, circulating tumor DNA, molecular genetics
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Abstrakt
Udary mózgu dzieli się na krwotoczne i niedokrwienne. Diagnostyka udarów opiera się na badaniu
funkcji neurologicznych oraz wykonaniu badania obrazowego. Najbardziej popularnym i najlepiej
dostępnym badaniem jest tomografia komputerowa głowy. Niestety część udarów jest niewidoczna
w badaniu TK, lub uwidacznia się zbyt późno by móc zastosować leczenie. Z pomocą przychodzą inne
techniki obrazowania, takie jak obrazowanie zależne od dyfuzji. Przydatność obrazowania zależnego
od dyfuzji jest wysoka ponieważ umożliwia wcześniejsze zastosowanie leczenia, co zmniejsza ryzyko
powikłań krwotocznych oraz zwiększa szansę na powrót funkcji neurologicznych. Leczenie udaru
niedokrwiennego polega na zastosowaniu trombolizy lub trombektomii. Okno czasowe do
zastosowania wynosi odpowiednio 4,5 godziny oraz od 6 do 12 godzin w przypadku trombektomii.

Abstract
Strokes are divided into haemorrhagic and ischemic. The diagnosis is based on neurological
examination and medical imaging. The most popular and the most easily available is computer
tomography of the head. Unfortunately, some of the strokes are not visible in the CT scan or appear
too late to be able to apply the treatment. Other imaging techniques can be used in medical practice.
The usefulness of diffusion weighted imaging is high because it allows earlier treatment, which
reduces the risk of bleeding complications and increases the chance of neurological function recovery.
Treatment of ischemic stroke involves thrombolysis or thrombectomy. The time window for the
therapy is 4.5 hours and 6 to 12 hours for thrombectomies, respectively.

Wprowadzenie
Udar mózgu to ogniskowe lub uogólnione zaburzenie funkcji mózgu, którego przyczyną jest
zaburzenie krążenia mózgowego. Udary mózgu dzieli się ze względu na przyczynę powstawania,
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wyróżnia się udar powodowany przez krwotok śródmiąższowy, którego mechanizm powstawania
dzieli się na pierwotny i wtórny. Krwotok pierwotny spowodowany jest samoistnym pękaniem
drobnych tętnic uszkodzonych w przebiegu przewlekłego nadciśnienia tętniczego lub mózgowej
angiopatii amyloidowej, Wtórny krwotok spowodowany jest najczęściej obecnością malformacji
naczyniowej, z krwawieniem do guza, ukrwotocznieniem udaru niedokrwiennego, wrodzonymi
zaburzeniami krzepnięcia lub spowodowanymi podawaniem leków powodujących obniżenie
krzepliwości krwi, urazem lub zapaleniem naczyń. Udar niedokrwienny charakteryzuje się nagłym
wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu. To typ udaru o zupełnie odmiennym podłożu
powstawania. Spowodowany jest zwężeniem lub zamknięciem jednej z tętnic domózgowych lub
mózgowych. Do zaburzenia przepływu krwi dochodzi w skutek zakrzepu powstałego na owrzodzonej
lub pękniętej blaszce miażdżycowej. Następną przyczyną okluzji naczynia tętniczego jest materiał
zatorowy niesiony z prądem krwi. Najczęstsze materiały zatorowe to skrzeplina oraz komórki
nowotworowe, rzadziej materiałem zatorowym jest powietrze lub tłuszcz. Ostatnią przyczyną
powstania udaru niedokrwiennego jest mechanizm hemodynamiczny, na przykład po leczeniu
hipotensyjnym, dzieje się to gdy ciśnienie skurczowe w naczyniach domózgowych spada poniżej
wartości krytycznej, to znaczy 60mmHg, wtedy mimo braku okluzji przepływ mózgowy zmniejsza się
i dochodzi do zaburzeń czynnościowych. Udar niedokrwienny to według klasycznej definicji objawy
ubytkowe utrzymujące się ponad dwadzieścia cztery godziny. Jednak ze względu na możliwość
dożylnego leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego, możliwego w wąskim przedziale
czasowym konieczna stała się modyfikacja definicji udaru mózgu na kliniczne objawy ostrego
niedokrwienia mózgu z deficytem neurologicznym nie ulegającym poprawie, trwającym co najmniej
trzydzieści minut [1].

1.1. Leczenie udaru niedokrwiennego za pomocą alteplazy (tPA) oraz trombektomią
mechaniczną
Metaanaliza badań klinicznych oraz praktyka lekarska pokazuje, że dawka alteplazy zalecana
w przypadku udaru niedokrwiennego wynosi 0,9 mg/kg podana w czasie krótszym, niż 4,5h od
wystąpieniu udaru. Leczenie powinno zostać zastosowane najszybciej jak to tylko możliwe. Dlatego
niezbędna jest szybka diagnostyka kliniczna oraz obrazowa. Dzięki takiej metodzie działania rośnie
szansa na powrót funkcji neurologicznych oraz jest mniejsze ryzyko powikłań. Powikłania
krwotoczne, przede wszystkim krwotok mózgowy są głównym ryzykiem, jakie niesie leczenie tPA.
Badania pokazują, że powikłania występują u 2% pacjentów i występuje tendencja spadkowa ilości
powikłań, gdy ściśle przestrzegane są wskazania do trombolizy [2].
Trombektomia mechaniczna polega na rozbiciu i wydobyciu skrzepu a finalnie rekanalizacji
naczynia. Trombektomia powinna być rozważana u pacjentów nie kwalifikujących się do trombolizy.
Okno terapeutyczne trombektomii dla krążenia przedniego wynosi 6 godzin, a dla krążenia tylnego 812 godzin. Pod warunkiem, że ciągle jest tkanka którą można uratować przed martwicą [2].
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1.2. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA (Digital Subtraction Angiography)
U chorych z dokonanym udarem niedokrwiennym w badaniu DSA uwidocznia się cechy
miażdżycy naczyń, takie jak, wydłużenie i zgięcie kątowe. Często widoczne jest zwężenie lub
niedrożność naczyń zewnątrz lub wewnątrzczaszkowych. Miesiąc od wystąpienia udaru można
uwidocznić krążenie oboczne, szczególnie u ludzi starszych oraz częściową rekanalizację zajętego
naczynia. Badanie jest wykonywane obecnie bardzo rzadko, ponieważ dysponujemy nowszymi, mniej
obciążającymi możliwościami obrazowania [3].

1.3. Tomografia komputerowa (TK)
Pierwsze zmiany widoczne w TK to zwężenie bruzd i zatarcie granicy między korą a strukturami
podkorowymi. Cechy zawału widoczne są po 12 godzinach i są następujące: hipodensyjny obszar
odpowiadający obrzękowi wazogennemu a później malacji, efekt masy widoczny pod postacią
zwężenia komór bocznych. Badanie TK bez kontrastu nie pozwala na rozróżnienie malacji od
obrzęku. Zator dużego naczynia, na przykład tętnicy środkowej mózgu uwidacznia się hiperdensyjne
przez produkty przemiany hemoglobiny w obrebie zakrzepu. Na badaniu TK, widoczny jest obszar
o krytycznie obniżonej perfuzji. Przywrócenie przepływu w penumbrze jest celem trombolizy.
Rozwinięcie się kwasicy wokół ogniska niedokrwienia prowadzi do zwiększonego przepływu, co
widać na badaniu TK z kontrastem jako obszar ulegający silnemu wzmocnieniu kontrastowemu.
W przypadku udaru krwotocznego obszary wynaczynionej krwii są widoczne jako hiperdensyjne
ogniska z hipodensyjną otoczką. świeży krwiak śródmózgowy jest widoczny jako obszar
hiperdensyjny a w przeciągu 3-4 tygodni przechodzi w fazę izodensyjną a następnie hipodensyjną.
Zaletą TK jest krótszy czas trwania badania [4,5].

1.4. Rezonans Magnetyczny (MR)
Badanie MR ma przewagę w nad TK w wykrywaniu fazy obrzęku cytostatycznego, występującego
we wczesnych godzinach udaru. Sekwencje echa spinowego cechuje wydłużenie relaksacji czasów T1
i T2. Sekwencja FLAIR jest szczególnie przydatna w wykrywaniu niewielkich blizn naczyniowych
położonych podkorowo, oraz w połączeniu z technikami dyfuzyjnymi [5].

1.5. Spektroskopia MR (MRS)
MRS in vivo Umożliwia uzyskanie informacji o składzie biochemicznym w wybranych miejscach
organizmu w sposób nieinwazyjny. Szczególnie przydatne we wczesnej fazie udaru ponieważ MRS
jest jedyną metodą, która dostarcza informacji o zmianach zachodzących w trakcie bardzo wczesnej
fazie udaru aż do śmierci neuronów. Do najczęściej analizowanych związków chemicznych należą:
cholina, kreatyna, inozytol, glukoza, NAA (N-acetyloasparaginian), alanina i kwas mlekowy.
Zwiększenie mleczanu wskazuje na hipoksję, która jest pierwszym zdarzeniem w tkance
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niedokrwiennej, Spadek NAA odzwierciedla w śmierć komórek neuronalnych albo całkowity brak
perfuzji [6].

1.6. Techniki perfuzyjne PWI-MR (perfusion weighted imaging)
PWI-MR służy do określenia deficytu perfuzji, identyfikując hipoperfuzyjną tkankę która zamieni
się w zawał. PWI można wykonać za pomocą dwóch głównych technik, albo przez dodanie środka
kontrastowego na bazie gadolinu albo nieinwazyjnie przez znakowanie protonów w dopływie krwi
tętniczej za pomocą impulsu inwersji [7].

1.7. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu SPECT (single photon emission
computed tomography)
Metoda ta znalazła zastosowanie w uwidacznianiu ognisk niedokrwiennych niewidocznych w TK
i MR, spowodowanych niekompletną martwicą neuronalną oraz niewielkim ogniskiem niedokrwienia
z szeroki pasmem penumbrii [8].

1.8. Obrazowanie tensora dyfuzjji DTI (diffusion tensor imaging):
W tym rodzaju badania wykorzystywane jest zjawisko anizotropii, to znaczy chaotycznych ruchów
cząsteczek wody. W badaniu DTI ruchy cząsteczek wody odbywają się w określonym kierunku, to
znaczy wzdłuż istoty białej. Wysoki stopień anizotropii jest domeną dobrze zorganizowanych
obszarów istoty białej. Dwa parametry, które można uzyskać z danego woksela tkanki, to średnia
dyfuzyjność MD (mean diffusivity) oraz wskaźnik frakcjonowanej anizotropii FA (fractional
anisotropy). W ośrodku idealnie izotropowym FA wynosi 0, a ośrodek idealnie anizotropowy ma FA
równe 1, czyli ruch cząsteczek wody odbywa się tylko w jednym kierunku. Ponieważ osłonka
mielinowa aksonu włókien nerwowych ma właściwości hydrofobowe to nadaje ograniczenia
przemieszczania się wody w kierunku poprzecznym w stosunku do długiej osi aksonu, a kierunkiem
uprzywilejowanym dla dyfuzji jest oś długa a więc jest to kierunek anizotropii. Ta zależność jest
stosowana do uzyskiwania map DTI, na przykład mapę włókien nerwowych, czyli traktografię. Do
zmniejszenia anizotropii dochodzi w zmianach zapalnych, nowotworowych, demielinizacyjnych,
pourazowych, pokrwotocznych oraz naczyniopochodnych [9].

1.9. Obrazowanie zależne od dyfuzji DWI (diffusion weighted imaging):
Podstawą badania DWI jest zjawisko swobodnej dyfuzji cząsteczek wody (ruchy Browna),
rejestrowanych poprzez pulsację gradientową. Badanie DWI jest najbardziej odpowiednie, gdy
głównym obszarem zainteresowań diagnosty jest tkanka, w której dominuje izotropowy ruch wody,
czyli taki sam we wszystkich osiach. Zależność tę spełnia na przykład istota szara kory mózgu.
Stopień dyfuzji określany przez pojęcie „rzeczywistego współczynnika dyfuzji” ADC (apparent
diffusion coefficient) mierzony w milimetrach kwadratowych, wyliczany i przedstawiany w postaci
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map ADC, jest różny dla poszczególnych tkanek oraz obszarów tkankowych. W tkankach, w których
dochodzi do ograniczenia dyfuzji, przez zmniejszenie przestrzeni zewnątrzkomórkowej lub wysoką
gęstość komórkową, jest rejestrowany niski sygnał na mapach ADC i wysoki sygnał DWI. Obszary
o niskiej dyfuzji w obrazach zależnych od dyfuzji (DWI) przedstawiane są jako jasne. Jednakże w ich
interpretacji każdorazowo należy brać pod uwagę wartość sekwencji b (b value) w przypadku niskich
wartości parametru b, kontrast obrazu jest silnie zależny od czasu relaksacji poprzecznej T. Gdy
parametr b wynosi 0, to jest to obraz taki sam jak T2. Konstruowanie obrazów ADC wykorzystuje
dane uzyskane z co najmniej dwóch sekwencji o różnych wartościach b. Sekwencje które są używane
to b0, b500 oraz b800. Kontrast w mapach ADC jest proporcjonalny do dyfuzji, to znaczy, tkanki
o małej dyfuzji są przedstawiane jako obszary ciemne a w przestrzeniach oznaczanych jako jasne
występuje duża dyfuzja. Płyn mózgowo-rdzeniowy będzie ciemny na obrazach DWI i jasny na
mapach ADC. Badanie DWI ma szerokie zastosowanie kliniczne, na przykład w wykrywaniu
wczesnych zmian niedokrwiennych, różnicowaniu zmian nowotworowych oraz w ocenie aktywności
procesu demielinizacyjnego [9].

Obrazowanie wczesnych zmian niedokrwiennych mózgowia metodą rezonansu
magnetycznego z opcją DWI
Głównym celem leczenia udaru mózgu jest wczesna reperfuzja krążenia, tromboliza dożylna jest
skutecznym sposobem leczenia ostrego udaru niedokrwiennego i działa poprzez rozpuszczenie
okluzyjnej skrzepliny lub zatoru, a tym samym przywrócenie przepływu krwi tętniczej do mózgu,
skuteczność leczenia trombolitycznego spada wraz z upływem czasu, a największą korzyść uzyskuje
się, jeśli leczenie rozpocznie się w ciągu pierwszych 3 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego
[10].
Główną przewagą badania DWI nad rutynowo wykonywanym TK bez kontrastu jest bardzo
dokładne dostarczenie informacji na temat obszaru objętego niedokrwieniem, który wystąpił
w przeciągu sześciu godzin. Największe korzyści uzyskują pacjenci z nadostrym, niewielkim
ogniskiem udarowym, lub udarem nietypowym, który jest pomijany w rutynowo wykonywanym CT
bez kontrastu. Zawały o dużej objętości są widoczne zarówno w CT, jak i DWI. Pojawianie się zmian
niedokrwiennych na sekwencji MR-FLAIR (fluid-attenuated inversion recovery) występuje dopiero
po 6 godzinach od wystąpienia udaru, a więc po upłynięciu okna czasowego w którym można
zastosować trombolizę. Niedopasowanie sekwencji DWI-FLAIR można zidentyfikować już kilka
minut po wystąpieniu udaru niedokrwiennego. Skłania to do rozpoznania udaru niedokrwiennego
u pacjentów z dużym obszarem niedopasowania i kierowanie ich na zabieg trombolizy dożylnej [11].
Mapy DWI i ADC pokazują zmiany w mózgu niedokrwiennym w ciągu kilku minut do godzin po
wystąpieniu objawów, gdy nie występują typowe nieprawidłowości w konwencjonalnym MR i CT.
Intensywność sygnału ostrego udaru na DWI wzrasta w ciągu pierwszego tygodnia po wystąpieniu
objawów i następnie zmniejsza się. Wartości ADC spadają gwałtownie po wystąpieniu niedokrwienia,
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a następnie zwiększają się z ciemnego do jasnego w przeciągu tygodnia do 10 dni. W tym okresie
ADC normalizuje się i zostało to nazwane pseudonormalizacją ADC. Zależność tę można wykorzystać
do odróżnienia zmian starszych niż 10 dni od ostrych. Przewlekłe zawały charakteryzują się
podwyższoną dyfuzją i pojawiają się hipointensywnie na DWI i hiperintensywne na mapie ADC [12].

Przydatność DWI w wykrywaniu udaru krwotocznego
DWI jest odpowiednim badaniem do identyfikacji i określenia stopnia zawału krwotocznego
pochodzenia zarówno tętniczego i żylnego. Możliwe jest też zobrazowanie i rozpoznanie nowego
krwotoku na tle zmian odległych czasowo. Ponieważ ze względu na wysoką dyfuzyjność krwi
w świeżej zmianie widoczna jest ona jako pasmo hiperintensywne w DWI [12].

Zawał żylny
Zawał żylny występuje wtórnie do niedrożności żyły drenującej z obszaru zakrzepicy. Po pewnym
czasie, z powodu postępującego wzrastania ciśnienia hydrostatycznego w żyłach objętych zakrzepem,
występuje obrzęk naczynioruchowy i często krwotok. Badanie DWI zwykle daje niejednorodny wzór
z przeważnie wolną dyfuzją. Jednakże w późnych przypadkach możemy być w stanie dostrzec
ograniczoną dyfuzję. Obniżenie ADC wykazano zarówno w ostrym udarze krwotocznym, jak
i niedokrwiennym. Jednak w przeciwieństwie do pacjentów z udarem niedokrwiennym, których
zmiany były izo- lub hiperintensywne na obrazach T2 zależnych echo-planarnych, zmiany
u pacjentów z udarem krwotocznym miały obraz mieszany hipo- i hiperintensywny na projekcjach T2
zależnych echo-planarnych [12].

Obrazowanie zawałów hemodynamicznych, “ostatniej łąki”
Mechanizm oraz prezentacja niedotlenieniowego urazu niedokrwiennego, HII (hypoxic ischemic
injury) są zmienne i czasami niepewne. Nieprawidłowości w badaniu DWI mogą być bardzo subtelne,
z obrazami nawet wyglądającymi prawidłowo, ponieważ obszary o ograniczonej dyfuzji mogą być
maskowane przez samoistnie wysokie wartości T2 praktycznie całego niezmielinowanego mózgu
noworodka. Dlatego szczególnie ważne jest, aby DWI mózgu noworodka było przeglądane
w połączeniu z odpowiednimi mapami ADC. Encefalopatia HII wynika z urazu spowodowanego
niedokrwieniem lub niedotlenieniem lub zupełnym brakiem tlenu. Wyniki obrazowania w HII są
bardzo zmienne i zależą od wielu czynników, w tym dojrzałości mózgu, ciężkości HII i czasu trwania
urazu, a także rodzaju i czasu wykonania badań obrazowych. HII u starszych dzieci i dorosłych
dotyczy struktur istoty szarej, w tym zwojów podstawy, wzgórza, móżdżku, hipokampa i kory
mózgowej. W szczególności dotknięte jest część kory czuciowo-ruchowe i wzrokowa, chociaż obszar
urażony jest często rozproszony. Ta przewaga uszkodzenia istoty szarej jest związana z faktem, że jest
to metabolicznie najbardziej aktywna część mózgu. Istota szara, w tym jądra podstawne i kora, są
najbardziej podatne na uszkodzenia globalnego HII i może być to wykazane jako nieprawidłowość
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w ciężkim HII u wcześniaków i noworodków terminowych, jak również u starszych dzieci.
Uszkodzenie

istoty

białej

najczęściej

występuje

u wcześniaków,

a ryzyko

leukomalacji

okołokomorowej jest odwrotnie proporcjonalne do wieku ciążowego niemowlęcia w momencie urazu.
W ostrej fazie zwykle widzimy ograniczoną dyfuzję we wzorze w zależności od wieku pacjenta
i ciężkości urazu. W fazie przewlekłej istnieje swobodna dyfuzja w tym samym rozkładzie [12].

Diagnozowanie ostrych, niedokrwiennych, DWI-negatywnych udarów mózgu
Metaanaliza 1132 artykułów z lat 1992-2016 zamieszczonych w bazie danych PubMed wykazała,
że pacjenci z deficytami neurologicznymi odpowiadającymi niedokrwieniu obszaru krążenia tylnego
mieli pięciokrotnie większe szanse na ujemny skan DWI niż pacjenci z niedokrwieniem krążenia
przedniego. Pacjenci z udarem tylnego krążenia, u których występują ostre zawroty głowy, mogą mieć
większe prawdopodobieństwo negatywnego wyniku badania DWI w ciągu 48 godzin od udaru.
Wykazano, że negatywny wpływ DWI był silnie związany z akwizycją DWI w czasie krótszym niż 3
godziny, od wystąpienia udaru. Wyniki te sugerują, że ostry udar niedokrwienny powinien pozostać
diagnozą kliniczną oraz nie powinno się wykluczać pacjentów z zabiegów trombolizy i trombektomii
na podstawie ujemnego skanu DWI [13].

Obrazowanie naśladujących udar w badaniu DWI schorzeń neurologicznych
Zastosowanie DWI w ocenie podejrzewanego ostrego udaru niedokrwiennego pomaga również
odróżnić udar od innych schorzeń neurologicznych, takich jak guz, rozlane uszkodzenie aksonalne
i ropień, które mogą wykazywać ograniczenie dyfuzji w DWI, to charakterystyka sygnału tych zmian
w konwencjonalnych sekwencjach MR T1-zależnych, T2-zależnych zazwyczaj pozwala na
rozróżnienie między udarem a innymi przyczynami objawów neurologicznych [14].

Zastosowanie badania DWI razem z PWI w szybszej ocenie obszaru niedokrwienia
oraz indywidualizacji leczenia reperfuzyjnego
Ze względu na rosnące uznanie przez lekarzy możliwości uzyskania negatywnego badania DWI
w ostrym udarze niedokrwiennym, opracowano różne podejścia diagnostyczne w celu zwiększenia
czułości MR tej patologii. Podejściem które zdobyło ostatnio największe uznanie było obrazowanie za
pomocą perfuzji MR PWI, które obejmuje techniki oparte na gadolinie i techniki znakowania spinem
tętniczym. Kilka badań jednoczesnego wykonania PWI-DWI sugeruje, że dodatek PWI zwiększa
czułość wykrywania ostrego udaru niedokrwiennego. Drugie podejście do zwiększenia czułości MR
w wykrywaniu ostrego udaru niedokrwiennego polegały na optymalizacji sekwencji DWI poprzez
zwiększenie rozdzielczości przestrzennej [14]. Badanie opublikowane przez magazyn Stroke dnia
01.01.15, wykazało, że wśród pacjentów wybranych poprzez badanie MR leczonych trombolizą,
zmiany potwierdzające udar występowały w badaniu DWI u 92% badanych, a dodanie PWI
zweryfikowało diagnozę udaru niedokrwiennego u 97,5% wszystkich pacjentów. Pacjenci, którzy byli
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negatywni w DWI, często mieli mniejsze, łagodniej przebiegające udary i lepsze 90-dniowe wyniki
rekonwalescencji. DWI negatywne udary występowały częściej gdy obszar choroby obejmował
krążenie tylne oraz patologię małych naczyń [8]. To samo badanie wykazało, że tylko jeden pacjent
bez udaru spośród 569 pacjentów miał wynik DWI wskazujący na tę patologię [14]. DWI i PWI
w ostrym udarze mózgu oferują unikalny wgląd w patofizjologię udaru niedokrwiennego u każdego
pacjenta. Kombinacja tych badań nie jest wykonywana rutynowo przed leczeniem reperfuzyjnym
a oferują one możliwość rozszerzenia możliwości reperfuzji znacznie poza obecne okna czasowe,
nawet do 24 godzin od wystąpienia udaru. Jest to szczególnie porządane u pacjentów, którzy mają
udar po przebudzeniu. DWI i PWI muszą być badane w trwających randomizowanych
kontrolowanych badaniach klinicznych, a kliniczne zastosowanie tych technik obrazowania do
rutynowego wyboru leczenia pacjentów powinno uwzględniać znane ograniczenia. Niemniej jednak
dalsze badania nad DWI i PWI w celu wyboru leczenia pomogą podjąć decyzję w oparciu o zajętą
tkankę i zindywidualizować leczenie reperfuzyjnego ostrego udaru niedokrwiennego [14].

Wnioski
Diagnostyka udarów mózgu w Polsce polega na ocenie funkcji neurologicznych, wykonaniu TK
głowy i jeśli jest możliwość,

zakwalifikowania do trombolizy. Za wykonaniem TK przemawia

krótszy czas trwania badania niż MR oraz dobra dostępność tomografu we wszystkich szpitalach przez
całą dobę. Im szybciej zastosujemy leczenie alteplazą, tym niższe ryzyko powikłań krwotocznych oraz
większa szansa na powrót funkcji neurologicznych. Dlatego ważne jest rozszerzenie diagnostyki
o badanie DWI ponieważ zwiększa to szanse obrazowania udarów wczesnych oraz niewielkich
rozmiarów. Dołączenie do diagnostyki badania PWI zapewnia wykrywalność udarów na poziomie
97,5%. Wadą DWI jest mniejsza dostępność do rezonansu magnetycznego. Metody dyfuzyjne razem
z perfuzyjnymi będą zdobywać coraz większe uznanie i razem z upływem lat staną się badaniem
pierwszego rzutu w diagnostyce udarów.

Słowa kluczowe:
Udar, udar niedokrwienny, tromboliza, diagnostyka obrazowa, dyfuzja rezonansu magnetycznego
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Stroke, ischemic stroke, thrombolisis, diagnostic imaging, diffusion-weighted imaging
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Abstrakt:
Traktografia oparta na obrazowaniu tensora dyfuzji (DTI, diffusion tensor imaging) to metoda
rezonansu magnetycznego, dzięki której możliwe jest uwidocznienie dróg nerwowych w obrębie istoty
białej in vivo. Zasada działania tego badania polega na zobrazowaniu kierunku dyfundujących
cząsteczek

w strukturze

tkanek.

Traktografia

znajduje

wiele

zastosowań

w medycynie,

a w neuroonkologii służy do oceny wpływu guza nowotworowego na przebieg i ciągłość włókien
nerwowych. Dzięki temu ta metoda umożliwia skuteczniejszą diagnostykę oraz doskonalsze
planowanie zabiegów operacyjnych. Precyzyjne ustalenie przebiegu ważnych dróg nerwowych
w centralnym układzie nerwowym zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia podczas interwencji
chirurgicznej. Ponadto, dzięki korelacji stopnia uszkodzenia włókien nerwowych ze złośliwością guza
nowotworowego, traktografia dostarcza informacji na temat typu zmiany. Obrazowanie tensora
dyfuzji może być również wykorzystane do pooperacyjnej oceny skuteczności zabiegu. Dalszy rozwój
tej techniki doprowadzi do odkrycia szeregu nowych zastosowań oraz do podniesienia poziomu
wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Ten artykuł opisuje podstawy badania
traktograficznego oraz jego wykorzystania w neuroonkologii na przykładzie przypadków klinicznych.

Abstract:
Diffusion tensor imaging (DTI)-based tractography is a magnetic resonance technique that offers
its ability to visualize white matter fiber tracts in vivo . The method analyses shape of the diffusion in
three dimensions, known as the diffusion tensor. Tractography finds many applications in medicine,
and in neuro-oncology can accurately assess the impact of tumor on the course and continuity of nerve
fibers. Using this method in surgical patients, brain lesions adjacent to neuronal pathways can be
delineated. Precise determination of the course of important nerve fibres in the central nervous system
reduces the risk of damage during surgical intervention. In addition, due to the correlation of the
damage degree to neural tracts with the malignancy of the tumor, the tractography provides
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information on the tumor typology. Diffusion tensor images are also obtained in order to assess the
effectiveness of surgical procedure. Further development of this technique will broaden the knowledge
of the encountered pathologies and the functional network connectivity of the brain. This article
reviews the basics of the tractographic technique and indicates that method as a beneficial in
neurooncology on the example of clinical cases.

Wprowadzenie
Traktografia jest nieinwazyjną techniką obrazowania centralnego układu nerwowego, która
wykorzystuje metodę rezonansu magnetycznego (MR). Jej istotą jest graficzne przedstawienie
zjawiska dyfuzji w obrębie struktur tkanki nerwowej. Badanie to umożliwia uwidocznienie przebiegu
włókien nerwowych w obrębie istoty białej, co wykorzystywane jest podczas badań klinicznych
i diagnostyki chorób mózgowia. Stwierdzenie przebiegu szlaków neuronalnych przyczynia się również
do podniesienia poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz daje możliwość
oceny jego rozwoju od narodzin do wieku podeszłego [1].
Obrazowanie dróg nerwowych znalazło szczególne zastosowanie w neuroonkologii. Dostarcza
informacji na temat ich związku z guzem nowotworowym. Stworzenie modelu przestrzennego
poszczególnych włókien nerwowych pozwala na określenie stopnia rozwoju i postępu choroby oraz
wybranie metody postępowania [1].
W celu lepszego zrozumienia możliwości wykorzystania badania traktograficznego posłuży opis
wybranych przypadków.

Charakterystyka procesu dyfuzji
Proces

dyfuzji

polega

na

rozprzestrzenianiu

się

cząsteczek

w ośrodku,

wynikającym

z chaotycznego charakteru ich przemieszczania, tzw. „bezładnego ruchu cząsteczek”. Konsekwencją
tego zjawiska jest wyrównanie stężeń substancji. Zdolności dyfundowania cząsteczek pod wpływem
gradientu stężeń określa współczynnik dyfuzji. Jest on wartością proporcjonalną do szybkości
dyfundujących cząsteczek i zależy od temperatury, specyficznej budowy ośrodka oraz lepkości
substancji [1].
Cząsteczki, które ulegają zjawisku dyfuzji, przemieszczają się niezależnie (izotropowo) lub
zależnie (anizotropowo) od określonego kierunku. Charakterystyka ich ruchu wynika z właściwości
ośrodka, w którym się znajdują. Mianem izotropowych określa się ośrodki o homogennej strukturze,
które nie posiadają barier mogących wyznaczać kierunek poruszania się cząsteczek oraz takie,
w których odległości pomiędzy barierami są znaczne. W takim wypadku wszystkie kierunki ruchu
cząsteczek są na równi uprzywilejowane. Odróżnia to ośrodki anizotropowe, w których przywilej ten
dotyczy tylko niektórych kierunków [1].
W organizmie człowieka można wyróżnić wiele ośrodków, tworzących trzy podstawowe
przestrzenie – zewnątrzkomórkową, wewnątrzkomórkową oraz przestrzeń trzecią. Przestrzeń
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zewnątrzkomórkową cechuje względna izotropia i wysoki współczynnik dyfuzji. Przestrzeń
wewnątrzkomórkowa, ze względu na zawartość błon komórkowych i wewnątrzkomórkowych,
charakteryzuje się anizotropią i mniejszym współczynnikiem dyfuzji. W przestrzeni trzeciej
współczynnik dyfuzji jest zmienny i wpływa na niego skład ośrodka, np. obecność treści surowiczej,
śluzowej czy ropnej. [1].
Tkanka nerwowa jest strukturą anizotropową, co jest konsekwencją ograniczeń przestrzennych
w postaci błon komórkowych oraz osłonek mielinowych. Charakter ten jest szczególnie widoczny na
przykładzie aksonu, w którym uprzywilejowanym kierunkiem dyfuzji jest jego oś długa. W kierunku
poprzecznym zjawisko to jest znacznie ograniczone [1].

Obrazowanie dyfuzyjne
Uwzględniając wpływ innych zjawisk, takich jak np. perfuzja, które wpływają na wartości sygnału
uzyskiwane podczas badania, wprowadzono pojęcie „rzeczywistego współczynnika dyfuzji”, czyli
ADC (apparent diffusion coefficent). Istotnych informacji o przebiegu zjawiska dyfuzji daje
obrazowanie dyfuzyjne (DWI, diffusion-weighted imaging). Rezonans magnetyczny, w którym
korzysta się z układu cewek gradientowych, dokonuje pomiaru ruchu cząsteczek wody w wyniku
dyfuzji. Pomiary wykonywane są w jednej z trzech płaszczyzn (x, y, z ). Efektem końcowym jest
uzyskanie trzech serii obrazów, po jednej dla danej płaszczyzny. Możliwość przeprowadzenia obliczeń
po wygenerowaniu obrazów umożliwia uzyskanie map współczynnika dyfuzji, tak zwanych map
ADC. Kontrast istniejący w obrazach tego typu jest proporcjonalny do wielkości dyfuzji. Obszary
o wysokim natężeniu tego zjawiska są przedstawiane jako jasne, natomiast obszary o niskim natężeniu
– jako ciemne [1].
W przedoperacyjnej ocenie nowotworów centralnego układu nerwowego, obrazowanie dyfuzyjne
sprawdza się w określaniu struktury komórkowej nowotworów. Technika obrazowania opiera się na
fakcie, iż natężenie dyfuzji w przestrzeni zewnątrzkomórkowej jest odwrotnie proporcjonalne do
objętości przestrzeni wewnątrzkomórkowej. W związku z tym niskie natężenie sygnału w badaniu,
który reprezentuje ogniska obniżonej dyfuzji, sugeruje wysoką komórkowość nowotworów, takich jak
chłoniaki, rdzeniaki czy prymitywne guzy neuroektodermalne. Dodatkowo, niskie wartości ADC,
które odpowiadają słabemu natężeniu dyfuzji, mogą wskazywać na wyższy stopień złośliwości oraz
stanowić o niższych szansach na pozytywny przebieg choroby takich nowotworów jak glejaki oraz
chłoniaki [1].

Obrazowanie tensora dyfuzji – traktografia
Tkanka nerwowa posiada wysoce zróżnicowany współczynnik dyfuzji, więc w celu jego opisania
nie stosuje się pojedynczej wartości skalarnej, lecz tensor dyfuzji. Tensor jest uogólnionym pojęciem
wektora, umożliwiającym przedstawienie wielkości fizycznej, zależnej od kierunku. Pozwala to na
dokładniejszy opis dyfuzji w ośrodku, w którym jest ona wielokierunkowo zróżnicowana. W celu
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wyliczenia tensora należy dokonać pomiarów dyfuzji minimalnie w sześciu, natomiast optymalnie
w dziewięciu kierunkach [1].
Kluczowym badaniem, umożliwiającym śledzenie przebiegu włókien nerwowych jest obrazowanie
tensora dyfuzji (DTI, diffusion tensor imaging). W tym przypadku wykorzystywane jest zjawisko
anizotropii. Parametry, które dostarcza to badanie to średnia dyfuzyjność (MD, mean diffusivity)
i wskaźnik frakcjonowanej anizotropii (FA, fractional anisotropy). FA przyjmuje wartości w zakresie
od 0 do 1, przy czym wartość równa 0 określa ośrodek idealnie izotropowy, natomiast 1 – ośrodek
idealnie anizotropowy. W przypadku map w skali szarości obszary o wysokiej anizotropii są
przedstawiane jako jasne, natomiast ośrodki izotropowe jako czarne. Na mapach FA kodowanych
kolorem, czerwonym oznacza się włókna biegnące ze strony prawej do strony lewej, a zielonym
włókna ukierunkowane od przodu do tyłu. Kolor niebieski obrazuje włókna, które biegną w kierunku
górno – dolnym [1].
Traktografia należy do sposobów obrazowania rozkładu tensora dyfuzji. W badaniu tym
wykorzystuje się algorytm, dzięki któremu wyznaczany jest tor włókien nerwowych z wybranego
punktu. Metoda ta opiera się na zasadzie utrzymania ciągłości wokseli i doboru kolejnych
w zależności od wyznaczanego kierunku tensora dyfuzji w bieżącym wokselu. Inaczej mówiąc,
począwszy od danego punktu linia podąża w kierunku maksymalnego poziomu dyfuzji, a w momencie
napotkania pierwszego woksela zmienia kierunek do maksymalnej dyfuzji kolejnego woksela. Proces
ten postępuje do końca, czyli punktu w którym poziom anizotropii jest relatywnie niski. Wskazuje to
na zakończenie drogi w obrębie istoty białej [1].
Podsumowując, obrazowanie tensora dyfuzji umożliwia rekonstrukcję przebiegu dróg nerwowych
mózgu zgodnie z największą dyfuzyjnością oraz ich graficzne przedstawienie w projekcji
trójwymiarowej [1].

Zastosowanie badania traktograficznego w neuroonkologii
Obrazy uzyskane przy pomocy traktografii rezonansu magnetycznego umożliwiają mapowanie
przebiegu włókien istoty białej. Mimo tego, iż to badanie jest głównie używane w celu wykrycia
ognisk niedokrwiennych, ma duże znaczenie w przypadku obrazowania nowotworów centralnego
układu nerwowego [2]. Jest to jedyna metoda umożliwiająca określenie przebiegu włókien nerwowych
bezpośrednio sąsiadujących lub obecnych w strukturach guza. Traktografia z użyciem rezonansu
magnetycznego sprawdza się do oceny możliwości interwencji neurochirurgicznych, z założeniem jak
największego oszczędzenia istotnych dróg nerwowych. Określenie przebiegu włókien nerwowych
umożliwia również ich rekonstrukcję [2].

5.1. Ocena przedoperacyjna guzów z użyciem badania traktograficznego
Istotnym wykorzystaniem badania traktograficznego jest określenie stopnia modulacji przebiegu
włókien nerwowych przez masę guza. Głównym celem oceny przebiegu ważnych struktur nerwowych
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przy użyciu traktografii rezonansu magnetycznego jest uniknięcie powikłań pooperacyjnych,
w szczególności deficytów neurologicznych [5]. Przykładem tutaj są nowotwory okolicy konarów
mózgu i wzgórza. Typowo występują one wśród dzieci, w pierwszych dwóch dekadach życia
i histologicznie odpowiadają gwiaździakom włosowatokomórkowym. Są to guzy o niskim stopniu
złośliwości [4].
W trakcie powiększania swojej objętości, gwiaździaki tej okolicy uciskają struktury drogi korowordzeniowej. Najczęściej powodują przesunięcie włókien drogi w kierunku przednio-bocznym. Zwykle
na tym etapie choroby następuje diagnoza, ponieważ wraz ze wzrastającym guzem i uciskiem drogi
korowo-rdzeniowej wykształcają się objawy spastycznego niedowładu połowiczego. Dodatkowo, ze
względu schemat wzrastania tych nowotworów, obserwuje się ich wpływ na ipsilateralne pasmo
wzrokowe, trzeci nerw czaszkowy oraz żyłę podstawną Rosenthala. Obrazowanie tensora dyfuzji
używane jest w celu ustalenia planu operacji tak, aby w jak największym stopniu oszczędzić
wspomniane struktury [4].

5.2. Przydatność traktografii w radioterapii nowotworów centralnego układu
nerwowego
Wartość traktografii w ocenie zmian wewnątrzczaszkowych widoczna jest również, gdy
metodą leczenia nowotworu jest radioterapia. Skuteczność tej metody wykazały przypadki 23 osób ze
zmianami przerzutowymi w bliskiej lokalizacji wewnątrzczaszkowych struktur układu piramidowego.
Chorych zakwalifikowano do leczenia za pomocą noża gamma. Technika ta opiera się na skierowaniu
dużej ilości wiązek promieniowania gamma w kierunku zmiany tak, aby w jej obrębie dawki
z poszczególnych wiązek sumowały się. W tym przypadku badanie traktograficzne posłużyło do
ustalenia wielkości użytej dawki. Włókna układu piramidowego określono jako struktury zagrożone
uszkodzeniem podczas zabiegu [6].
Wykonując badanie, skupiono się na trzech charakterystycznych punktach, względem których
mapowano włókna dróg piramidowych. Pierwszym z nich był obszar w obrębie konarów mózgu,
który był punktem wyjściowym. Drugi znajdował się w odnodze tylnej torebki wewnętrznej,
natomiast trzeci w zakresie pierwszorzędnej kory ruchowej [6]. Pierwotnie ustalony plan leczenia, po
uwzględnieniu badania traktografii dróg piramidowych, został zmieniony Średnia wartość
maksymalnej dawki pochłoniętej przez struktury dróg piramidowych, którą zakładały plany leczenia
bez uwzględnienia badania traktograficznego oraz z uwzględnieniem tego badania wynosiły
odpowiednio 11,9 Gy oraz 10,5 Gy. Oznacza to redukcję pochłoniętego promieniowania w wartości
wynoszącej 11,4% [6].

5.3. Zastosowanie badania traktograficznego do oceny złośliwości zmiany nowotworowej
Stopień uszkodzenia okolicznych tkanek przez zmiany nowotworowe centralnego układu
nerwowego zależy od ich typu histologicznego. Bazując na tej zasadzie, wykonując badanie
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traktograficzne, możliwa jest ocena złośliwości guza wywierającego wpływ na struktury dróg
nerwowych. Analiza przypadków osób z nowotworami mózgu umożliwiła ustalenie korelacji
pomiędzy stopniem zniszczenia włókien istoty białej a typem nowotworu [8].
Grupę badawczą stanowiło 16 chorych, u których zmianę nowotworową potwierdziło badanie
histopatologiczne. 5 przypadków stanowiły oponiaki (M1-M5, meningioma), 7 glejaki o niskim
stopniu złośliwości (LGG1-LGG7, low grade glioma), natomiast u 4 pacjentów zdiagnozowano
glejaki o wysokim stopniu złośliwości (HGG1-HGG4, high grade glioma). Badanie rezonansu
magnetycznego zostało przeprowadzone w celu ustalenia dokładnych konturów guza, przy czym ich
zakres ograniczał się do jednej półkuli. Po określeniu położenia nowotworu, ustalono w przeciwnej,
zdrowej półkuli obszar odpowiadający zasięgowi zmiany [8].
Posłużył on jako punkt początkowy dla analizy traktograficznej, w którym obliczono kierunek
przebiegu włókien nerwowych z każdego woksela. Na tej podstawie określono jeden lub dwa cele –
miejsca, w których obrazowane włókna kończyły się. Następnie znaleziono ich odpowiedniki
w półkulach, w których lokalizowała się zmiana nowotworowa. Analogicznie do wcześniejszego
postępowania, określono przebieg dróg nerwowych pomiędzy celami, gdy występowały w liczbie
dwóch. Natomiast w sytuacji, gdy udało się wyznaczyć jeden cel, zobrazowano przebieg włókien
między nim a ogniskiem zmiany nowotworowej [8].
U pacjentów M1 oraz M2, włókna nerwowe po stronie guza nowotworowego wykazywały
strukturę bardziej rozgałęzioną niż po stronie zdrowej. W pozostałych trzech przypadkach traktografia
wskazała na przemieszczenie włókien dróg nerwowych w konsekwencji efektu masy zmiany
nowotworowej. We wszystkich przypadkach oponiaków zaobserwowano niewielkie obniżenie
szacowanej ilości włókien nerwowych w półkuli objętej procesem nowotworowym. Utrata włókien
w porównaniu ze stroną zdrową wynosiła od 10 do 32%. Średnia wartość wyniosła 17,75%,
z odchyleniem standardowym równym 9,16%. Wskazywało to na fakt, iż włókna nerwowe zostały
w większości zachowane, lecz wpływ zmiany nowotworowej spowodował ich przemieszczenie [8].
W przypadku glejaków o niskim stopniu złośliwości, u pacjenta LGG1 zaobserwowano
przemieszczenie górnej części włókien zakrętu obręczy w stronę grzbietową w półkuli z obecną
zmianą nowotworową. Ponadto, ich dolna część nie została zobrazowana, prawdopodobnie jako
konsekwencja niszczącego działania guza. U chorego LGG5 badanie wykazało uszkodzenie oraz
dyslokację pęczka czołowo-potylicznego. Pacjent LGG3 nie posiadał korespondujących włókien
dolnej części pęczka łukowatego po stronie zajętej procesem nowotworowym. W pozostałych
przypadkach (LGG2, LGG4, LGG6 oraz LGG7) traktografia nie ujawniła zmian lokalizacji dróg
nerwowych, lecz istotne obniżenie ilości tworzących ich włókien. Sumaryczna liczba włókien chorej
półkuli była w znacznym stopniu obniżona w porównaniu ze stroną zdrową (25-90%). Średnia wartość
wyniosła 61,9%, natomiast odchylenie standardowe 28,05% [8].
We wszystkich czterech przypadkach glejaków o wysokim stopniu złośliwości (HGG1-HGG4)
traktografia uwidoczniła zmiany w strukturze istoty białej. Ilość włókien nerwowych w półkuli objętej
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procesem nowotworowym została w bardzo dużej mierze obniżona, w zakresie od 90% do 96%, ze
średnią wartością 93,53%. Odchylenie standardowe wyniosło 2,78% [8].

Wnioski
Obrazowanie tensora dyfuzji odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce nowotworów centralnego
układu nerwowego. Traktografia jest jedyną metodą, za pomocą której można uzyskać przestrzenne
obrazy dróg nerwowych in vivo [8]. Pozwala to na lepsze zrozumienie struktury sieci neuronalnej
mózgu [7]. Dzięki temu łatwiejsze jest stworzenie właściwego planu operacji neurochirurgicznej
i zaoszczędzenie kluczowych włókien nerwowych [8]. Badanie traktograficzne może służyć również
do pooperacyjnej oceny guzów nowotworowych w celu określenia skuteczności zabiegu [8]. Metoda
obrazowania dyfuzji w rezonansie magnetycznym mogłaby również sprawdzić się w innych tkankach
zawierających włókna, takich jak serce, gdzie dostarczałaby danych na temat rozwoju tego narządu
lub patologii w jego obrębie [1]. Wiele zastosowań tej metody nie zostało jeszcze poznanych, a jej
rozpowszechnienie umożliwi zobrazowanie połączeń szlaków nerwowych w całym organizmie [1].
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Abstrakt
Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek barwnikowych- melanocytów.
Stanowi on tylko 1-3% wszystkich nowych przypadków nowotworów skóry, jednak współczynnik
umieralności wzrasta znacznie szybciej niż w przypadku pozostałych nowotworów złośliwych.
Dlatego czerniak wciąż stanowi problem diagnostyczny i terapeutyczny. Celem pracy jest analiza
najnowszych badań i doniesień na temat skuteczności nowej kombinacji leków w leczeniu czerniaka
z mutacją BRAF. W tym celu dokonano przeglądu literatury naukowej, która pojawiła się w ciągu
ostatnich lat w bazie PubMed. Z publikowanych danych zarówno naukowych, jak i informacyjnych
wynika, że pacjenci otrzymujący inhibitor BRAF drugiej generacji o nazwie enkorafenib oraz inhibitor
MEK o nazwie binimetynib w terapii skojarzonej mieli lepsze wyniki leczenia niż grupa kontrolna,
w której chorym podawano tylko i wyłącznie enkorafenib lub inhibitor BRAF pierwszej generacji
o nazwie wemurafenib. Warto zaznaczyć, że połączenie dwóch nowych leków było dobrze tolerowane
przez pacjentów. Działania niepożądane wystąpiły u mniejszego odsetka chorych stosujących te dwa
leki, niż w grupie stosującej wyłącznie inhibitor BRAF. Gorączka czy fotowrażliwość skóry wystąpiły
rzadziej, w porównaniu ze starszymi kombinacjami leków. Dzięki nowej kombinacji leków może
wzrosnąć skuteczność leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem z mutacją BRAF. Pacjenci
którzy nie tolerują starszych kombinacji leków, mają obecnie nową możliwość leczenia.)

Abstract
Melanoma is a malignant tumor originating from melanocytic pigment cells. It accounts for only 13% of all new cases of skin cancers, but the mortality rate increases much faster than in the case of
other malignant tumors. Therefore, melanoma still remains a diagnostic and therapeutic problem. The
aim of this study is to analyze the latest research and reports on the effectiveness of the new drug
combination in the treatment of BRAF-containing melanoma. For this purpose, a review of the
scientific literature has been made, which has appeared in the PubMed database in recent years. The
published scientific as well as informational data show that patients receiving a second generation
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BRAF inhibitor called encorafenib and a MEK inhibitor called binimetinib in combination therapy had
substantially better treatment outcomes than the control group in which patients were given only
encorafenib or a first generation BRAF inhibitor called vemurafenib. It is worth noting that the
combination of two new drugs was well tolerated by patients. Side effects occurred in a smaller
percentage of patients using these two drugs than in the group using only BRAF inhibitor. Fever or
photosensitivity of the skin occurred less frequently in comparison to older drug combinations. Thanks
to the new combination of drugs the effectiveness of treatment of patients with advanced melanoma
with BRAF mutation may increase. It appears that patients who do not tolerate older drugs
combinations now may have a new treatment option.

Wprowadzenie
Czerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z melanocytów. I chociaż stanowi tylko 4% wśród
wszystkich nowotworów złośliwych skóry, szacuje się, że powoduje aż 80% zgonów z powodu
złośliwych nowotworów dermatologicznych [1]. Naród polski znajduje się w grupie o zwiększonym
ryzyku zachorowalności szczególnie poprzez posiadanie fenotypu 1 i 2. Podczas wieloletnich badań
nad procesami przekształcania się komórek barwnikowych w inwazyjne komórki nowotworowe udało
się odkryć liczne mechanizmy kryjące się za niepohamowanym i niekontrolowanym szerzeniem się
i wzrostem komórek czerniaka. Wśród metod leczenia pojawiło się wiele nowych możliwości, które
w rewolucyjny sposób zmieniły oblicze współczesnej onkoterapii. Mamy do dyspozycji zarówno
immunoterapię, jak i terapię celowaną u chorych na czerniaka będących nawet w 4. stadium
zaawansowania, gdzie dotychczas stosowane metody terapeutyczne takie jak chirurgia, chemioterapia
i radioterapia charakteryzowały się ograniczoną skutecznością. Od tego czasu zmieniła się znacząco
perspektywa czasu przeżycia wolnego od wznowy oraz ogólnej przeżywalności w tym typie
nowotworu. Istotny w onkologii klinicznej wskaźnik 5 letnich przeżyć obecnie wynosi dla czerniaka
we wczesnej postaci od 60 % do 90% a 5 % do 10% w stadium ogólnego rozsiania [2].

Podłoże molekularne czerniaka
2.1. Mutacja BRAF
Fundamentalne procesy komórkowe, do których zaliczamy proliferację, różnicowanie, migrację
i przeżycie są kontrolowane m.in przez szlak RAS/RAF/MEK/ERK zwany szlakiem sygnałowym
kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK - mitogen-activated protein kinases) [3]. Białka RAS mają
aktywność małych białek G, a enzymy RAF, MEK oraz ERK charakteryzują się właściwościami kinaz
serynowo-treoninowych lub tyrozynowych. Cząsteczki sygnałowe łącząc się z receptorami na błonie
komórkowej dimeryzują białko RAS, znajdujące się na wewnętrznej stronie błony komórkowej.
Następuje rekrutacja białka RAF, którego aktywna izoforma BRAF fosforyluje białka MEK 1 i 2,
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które następnie aktywują białka ERK 1 i 2. Finalnie sygnał zostaje przekazany do jądra komórkowego
powodując wzrost czy proliferację komórki [4].
Powyższy mechanizm działa w sposób ściśle kontrolowany, jednak proces ten może ulec
zaburzeniu w przypadku wystąpienia mutacji na którymkolwiek etapie szlaku. U ponad 50%
pacjentów zdiagnozowanych na czerniaka stwierdza się mutację BRAF [5]. W takim przypadku
powstaje nieprawidłowe białko, które przekazuje komórce sygnały w sposób niepohamowany i nie
podlegający jakiejkolwiek kontroli. Uszkodzona w ten sposób komórka nabiera cech złośliwości
i namnaża się w chaotyczny sposób.

Terapia celowana w czerniaku z mutacją BRAF
Coraz częściej mówi się, że przyszłością leczenia onkologicznego jest terapia celowana. Polega
ona na zastosowaniu leków, których działanie jest skierowane bezpośrednio w komórkę nowotworową
o określonej zmianie genetycznej. W teorii następuje hamowanie wadliwych szlaków metabolicznych,
które są podłożem złośliwego rozrostu zmutowanych komórek. Nowoczesna wiedza na temat
czerniaka i jego biologicznego profilu pozwala dopasować odpowiednie leczenie do pacjenta
w zgodzie ze współczesną ideą leczenia spersonalizowanego.

3.1. Ewolucja inhibitorów BRAF
Obecność mutacji BRAF w co drugim przypadku zdaje się uzasadniać poszukiwania nowych
terapii blokujących ten nieprawidłowy proces, który wzmaga nadmierną proliferację komórek.
Początkowo działanie w zakresie blokowania zmutowanych białek RAF próbowano uzyskać za
pomocą wielokinazowego inhibitora sorafenibu, nie udało się jednak uzyskać zadowalających efektów
[6, 7]. Rozczarowanie wynikami sorafenibu nie zatrzymało dalszych badań nad tym szlakiem
komórkowym u chorych na czerniaki. W 2011 roku zaprezentowano wyniki badania nad nowym
inhibitorem - wemurafenibem. Grupę 675 pacjentów podzielono randomowo na dwie grupy, gdzie
w jednej podawano chorym dakarbazynę w dawce 1000 mg/m2 powierzchni ciała (cykle co 3
tygodnie), w drugiej zaś wemurafenib w dawce 960 mg 2 razy dziennie. Wyniki były bardzo
obiecujące. W grupie przyjmujących inhibitor BRAF u 48% przypadków stwierdzono obiektywną
odpowiedź na leczenie, a w grupie chorych leczonych dakarbazyną było zaledwie 5 % częściowych
odpowiedzi [8].
Następnie wśród nowości pojawił się enkorafenib. którego aktywność farmakologiczna była
przedłużona, a działanie było silniejsze w porównaniu z wemurafenibem [9, 10].

3.2. Inhibitory MEK
Białko MEK jest elementem szlaku sygnałowego kinaz aktywowanych mitogenami, które
w przypadku oporności komórek na inhibitory BRAF może ulec nadekspresji i przekazywać sygnały
do proliferacji komórek, pomimo leczenia hamującego ten proces. Obecnie trwają badania nad
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inhibitorami MEK i chociaż wyniki nie są spektakularne to istnieje potencjalne wykorzystanie tej
klasy leków w terapii rozsianego czerniaka. Między innymi blokery enzymu MEK mają zdolności do
zwiększania wrażliwości komórek na chemioterapeutyki [17, 18]. Co istotne, w badaniach in vivo na
komórkach w których stwierdzono mutację BRAF potwierdzono ich aktywność, czego nie uzyskano
w komórkach bez tej mutacji [19]. Powyższe doniesienia rzucają pozytywne światło na możliwość
wykorzystania inhibitorów BRAF w leczeniu zaawansowanego czerniaka.

Enkorafenib
4.1. Charakterystyka leku
Jest to ATP-kompetytywny inhibitor kinazy serynowo-treoninowej BRAF, który hamując działanie
tego zmutowanego białka działa antyproliferacyjnie [11]. Strukturę chemiczną substancji
przedstawiono na Rysunku 1.

Rysunek 1. Struktura chemiczna enkorafenibu

Enkorafenib działa poprzez blokadę miejsca wiązania ATP, uniemożliwiając fosforylację białka
MEK i tym samym białka ERK - nie dochodzi do przekazania sygnału do jądra komórkowego [12].
Udowodniono, że w porównaniu ze znanymi dotychczas inhibitorami BRAF (wemurafenib,
babrafenib) enkorafenib ma silniejsze działanie i przedłużoną aktywność farmakologiczną.
Dodatkowo ma wysoką biodostępność (około 85%). Jednakże metabolizowany jest głównie
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w wątrobie przy użyciu cytochromu P-450 i jest jego induktorem. Dlatego należy zwracać uwagę na
ewentualne interakcje z innymi lekami [13].

4.2. Mechanizmy oporności na inhibitory BRAF
Użycie inhibitorów BRAF w terapii charakteryzuje się wysokim odsetkiem obiektywnych
odpowiedzi, jednak czas trwania tej odpowiedzi jest stosunkowo krótki. Jednak doniesiono
o pojawieniu się różnych mechanizmów oporności wykształconej pierwotnie i wtórnie do
zastosowania inhibitorów BRAF. Podczas badań nad komórkami pobranymi od chorych opornych na
leczenie wyklarowało się kilka teorii tłumaczących to zjawisko:
a ) w opornych komórkach zwiększa się ekspresja receptora dla płytkowopochodnego czynnika
wzrostu (PDGFR), który stanowi alternatywny szlak dla przekazywania sygnału do jądra
komórkowego.
b) nabyta mutacja RAS, która skutkuje powstaniem dimerów białka RAF. Gdy podczas terapii
blokujemy jeden dimer następuje nadaktywacja drugiego i pobudzenie szlaku pomimo zastosowania
inhibitora [14, 15].
c) nadekspresja MAP3K8 (kinaza białkowa aktywowana mitogenami). Powoduje ona pobudzenie
następnego ogniwa szlaku MEK-ERK niezależnie od białka RAF [16].
Powyższe odkrycia zachęcają do szukania takich kombinacji lekowych, które ominą mechanizmy
oporności. jednym z pomysłów na strategię leczenia może być łączenie inhibitorów BRAF
z inhibitorami MEK.

Binimetynib
5.1. Charakterystyka leku
Jest to odwracalny, selektywny, niekompetycyjny inhibitor obu izoform białka MEK (MEK-1
i MEK-2). Blokując białko MEK, uniemożliwia przekazywanie sygnału do proliferacji komórki.
Strukturę chemiczną substancji przedstawiono na Rysunku 2.
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Rysunek 2.Struktura chemiczna binimetynibu

Binimetynib jest lekiem doustnym, który w 97% wiąże się z białkami osocza. Nie udowodniono
wpływu jedzenia na wchłanialność substancji i co najważniejsze sama w sobie nie powoduje istotnych
klinicznie interakcji lekowych ponieważ, nie ma wpływu na aktywność cytochromu P-450 [20].

Terapia skojarzona - inhibitory BRAF oraz inhibitory MEK
W leczeniu zaawansowanego czerniaka obiecującym wydaje się być zablokowanie, podczas jednej
terapii, kilku ogniw wadliwego szlaku MAPK na raz. Stąd też pomysł na zbadanie efektywności
terapii łączonej najnowszego inhibitora BRAF enkorafenibu oraz inhibitora MEK binimetynibu.

6.1. Badanie Columbus
W celu zwiększenia skuteczności leczenie oraz przeciwdziałaniu mechanizmom oporności na
monoterapię inhibitorów BRAF naukowcy zdecydowali się na połączenie enkorafenibu oraz
binimetynibu. Najbardziej znanym i wiarygodnym badaniem jest badanie COLUMBUS, które
dodatkowo porównuje przewagę inhibitora BRAF nowej generacji - w tym przypadku enkorafenibu
nad starszym wemurafenibem. Badanie przeprowadzono na grupie chorych cierpiących na miejscowo
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zaawansowanego, nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka będącego w stadium IIIB, IIIC lub
IV. Każdy przypadek cechował się obecnością mutacji BRAF (V600E lub V600K). Pacjentów
podzielono na trzy grupy, gdzie w pierwszej podawano leczenie enkoraafenibem 450 mg 1 x dziennie
w skojarzeniu z binimetynibem 45 mg 2 x dziennie; w drugiej enkorafenib 300 mg 1 x dziennie;
a w trzeciej wemurafenib 960 mg 2 x dziennie. Za główne kryterium skuteczności obrano PFS czyli
czas wolny od progresji choroby. Okres trwania obserwacji wynosił 16,6 miesiąca.
Po tym czasie PFS dla leczenia skojarzonego enkorafenibu z binimetynibem wynosił 14,9
miesiąca, w porównaniu do 7,3 miesiąca dla wemirafenibu. Monoterapia enkorafenibem dała średnio
9,2 miesiąca czasu wolnego od choroby. Podsumowanie wyników terapii przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki terapii w ramach badania COLUMBUS [21].

Mediana PFS
(miesiące)
ORR (%)
CR (%)
PR (%)
Mediana DOR
(miesiące)

Combo 450mg
(n=192)
14,9

Encorafenib 300mg
(n=280)
9,2

Wemurafenib 1920 mg
(n=191)
7,3

63
8
55
16,6

50
5
45
12,9

40
6
35
12,3

PFS (progression-free survival) - czas wolny od progresji choroby; ORR(overall response rate)- ogólny odsetek odpowiedzi;
CR (complete response) - całkowita odpowiedź; PR (partial response) - odpowiedź częściowa; DOR (duration of response) długość czasu trwania odpowiedzi

6.2. Działania niepożądane
Badanie COLUMBUS wykazało, że leczenie skojarzone ma względnie dobrą tolerancję. Objawy
które pojawiały się u pacjentów nie były tak skrajne jak zdarza się to w przypadku chemioterapii.
Najczęściej manifestowały się objawy uboczne ze strony przewodu pokarmowego, m.in biegunki,
wymioty, bóle brzucha. Zdarzenia niepożądane manifestujące się na skórze to świąd, hiperkeratoza,
wysypka, zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej, suchość skóry, oparzenia słoneczne,
brodawki skórne. Dodatkowo w niewielkim stopniu występowały: łysienie, nadwrażliwość na światło,
bole mięśni i stawów, zmniejszenie apetytu i zwiększenie masy ciała. W Tabeli 2 przedstawiono te
dane szczegółowo [22-23].
Tabela 2. Działania niepożądane terapii skojarzonej wg badania COLUMBUS

Combo 450 mg
Mediana czasu trwania ekspozycji na wyleczenie (tygodnie)
Rodzaj AR (%)
Biegunka
Układ pokarmowy
Nudności
Wymioty
Skóra
Hyperkeratoza skóry

51
Wszystkie stopnie
36
41
30
14
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Inne

Suchość skóry
Wysypka
Keratoderma dłoniowo-podeszwowa
Zespół erytrodezji dłoniowopodeszwowej
Bóle stawów
Zmęczenie
Bóle mięśni
Gorączka
Łysienie

14
23
9
7
26
29
14
18
14

Podsumowanie
Leczenie skojarzone za pomocą inhibitorów BRAF i MEK powoli staje się opcją terapeutyczną dla
pacjentów

z zaawansowanym

BRAF(+)

czerniakiem

(z dużą

masą

guza

z rozsiewem

wielonarządowym). W czerwcu 2018 roku w Stanach Zjednoczonych leczenie skojarzone
enkorafenibem i binimetynibem zostało zarejestrowana przed Agencję Żywności i Leków (FDA, Food
and Drug Administration). Z badań wynika, że działając hamująco na dwa elementy nieprawidłowo
działającego szlaku MAPK (białko BRAF oraz MEK) osiągnięto większy ogólny odsetek odpowiedzi,
niż w przypadku monoterapii inhibitorem BRAF. Dodatkowo czas wolny od progresji choroby był
o połowę dłuższy, dla leczenia skojarzonego enkorafenibem plus binimetynibem, w porównaniu do
leczenia samym wemurafenibem. Istotnym jest też iż leczenie ma względnie dobrą tolerancję i niski
odsetek działań niepożądanych, które nie przyczyniają się znacząco do przerwania terapii przez
pacjentów.
Potencjał tej terapii powinien być rozwijany w przyszłości. Szczególnie istotne aby kuracja ta
trafiła do wachlarza opcji terapeutycznych dla pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, dla
których brakuje możliwości na dalszą walkę o powrót do zdrowia. Ważne jest przeprowadzenie
dalszych badań nad leczeniem inhibitorami BRAF i MEK, czy to w skojarzeniu z immunoterapią czy
chemioterapią, bądź opracowanie właściwej sekwencji leczenia oraz ustalenia nowych kryteriów
ewaluacji odpowiedzi poterapeutycznej, która przyniesie najdłuższy czas przeżycia dla pacjentów,
którym kończą się już możliwości terapeutyczne.

Słowa kluczowe:
czerniak, dermatologia, onkologia, terapia, diagnostyka

Keywords:
melanoma, dermatology, oncology, therapy, diagnosis
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Stentowanie wewnątrznaczyniowe jako terapia zespołu żyły
głównej górnej na tle nowotworowym – przegląd literatury
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Abstrakt
Zespół żyły głównej górnej (superior vena cava syndrome, SVCS) jest stanem naglącym
w medycynie. Stanowi ogół objawów klinicznych wynikających ze zwężenia lub ucisku tego naczynia
i utrudnionym odpływem krwi do prawego przedsionka serca. Objawy mogą narastać z różną
szybkością zależnie od etiologii i w konsekwencji doprowadzić do śmierci pacjenta. Obecne standardy
zalecają zachowawcze leczenie objawowe i przyczynowe, jednak coraz częściej podkreśla się
znaczenie zastosowania stentu wewnątrznaczyniowego.
Metoda ta nie przyjęła się jeszcze jako uzupełnienie standardowego leczenia, ale doniesienia
wyglądają obiecująco. Stentowanie cechuje się wysokim wskaźnikiem skuteczności i bezpieczeństwa.
W tej chwili metoda jest zarezerwowana wyłącznie dla pacjentów w ciężkim stanie i po nieudanym
leczeniu zachowawczym, ale być może należałoby ją rozważyć jako metodę pierwszego wyboru
w terapii nowotworowego zespołu żyły głównej górnej. Dalsze badania powinny koncentrować się na
wyborze odpowiedniego rodzaju stentu, strategii i techniki proceduralnej oraz roli antykoagulacji.

Abstract
Superior vena cava syndrome (SVCS) is a medical emergency which concerns clinical
manifestation arising from compression of the vessel and difficult blood flow to the right atrium.
Depending of etiology, symptoms may arise with various rapidity and lead to death. Present treatment
managements recommend conservative treatment of symptoms and underlying malignancy, but
endovascular stenting becomes more common.
This is not the method of standard treatment yet, but reports seem to be promising. Endovascular
stenting is safe and effective for relieving malignant SVC obstruction. According to the managements,
an invasive treatment is reserved only for patients that are in a critical state. It should probably be
considered as a complement of first–choice treatment of malignant superior vena cava obstruction.
The further research should be concentrated on the selection of an appropriate kind of stent, strategy
and procedural technique, as well as the on the role of the anticoagulation.
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Wprowadzenie
W swojej

ponad

30–letniej

historii

stenty

wewnątrznaczyniowe

stały

się

jednym

z najważniejszych elementów dzisiejszej angioplastyki i sukcesywnie są udoskonalane do form
rozszerzanych balonami czy uwalniającymi farmaceutyki [1, 2]. Obecnie najczęściej stosuje się je
w plastyce tętnic wieńcowych, ale cieszą się też powodzeniem w chirurgii tętnic obwodowych. Dzięki
temu sukcesowi zaczęto wprowadzać je również w naczyniach żylnych – w roku 1986 Charnsangavej
jako pierwszy opisał terapię zespołu żyły głównej górnej przez zastosowanie wewnątrznaczyniowego
stentu [3].
Zespół żyły głównej górnej (superior vena cava syndrome, SVCS) stanowi ogół objawów
klinicznych wynikających ze zwężenia lub ucisku tego naczynia i utrudnionym odpływem krwi
do prawego przedsionka serca. W 70–90% przypadków jest on wynikiem narastania i naciekania
nowotworu złośliwego lub przerzutu z innych lokalizacji [1, 4, 5]. Spośród wszystkich prym wiedzie
rak drobnokomórkowy płuca (ponad 80% przypadków SVCS) i chłoniaki nie–Hodgkinowskie, ale
może to być dowolny guz rozwijający się w klatce piersiowej. Przyczyny łagodne dotyczą przede
wszystkim zakrzepicy pochodzącej od cewnika i zwraca się uwagę, że stają się coraz częstszym
powodem zespołu żyły głównej górnej, który obecnie jest jednym z głównych obszarów zastosowania
stentów w układzie żylnym [1, 6, 7].
Historia choroby sięga 1757 roku, kiedy szkocki lekarz położnik William Hunter jako pierwszy
rozpoznał i opisał SVCS u pacjenta z kiłowym zapaleniem aorty. Jeszcze do lat 50. XX wieku, nim
wynaleziono skuteczną antybiotykoterapię, kiła i gruźlica stanowiły najczęstszą przyczynę zespołu
[8].
Objawy wynikają ze stopniowej kompresji żyły głównej górnej przez narastającą masę, co
prowadzi do obrzęku górnych części ciała i rozwoju krążenia obocznego – przy jego dostatecznej
wydolności pacjenci przez długi czas mogą pozostać asymptomatyczni. Z drugiej strony, zwłaszcza
w przypadku etiologii zakrzepowo–zatorowych, progresja objawów może przebiegać znacznie
szybciej [4, 7]. Śmierć spowodowana całkowitym zamknięciem żyły głównej górnej należy do
rzadkości i występuje w 3/1000 przypadków [9].

W tabeli 1 zostały zestawione najczęściej

obserwowane z nich [4, 5].
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Tabela 1. Objawy zespołu żyły głównej górnej [4,5]

Objawy
neurologiczne

Drogi oddechowe,
jama ustna

Twarz

Bóle głowy

Kaszel

Powiększenie
języka

Nieostre widzenie

Duszność

Rumień twarzy,
obrzęk

Tarcza zastoinowa

Obrzęk śluzówki
jamy nosowej

Obrzęk powiek,
spojówek

Stridor, obrzęk
krtani

Dysfagia

Zaburzenia
świadomości

Tkanka podskórna
tułowia
Poszerzenie
naczyń klatki
piersiowej

Rumień szyi,
poszerzenie żył
szyjnych

Chociaż objawy prezentują się charakterystycznie, diagnoza SVCS opiera się na badaniach
radiologicznych. Zastosowanie tomografii komputerowej z kontrastem jest zazwyczaj wystarczające
dla rozpoznania, a ponadto pozwala uwidocznić ewentualna skrzeplinę [4, 7, 10]. Obrazowanie
metodą rezonansu magnetycznego stanowi alternatywę w przypadkach, gdy środek kontrastowy jest
przeciwwskazany i jest wysoce miarodajne. Wenogram pozostaje zarezerwowany dla pacjentów,
u których rozważa się stentowanie wewnątrznaczyniowe [10]. Rozpoznanie histopatologiczne tkanki
infiltrującej żyłę jest konieczne dla potwierdzenia złośliwej etiologii [11].

Metoda i cel
Przeglądowi poddano publikacje znajdujące się w bazie PubMed, wyszukane za pomocą słów
kluczowych „stenting in superior vena cava syndrome”, „malignant superior vena cava syndrome
treatment” lub „endovascular treatment of superior vena cava syndrome”. W analizie wybrano prace
podsumowujące efekty leczenia, w których zabieg dotyczył pacjentów z nowotworową przyczyną
zespołu żyły głównej górnej, z czego najstarsze pochodzą z roku 2009. Pominięto opisy przypadków
i wykluczono badania dotyczące nienowotworowych etiologii SVCS.
Celem pracy była ocena skuteczności leczenia za pomocą stentu wewnątrznaczyniowego.
W kryteriach wzięto pod uwagę bezpieczeństwo, skuteczność zabiegu, wczesne i późne powikłania
oraz czas przeżycia pacjentów.
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Wytyczne i wskazania
Standardowym postępowaniem w przypadku nowotworowego zespołu żyły głównej górnej jest
wdrożenie leczenia objawowego i przyczynowego – radio– lub chemioterapię. Pilne napromienianie
śródpiersia w większości jest postępowaniem z wyboru i u ≥70% chorych prowadzi do poprawy
w ciągu dwóch tygodni [10]. Niestety, leczenie kortykosteroidami, diuretykami

i lekami

przeciwzakrzepowymi, nie zapewnia szybkiego ustąpienia objawów, podobnie jak terapia celowana na
nowotwór. Choć ta niewątpliwie ma ogromne znaczenie i przyczynia się do ograniczenia efektu masy,
to proces może trwać tygodnie lub miesiące i ma wyższy odsetek nawrotów [1]. W literaturze opisano
również interwencję chirurgiczną z rekonstrukcją żyły głównej górnej, jednak technika ta nie jest
stosowana w rutynowych badaniach klinicznych [12].
Stentowanie jest zazwyczaj dedykowane dla następujących sytuacji:
•

pacjenci z ciężkimi, ostrymi objawami, do których należy niewydolność oddechowa z obrzęku
krtani lub niedrożność dróg oddechowych

i zmieniony stan

psychiczny

wynikły

z podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego,
•

niepowodzenie leczenia zachowawczego i utrzymujące się objawy,

•

pacjenci, u których chemioterapia i radioterapia są przeciwwskazane,

•

objawowy SVCS o innym podłożu niż nowotwór [4, 10].

Nie istnieją bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu. Do względnych zaś należą:
•

nowotwory dobrze rokujące, z wysoką szansą na szybkie wyleczenie lub remisję,

•

pacjenci, którzy nie mogą leżeć płasko lub na wpół na plecach,

•

pacjenci z posocznicą układową,

•

niekontrolowana koagulopatia [10].

Zwolennicy stentowania żylnego jako terapii pierwszego rzutu wskazują na natychmiastowe
ustąpienie objawów, zwykle w ciągu 24 do 72 godzin. Podkreśla się jego bezpieczeństwo przez
wysoki odsetek pomyślnie przeprowadzonych zabiegów, niski odsetek powikłań i że nie stanowi ono
przeciwwskazania do włączenia kolejnych metod terapeutycznych, takich jak chemioterapia
i radioterapia. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania go bez potrzeby wcześniejszego
rozpoznania typu histologicznego guza. Pomimo możliwości nawrotu zwężenia naczynia, nic nie stoi
na przeszkodzie powtórnego założenia stentu [7, 11, 13–15].
Terapia przeciwzakrzepowa obowiązuje na czas zabiegu i stała się standardem opieki
okołooperacyjnej. Dlatego podczas angioplastyki podaje się od 3000 do 5000 jednostek heparyny.
Zaleca się też krótkotrwałe stosowanie antykoagulantu do 3–4 dni po zabiegu [1, 4].
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Nie

ma

natomiast

jednoznacznego

stanowiska

w kwestii

długoterminowego

leczenia

przeciwzakrzepowego po interwencji wewnątrznaczyniowej dla zespołu żyły głównej górnej, zaś
doniesienia są nieliczne. Niektórzy autorzy zalecają stosowanie leków przeciwzakrzepowych po
zabiegu – krąży przekonanie do stosowania terapii przeciwpłytkowej za pomocą samej aspiryny
i klopidogrelu [1, 10]. Fagedet i jego współpracownicy natomiast zauważyli tendencję do
zwiększonego krwawienia w terapii heparyną, warfaryną i aspiryną, a także obniżenie wskaźników
reokluzji, co podważa użyteczność tych metod [13]. Decyzja o sposobie leczenia powinna zatem
zostać podjęta indywidualnie w każdym przypadku w oparciu o historię pacjenta i ryzyko wystąpienia
powikłań [4, 10, 13].

Skuteczność interwencji wewnątrznaczyniowej i efekty kliniczne
Stentowanie ŻGG stanowi skuteczną i bezpieczną metodę terapeutyczną SVCS. Charakteryzuje ją
wysoki wskaźnik powodzeń technicznych rzędu 85–100%. Ustąpienie objawów zgłasza blisko 90%
pacjentów już w ciągu 24 godzin od zabiegu, a kolejne 5% w ciągu 5 dni [5, 13, 15, 17, 18].
Przegląd z 2016r. podaje, że odsetek nawrotów SVCS po leczeniu chemio– lub radioterapią
w odniesieniu do raka płuca oscyluje w granicach 17–19% i zależy od typu histologicznego.
Natomiast wskaźniki nawrotów po umieszczeniu stentu wahają się od 11 do 12%. Co więcej, po
niepomyślnym zabiegu możliwa jest powtórna rekanalizacja, co daje długoterminowy wskaźnik
powodzenia stentowania powyżej 90% [5].
W badaniu z 2015r. efekty stentowania wybranego jako pierwotną terapię SVCS porównano
z grupą, w której interwencję wdrożono jako drugi wybór po nieudanym leczeniu zachowawczym. Nie
stwierdzono wówczas istotnych statystycznie różnic w liczbie założonych stentów, współczynnikach
powodzenia, czasie trwania procedury, szybkości łagodzenia objawów, częstości powikłań i częstości
ponownych zabiegów między obiema grupami [19].
Podsumowanie efektów leczenia 141 pacjentów ze złośliwym SVCS potwierdza skuteczność
opisywanej metody. Oceniając wyniki badania, w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej obserwowano
dobry drenaż u 138 (97,9%) pacjentów za pośrednictwem stentowanego segmentu naczynia.
Natychmiastowy efekt leczenia został udokumentowany w trakcie badania angiograficznego u 9
pacjentów.
Kliniczną korzyść z interwencji wyniosło 136 pacjentów – ustąpienie objawów związane
z rekanalizacją uciśniętej żyły odnotowano na badaniach obrazowych. W ciągu pierwszych 30 dni po
interwencji wystąpiło 5 nawrotów zespołu żyły głównej górnej (mediana 17 dni; zakres 2–23).
Częściowa zakrzepica żyły głównej górnej była już obecna u 4 z tych pacjentów podczas implantacji
stentu – stanowi to prawdopodobnie czynnik ryzyka wczesnej niedrożności. W jednym przypadku
50% resztkowe zwężenie pozostało w stencie po angioplastyce. U dwóch pacjentów podjęto próbę
rekanalizacji we wczesnej zakrzepicy – poprawę uzyskano u jednego z nich.
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W przebiegu choroby nowotworowej u 17 pacjentów wystąpił nawrót kliniczny (mediana 128 dni;
zakres 53–472). Łącznie przeprowadzono 7 ponownych interwencji u 3 pacjentów. Przyczyną nawrotu
były zakrzepy w stencie, jednak nie można wykluczyć zakrzepicy guza, bowiem nie zostało wykonane
badanie histopatologiczne materiału. U pozostałych 14 pacjentów zaniechano ponownej interwencji
z powodu

zaawansowanej

choroby

nowotworowej,

która

wiązałaby

się

z dużym

prawdopodobieństwem nawrotu niedrożności.
Łącznie zatem wystąpiły 22 przypadki nawrotu klinicznego i wykonano 9 ponownych
interwencji [1].
Lanciego i wsp. w 2009 podsumowali w swoim badaniu efekty terapii 149 pacjentów z SVCS na
tle nowotworowym. W odniesieniu do obrzęku szyjnego i krążenia obocznego, pełną odpowiedź na
leczenie stwierdzono u prawie 80% pacjentów, natomiast częściową u około 15% w ciągu 72 godzin
po interwencji wewnątrznaczyniowej. Ból głowy ustąpił całkowicie u 70% pacjentów, zaś
u pozostałych 30% uzyskano częściową poprawę po pierwszych 24–48 godzinach. Obrzęk twarzy,
szyi i kończyn górnych dotyczył wszystkich badanych, a w ciągu 48–72h po wszczepieniu stentu
uzyskano ustąpienie tego objawu u każdego pacjenta. Duszność okazała się najbardziej oporna na
leczenie – jej całkowite zniesienie uzyskano tylko u 45%, podczas gdy ograniczoną remisję u 60%
chorych [13].
Z innego badania również wynika, że opisywana terapia SVCS cieszy się wysokim powodzeniem
technicznym. Stenty umieszczono pomyślnie u wszystkich 73 pacjentów objętych badaniem, co
potwierdzono we flebografii bezpośrednio po zabiegu. Nie stwierdzono też żadnych powikłań
związanych z samą procedurą ani śmiertelności w żadnej z grup.
Objawy kliniczne poprawiły się między 1 a 5 dniem po umieszczeniu stentu u 68 pacjentów (93%).
Spośród nich u 61 odnotowano ustąpienie objawów natychmiast po zabiegu lub w ciągu 24 godzin.
Pięciu pozostałych pacjentów nie doznało odczuwalnej poprawy klinicznej. Odnotowano trzy
zgony spowodowane szybko postępującą niewydolnością wielonarządową, jednak zgony te nie były
bezpośrednio związane z procedurą. Pozostali dwaj pacjenci nie doświadczyli poprawy z powodu
natychmiastowej niedrożności stentu wywołanej przez infiltrację guza [20].
Nie ma wystarczających dowodów, aby zalecić ich konkretny rodzaj do rutynowego zabiegu, choć
porównawcza analiza przemawia na niekorzyść metalowych stentów i autorzy są bardziej skłonni do
stosowania tych powleczonych farmaceutykiem [10, 20, 21].

Rokowanie i czas przeżycia po zabiegu
W większości badań pacjenci w chwili rozpoznania zespołu ŻGG rzadko kiedy mieli mniej niż
50 lat. Oczywiście okluzja ŻGG może również występować w młodszej populacji, ale w tej grupie
najczęściej wynika ze wzrostu chłoniaka lub z nienowotworowych przyczyn [1, 13, 22].
Mediana oczekiwanej długości życia wynosi około 6 miesięcy, choć statystyki są zróżnicowane
pod tym kątem [1, 4, 18, 22]. Przeżycie wśród pacjentów z SVCO związane ze stanami złośliwymi nie
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różni się znacząco od pacjentów z tym samym typem i stadium choroby bez współistniejącego ucisku
żyły głównej górnej [22]. Ponadto z badań wynika, że etiologia zespołu również nie pozostaje bez
znaczenia – u pacjentów cierpiących na chłoniaka wykazano dłuższe przeżycie, natomiast najgorzej
rokowały złośliwe nowotwory płuc lub te, których nie udało się zawczasu rozpoznać w badaniu
histopatologicznym [1, 22].
Trudno jest ocenić skuteczność omawianej interwencji w oparciu o długość przeżycia
pacjentów – w powyższych analizach zakwalifikowani do zabiegu zwykle prezentują w danym
momencie zaawansowane stadium choroby nowotworowej, z czego prawdopodobnie wynika
niepomyślne długoterminowe rokowanie.

Bezpieczeństwo zabiegu i odsetek powikłań
Rekanalizacja żyły głównej górnej niesie za sobą nieodzownie ryzyko powikłań, których ogólny
odsetek wynosi około 4%, przy czym wiek pacjenta ma wpływ na ich liczniejsze występowanie
[13, 17, 18]. Do najczęstszych powikłań należy migracja stentu, krwawienie, zakażenie, incydenty
zakrzepowe, niewydolność serca i zaburzenia rytmu serca [9, 14, 15, 17, 18]. Przerwanie ciągłości
naczynia należy do najgroźniejszego z nich. Powoduje wynaczynienie krwi do worka osierdziowego,
którego górna zatoka obejmuje 1/3 długości SVC. Rozwinięcie tamponady serca zazwyczaj kończy się
śmiercią pacjenta. Na szczęście zdarza się ono rzadko, szacuje się, że od 0,1 do 1,8% wszystkich
interwencji, zawsze należy jednak być przygotowanym do wykonania pilnej perikardiocentezy [9].
Drobne powikłania dotyczą średnio 3,2% zabiegów i spośród nich wymienia się krwiak w miejscu
nakłucia, ból w klatce piersiowej, krwawienie z nosa, zakażenie i ponowne zwężenie SVC [10, 15].
Odsetek powikłań stentowania w nowotworowym zespole żyły głównej górnej wypada korzystnie
w porównaniu z chemio– i radioterapią [23].
W jednym z badań z 2017r. analizie poddano 141 zabiegów wykonywanych w latach 2003–2012.
Nie zaobserwowano złamania ani przemieszczenia stentu, natomiast 5 interwencji (2,1%)
poskutkowało wystąpieniem wczesnych powikłań.
U trzech pacjentów jeszcze w takcie zabiegu doszło do okluzji stentu przez materiał
zakrzepowy – powtórna rekanalizacja naczynia przyniosła skutek tylko w jednym przypadku.
Nie stwierdzono innych, pomniejszych komplikacji, natomiast odnotowano dwa powikłania
zagrażające życiu (1,4%). W jednym z nich wystąpiła ostra niewydolność serca tuż po interwencji
– pacjent zmarł tego samego dnia. Sekcja zwłok wykazała ucisk lewej tętnicy płucnej przez masę
nowotworową. Inny pacjent, u którego rozwinęło się obciążenie prawej komory, mógł zostać
wyleczony przez implantację stentu w zwężonej tętnicy płucnej [1].
Lanciego i wsp. w swoim badaniu wszczepili 208 stentów u 149 pacjentów. Wyniki pod względem
sukcesu technicznego i klinicznego wyglądały obiecująco – pojedyncze przypadki wczesnych
i późnych powikłań można było efektywnie naprawić po powtórnym zabiegu (pierwotna drożność
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stentu = 86,6%, po ponownym stentowaniu = 93,3%). Spośród 149 pacjentów zanotowano tylko jeden
przypadek migracji stentu do prawego przedsionka, ale nie przynoszący następstw klinicznych [14].
W innym badaniu autor odnotował okluzję stentu u 12 z 73 pacjentów, która powodowana była
przerostem i wrastaniem guza z zakrzepicą lub bez. Spośród nich, dwóch pacjentów leczono
powtórnym zabiegiem, po którym doświadczyli złagodzenia objawów przez 26 i 42 dni, aż do śmierci.
Pozostałych nie można było zakwalifikować do ponownej rekanalizacji z powodu złego stanu
ogólnego [20].
Autorzy podkreślają, że należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów po niedawno
przebytym napromieniowaniu; chociaż zwiększone ryzyko urazu po napromieniowaniu wykazano
tylko w głównych tętnicach, należy przypuszczać, że po radioterapii również żyła główna górna może
być bardziej podatna na pęknięcia [4, 24].
Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia dobrania rozmiaru narzędzia – zauważono, że zbyt duża
średnica stentu (>16 mm) była związana ze zwiększonym ryzykiem jego migracji do prawego
przedsionka, pęknięcia rekanalizowanej żyły, nagłego przeciążenia prawego serca i obrzęku płuc [10,
13, 20].

Wnioski
Stentowanie wewnątrznaczyniowe uchodzi za dobrze tolerowane i ma relatywnie niski odsetek
powikłań zarówno w interwencjach pierwotnych, jak i wtórnych. Reinterwencja w przypadku nawrotu
okazuje się mniej skuteczna niż pierwotny zabieg.
Podkreśla się, że metoda ta wyprzedza standardowo stosowaną radioterapię, chemioterapię
i farmakologiczne leczenie objawowe. Przewaga stentowania polega na nieporównywalnie szybszym
zniesieniu objawów okluzji, co ma istotne znaczenie w stanach zagrożenia życia. Nie oznacza to
jednak wykluczenia metod zachowawczych – optymalna terapia wymaga współpracy klinicystów
różnych dziedzin. Interwencja wewnątrznaczyniowa nie stanowi przeciwwskazania do radioterapii
i chemioterapii – powinna natomiast być rozpatrywana jako uzupełnienie leczenia onkologicznego.
Dalsze badania powinny koncentrować się na wyborze odpowiedniego rodzaju stentu, strategii
i techniki

proceduralnej

oraz

roli

antykoagulacji.

Celem

jest

osiągnięcie

najlepszych

długoterminowych wyników, uzyskanie dłuższego spodziewanego czasu przeżycia wśród pacjentów
i ujednolicenie schematu terapii. Zachodzi konieczność uściślenia rozpatrywanych kryteriów oceny
skuteczności zabiegu i zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegu. Wobec przedstawionej sytuacji nie
jest możliwe stosowanie jednorodnego schematu leczenia z uwagi na zróżnicowaną etiologię SVCS
i stan badanych pacjentów.

Słowa kluczowe:
nowotworowy zespół żyły głównej górnej, stentowanie w zespole żyły głównej górnej, leczenie
wewnątrznaczyniowe, stentowanie, radiologia zabiegowa
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Abstrakt
W ostatniej dekadzie XX wieku do diagnostyki ultrasonograficznej wprowadzono środki
kontrastujące (UŚK). Dzięki ich zastosowaniu więcej badań ultrasonograficznych kończy się
jednoznacznym rozpoznaniem. W pracy przedstawiono rys historyczny rozwoju UŚK, możliwości
zastosowania z uwzględnieniem drogi podania i wymagań aparaturowych. Omówiono również
bezpieczeństwo stosowania UŚK w porównaniu do innych środków kontrastujących stosowanych
w diagnostyce obrazowej.

Abstract
In the last decade of the twentieth century, contrast agents were introduced to ultrasound
diagnostics. Thanks to their application, more ultrasound examinations end with an unambiguous
diagnosis. The work presents a historical outline of the development of the ultrasound contrast agents,
their application including the route of administration and technical requirements. The safety of
ultrasound contrast agents was discussed in comparison to other contrast agents used in diagnostic
imaging.

Rys historyczny
W ostatniej dekadzie XX wieku do diagnostyki ultrasonograficznej wprowadzono środki
kontrastujące. Największe znaczenie mają środki zawierające mikropęcherzyki gazu, zwykle
powietrza, których liczne powierzchnie graniczne wzmacniają sygnał dopplerowski, podwyższając
współczynnik odbierania sygnału do szumu. Preparaty mikropęcherzykowe działają poprzez tworzenie
drobnych pęcherzyków powietrza, fluorku, odbijających ultradźwięki. Zjawisko to głównie występuje
dzięki rezonansowi, któremu mikropęcherzyki ulegają pod wpływem ultradźwięków wysyłanych
przez przetwornik sondy aparatu. Mikropęcherzyki zachowują się tak, jakby miały większą średnicę;
są więc około 1014 razy bardziej echogeniczne niż nie rezonujące pęcherzyki o tej samej średnicy [4].
Mikropęcherzyki poprawiają jakość uzyskiwanego sygnału zarówno w prezentacji B, jak i podczas
obrazowania dopplerowskiego.
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UŚK zwiększają wartość diagnostyczną ultrasonografii. Wstępne obserwacje wykazały, że dzięki
ich zastosowaniu więcej badań kończy się jednoznacznym rozpoznaniem [5]. Choć badania
ultrasonograficzne z zastosowaniem środków kontrastujących uznawane są za nową gałąź
ultrasonografii, ich narodziny datują się na koniec lat 60-tych. Za pionierów uważani są Gramiak
i Shah, którzy jako pierwsi uzyskali wzmocnienie echogeniczności krwi, podając do niej roztwór soli
fizjologicznej z pęcherzykami powietrza [6]. W zależności od drogi podania UŚK, mogą one
wzmacniać echo odbierane z naczyń krwionośnych, przy iniekcji dożylnej lub echo pochodzące z jam
ciała (tj. środki nienaczyniowe). Przykładem tych ostatnich jest sonohisterografia [7]. Jest to badanie
ultrasonograficzne po podaniu środków kontrastujących do jamy macicy, pozwalające na dokładną
ocenę grubości błony śluzowej macicy w jej pojedynczej warstwie, lokalizację patologicznych
zgrubień, wykrywanie nieprawidłowych struktur w jamie macicy, takich jak polipy endometrialne,
mięśniaki podśluzówkowe, rozrosty oraz raki endometrium.
Podobną techniką badania jest sonosalpingografia, wykorzystywana do oceny drożności
jajowodów [8]. Konwencjonalną radiologiczną cystouretrografię mikcyjną u dzieci w ocenie
refluksów pęcherzowo-moczowodowych można zastąpić metodą kontrastowej cystografii mikcyjnej
z użyciem UŚK. Po podaniu do pęcherza moczowego UŚK, obrazowaniu w prezentacji B poddawane
są moczowody i miedniczki nerkowe w trakcie mikcji [9].
Podanie do okrężnicy płynu izotonicznego, umożliwia dokładną ocenę ściany jelita i różnicowanie
zmian takich jak polipy oraz raki. Metoda ta wydaje się również przydatna u dzieci z krwawieniem
z przewodu pokarmowego w przebiegu rodzinnej polipowatości [10].
Pierwsze UŚK, np. Echovist, podane dożylnie wywołują pożądany efekt w żylnej części krążenia.
Nie przechodzą przez kapilary płucne, stąd znakomicie nadają się do obrazowania prawego serca [11].
Warunkiem przechodzenia przez kapilary płucne jest średnica pęcherzyka nie przekraczająca 5
mikrometrów. Kolejny środek – Albunex - częściowo przechodzi przez krążenie płucne.
Charakteryzuje go bardzo krótki okres półtrwania (mniej niż 1 minuta), stąd dochodzi maksymalnie do
lewej komory serca [12]. Albunex jest typowym przedstawicielem preparatów zawierających
przygotowane wcześniej mikropęcherzyki lub precyzyjniej, są to mikrokapsułki, które w gotowej
formie znajdują się w ampułce tego preparatu. Wymaga ona jedynie wstrząśnięcia przed
wstrzyknięciem, aby mikrokapsułki dobrze wymieszały się z roztworem.
Kolejna generacja UŚK, reprezentowana między innymi przez Levovist, pokonuje po podaniu
dożylnym barierę w postaci kapilarów płucnych i powoduje wzmocnienie ech o około 10 do 25 dB
w całym układzie naczyniowym.
Podstawowym składnikiem Levovistu są specjalnie preparowane cząsteczki galaktozy, działające
jako miejsce formowania się i zarazem nośnik mikropęcherzyków powietrza (o średnicy około 3-8
mikrometrów, a więc w większości poniżej średnicy erytrocytów). Niewielka ilość kwasu
palmitynowego, otaczającego mikropęcherzyki cienką warstwą ochronną, nadaje wysoką stabilność
cząsteczkom Levovistu [13]. Trwałość mikropęcherzyków uległa poprawie po dodaniu śladowych
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ilości surfaktantu (kwasu palmitynowego) - w tej formie bolus Levovistu utrzymuje się we krwi przez
1-4 min, a gdy środek podaje się w ciągłym wlewie kroplowym, uzyskuje się stałe zakontrastowanie.
UŚK różnią się między innymi rodzajem gazu, który je wypełnia. Perfluorokarbony zastosowane
w EchoGenie, używane są również w pochodnej Albunexu - FS 069, jak również w Aerosomach
i w preparacie

o nazwie

Imagent

[14,15].

Zasadniczą

przewagą

środków

zawierających

perfluorokarbony jest wolniejsza dyfuzja i dłuższe utrzymywanie się we krwi. Sześciofluorek siarki
stosowany jest w SonoVue. W Sonoviście wykorzystano syntetyczne kapsułki, które ulegają
biodegradacji [16]. Osłonka Sonovistu wytworzona z cyjanoakrylu („kleju tkankowego”) jest tak
stabilna, że wstrzyknięte kapsułki są rozpoznawane jako cząsteczki obce i fagocytowane przez układ
komórek żernych. Między innymi odkładane są w komórkach Kupffera w wątrobie, gdzie pozostają
przez wiele godzin zanim ulegną degradacji. Właściwość ta tłumaczy jedno z zastosowań Sonovistu obrazowanie tkanki wątrobowej.

Aktualnie stosowane UŚK i wymogi aparaturowe.
W latach 2002-2003 wprowadzono UŚK nowej generacji. Zalicza się do nich SonoVue,
zawierający mikropęcherzyki sześciofluorku siarki, których osłonką stabilizującą są fosfolipidy i kwas
palmitynowy. Średnica pęcherzyka oscyluje wokół 2,5-3,0 um. Dzięki osłonce, mikropęcherzyki
SonoVue są odporne na zmiany ciśnienia w układzie krążenia. Dodatkowo, osłonka z fosfolipidów
pozwala na oscylacyjne zmiany objętości pęcherzyków pod wpływem zmiennego ciśnienia
akustycznego

wiązki

fali

ultradźwiękowej.

Przy

zastosowaniu odpowiedniej

energii

fali

ultradźwiękowej, pęcherzyki zaczynają oscylować nieliniowo. Powoduje to, że oprócz odbicia fali
ultradźwiękowej

o częstotliwości

wysłanej,

powstają

fale

ultradźwiękowe

o częstotliwości

harmonicznej, które mogą być odbierane przez głowice szerokopasmowe. Daje to efekt większego
wzmocnienia sygnału kosztem obniżenia szumów, a tym samym ocenę i rejestrację przepływów krwi
o niskich prędkościach [17].
Największe zastosowanie środki kontrastujące znalazły w diagnostyce różnicowej zmian
ogniskowych w wątrobie, takich jak naczyniaki, ogniskowy rozrost guzkowy wątroby, zmiany
metastatyczne czy rak wątrobowokomórkowy. Wprowadzenie ultrasonograficznych środków
kontrastujących III generacji, jakim jest SonoVue podniosło zarówno czułość jak i specyficzność
badań ultrasonograficznych w tej dziedzinie, czyniąc je metodą równorzędną, a czasem nadrzędną
w stosunku do tomografii komputerowej, która obecnie uważana jest za „złoty standard”
w diagnostyce zmian ogniskowych w wątrobie. Dzięki dużej odporności na ciśnienie akustyczne
preparat SonoVue umożliwia długotrwałe wzmocnienie kontrastowe (ok. 3-8 minut) mikrokrążenia
miąższu wątroby, co w zupełności wystarcza aby określić wzorzec unaczynienia guza. Zmiany
ogniskowe w wątrobie posiadają typowe wzorce perfuzji łożyska naczyniowego, co umożliwiło
opracowanie ścisłych kryteriów diagnostycznych pozwalających na zróżnicowanie złośliwych
i łagodnych zmian ogniskowych w wątrobie i odstąpienie od dalszej diagnostyki oraz oszczędzenia
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pacjentowi bardziej inwazyjnych metod np. biopsji, lub dawki promieniowania rentgenowskiego
podczas badania tomografii komputerowej (TK), czy ewentualnego wystąpienia działań ubocznych po
podaniu jodowych środków kontrastujących stosowanych w badaniach TK. Ultrasonograficzne środki
kontrastujące wykorzystywane są także do różnicowania zmian ogniskowych w sutku, sterczu,
w ocenie pozanarządowych guzów nowotworowych, urazów narządów miąższowych a także perfuzji
mięśnia sercowego. Pozwalają również na lepsze uwidocznienie tętnic szyjnych, szczególnie
w przypadkach różnicowania subokluzji z okluzją, czy w ocenie dystalnych odcinków stentów
szyjnych u pacjentów po implantacji. Ponadto są wykorzystywane do oceny tętnic nerkowych
w diagnostyce ich zwężeń, zwiększają także możliwość wykonania tego rodzaju badań o ponad 20%,
szczególnie u chorych otyłych oraz u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (małe, wąskie
tętnice). Ponadto mają zastosowanie w ocenie drożności zespoleń wrotno-systemowych, a także jam
serca [18,19] - wszędzie tam, gdzie dąży się do rozpoznania wolnych przepływów i gdzie opcje
przepływu krwi kodowanego kolorem czy power Doppler są za mało czułe na detekcję sygnału. Służą
także do diagnostyki obrazowej protez wewnątrznaczyniowych u chorych z tętniakami aorty brzusznej
leczonych na drodze

implantacji stentgraftów i wykluczania lub potwierdzanie ewentualnych

powikłań (Rys.1, Rys.2).

Badanie ultrasonograficzne z podaniem środka kontrastującego ma

nieocenioną wartość diagnostyczną w wykrywaniu i klasyfikowaniu zacieków u pacjentów po
implantacji stentgraftów, szczególnie typu II ze szczególnym uwzględnieniem kierunku, prędkości
oraz hemodynamiki napływającej krwi do worka tętniaka, na co wskazują nasze doświadczenia [20].
Są

także pomocne w badaniu serca pod kątem wykrywania przecieków, wad zastawkowych,

uwidocznienia fali zwrotnej i oceny stopnia niedomykalności zastawki aortalnej lub mitralnej,
a w pęcherzu

moczowym

-

w diagnostyce

odpływów

pęcherzowo-moczowodowych.

Wraz

z wprowadzeniem środków kontrastujących do diagnostyki ultrasonograficznej, możliwa stała się
diagnostyka mikrounaczynienia i ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych o średnicy
poniżej 1mm.
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Rys. 1 Prawidłowo drożne obie odnogi stentgraftu, badanie po podaniu UŚK. [opracowanie własne]

Rys. 2 Koncentryczna skrzeplina w ramieniu głównym stentgraftu (strzałka). Obrazowanie z użyciem UŚK. [opracowanie
własne]

Odpowiedź mikropęcherzyków poddawanych działaniu fali ultradźwiękowej jest zależna od
natężenia energii akustycznej oraz od ich budowy. Natężenie wysyłanej wiązki ultradźwięków jest
pośrednio oceniane za pomocą indeksu mechanicznego (IM). Jest to pozbawiony jednostek wskaźnik
nietermicznych bioefektów działania fali ultradźwiękowej. Na jego wartość wpływają parametry
nastawcze aparatów (częstotliwość, głębokość badania, lokalizacja ognisk) oraz własności akustyczne

123

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
badanych tkanek. Zakres wartości IM używanych w diagnostyce ultradźwiękowej mieści się
w granicach 0,05 do 1,9. Przy niskich wartościach IM (poniżej 0,2) mikropęcherzyki UŚK są
wprawiane w drgania i zaczynają oscylacyjnie zmieniać swoją objętość zgodnie z częstotliwością fali
ultradźwiękowej – jest to oscylacja liniowa. Przy wyższych wartościach IM (pomiędzy 0,2 a 0,5),
mikropęcherzyki podlegają oscylacji nieliniowej, wytwarzając składowe harmoniczne (fale
o częstotliwości będącej wielokrotnością częstotliwości podstawowej w tym tzw. drugą harmoniczną),
a także

składowe

subharmoniczne (połowa

częstotliwości

podstawowej)

i ultraharmoniczne

(częstotliwości będące 1,5 lub 2,5-krotnością częstotliwości podstawowej) Dzięki temu odbijają
otrzymaną energię (falę ultradźwiękową), co skutkuje wzmocnieniem sygnału w aparacie. Przy
wysokich

wartościach

IM

(przekraczających

0,5)

dochodzi

do

szybkiego

niszczenia

mikropęcherzyków z emisją silnego sygnału bogatego w składowe harmoniczne. Odpowiedź UŚK na
działanie energii fali ultradźwiękowej zależy też od właściwości mechanicznych osłonki oraz ich
wielkości: mniejsze pęcherzyki wymagają wyższej częstotliwości w celu uzyskania w nich efektu
rezonansu [21-26].
W oprogramowaniu aparatów ultrasonograficznych do badań z UŚK wykorzystuje się:
•

obrazowanie harmoniczne,

•

opcję odwróconego impulsu,

•

odpowiednie sekwencyjne wysyłanie impulsów,

•

filtrowanie otrzymanych odbić,

•

odpowiednie ustawieniu indeksu mechanicznego.

Opcje obrazowania harmonicznego (harmonic imaging) oraz odwróconego impulsu (pulse
inversion) stosowane są w celu poprawienia kontrastu między tkankami, a obszarami wypełnionymi
UŚK. Opcja obrazowania harmonicznego wykorzystuje fakt, że tkanki podczas badania drgają
głównie w sposób liniowy, zaś mikropęcherzyki UŚK w sposób nieliniowy, odbijając wiązkę fali
ultradźwiękowej oraz generując składowe harmoniczne podstawowej fali usg. Każda kolejna
harmoniczna posiada niższą amplitudę niż poprzednia. Najsilniejszy sygnał pozostaje na
częstotliwości podstawowej oraz drugiej harmonicznej. Współczesne ultrasonografy mają możliwość
wysyłania częstotliwości podstawowej i odbierania drugiej harmonicznej. Dzięki filtrowaniu
informacji związanych z częstotliwością podstawową, uzyskuje się pożądany kontrast między
ulegającymi silnemu wzmocnieniu obszarami zawierającym UŚK, a tłem, które pozostaje względnie
słabo wzmocnione. Opcja odwróconego impulsu polega na wysłaniu dwóch impulsów o jednakowej
częstotliwości, przesuniętych w fazie o 180 stopni (tzw. odbicia lustrzane). W przypadku liniowej
oscylacji mikropęcherzyków UŚK, suma tych impulsów wynosi zero. W przypadku oscylacji
nieliniowej, uzyskiwany jest silny sygnał zawierający składowe harmoniczne fali ultradźwiękowej.
Pozwala to na otrzymanie lepszej jakości obrazu przy niskim IM, a więc na uniknięcie efektu
szybkiego niszczenia mikropęcherzyków [21, 22, 27-29].
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Bezpieczeństwo stosowania Sono Vue
Współcześnie stosowane UŚK II generacji charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Opisywane w piśmiennictwie działania uboczne zdarzają się rzadko. W większości przypadków są to
objawy o łagodnym przebiegu, szybko ustępujące bez interwencji medycznej, takie jak: bóle lub
zawroty głowy, nudności, senność, wysypka, zaczerwienienie skóry w miejscu wkłucia dożylnego,
uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy, uczucie drętwienia i mrowienia kończyn, wrażenia
smakowe, ból w klatce piersiowej. Poważniejsze objawy dotyczące spadków ciśnienia krwi,
zasłabnięć, czy zaburzeń rytmu serca, występowały głównie podczas próby obciążeniowej (stressecho) u pacjentów kardiologicznych z poważnymi chorobami układu krążenia, a więc w grupie
chorych wysokiego ryzyka niezależnie od zastosowania/podania UŚK [29].
Przed zastosowaniem UŚK nie wymaga się rutynowego oznaczania laboratoryjnych wskaźników
wydolności nerek i wątroby. Nie stwierdzono by UŚK były hepato-, kardio- lub nefrotoksyczne,
a częstość występowania reakcji alergicznych jest mniejsza niż w przypadku kontrastów współcześnie
stosowanych w badaniach radiologicznych (rentgenograficznych). Aktualnie, jedynymi oficjalnymi
dokumentami dotyczącymi zastosowania UŚK w badaniach ultrasonograficznych, są opracowane
przez międzynarodową grupę ekspertów: wydane w styczniu 2014 roku „Guidelines for the Use of
Contrast Agents in Ultrasound” wraz z załącznikami z lat 2005 – 2006 oraz „Guidelines and
Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) – update 2017” - do wglądu na
oficjalnych stronach European Federation of Societes for Ultrasound In Medicine and Biology
(EFSUMB) [29].
W chwili obecnej rynek UŚK rozwija się w ogromnym tempie. W ciągu najbliższych kilku lat
planowane jest wprowadzenie kilkunastu nowych preparatów. Zgodnie z aktualnymi prognozami,
dzięki wykorzystaniu środków kontrastujących, niebawem około połowę wszystkich badań
obrazowych tkanek miękkich stanowić będą badania ultrasonograficzne. Niewątpliwie badania te są
dla chorego bezpieczne, powtarzalne, nie narażają na promieniowanie jonizujące i konieczność
podawania nefrotoksycznego jodowego środka cieniującego.

Słowa kluczowe:
badanie usg, ultrasonograficzne środki kontrastujące

Key words:
ultrasound examination, ultrasound contrast agents
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Abstrakt
Wstęp: Celem pracy jest charakterystyka uszkodzeń więzadeł krzyżowych i łąkotek stawu
kolanowego oraz określenie częstości ich występowania w wykonywanych badaniach rezonansu
magnetycznego (MRI). Staw kolanowy jest jednym z najbardziej obciążanych elementów układu
ruchu. Najczęstszą przyczyną wykonywania MRI stawu kolanowego jest podejrzenie uszkodzenia
struktur powstałe na skutek urazu.
Materiał i metoda: Analizie retrospektywnej poddano 100 badań MRI wykonanych w Zakładzie
Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Średnia wieku
badanych pacjentów wynosiła 43,26 lata, 49% stanowiły kobiety oraz 51% mężczyźni.
Wyniki i wnioski: W naszym badaniu najczęstszą obserwowaną patologią były uszkodzenia
w obrębie łąkotki przyśrodkowej (MM), występowały one u 50% pacjentów. Uszkodzenia w obrębie
łąkotki bocznej (LM) obecne były jedynie w 18% badań. Do innych często rozpoznawanych patologii
należy zaliczyć uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) u 30% badanych, natomiast
urazy więzadła krzyżowego tylnego (PCL) występowały tylko u 5% pacjentów. Najczęstszej
dochodziło do uszkodzenia III stopnia więzadła krzyżowego (całkowite przerwanie ciągłości) 43,3%
badań. Obserwowaliśmy korelację występowania uszkodzeń MM z patologiami w obrębie ACL oraz
wiekiem.

Abstract
Introduction: The aim of this study is to characterize the injuries of the cruciate ligaments and
meniscus of the knee joint and to determine the frequency of their occurrence in magnetic resonance
imaging (MRI). The knee joint is one of the most heavily loaded elements of the musculoskeletal
system. The most common reason for performing a knee joint MRI is suspicion of damage to knee
structures as a result of an injury.
Material and method: A retrospective analysis was performed using the clinical data of 100 patients
evaluated with magnetic resonance imaging (MRI) in Department of Interventional Radiology and
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Neuroradiology, Medical University in Lublin. The mean age of the examined patients was 43.26
years. Study included a sample of women 49% and 51% men.
Results and conclusions: In our study, the most frequent pathology was the medial meniscus (MM)
damage, they occurred in 50% of patients. The lateral meniscus (LM) damage was present only in
18% of examinations. Other pathologies frequently diagnosed include the anterior cruciate ligament
(ACL) damage diagnosed in 30% of cases, while injuries of the posterior cruciate ligament (PCL)
occurred only in 5% of cases. Complete discontinuity of ACL was the most common cruciate ligament
injury observed in 43,3 % cases. Significant correlation between the occurrence of MM tears with
pathologies within ACL and the age of the patient was observed.

Wprowadzenie
Artroskopia jest uważana za najdokładniejszą metodę i decydującą o rozpoznaniu urazów stawów
kolanowych. Jednak jest to metoda inwazyjna wymagająca hospitalizacji, znieczulenia oraz wiąże się
z możliwością wystąpienia powikłań pooperacyjnych tak jak każda procedura inwazyjna. Od
wprowadzenia do użycia w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku badanie MRI zyskuje na
popularności w diagnostyce układu mięśniowo szkieletowego [1]. Na podstawie danych zebranych
dzięki przeprowadzeniu MRI można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć konieczność leczenia
zabiegowego i oszczędzić pacjentowi przeprowadzania niepotrzebnej artroskopii.
Dolegliwości bólowe stawów kolanowego należą do jednych z najczęściej zgłaszanych. Mogą one
wynikać z zaistniałego urazu lub przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Są to zazwyczaj objawy
niespecyficzne. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) zapewnia precyzyjne
spojrzenie w strukturę wewnętrzną stawową, ze względu na możliwość dokładnej analizy aparatu
więzadłowego i tkanek miękkich [2, 3].
Staw kolanowy jest z jednym z największych stawów w ludzkim ciele. Z powodu pełnionej przez
kończyny dolne funkcji lokomocyjnej musiał ulec modyfikacjom, w porównaniu ze stawami naszych
ewolucyjnych przodków, spędzającymi nieśpiesznie czas pośród koron drzew. Zmiany te z jednej
strony miały zapewnić jego stabilność w pozycji wyprostowanej, zaś z drugiej strony umożliwić
szybkie generowanie energii oraz zmiany pozycji ciała podczas chodzenia, biegania, skakania. Miały
również pozwolić na przyjmowanie pozycji statycznych. Z tych powodów ruchy w stawie zostały
ograniczone do płaszczyzny strzałkowej (zginanie i prostowanie) [4]. Sprawia to, że staw kolanowy
ma budowę nieoptymalną (zbyt skomplikowaną) w stosunku do wykonywanej funkcji [5].
Struktury zapewniające jego stabilność są od siebie współzależne w tak dużym stopniu, że często
kiedy dojdzie do urazu kolana i wymagane jest leczenie operacyjne, pomimo stosowania technik
chirurgii małoinwazyjnej przeprowadzone leczenie wpływa niekorzystnie na mechanikę stawu [6].
Czynniki te sprawiają , że czasem w odniesieniu do stawu kolanowego używa się określeń „koszmar
ewolucyjny” czy „koszmar inżyniera”.
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Celem pracy jest charakterystyka uszkodzeń więzadeł krzyżowych i łąkotek stawu kolanowego
oraz określenie częstości ich występowania, na podstawie przeprowadzonych w naszym zakładzie
badań MRI. Chcemy również określić istotne zależności statystyczne pomiędzy współwystępowaniem
tych patologii oraz płcią i wiekiem.
Retrospektywnej analizie poddano 100 badań MRI stawu kolanowego wykonanych w Zakładzie
Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii w Lublinie w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku.
Mężczyźni stanowili 51% badanych, a kobiety 49%. Średni wiek pacjentów wynosił 43,26 lat,
najmłodszy pacjent miał 20 lat a najstarszy 72 lat (Rysunek 1.). Wszystkie badania wykonano
aparatem Avanto Siemens 1,5T. Zastosowano sekwencje SE, TSE, TSE fatsat i uzyskano obrazy T1-,
PD- i T2-zależne w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Do analizy statystycznej
wykorzystano program IBM SPSS.
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Rysunek 1. Rozkład wieku pacjentów przypomina Widoczna znaczna nadreprezentacja grupy wiekowej od lat 21 do 30,
można spekulować, że wynika to ze zwiększonego narażenia na urazy sportowe i większej aktywności fizycznej w tej grupie

Wyniki:
Uszkodzenie więzadeł krzyżowych:
ACL jest wewnątrzstawowym więzadłem stawu kolanowego. Ma budowę dwupęczkową Jego
przyczep początkowy stanowi powierzchnia kłykcia bocznego kości udowej następnie biegnie skośnie
w dół i przyśrodkowo. Końcowy przyczep znajduje się w polu międzykłykciowym przednim kości
piszczelowej. Więzadło to jest zbudowane głównie z podłużnych włókien kolagenu typu I. Otoczone
jest błoną maziową jego główne zaopatrzenie krwionośne jest zapewniane przez gałęzie przyśrodkową
górną tętnicę kolana oraz tętnicę dolną przyśrodkową i boczną kolana [7, 8]. Główną funkcją
biomechaniczną ACL jest stabilizacja, zapobiegająca przemieszczeniu przedniemu kości piszczelowej.
Więzadło krzyżowe przednie (ACL) było najczęściej uszkadzanym więzadłem w naszej próbie
badawczej (30%). Do opisu uszkodzeń ACL ma użycie 3 stopniowa skala opisująca rozległość
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uszkodzenia. Pierwszy stopień uszkodzenia oznacza naciągnięcie więzadła. Był on stwierdzany u 10%
badanych. Drugi stopień odpowiadający częściowemu zerwanie występował u 7% pacjentów,
natomiast trzeci stopień uszkodzenia- całkowite zerwanie obserwowaliśmy u 13%. (Tabela 1.)
(Rysunek 2.)

Tabela 1.Częstość procentowa występowania poszczególnych typów uszkodzeń ACL

Procent wszystkich

I stopień

II stopień

III stopień

10%

7%

13%

33,3%

23,3%

43,3%

badanych
Procent wszystkich
uszkodzeń ACL

Więzadło krzyżowe tylne (PCL) rozpoczyna się na bocznej części przyśrodkowego kłykcia kości
udowej. Zaś jego końcowy przyczep znajduje się w polu międzykłykciowym tylnym kości
piszczelowej. Przebiega skośnie tworząc kąt od 30° do 45° z płaszczyzną poziomą w zależności on
stopnia zgięcia stawu kolanowego [9]. Włókna tworzące więdło są spiralnie splecione, średnica PCL
jest większa od ACL. Jest ono również w stanie wytrzymać większe siły rozciągające [10]. Funkcją
biomechaniczną PCL jest przeciwdziałanie tylnemu przemieszczeniu kości piszczelowej i zapewnienie
stabilizacji stawowi kolanowemu [9].
Uszkodzenia więzadła krzyżowego tylnego są znacznie rzadsze od ACL. Jedynie w 5%
przypadków badań występowało uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego (PCL). Sprawia to że
uszkodzenie ACL stanowi 85% wszystkich uszkodzeń więzadeł krzyżowych, co jest zgodne ze
stosunkiem wyznaczonym w wielu badaniach [11, 12]. Co więcej wszystkie obserwowane
uszkodzenia PCL współwystępowały z uszkodzeniem ACL. W 63,3% wszystkich uszkodzeń ACL
występowało również uszkodzenie MM.
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Rysunek 2. Przekrój strzałkowy PD FSE, prawidłowe więzadło krzyżowe (A), całkowicie zerwane ACL z zatartą strukturą
(B)

Uszkodzenie łąkotek:
Funkcją łąkotek jest dopasowywanie do siebie powierzchni stawowych, normalizacja rozkładu
obciążeń, zmniejszenie tarcia i ułatwienie odżywienia struktur stawu [13]. Morfologicznie łąkotki to
klinowate półksiężycowate struktury chrzęstne. Każda z łąkotek składa się z powierzchni górnej
dopasowującej się do kłykcia kości udowej i dolnej płaskiej powierzchni, która przyczepia się do
piszczeli poprzez więzadło korzeniowe. Co więcej, więzadło poboczne przyśrodkowe ma połączenie
z łąkotką przyśrodkową. Na każdą z łąkotek składa się róg przedni, trzon, róg tylny.
Najczęściej diagnozowaną patologią w naszym badaniu były nieprawidłowości w obrębie łąkotek,
stwierdzono je w 58% badań. Uszkodzenia w 40% dotyczyły tylko MM, w 8% tylko LM oraz w 10%
obu łąkotek. Prawidłowe łąkotki mają jednolicie niski sygnał we wszystkich sekwencjach. Zmiany
sygnału klasyfikuje się według czterostopniowej skali. I st. punkcikowate ogniska podwyższonej
intensywności sygnału (w naszym badaniu 21%). II st. linijne ognisko nie dochodzące do powierzchni
stawowej (11%). IIIst. ognisko dochodzące do powierzchni łąkotki (7%). IVst. liczne zmiany sygnału,
najczęściej odpowiadające rozkawałkowaniu łąkotki (11%) (Tabela 2.) (Rysunek 3.). Występowanie
uszkodzeń łąkotki przyśrodkowej było dodatnio skorelowane z wiekiem, uszkodzeniem ACL oraz
łąkotki bocznej (rhoSpearman: 0,34, p<0,001; 0,23, p<0,02).
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Tabela 2. Częstość procentowa występowania poszczególnych typów uszkodzeń MM

I stopień

II stopień

III stopień

IV stopień

21%

11%

7%

11%

42%

22%

14%

22%

Procent
wszystkich
badanych
Procent
wszystkich
uszkodzeń MM

Rysunek 3. przekrój czołowy PD fatsat-zależny, uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej (A), przekrój strzałkowy PD FSEuszkodzenie IVstopnia rogu tylnego łąkotki bocznej (B)

Dyskusja
Wiadomo, że podstawę diagnozy dolegliwości stawu kolanowego stanowią dane zebrane dzięki
badaniu przedmiotowemu i fizykalnemu, jednak badanie MRI stało się integralną częścią procesu
diagnostycznego i ewentualnego planowania leczenia w patologiach kolana. Często badanie fizykalne
jest trudne do przeprowadzenia lub niejednoznaczne. Ze względu na możliwość najdokładniejszego
obrazowania struktur miękkich oraz zadowalającą struktur kostnych, MRI jest najwszechstronniejszą
z metod obrazowych używanych w diagnostyce urazów stawów kolanowych.
ACL jest najczęściej uszkadzanym więzadłem stawu kolanowego [14, 15]. Co potwierdziły wyniki
w naszej próbie badawczej (30%). Najczęściej dochodzi do przerwania ciągłości więzadła krzyżowego
w części środkowej, rzadziej w piszczelowej lub udowej [16]. Największe narażenie na urazy
występuje w sportach w których występują nagłe zmiany kierunku ruchu, wymagające dużej dynamiki
poruszania się np.: piłka nożna, koszykówka, tenis, jazda na nartach.
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Do objawów charakterystycznych uszkodzenia ACL w badaniu MRI można zaliczyć:
podwyższenie sygnału więzadła w projekcji T2 lub PDFS w całej długości jego przebieg w pełnej
grubości, na co najmniej jednym przekroju poprzecznym i wszystkich przekrojach strzałkowych,
obrzęk więzadła, brak struktury tkankowej w rzucie anatomicznym struktury. Objawami sugerującymi
możliwość wystąpienia uszkodzenia ACL są: obecność przedniego podwichnięcia kości piszczelowej,
co może manifestować się utratą napięcia i zmienionym przebiegiem więzadła ACL, złamanie kostne
w okolicy przyczepów więzadła.
Zadaniem ACL jest stabilizacja stawu kolanowego oraz przeciwdziałanie siłom rotującym. MRI
posiada wysoką czułość i specyficzność na poziomie około 90% w diagnozowaniu uszkodzeń
więzadeł krzyżowych [17]. Do uszkodzenia ACL dochodzi przeważnie w następstwie urazu skrętnego
kolana z nadmierną rotacja zewnętrzną. Mechanizm ten powoduje częste łączenie urazu ACL
z uszkodzeniem więzadła pobocznego przyśrodkowego i łąkotki przyśrodkowej [18]. Nasze badanie
potwierdza te obserwacje. Wykazaliśmy, że 63,3% uszkodzeń ACL występowało z uszkodzeniem
MM. Pokazaliśmy również korelację pomiędzy uszkodzeniami ACL i MM (Rho Spearman 0,23,
p<0,02).
Stwierdza się uszkodzenia PCL w 3%-10% wszystkich urazów kolana wymagających wykonania
badania MRI [19,20]. U 5% naszych pacjentów mogliśmy obserwować nieprawidłowości w obrębie
PCL. Najczęstszym mechanizmem urazu PCL, jest uderzenie nogami w deskę rozdzielczą w trakcie
wypadku samochodowego, gdy znaczna siła działa na kość piszczelową powodując jej tylne
przesunięcie [21]. PCL najczęściej jest uszkadzane w środkowej strefie urazy proksymalne lub
dystalne są rzadkie [22]. Bezpośrednimi objawami uszkodzenia PCL w MRI jest: widoczne
przerwanie ciągłości więzadła, jednak w 70% ciągłość jest zachowana a o zerwaniu świadczy:
powiększeniu lub obrzęk (zwiększenie średnicy PCL powyżej 7mm w płaszczyźnie strzałkowej
świadczy o naderwaniu) [23].
Ze względu na wysoko energetyczny mechanizm powstania urazu izolowane uszkodzenia PCL są
rzadkością [24], co pokazuje również nasze badanie gdzie wszystkie urazy PCL współwystępowały
z urazem ACL.
Badanie MR umożliwia dokładną ocenę uszkodzenia łąkotek. Prawidłowe łąkotki mają jednolicie
niski sygnał we wszystkich sekwencjach. Patologie w obrębie łąkotek objawiają się podwyższeniem
sygnału. Zmiany te klasyfikuje się według czterostopniowej skali. Stopień pierwszy i drugi odpowiada
śródłąkotowym zmianom zwyrodnieniowym, zmiany te nie są widoczne w artroskopii. W badaniu MR
przy zmianach stopnia pierwszego możemy obserwować pojedyncze okrągłe hiperintensywności
sygnału w obrazach T2 zależnych i PD, natomiast w stopniu drugim możemy obserwować linijne
ogniska podwyższonego sygnału niedochodzące do powierzchni stawowej. W zmianach stopnia III
uszkodzenie jest głębsze i dochodzi do powierzchni stawowych. W stopniu czwartym dochodzi do
rozkawałkowania łąkotki wiąże się to z licznymi linijnymi zmianami sygnału, często fragmenty
łąkotki mogą być przemieszczone [25].
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Zaobserwowanie szczeliny dochodzącej do powierzchni stawowej obliguje do określenia typu
pęknięcia. Konieczne jest określenie typu pęknięcia, jego umiejscowienia: róg przedni, tylny, trzon.
Wyróżniamy pęknięcia pionowe dzielące łąkotkę na część wewnętrzną i zewnętrzną, poziome dzielące
na część górną i dolną oraz skośne dzielące na część przednią i tylną. Wszystkie te pęknięcia mogą
ulec komplikacji wynikającej z przemieszenia fragmentów łąkotki prowadzi to do powstania objawów
„rączki od wiadra, „płata” i „dzioba papugi”. Uszkodzenia powodujące rozkawałkowanie łąkotki lub
przemieszczenie jej fragmentów często wymagają leczenia operacyjnego [26].
MRI wykazuje czułość na poziomie 93% w MM i 79% dla LM oraz specyficzność wynoszącą 88%
dla MM i 96% dla LM w diagnostyce uszkodzeń łąkotek [27]. Dzięki tak wysokiej wiarygodności
badania, MRI stało się metodą z wyboru w obrazowaniu uszkodzeń łąkotek, od czasu jego
wprowadzenia do praktyki klinicznej [28]. Uszkodzenia MM były najczęściej diagnozowanym
uszkodzeniem strukturalnym kolana w naszym badaniu (54,6%) co jest zgodne m.in. z pracami:
Ryzewicza i Sharifah [29, 30]. Rola MRI wykracza poza jedynie identyfikację uszkodzenia. Pozwala
ono również na określenie stopnia uszkodzenia, określenie jego lokalizacji i przebiegu. Są to istotne
informacje w planowaniu leczenia i ustaleniu rowkowania.

Wnioski
Do najczęstszych znalezisk w wykonywanych w naszym ośrodku badań MRI stawów kolanowych
należą uszkodzenia w obrębie MM, występowały one u 50% pacjentów. Uszkodzenia w obrębie
łąkotki bocznej (LM) obecne były jedynie w 18% badań. Do innych często rozpoznawanych patologii
należy zaliczyć uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) u 30% badanych, natomiast
urazy więzadła krzyżowego tylnego (PCL) występowały tylko u 5% pacjentów. Uszkodzenia PCL
występują rzadko bez innych uszkodzeń stawu. Najczęstszej dochodziło do uszkodzenia III stopnia
więzadła krzyżowego (całkowite przerwanie ciągłości) 43,3% badań. Stwierdzono korelację
występowania uszkodzeń MM z patologiami ACL oraz z wiekiem. Ze względu na skomplikowaną
strukturę anatomiczną kolana często dochodzi do współwystępowania uszkodzeń struktur
więzadłowych i łąkotkowych.

Słowa kluczowe:
staw kolanowy, MRI, łąkotka przyśrodkowa, więzadło krzyżowe przednie

Keywords:
knee joint, magnetic resonance imaging, medial meniscus, anterior cruciate ligament

Literatura
1.

Lee JK, Yao L, Phelps CT, Wirth CR, Czajka J, Lozman J. Anterior cruciate ligament tears: MR imaging
compared with arthroscopy and clinical tests. Radiology. 1988;166:861–864.

135

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
2.

Oei EH, Nikken JJ, Verstijnen AC, Ginai AZ, Myriam Hunink MG. MR imaging of the menisci and cruciate
ligaments: a systematic review. Radiology 2003;226(3): 837–848.

3.

De Smet AA, Graf BK. Meniscal tears missed on MR imaging: relationship to meniscal tear patterns and
anterior cruciate ligament tears. AJR Am J Roentgenol. 1994;162(4):905–911.

4.

Witzel U . Biomechanics of the knee joint. Polim Med. 1993;23(1-2):19-37.

5.

Dye SF. An evolutionary perspective of the knee. J Bone Joint Surg Am. 1987 Sep;69(7):976-83.

6.

Almekinders LC, Pandarinath R, Rahusen FT. Knee stability following anterior cruciate ligament rupture
and surgery. The contribution of irreducible tibial subluxation. J Bone Joint Surg Am. 2004 May;86A(5):983-7.

7.

Lee JK, Yao L, Phelps CT, Wirth CR, Czajka J, Lozman J. Anterior cruciate ligament tears: MR imaging
compared with arthroscopy and clinical tests. Radiology. 1988;166:861–864.

8.

Amis AA, Gupte CM, Bull AMJ, Edwards A. Anatomy of the posterior cruciate ligament and the
meniscofemoral ligaments. Knee Surg Sports TraumatolArthrosc. 2006 March;14(3):257–263.

9.

Sonin AH, Fitzgerald SW, Hoff FL, Friedman H, Bresler ME. MR imaging of the posterior cruciate
ligament: normal, abnormal, and associated injury patterns. Radiographics. 1995;15(3):551–561.

10. Potter HG, Weinstein M, Allen AA, Wickiewicz TL, Helfet DL. Magnetic resonance imaging of the
multiple‐ligament injured knee. J Orthop Trauma.2002;16:330–339.
11. Miyasaka K.C., Daniel D.M., Stone M.L, et al. The incidence of knee ligament injuries in the general
population. Am J Knee Surg. 1991;4: 43-48.
12. Kaeding CC, Léger-St-Jean B, Magnussen RA. Epidemiology and Diagnosis of Anterior Cruciate Ligament
Injuries. Clin Sports Med. 2017 Jan;36(1):1-8.
13. Rodriguez W , Vinson EN, Helms CA et al. MRI appearance of posterior cruciate ligament tears. AJR Am J
Roentgenol. 2008;191 (4):1031.
14. Ng WH,Griffith JF, Hung EH, Paunipagar B, Law BK, Yung PS. Imaging of the anterior cruciate ligament.
World J Orthop. 2011 Aug;2(8):75–84.
15. Barry KP, Mesgarzadeh M, Triolo J, Moyer R, Tehranzadeh J, Bonakdarpour A. Accuracy of MRI patterns
in evaluating anterior cruciate ligament tears. Skeletal Radiol. 1996 May;25(4):365-70.
16. Volokhina YV, Syed HM, Pham PH, Blackburn AK. Two Helpful MRI Signs for Evaluation of
Posterolateral Bundle Tears of the Anterior Cruciate Ligament: A Pilot Study. Orthopaedic J Sports Med. 3
(8):2325967115597641.
17. Naraghi A, White LM. MR imaging of cruciate ligaments. MagnReson Imaging Clin NAm. 2014;22:557–
580.
18. Naraghi AM, White LM. Imaging of Athletic Injuries of Knee Ligaments and Menisci: Sports Imaging
Series. Radiology. 2016 Oct;281(1):23-40.
19. Rodriguez WJr, Vinson EN, Helms CA, Toth AP. MRI appearance of posterior cruciate ligament tears. Am
J Roentgenol.2008;19(4):155–159.
20. Harner CD, Höher J. Evaluation and treatment of posterior cruciate ligament injuries. Am J Sports Med.
1998 May-Jun;26(3):471-82.
21. Hayes CW, Brigido MK, Jamadar DA, Propeck T. Mechanism‐based pattern approach to classification of
complex injuries of the knee depicted at MR imaging. Radiographics. 2000;20(Spec No):S121–S134.

136

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
22. Lee BK, Nam SW. Rupture of posterior cruciate ligament: diagnosis and treatment principles. Knee
SurgRelat Res. 2011;23(3):135–141.
23. Nguyen JC, De Smet AA, Graf BK, Rosas HG. MR imaging-based diagnosis and classification of meniscal
tears. Radiographics. 2014;34 (4): 981-99.
24. Naraghi A, White LM. MR imaging of cruciate ligaments. MagnReson Imaging Clin NAm. 2016;22(4):557–
580.
25. Doral MN, Bilge O, Huri G, Turhan E, Verdonk R. Modern treatment of meniscal tears. EFORT Open Rev.
2018;3(5):260–268.
26. Naraghi AM, White LM. Imaging of Athletic Injuries of Knee Ligaments and Menisci: Sports Imaging
Series. Radiology. 2016 Oct;281(1):23-40.
27. Oei EH, Nikken JJ, Verstijnen AC, Ginai AZ, Myriam Hunink MG. MR imaging of the menisci and cruciate
ligaments: a systematic review. Radiology. 2003;226(3): 837–848.
28. Nacey NC, Geeslin MG, Miller GW, Pierce JL.Magnetic resonance imaging of the knee: An overview and
update of conventional and state of the art imaging. J MagnResonImaging. 2017 May;45(5):1257-1275.
29. Ryzewicz M, Peterson B, Siparsky PN, Bartz RL.The diagnosis of meniscus tears: the role of MRI and
clinical examination. ClinOrthopRelat Res. 2007 Feb;455:123-33.
30. Sharifah MI, Lee CL, Suraya A, Johan A, Syed AF, Tan SP. Accuracy of MRI in the diagnosis of meniscal
tears in patients with chronic ACL tears.Knee Surg Sports TraumatolArthrosc. 2015 Mar;23(3):826-30.

137

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne
Wykorzystanie telemedycyny w dermatologii

Matejuk Klaudia1, Bator Damian1, mgr farm. Widelska Gabriela2, mgr farm. Straszak Dominik3, mgr
farm. Drózd Monika4
1

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań
Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2

3

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie
4

Samodzielna Pracownia Radiofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Abstrakt
W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania technologii w praktyce
medycznej. Rejestrowanie i przesyłanie obrazów na duże odległości okazało się bardzo przydatnym
w dermatologii, która w znacznym stopniu opiera się na rozpoznaniu wizualnym. W ten sposób
wykształciła się nowa dziedzina, jaką jest teledermatologia. Dokonano przeglądu najnowszych
publikacji

przedstawiających

możliwości

i ograniczenia

teledermatologii,

narzędzia,

efekty

prezentowanych przez nią rozwiązań oraz wyzwania stojące przed tą dziedziną medycyny
w przyszłości. Liczne badania potwierdzają, że teledermatologia dostarcza usług o podobnej jakości
i skuteczności oraz większej wydajności niż opieka konwencjonalna. Pozwala na obniżenie kosztów,
czasu oczekiwania na wizytę, podwyższa komfort pracy specjalistów, a przede wszystkim, nie
dopuszcza do wykluczenia pacjenta poza sferę opieki dermatologicznej, co stanowi obecnie duży
problem krajów rozwijających się.

Abstract
The last 20 years have seen a significant increase in the use of technology in medical practice.
Recording and transmission of images over long distances has proved to be very useful in
dermatology, which is largely based on visual recognition. That was a new field named
teledermatology, was developed. A review of the latest publications revealing its capabilities and
limitations, the methods it uses, the effects of its solutions and the challenges facing this field of
medicine in the future has been carried out. Numerous studies confirm that teledermatology provides
services of similar or better quality and efficiency than conventional care. It allows reducing costs,
waiting time for a visit, increases the work comfort of specialists, and above all, does not allow to
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exclude the patient outside the sphere of dermatological care, which is currently a major problem in
developing countries.

Wprowadzenie
Telemedycyna to dziedzina opieki zdrowotnej, posługująca się technologiami komunikacyjnymi
celem wymiany informacji medycznych na duże odległości. Umożliwia rejestrację, przesyłanie
i przechowywanie wysokiej jakości obrazów oraz nagrań. Znalazła ona szczególne zastosowanie
w dermatologii. Choroby skórne stanowią znaczący problem ze względu na duże zróżnicowanie,
niedobór oraz trudny dostęp do specjalistów, a także długi czas oczekiwania na diagnozę i leczenie.
Teledermatologia wychodzi naprzeciw tym problemom. Liczne badania potwierdzają wysoką
wiarygodność, czułość i swoistość diagnostyki z jej wykorzystaniem, a stawiane tak rozpoznania
odnajdują potwierdzenie w badaniach histologicznych. Ponadto, szeroko publikowane wyliczenia
i statystyki przemawiają za korzyściami ekonomicznymi płynącymi

z wykorzystania zalet

telemedycyny zamiast klasycznych metod konsultacji medycznych [1].

Materiał i metody
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego zastosowania telemedycyny w dermatologii.
Dokonano przeglądu platformy PubMed w poszukiwaniu publikacji przedstawiających możliwości
i ograniczenia teledermatologii, narzędzia, efekty prezentowanych przez nią rozwiązań oraz wyzwania
stojące przed tą dziedziną medycyny w przyszłości. Wyszukiwanie obejmowało hasła: "dermatology",
"telemedicine", "teledermatology", a wyniki zostały ograniczone do publikacji z ostatnich 5ciu lat.

Wyniki
3.1. Wyzwania współczesnej dermatologii
Dermatologia to dziedzina medycyny, zajmująca się chorobami skóry. Są one istotną przyczyną
zachorowalności i umieralności na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się Afryki, Azji
i Ameryki Południowej. W rejonach tych obserwuje się jednocześnie najniższe zagęszczenie lekarzy
specjalistów, a dostęp do nich jest krytycznie utrudniony. Szacunkowo, na świecie brakuje blisko 4,3
milionów lekarzy i pielęgniarek, a 1 miliard ludzi nie ma dostępu do ochrony zdrowia [2, 3]. Przy tak
ograniczonej liczbie dermatologów, zapewnienie odpowiedniej opieki wszystkim potrzebującym przy
użyciu tradycyjnych metod jest prawie niemożliwe [4].
W związku z niedoborem specjalistów, ciężar diagnostyczny często spoczywa na lekarzach
pierwszego kontaktu, którzy nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą i przeszkoleniem, aby trafnie
ocenić obserwowaną zmianę skórną. Może to skutkować błędami diagnostycznymi [5] lub nadmierną
liczbą niepotrzebnych skierowań, które generują kolejki i wydłużają czas oczekiwania na konsultację.
Sam proces diagnostyczny w przypadku klasycznej dermatologii jest również czasochłonny.
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3.2. Telemedycyna, teledermatologia - narzędzia
Potencjalnym rozwiązaniem problemów, z którymi zmaga się współczesna dermatologia jest
telemedycyna. Ta rozwijająca się dziedzina opieki zdrowotnej, bazuje na wykorzystaniu
nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych celem dostarczania usług medycznych pacjentom na
całym świecie. Słowo telemedycyna wywodzi się z greki od odpowiednio: słowa "tele" oznaczającego
"odległe" oraz "medicina", tłumaczonego, jako "sztukę lekarską". Stosowanie zasad telemedycyny
w dermatologii określane jest mianem teledermatologii (TD) [1]. Pierwsze publikacje dotyczące tej
tematyki pojawiły się na platformie PubMed w 1995 roku, w liczbie 2-5 artykułów. Z upływem lat ich
liczba wzrosła, aby w 2019 roku osiągnąć liczbę 681 tytułów opatrzonych hasłem "teledermatologia".
Celem teledermatologii jest "zapewnienie najwyższej jakości opieki dermatologicznej w sposób
bardziej efektywny poprzez przemieszczanie informacji o pacjencie, a nie przemieszczanie pacjenta"
[6]. Największą zaletą telemedycyny może być zastosowanie jako narzędzia do triage’u , czyli oceny
priorytetów, dzięki czemu możliwym jest zmniejszenie liczby niepotrzebnych skierowań, czasu
oczekiwania oraz kosztu zapewnienia i otrzymania opieki dermatologicznej [7].
Teledermatologia może być dostarczana jako konsultacja wideo w czasie rzeczywistym (RT-TD),
bądź jako asynchroniczna usługa store-and-forward (SAF). Występuje również w postaci hybrydy
powyższych, umożliwiając bezpośrednią interakcję między pracownikami ochrony zdrowia,
połączone z oglądaniem obrazów wysokiej jakości. Najnowszym wariantem jest teledermatologia
mobilna, która wykorzystuje urządzenia mobilne do świadczenia usług [1].

3.2.1 Wideokonferencja w czasie rzeczywistym (RT-TD)
Interaktywna

modalność

w czasie

rzeczywistym

(RT-TD)

wykorzystuje

sprzęt

do

wideokonferencji podczas konsultacji teledermatologicznej, w której uczestniczyć może pacjent,
lekarz pierwszego kontaktu oraz specjalista dermatolog. Umożliwia to bezpośrednią interakcję między
tymi osobami, pozwala zadawać dodatkowe pytania, udzielać informacji oraz edukować pacjenta
zupełnie jak podczas klasycznej konsultacji specjalistycznej. Metoda ta może być realizowana
wszędzie gdzie jest dostęp do Internetu, co sprawia, że jest niezależna od miejsca. Niestety, nie jest
niezależna od czasu. Oznacza to, że wszystkie osoby biorące udział w takiej konsultacji muszą być
dyspozycyjne w tym samym momencie, co sprawia, że planowanie konsultacji RT-TD stanowi
wyzwanie logistyczne. Co więcej- RT-TD jest czasochłonnym rozwiązaniem, przerywa rutynowy
przepływ pracy, jakość przesyłanych obrazów jest gorsza niż w metodach statycznych, a koszty
stosunkowo wyższe [8, 9].

3.2.2 Format asynchroniczny, metoda „store and forward”, czyli “przechowaj –
przekaż” (SAF)
Technologia „store and forward” (SAF) oznacza dosłownie „przechowaj i przekaż”. Polega na
archiwizowaniu wysokiej jakości obrazów cyfrowych, w tym dermatoskopowych, w komputerowych
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bazach danych oraz na platformach internetowych. Materiały te, w połączeniu z istotnymi
informacjami na temat pacjenta, mogą być następnie przesyłane między pracownikami ochrony
zdrowia.
Tryb SAF różni się od RT-TD tym, że może być używany nie tylko niezależnie od miejsca, ale też
niezależnie od czasu, co czyni go elastycznym w praktyce, dopasowanym do codziennego przebiegu
pracy i nadającym się do wymiany informacji pomiędzy różnymi strefami czasowymi. Dodatkową
zaletą jest możliwość utrzymania anonimowości przez pacjenta. Wykorzystanie technologii SAF do
świadczenia usług teledermatologicznych skraca czas konsultacji w porównaniu do opieki w czasie
rzeczywistym i konwencjonalnej, co sprawia, że jest to tańsza interwencja. Jednakże odpowiedzi są
opóźnione, pacjenci muszą czekać na poradę dermatologa, a żadna forma interakcji przeważnie nie
jest możliwa [8, 9].

3.2.3 Porównanie technik RT-DT i SAF
SAF i RT-TD mają różne wymagania co do rozdzielczości i jakości przesyłanego materiału, co
z kolei wpływa na ich przydatność dla różnych podgrup pacjentów. Asynchroniczna metoda SAF ma
szereg zalet w porównaniu z RT-TD, dlatego wykorzystanie tej metody wzrasta, natomiast
wideokonferencja w czasie rzeczywistym traci na znaczeniu [8, 9].
Tabela 1. Porównanie technik teledermatologii; opracowanie własne na podstawie dostępnych źródeł [8, 9]

Metoda asynchroniczna “przechowaj i przekaż”
(SAF)
Obrazy cyfrowe, które mogą być gromadzone
offline i wgrywane przy połączeniu online
Niezależny od jakości połączenia internetowego
Niezależne w przestrzeni, niezależne w czasie
Większa elastyczność, lepsze dopasowanie do
planu dnia
Brak lub minimalna możliwość interakcji
Opóźniona odpowiedź
Możliwa anonimowość
Krótki czas konsultacji
Niski koszt
Wystandaryzowane dane i materiały zebrane od
pacjenta
Wyższa dokładność diagnostyczna
Wyższa jakość obrazu
Możliwe badanie dermatoskopowe
Brak wizualizacji 3D dla obrazów statycznych

Wideokonferencja w czasie rzeczywistym
(RT-TD)
Wideotransmisja, która wymaga stałego
połączenia z Internetem
Zależny od jakości połączenia internetowego
Niezależne w przestrzeni, zależne w czasie
Brak elastyczności, konieczna synchronizacja
z planem dnia
Możliwa interakcja (pacjent – lekarz pierwszego
kontaktu – dermatolog – dermatolog)
Odpowiedź natychmiastowa
Niemożliwa anonimowość
Długi czas konsultacji; porównywalnie
czasochłonna, co konsultacja osobista
Wysoki koszt
Kliniczny, bardziej szczegółowy wywiad
z pacjentem
Niższa dokładność diagnostyczna
Niższa jakość obrazu
Brak możliwości badania dermatoskopowego
Możliwość oglądania zmian z różnych kątów
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3.2.4 Teledermatologia mobilna
Teledermatologia mobilna, inaczej nazywana komórkową, opiera się na smartphonach i tabletach
podczas dostarczania usług. Urządzenia te mogą być użyte do robienia, przechowywania i wysyłania
fotografii wysokiej rozdzielczości zarówno przez pacjentów jak i pracowników ochrony zdrowia [9].
W zależności od potrzeb, narzędzia mobilne mogą być wykorzystane na w sposób formalny i zupełnie
nieformalny. Te pierwsze bazują na specjalnie zaprojektowanych programach, które służą do
przekazywania oficjalnej, bezpiecznej i szczegółowej informacji pomiędzy dostawcami usług
medycznych na zasadzie "store and forward". Wymagają one identyfikacji i rejestracji w systemie
oraz specjalnego przeszkolenia użytkownika. Sposób nieformalny natomiast pozwala na szybką
i łatwą wymianę informacji bez spełniania restrykcyjnych wymogów, indywidualnej identyfikacji ani
szkoleń. Są to równocześnie zalety, jak i wady tego rozwiązania. Informacje mogą być pozbawione
kluczowych elementów, a bezpieczeństwo nie jest zagwarantowane [9].
W 2017 roku dostępnych było 526 mobilnych aplikacji telefonicznych skoncentrowanych na
dermatologii. Rosnąca ich liczba i różnorodność ułatwia pacjentom dostęp do lekarzy i do wiedzy
medycznej, ale też pozwala na ich autonomię i samodzielność w ocenie własnych zmian skórnych.
Aplikacje najczęściej dotyczą: telekonsultacji dermatologicznej (20%), nadzoru własnego i samooceny
(17%), przewodników po chorobach (15,2%), materiałów referencyjnych (14,6%), materiałów
edukacyjnych (11,8%) wideokonferencji (8,2%), czasopism specjalistycznych (4,6%), platform do
przechowywania i przesyłania zdjęć (4%) [10, 11].

3.3 Zastosowanie teledermatologii w praktyce
Teledermatologia może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak: badania przesiewowe,
konsultacje, diagnostyka, monitorowanie, edukacja i transfer wiedzy między lekarzami. W zależności
od tego, który z nich ma być osiągnięty, stosowane są odmienne modele interakcji w e-zdrowiu.
Celem lepszej organizacji podlegają one klasyfikacji, w której zazwyczaj wyszczególnia się cztery
warianty. Wyróżnia się tu teledermatologię podstawową, wtórną, trzeciorzędową oraz wspomaganą
przez pacjenta [12, 13]. Na rysunku 1 zobrazowano rodzaje interakcji w teledermatologii.

Rysunek 1. Rodzaje interakcji w teledermatologii; Opracowanie własne na podstawie źródła [9]
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Podstawowa

opieka teledermatologiczna obejmuje

bezpośrednią komunikację

pomiędzy

pacjentem, a oddalonym od niego dostawcą usług medycznych (tj. lekarzem rodzinnym, pielęgniarką
lub dermatologiem) w celu postawienia pierwszej diagnozy lub wydania skierowania. Interakcja
odbywa się na odległość wykorzystując SAF, RT-TD, urządzenia mobilne lub rozwiązania
hybrydowe. Wtórna teledermatologia jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem. W tym modelu
pacjenci odwiedzają lekarza pierwszego kontaktu, który ich bada, zbiera podstawowe informacje
i materiały, a następnie konsultuje się ze specjalistami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dermatolog
potwierdza rozpoznanie i wydaje zalecenia, co zmniejsza ryzyko błędu diagnostycznego na niższym
szczeblu. Jest to dobre narzędzie do triage’u , ponieważ może zredukować liczbę niepotrzebnych
skierowań, czas oczekiwania oraz koszt zapewnienia i otrzymania opieki dermatologicznej. Trzeci
poziom teledermatologii dotyczy współpracy i komunikacji pomiędzy dermatologami. Odbywa się
ona z wykorzystaniem forów dyskusyjnych i platform online. Lekarze mogą tam zasięgać wiedzy od
bardziej doświadczonych kolegów lub dzielić się ciekawymi spostrzeżeniami klinicznymi. Ponadto
metoda ta może być wykorzystana do szkolenia rezydentów i edukacji medycznej. Teledermatologia
wspomagana przez pacjenta jest stosunkowo nową metodą, pozwalającą pacjentowi odgrywać istotną
rolę w zarządzaniu własnym zdrowiem. W tym modelu może on wykazać się inicjatywą
w poszukiwaniu kontaktu ze specjalistą w świecie wirtualnym, przesłać mu swoje zdjęcia kliniczne
lub umówić się na telekonsultacje po wstępnym badaniu twarzą w twarz (FTF). To ostatnie
rozwiązanie jest dostosowane do monitorowania chorób przewlekłych, które mogą wymagać częstej
kontroli. Praktyka teledermatologii wspomaganej przez pacjenta może prowadzić do dużej satysfakcji
z powodu szybkiej pozytywnej odpowiedzi ze strony lekarza. Jednakże brak osobistych interakcji
między pacjentem a dermatologiem może utrudniać kliniczną użyteczność tej metody [12, 13].

3.4 Porównanie teledermatologii z dermatologią konwencjonalną
Połączenie szybko rozwijającego się postępu technologicznego i zwiększonego zapotrzebowania
na opiekę dermatologiczną doprowadziło do szerszego zastosowania teledermatologii. W niektórych
krajach wykorzystanie tych nowoczesnych technik odbywa się w ramach pojedynczych badań
pilotażowych [14], gdy w innych stanowi już podstawy zintegrowanego systemu ochrony zdrowia
[15]. Niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego, to tradycyjne badania podmiotowe
i przedmiotowe

wraz

z badaniami

histologicznymi

stanowią

złoty standard

w diagnostyce

dermatologicznej. Mówiąc o teledermatologii, traktuje się ją jako alternatywne narzędzie medycyny
konwencjonalnej, a wyniki, jakie uzyskuje się, są przypisywane całemu kompleksowi metod
nowoczesnych i tradycyjnych.

3.4.1 Wiarygodność i dokładność
Najważniejszym parametrem warunkującym zastosowanie teledermatologii jest poziom jej
wiarygodności. Zanim powszechnym stanie się̨ prowadzenie wideokonsultacji i przesyłanie informacji
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medycznych w chmurach danych, należy sprawdzić́ , jaka jest ich wartość́ diagnostyczna i czy wyniki
są̨ zgodne z tymi uzyskiwanymi na drodze klasycznych rozwiązań́ . Dotychczas opublikowane badania
przeważnie wskazują̨, że teledermatologia jest porównywalna pod względem niezawodności
diagnostycznej z konwencjonalnymi konsultacjami twarzą̨ w twarz (FTF) [8, 16, 17].
Zgodność́ diagnostyczna miedzy klinicystami a teledermatologami zawiera się̨ najczęściej
w przedziale 92-98% i obydwie te formy pokrywają̨ się̨ w ponad 95% z rozpoznaniem
histopatologicznymi. Również̇ metody zapisu statycznego i wideo w czasie rzeczywistym
wykazywały podobne wyniki wiarygodności diagnostycznej co opieka kliniczna [18, 19].

3.4.2 Dostępność
Zasadniczą różnicą pomiędzy telekonsultacją, a konsultacją osobistą, jest przestrzeń, w której są
realizowane. Pierwsza z nich jest niezależna od miejsca, połączenie można nawiązać z każdego
zakątka świata pod warunkiem dostępu do sieci internetowej. Druga wymaga od pacjenta wizyty
w gabinecie lekarskim. Obecnie uważa się, że ponad 75% pacjentów teledermatologii mieszka
w odległych miejscach i ma dochody na poziomie lub poniżej progu ubóstwa, co ogranicza
możliwości dojazdu do miejsca wizyty.
Sytuacje pogarsza niedostateczna liczba specjalistów. W Brazylii liczba lekarzy waha się od
jednego na 232 mieszkańców miasta São Paulo do jednego lekarza na 10.000 mieszkańców odległych
obszarów stanów Amazonii. Na każde 90.000 mieszkańców niektórych regionów Brazylii może
przypadać jeden dermatolog [20]. W Afryce sytuacja jest krytyczna; średnio 1 dermatolog przypada na
0,5-1 miliona mieszkańców. W Mali, kraju liczącym 17 milionów osób, w 2015 r. było tylko 10
dermatologów; wszyscy oni byli zatrudnieni w stolicy [21].
Telemedycyna jest w stanie zapewnić opiekę pacjentom, pomimo ogromnych dystansów i długich
list oczekujących. W wyniku zastosowania wtórnej teledermatologii, specjaliści mogą świadczyć
usługi za pośrednictwem lekarzy pierwszego kontaktu. Przegląd systematyczny przeprowadzony przez
Wootton i wsp. wykazał, że pozwala to zredukować liczbę pokonanych kilometrów o średnio 43% [9].
Większą dostępność teledermatologii niż konwencjonalnej medycyny doskonale obrazują wyniki
pilotażowego programu prowadzonego przez 5 miesięcy w Mali w Afryce Zachodniej [21]. Wzięło
w nim udział 450 pacjentów, podzielonych na grupę interwencyjną korzystającą z wtórnej
teledermatologii oraz grupę kontrolną, która opieki dermatologicznej szukała klasyczną metodą.
W tabeli 2 przedstawiono przebytą odległość, czas i pieniądze wydane przez pacjentów
skierowanych do poradni w obu grupach (Tabela 2).
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Tabela 2. Porównanie kosztów poniesionych przez uczestników badania; źródło: [21]

Grupa kontrolna

Grupa interwencyjna

Różnica

Oszczędność ( na osobę)

Pacjenci

229

221

8

-

Dystans (km)

22 482

2 590

19 892

494,69

Czas

322

53

269

4,81

Koszt

3 174

320

2 854

79,36

Pacjenci z grupy interwencyjnej zaoszczędzili łącznie 19 892 km i 269 godzin podróży
w porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej. Teledermatologia umożliwia dostęp do opieki
medycznej pacjentom, nieobjętych nią z przyczyn geograficznych. Pozwala uniknąć niepotrzebnych
podróży pacjentom, którzy mogą być leczeni lokalnie. Ponadto redukuje to długą listę oczekujących
i kolejki, co zwiększa dostępność specjalistów.

3.4.3 Czasochłonność i kosztochłonność
Poza niezależnością od miejsca, teledermatologia oferuje również niezależność od czasu. Pacjenci
nie poświęcają ani minuty na podróże i czekanie w kolejce do specjalisty, natomiast teledermatolodzy
mają bardziej elastyczny czas pracy, a otrzymane obrazy mogą oceniać w dowolnej chwili.
Wydziały dermatologii uniwersytetów w Sienie (Włochy) oraz Graz (Austrii) przeprowadziły
badanie nad czasochłonnością teledermatologii mobilnej. Wykonanie zdjęć cyfrowych i wgranie ich
w system wydłuża wizytę u lekarza pierwszego kontaktu o około 4 minuty, ale skutkuje oszczędnością
czasu w szerszej perspektywie. Średni czas potrzebny na obejrzenie przez teledermatologa
przypadków i napisanie odpowiedzi wynosił 2 min i 30 s. Podobne wnioski płyną z badania
przeprowadzonego w Szwecji w 2014 roku. W ciągu 24 h oceniono 798 (98%) skierowań nadesłanych
przez lekarza pierwszego kontaktu. Odpowiedź przesyłana była najczęściej w ciągu 109 minut (2min –
46godzin). Skierowania papierowe dotarły do Kliniki Dermatologii po średnim czasie 5 dni (zakres 082 dni). Czas oczekiwania na rozpoznanie i leczenie przy zastosowaniu teledermatologii wynosił
średnio 36 dni, zaś w klasycznym rozwiązaniu trwało to 85 dni [22].
Pacjenci w Mali mogli oszczędzić średnio 4,81 godziny (Tabela 2) dzięki wdrożeniu
teledermatologii. Redukcja kosztów w tym rozwiązaniu wynosiła 76$ w przeliczeniu na jednego
pacjenta. Istnieje wiele publikacji, które potwierdzają tę zależność. 2016 roku przeprowadzono analizę
oszczędności uzyskanych po wdrożeniu programu teledermatologicznego w hrabstwie Bages
w Katalonii. Koszty bezpośrednio związane z teledermatologią i tradycyjną dermatologią obejmowały
kamery, sprzęt i personel. Koszty, których nie można bezpośrednio przypisać teledermatologii
i tradycyjnym usługom dermatologicznym, obejmowały utrzymanie budynków, usługi informatyczne
(IT), gaz, energię elektryczną, połączenia telefoniczno-internetowe i ubezpieczenia medyczne.
Uwzględniono również koszty ponoszone przez pacjentów i społeczeństwo, takie jak utracony czas
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produkcyjny, utracone wynagrodzenia, stracony czas wolny, czas spędzony na podróżach i paliwo.
Szacunkowe koszty usługi teledermatologicznej wyniosły 61 870€. Tradycyjna obsługa ambulatoryjna
tej samej liczby pacjentów kosztowałaby około 113 034€. Oznacza to oszczędności w wysokości 51
164€ w skali roku, co w przeliczeniu na jednego pacjenta daje 11,4€ zmniejszenia kosztów (Tabela 3)
[23].
Tabela 3. Porównanie kosztów ponoszonych przez teledermatologię i dermatologię klasyczną; źródło: [21]

Roczne wydatki w euro

Teledermatologia

Dermatologia

Różnica

Sprzęt

1565

0

1565

Personel pierwszego

20 799

17 332

3467

Personel szpitalny

7 691

23 073

-15 382

Kwota cząstkowa

30 815

40 405

-10 350

31 815

60 208

-28 393

12 421

-12 421

113 034

-51 164

kontaktu

Koszty społeczne
Czas
Paliwo
Łączna kwota

61 870

W analizie najbardziej znaczące okazały się oszczędności społeczne, które wynosiły 40 814 €
rocznie. Główna oszczędność wynikała z braku podróży do szpitala.
Podobne

badania

przeprowadzono

w Londynie.

Celem

oceny

efektywności

kosztowej

teledermatologii zsumowano koszty szkolenia personelu (1200£), telekonsultacji (11 160£)
i skierowania niektórych pacjentów do kliniki specjalistycznej (917 340£) ponosząc łączne wydatki
rzędu 29 700£. Porównano to z kosztami ponoszonymi w tradycyjnym procesie diagnostycznym FTF
i uzyskano oszczędność rzędu 12 460£ [24].
Wysokiej jakości usługi TD umożliwiają lepszą ocenę priorytetów i przekładają się na
zmniejszenie liczby badań bezpośrednich o 70-80%, niepotrzebnych fizycznych skierowań do
ośrodków o wyższej referencyjności nawet o 74% oraz ogółu wizyt dermatologicznych o ponad
połowę, prowadząc do 18% redukcji kosztów [9, 18].

Wyzwania stojące przed teledermatologią
Teledermatologia cieszy się rosnącą popularnością i odnosi wiele sukcesów. Nie jest jednak
pozbawiona wad i stoi przed nią jeszcze wiele wyzwań. Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny
(ATA) podejmuje wszelkie wysiłki, aby uregulować zasady stosowania telemedycyny w dermatologii,
jednak ogólnoświatowe standardy nie zostały jeszcze określone. Konieczne jest zaangażowanie
organów regulacyjnych, aby zapewnić system odpowiedzialności prawno-medycznej i ustanowić
program refundacji. Przy braku zaleceń ogólnych, system finansowania wygląda inaczej w każdym
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kraju. Koszty sprzętu, zarządzania i szkolenia personelu są barierą we wdrażaniu w oczach lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, podczas gdy odpowiedzialność prawna w zakresie medycyny,
rzetelność diagnostyczna i nadzór nad pacjentem są barierą dla dermatologów akademickich.
Kolejnym problemem jest brak integracji pomiędzy lokalnymi systemami ochrony zdrowia,
a oddalonymi o setki kilometrów konsultantami dermatologicznymi. Standaryzacja obrazowania
dermatologicznego i związanej z nim elektronicznej dokumentacji medycznej byłaby ważnym
elementem poprawy jakości i skuteczności praktyk teledermatologicznych. Ostatnim, niezwykle
ważnym problemem jest kwestia bezpieczeństwa. Poufne informacje mogą być łatwo przechwycone,
w związku z czym muszą być szyfrowane i chronione, a dostęp do nich powinni mieć tylko
zweryfikowani użytkownicy [18, 25].

Wnioski
Podsumowując, teledermatologia zapewnia opiekę o podobnej jakości w porównaniu do opieki
konwencjonalnej, ale często jest bardziej wydajna. Jest to obiecująca technika dla pacjentów
z niedostatecznym dostępem geograficznym do opieki zdrowotnej oraz w krajach o długich listach
oczekujących. Rozwiązanie to zmniejsza koszty, czas oczekiwania, podróży oraz liczbę
niepotrzebnych skierowań. W przyszłości konieczne jest uregulowanie aspektów prawnych
dotyczących odpowiedzialności, bezpieczeństwa i standaryzacji teledermatologii.
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Abstrakt
Pod koniec lat 90. XX wieku koncern General Electric (GE) Medical Systems zaprezentował
nowatorską metodę oceny przepływu krwi w badaniu ultrasonograficznym, o nazwie B-flow.
Technologia B-flow polega na bezpośrednim wyświetleniu płynących ech wewnątrznaczyniowych
w czasie rzeczywistym w skali szarości, metodą nie-dopplerowską. Ułatwia to proces znany jako
kodowane wzbudzenie, które wykorzystuje cyfrowo zakodowane impulsy ultradźwiękowe, które są
następnie dekodowane i filtrowane w sposób, który wzmacnia cząstki stałe krwi. Pomimo, iż
technologia B-flow (oraz jej odpowiedniki proponowane przez innych producentów aparatów
ultrasonograficznych) została wprowadzono relatywnie niedawno, w wielu ośrodkach stanowi
rutynowe uzupełnienie dopplerowskiej oceny naczyń. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd
aktualnej

literatury

dotyczącej

zastosowania

metody

B-flow

w różnych

aspektach

ultrasonograficznego badania przepływu krwi.

Abstract
At the end of the 1990s, the General Electric (GE) Medical Systems company presented a novel
method of blood flow assessment in an ultrasound examination called B-flow. The B-flow technology
consists in the direct display of flowing intravascular echoes in real time in the gray scale, using the
non-Doppler method. This facilitates a process known as coded excitation that uses digitally encoded
ultrasonic pulses, which are then decoded and filtered in a way that strengthens the solid particles.
Although the B-flow technology (and its counterparts proposed by other manufacturers of ultrasound
devices) has been introduced relatively recently, in many centers it is a routine supplement to Doppler
vascular assessment. This study provides an overview of current literature on the use of the B-flow
method in various aspects of ultrasound blood flow testing
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Wprowadzenie
Badania ultrasonograficzne naczyń jako metoda mało kosztowna, nieinwazyjna ,dobrze tolerowana
przez pacjentów i wysoce skuteczna są wykonywane bardzo często. Obecnie standardem
w obrazowaniu ultrasonograficznym naczyń jest połączenie obrazowania 2D w skali szarości (Bmode) z oceną hemodynamiczną za pomocą opcji dopplerowskich – kodowania kolorem, zapisu
spektralnego lub Dopplera mocy (ang. power Doppler). Jednak najnowocześniejsze rozwiązanie
w kwestii obrazowania przepływu wewnątrznaczyniowego stanowią opcje niedopplerowskie, takie jak
B-mode, wprowadzony w latach 90 XX. wieku przez GE. Bazuje ona na wykorzystaniu obrazów
o wysokiej rozdzielczości wraz ze zwiększeniem liczby klatek obrazu na sekundę. Co ważne, jakość
uzyskanego obrazu jest niezależna od kąta padania wiązki ultradźwięków względem długiej osi
analizowanego naczynia (podobnie w jak w obrazowaniu power Dopplerze). Poza tym, w tej opcji nie
występują artefakty związane z ustawieniami parametru prędkości. W porównaniu z kolorowym
Dopplerem, obrazowanie B-Flow ma wyższą częstotliwość odświeżania i lepszą rozdzielczość
przestrzenną [1]. Warto nadmienić, że badanie B-flow nie wymaga dodatkowego sprzętu, może być
wykonywane za pomocą sprzętu do badania dopplerowskiego po zainstalowaniu odpowiedniego
oprogramowania. Technologia B-flow posiada jednak kilka ograniczeń, m.in. zmniejszenie czułości
metody wraz ze wzrostem głębokości penetracji. Ograniczenie to jest szczególnie istotne podczas
badania naczyń biodrowych, ponieważ są one położone głębiej [2]. Technologia B-flow umożliwia
selektywną prezentację poruszających się obiektów, takich jak płynące naczyniem składniki
komórkowe krwi, w skali szarości przy użyciu kodowanego wzbudzenia. Zakodowane fale dźwiękowe
są emitowane wgłąb organizmu i naczyń, a powracające, odbite sygnały są następnie dekodowane
i wyświetlane w skali szarości, jak w obrazowaniu typu B-mode.

B-flow a obrazowanie dopplerowskie
Ultrasonografia dopplerowska jest metodą, którą wykorzystujemy zobrazowania i pomiaru
prędkości przepływu krwi przez wybrane naczynia. W tym badaniu elementem stałym jest zazwyczaj
sonda, a zmiennymi elementami odbijającymi (które wytwarzają powracające echa sygnału) są
poruszające

się

czerwone

krwinki.

Przesunięcie

dopplerowskie

to

różnica

pomiędzy

częstotliwościami: fali nadawanej oraz odbieranej fali echa. Sonografia dopplerowska wykorzystuje
filtr wysokoprzepustowy do tłumienia zmian częstotliwości o niskiej amplitudzie spowodowanych
fizjologicznym drganiem sąsiadujących z naczyniem

tkanek miękkich. Niestety, filtr ten usuwa

również sygnały dopplerowskie pochodzące od wolno poruszających się krwinek i może prowadzić do
fałszywego rozpoznania niedrożności naczyń [3]. Pułapka ta nie dotyczy obrazowania B-flow, które
doskonale przedstawia powolny przepływ krwi. W przeciwieństwie do techniki B-flow, obrazowanie
dopplerowskie jest podatne na artefakty związane wpisywaniem koloru w hipoechogeniczne struktury
niebędące naczyniami. Tradycyjnie, zwężenie światła naczynia rozpoznawane jest w przypadku
stwierdzenia miejscowego przyspieszenia przepływu krwi w badaniu dopplerowskim. Jednak
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turbulencje powstające w krętych odcinkach oraz podziałach naczyń również mogą powodować
miejscowe przyspieszenie przepływu krwi, niezwiązane z obecnością anatomicznego zwężenia światła
naczynia. Obrazowanie B-flow jest bardzo pomocne w różnicowaniu zwężenia naczyniowego od
niestenotycznych przyczyn wzrostu prędkości przepływu krwi. Ponadto, w porównaniu sonografii
dopplerowskiej, wysoka rozdzielczość B-flow umożliwia obrazowanie rozbudowanej sieci drobnych
naczyń [4].

Zastosowanie diagnostyczne
3.1. Badania naczyń ze zwapnieniami
Opcja B-flow jest jeszcze stosunkowo mało poznanym trybem obrazowania niedopplerowskiego,
opartym na autokorelacji sygnału w trybie B. Pomimo, iż nie jest w pełni wolna od artefaktów typu
cienia następowego związanych z gęstością zwapniałych blaszek, metoda ta jest wysoce pomocna
w ocenie odcinków naczyń z obecnością uwapnionych blaszek miażdżycowych [5]. Wynika to
z wysokiego stosunku sygnału do szumu oraz wysokiej rozdzielczości przestrzennej. co pozwala na
zobrazowanie śladowego drożnego kanału naczynia. W badaniu na grupie 88 pacjentów, E. M. Jung
i wsp. wykazali wysoką skuteczność opcji B-flow w rozpoznawaniu hipoechegenicznych blaszek
miażdżycowych, owrzodzeń oraz skrzeplin. Autorzy zdołali uwidocznić strumień przepływającej krwi
w przypadkach subokluzji, w sposób niezależny od artefaktów podatności oraz wibracji. W efekcie Bflow cechuje się lepszą korelacją z wynikami badania angiograficznego niż Doppler kodowany
kolorem i Doppler mocy, co przekłada się na jego wyższą skuteczność w ocenie zwężeń naczyń [6].

3.2. Wykrywanie zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej
Celem oceny przydatności metody B-flow w diagnostyce zwężeń oraz niedrożności tętnicy szyjnej
wewnętrznej, przeprowadzono badanie, w którym porównano skuteczność tej metody do Dopplera
kodowanego kolorem oraz power-Dopplera. B-flow cechował się wysoką skutecznością
diagnostyczną w wykrywaniu przed-, śród- oraz poststenotycznego przepływu krwi, zwłaszcza
w wydłużonych naczyniach. Zwraca się jednak uwagę, iż jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy
zwapnienia ściany naczynia nie są koncentryczne. B-flow pozwala na uwidocznienie resztkowego
kanału przepływu w miejscu zwężenia z dokładnością porównywalną do selektywnej, cyfrowej
angiografii subtrakcyjnej. Ułatwia także ocenę morfologii blaszki miażdżycowej [7].

3.3. Dysplazja włóknisto-mięśniowa (FMD)
W badaniach wykazano skuteczność opcji B-flow w przypadku obrazowania zmian w przebiegu
dysplazji włóknisto mięśniowej. B-flow jest techniką, która pozwala na wzmocnienie słabych
sygnałów pochodzących z czerwonych krwinek i bezpośrednią wizualizację reflektorów krwi przy
jednoczesnym tłumieniu sygnałów z tkanek stacjonarnych. Wpływa to na poprawę rozdzielczości
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obrazowania, w szczególności struktur tubularnych i ich konturów [8]. Obrazowanie B-flow może być
zatem przydatne w diagnostyce FMD.

3.4. Monitorowanie nerki przeszczepionej
Badanie E. Russo i wsp. na grupie 55 pacjentów (37 mężczyzn u 18 kobiet) wykazało lepszą,
w porównaniu z kombinacją Dopplera kodowanego kolorem i Dopplera mocy, skuteczność opcji Bflow w obrazowaniu przepływów korowych w nerce przeszczepionej od dawcy zmarłego, u 45,5%
z badanych osób. W konsekwencji, pozwoliło to na uzyskanie bardziej precyzyjnych pomiarów
parametrów

hemodynamicznych

przepływu

krwi,

zarówno

na

poziomie

wewnątrz-,

jak

i zewnątrznerkowym. U jednego z pacjentów obrazowanie B-flow wykazało obecność „plamek”
w obrębie warstwy korowej, jako wczesnego objawu zwiastującego proces przewlekłego odrzucania
przeszczepu. Autorzy badania postulują wysoką skuteczność techniki B-flow w wizualizacji
przepływu krwi oraz diagnostyce zmian stenotycznych w obrębie tętnicy nerkowej. W połączeniu
z konwencjonalnym obrazowaniem typu B-mode, technika ta wykazała się przydatnością
w rozpoznawaniu zwężeń w miejscu zespolenia, w szczególności u pacjentów ze współistniejącymi
chorobami naczyń krwionośnych [9].

3.5. Ocena tętnic udowych u niemowląt
W badaniu z 2017 roku, M. Groth i wsp. porównali metody obrazowania B-mode oraz B-flow
w kontekście ich przydatności podczas cewnikowania tętnic udowych u niemowląt poddawanych
badaniu angiograficznemu, jak również pod kątem skuteczności wyznaczania przebiegu oraz średnicy
badanego naczynia. Badanie przeprowadzono na 22 niemowlętach. Ze względu na możliwość
wizualizacji dłuższych segmentów naczyń, opcja B-flow cechowała się zauważalnie wyższą
skutecznością w identyfikacji ich przebiegu. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu kontrastu
poruszających się elementów takich jak krew, co z kolei pozwala na dokładniejsze zobrazowanie
drożnych odcinków naczynia. Nieprawidłowości naczyniowe, takie jak niedrożności i zwężenia, były
bardziej wyraźne w obrazowaniu B-flow. Można również przypuszczać, że technika B-flow będzie
bardziej skuteczna od B-mode w różnicowaniu pozabiegowych powikłań naczyniowych. Zdaniem
autorów obie techniki obrazowania były równie skuteczne pod względem pomiaru średnicy badanego
naczynia [10].

3.6. Diagnostyka unaczynienia oraz guzów wątroby
W 2013 roku opublikowano badanie (Matsumoto N.), w którym porównano skuteczność
obrazowania przepływu krwi w guzach wątroby (przerzuty, rak wątrobowokomórkowy, naczyniaki)
za pomocą technik Dopplera kodowanego kolorem oraz B-flow. Technika B-flow charakteryzowała
się niższą niż Doppler kodowany kolorem czułością w zakresie wykrywania przepływu krwi
w głębokich warstwach wątroby, natomiast pozwalała na dokładną wizualizację unaczynienia w jej
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powierzchownych warstwach. Zdaniem autorów dokładnej analizy unaczynienia można było dokonać
na głębokości do 4 cm od powierzchni ciała. Pomimo obaw dotyczących ewentualnego wpływu
artefaktów ruchowych pochodzących z serca na jakość obrazowania B-flow, nie stwierdzono istotnych
różnic pomiędzy badaniem prawego i lewego płata wątroby. Dalsze udoskonalenia w zakresie
zwiększenia czułości rejestracji sygnałów z głęboko położonych struktur oraz eliminacji artefaktów,
pozwolą na lepsze obrazowanie patologicznych naczyń nowotworowych, a co za tym idzie, umożliwią
wiarygodne różnicowanie zmian ogniskowych, m.in. raka wątrobowokomórkowego, czy przerzutów
do wątroby [11]. Opcja B-flow znajduje również zastosowanie w obrazowaniu naczyń zaopatrujących
wątrobę, prawidłowo określając prawidłowy lub patologiczny charakter unaczynienia w przypadkach,
kiedy wyniki badania z zastosowaniem obrazowania dopplerowskiego były niejednoznaczne lub
wręcz błędne [4].

3.7. Porównanie metod ultrasonograficznych w obrazowaniu rozwarstwień
88 pacjentów z podejrzeniem rozwarstwienia szyjnych naczyń tętniczych zostało przebadanych
z użyciem ultrasonografii w trybie B, color-Dopplera oraz power-Dopplera. Po udokumentowaniu
rozpoznania pacjenci byli dodatkowo badani w opcji B-flow. Jako wzorzec odniesienia we wszystkich
przypadkach zastosowano angiografię rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym
(MRA). Rozwarstwienia tętnicy szyjnej (n=19) i /lub tętnicy kręgowej (n=35) stwierdzono łącznie
u 44 pacjentów. Obrazowanie B-flow pozwoliło zidentyfikować 52 z 54 rozwarstwień, których
obecność potwierdzono następnie w MRA. Wśród wyników badań ultrasonograficznych nie
stwierdzono występowania fałszywie dodatnich rozpoznań.

Ze względu na brak artefaktów

nadpisujących, metoda B-flow pozwala na bardziej wiarygodną ocenę resztkowego przepływu krwi
w obrębie fałszywego kanału rozwarstwienia. Natomiast redukcja wpływu kąta nachylenia sondy
ultrasonograficznej, pozwoliła na lepsze zobrazowanie odwarstwionej błony naczyniowej oraz
minimalnego przepływu krwi, jak również poprawiła wizualizację struktur ścian naczyniowych
o niskim współczynniku odbicia. W związku z powyższym, można wnioskować, iż obrazowanie Bflow może istotnie zwiększyć czułość badania ultrasonograficznego u pacjentów z podejrzeniem
rozwarstwienia naczyń szyi. Technika B-flow wpłynęła również na poprawę wizualizacji
hipoechogenicznych skrzeplin, krwiaków śródściennych oraz przepływu krwi w obrębie zarówno
prawdziwego, jak i fałszywego kanału rozwarstwienia [12].

3.8. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Ze względu na precyzyjne informacje, jakich opcja B-flow dostarcza na temat światła i morfologii
ściany naczyniowej, zastosowano ją u 75-letniej pacjentki w celu weryfikacji rozpoznania
olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Wykorzystano zarówno metodę podwójnego obrazowania
(dupleks Doppler) kodowanego kolorem oraz B-flow. W obu opcjach stwierdzono pogrubienie ściany
naczynia z otaczającym, bezechowym „halo” oraz osłabienie sygnału przepływu krwi w obrębie
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nieregularnego, stenotycznego kanału przepływu. W porównaniu z kolorowym Dopplerem, technika
B-flow pozwoliła na dokładniejsze zobrazowanie ściany naczyniowej oraz wykazała większy rozmiar
„halo”. W kolejnym etapie pobrano bioptat z segmentu naczynia, uznanego za nieprawidłowy
w oparciu

o obrazowanie

B-flow.

Badanie

histopatologiczne

potwierdziło

rozpoznanie

olbrzymiokomórkowego zapalenia naczyń. Literatura przedmiotowa dostarcza sprzecznych informacji
dotyczących zastosowania kolorowego Dopplera w diagnostyce tego schorzenia. Niektóre badania
wskazują na wysoką skuteczność obrazowania tętnic za pomocą tej techniki, ponieważ pozwala ona na
uwidocznienie charakterystycznego „halo” wokół światła naczynia. Z kolei inne badania wykazały
niską wartość predykcyjną tej metody. Powyższe rozbieżności mogą częściowo wynikać z ograniczeń
obrazowania metodą kolorowego Dopplera, m.in. zmniejszonej rozdzielczości przestrzennej, która
uniemożliwia dokładny pomiar grubości ściany naczynia. Zniwelowania ograniczeń w tym zakresie
upatruje się w opcji B-flow, dysponującej nielicznymi, łatwiejszymi do optymalizacji parametrami
obrazowania (czułość, kontrola włączania/wyłączania tła, pozycjonowanie ostrości). Konieczne są
dalsze badania dotyczące wykorzystania B-flow w diagnostyce olbrzymiokomórkowego zapalenia
tętnic, niemniej jednak przytoczony przypadek sugeruje, iż zastosowanie tej technologii mogłoby
poprawić skuteczność diagnostyczną badania ultrasonograficznego w rozpoznaniu wspomnianego
schorzenia, m.in. wskazując segment naczyniowy właściwy dla pobrania materiału biopsyjnego [13].

3.9. Obrazowanie naczyń jamy brzusznej
Ultrasonograficzna

ocena

przepływu

krwi

w naczyniach

jamy

brzusznej

za

pomocą

konwencjonalnego obrazowania w skali szarości nie jest możliwa, ponieważ stałe składniki krwi są
słabymi reflektorami fal ultradźwiękowych. Istotnym postępem, umożliwiającym nieinwazyjną ocenę
przepływu krwi podczas badania ultrasonograficznego, było zastosowanie badania duplex Doppler
(połączenia

techniki

B-mode

z zapisem

spektralnym),

łączącego

informacje

przestrzenne

z parametrami hemodynamicznymi. Kolejny przełom stanowiło wprowadzenie obrazowania
przepływu krwi kodowanego kolorem (kolorowy Doppler) oraz Dopplera mocy, pozwalającego na
uzyskanie obrazów jeszcze bardziej zbliżonych do angiograficznych. Obie te metody mają jednak
pewne ograniczenia. Po pierwsze, w zależności od wybranego ustawienia parametrów wzmocnienia
koloru może wystąpić zjawisko „bloomingu”, polegające na pojawieniu się koloru poza rzeczywistym
światłem naczynia, co z kolei przekłada się na niższą skuteczność identyfikacji przypadków zwężeń,
zakrzepicy czy tętniakowatego poszerzenia światła naczynia. Co więcej, dla danej prędkości
przepływu, rejestrowane przesunięcie dopplerowskie zależy od kąta pomiędzy wiązką emitowanych
ultradźwięków a kierunkiem przepływu krwi. Ponadto, skala kolorów, wzmocnienie i inne zmienne
muszą być tak dobrane, by zoptymalizować wykrycie przepływu krwi w danej lokalizacji. Niedługo
po ukazaniu się na rynku opcji obrazowania B-flow, zaczęły się pojawiać doniesienia na temat
wykorzystania jej w obrazowaniu naczyń jamy brzusznej. Jest ich jednak niewiele, producent
zdecydował się na zastosowanie tej technologii w sondach typu convex oraz sektorowych,
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stosowanych rutynowo do oceny narządów jamy brzusznej, stosunkowo niedawno. Przede wszystkim
zwraca się uwagę na łatwość mapowania przepływu, gdyż obrazowanie B-flow wiąże się z mniejszą
liczbą regulowanych ustawień, a zatem uzyskanie odpowiedniego obrazu jest dla operatora prostsze.
Jak już wspomniano, B-flow wykazuje lepszą rozdzielczość przestrzenną oraz większą liczbę klatek
na sekundę w obrazowaniu tętnic szyjnych niż metody dopplerowskie, natomiast w uwidacznianiu
naczyń jamy brzusznej tendencja wydaje się być odwrotna. Może mieć to związek z tym, iż B-flow
jest stosunkowo nową metodą i nie zdążono jeszcze udoskonalić jej w tym zakresie tak, jak Dopplera.
Przyszłe ulepszenia tej techniki mogą doprowadzić do poprawy jakości nieinwazyjnego badania
przepływu w naczyniach jamy brzusznej [14].

Wnioski
Opcja B-flow jest nową metodą niedopplerowskiego obrazowania przepływu w naczyniach
krwionośnych. Obecnie w większości przypadków nie jest stosowana samodzielnie, ale najczęściej
służy jako uzupełnienie badania dopplerowskiego. Literatura przedmiotowa wskazuje na wysoką
skuteczność

obrazowania

B-flow

w dokładnej

wizualizacji

morfologii blaszek

i zwapnień

miażdżycowych oraz zwężeń naczyń. Uważa się również, że jest to metoda uzupełniająca, a nawet
weryfikująca rozpoznania stawiane w oparciu o badanie dopplerowskie. Jej głównymi zaletami są
wysoka rozdzielczość przestrzenna oraz duża liczba klatek obrazu na sekundę, pozwalające uzyskać
wysokiej jakości obrazy.
w diagnostyce

innych

Ponadto, obrazowanie B-flow można z powodzeniem stosować

patologii

naczyń, takich jak

choroby zapalne, m.in.

zapalenie

olbrzymiokomórkowe, czy dysplazja włóknisto-mięśniowa. Należy jednak podkreślić, że największą
skutecznością cechuje się ono w przypadku obrazowania naczyń położonych powierzchownie. Istnieją
jednak zastosowania, takie jak obrazowanie naczyń jamy brzusznej, dla których nie wykazano
wyższości metody B-flow nad konwencjonalnym badaniem dopplerowskim. Opcja B-flow jest jednak
obiecującą metodą diagnostyczną. Jej dalszy rozwój oraz udoskonalenia, a także większa dostępność,
mogą przyczynić się do poprawy nieinwazyjnego obrazowania naczyń.
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B-flow, ultrasonografia, naczynia, badania dopplerowskie
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