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Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
Diagnostyka i leczenie zwężeń tętnic nerkowych
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Abstrakt
Nadciśnienie nerkopochodne, spowodowane redukcją średnicy tętnic nerkowych występuje u ok 12% chorych z nadciśnieniem tętniczym. Do przyczyn zwężenia zalicza się: miażdżycę (najczęstsza),
dysplazję włóknisto-mięśniową, zapalenie tętnic (guzkowe zapalenie tętnic, choroba Takayasu), tętniaki
oraz zatory tętnicy nerkowej, angiopatię cukrzycową, a także urazy jamy brzusznej. Jego rozpoznanie
opiera się na objawach klinicznych, do potwierdzenia których niezbędne są badania obrazowe - USG
Doppler, Angio-TK oraz Angio-MR, a także w określonych wskazaniach – cyfrowa angiografia
subtrakcyjna i/lub scyntygrafia nerek. W pracy omówiono wskazania do zastosowania wymienionych
metod diagnostycznych, a także ich główne zalety i ograniczenia. Przedstawiono także sposoby leczenia
nadciśnienia - strategię zachowawczą (farmakoterapię) oraz podstawowe metody rewaskularyzacji
tętnic nerkowych.

Abstract
Renal hypertension, caused by a reduction in the diameter of the renal arteries, occurs in
approximately 1-2% of patients with hypertension. The causes of narrowing include: atherosclerosis
(most common), fibrocystic dysplasia, arteritis (nodular arteritis, Takayasu's disease), aneurysms and
renal artery embolism, diabetic angiopathy, and abdominal injuries. Diagnosis is based on clinical
symptoms, and requires further confirmation by imaging examinations - Doppler ultrasound, CT or MR
angiography, and in particular indications - digital subtraction angiography and/or renal scintigraphy.
The paper discusses indications for use of the aforementioned imaging modalities, as well as their main
advantages and limitations. Treatment strategies including both the conservative regimen
(pharmacotherapy) and major techniques of renal artery revascularization, have also been described.

Nadciśnienie nerkopochodne
Nadciśnienie nerkopochodne to nadciśnienie tętnicze wtórne, spowodowane niedokrwieniem nerki
z następczym nadmiernym wydzielaniem reniny [1]. Może być spowodowane chorobą miąższu nerek
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(nadciśnienie

miąższowonerkowe)

lub

zwężeniem

tętnic

nerkowych

(nadciśnienie

naczyniowonerkowe) [2].
Nadciśnienie nerkopochodne, spowodowane redukcją średnicy tętnic nerkowych występuje u ok 12% chorych z nadciśnieniem tętniczym. [1]. Do przyczyn zwężenia zalicza się: miażdżycę (najczęstsza),
dysplazję włóknisto-mięśniową, zapalenie tętnic (guzkowe zapalenie tętnic, choroba Takayasu), tętniaki
oraz zatory tętnicy nerkowej, angiopatię cukrzycową, a także urazy jamy brzusznej [3]. W następstwie
istotnego zwężenia tętnicy nerkowej (>60-70% redukcji średnicy naczynia) dochodzi do hipoperfuzji
nerki i w konsekwencji - nefropatii niedokrwiennej, w przebiegu której obserwujemy wzrost aktywności
układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) [4]. Renina, uwalniana przez komórki ziarniste ściany
tętniczki doprowadzającej kłębuszka nerkowego, pobudza przekształcenie angiotensynogenu do
angiotensyny I, która następnie jest rozkładana do angiotensyny II przez enzym konwertujący.
Angiotensyna II wykazuje bardzo silne działanie wazokonstrykcyjne, ponadto pobudza wydzielanie
aldosteronu. Aldosteron zwiększa wchłanianie zwrotne jonów sodu w kanalikach dystalnych, co
powoduje wzrost objętości wewnątrznaczyniowej. Skutkiem tego jest wzrost ciśnienia tętniczego krwi
[5].
Do cech klinicznych nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, stanowiących wskazania do diagnostyki
w kierunku zwężenia tętnicy nerkowej zaliczamy:
•

Wystąpienie nadciśnienia przed 30 rokiem życia lub po 55 roku życia z towarzyszącą

przewlekłą chorobą nerek lub niewydolnością serca
•

Przełom nadciśnieniowy

•

Nadciśnienie tętnicze, w którym ciśnienie tętnicze krwi nie osiąga prawidłowych wartości,

pomimo stosowania trzech leków hipotensyjnych z różnych grup
•

Nagłe i utrzymujące się pogorszenie kontroli dobrze dotychczas kontrolowanego nadciśnienia

tętniczego
•

Napadowe epizody obrzęku płuc o niewyjaśnionej przyczynie i/lub z niewyjaśnioną zastoinową

niewydolnością serca
•

Świeżo wykryta azotemia lub pogorszenie czynności nerek po podaniu ACEI lub ARB

•

Niewyjaśniona różnica wymiarów nerek w osi długiej > 1,5 cm lub niewyjaśniona mała nerka

bez uropatii w wywiadzie lub z towarzyszącą niewyjaśnioną niewydolnością nerek
•

Szmer skurczowy w obrębie jamy brzusznej

•

Zmiany typu dysplazji włóknisto-mięśniowej w innych łożyskach naczyniowych [1].

Diagnostyka
Rozpoznanie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego opiera w się istotnym stopniu na diagnostyce
obrazowej. Metodą pierwszego wyboru jest ultrasonografia Dopplerowska. Jest to nieinwazyjne
badanie, którego największą zaletą jest możliwość oceny hemodynamiki przepływu krwi zarówno w
pniach tętnic nerkowych, jak i na poziomie wewnątrznerkowym. Badanie ultrasonograficzne pozwala
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również na dość dokładną analizę morfologii naczynia; znajduje zastosowanie w monitorowaniu po
korekcji zwężenia oraz ocenie progresji zmian u chorych leczonych zachowawczo (Rys.1).
Badanie dopplerowskie przeprowadzane pod kątem potencjalnego zwężenia tętnicy nerkowej należy
rozpocząć od analizy morfologicznej nerki – oceny jej wielkości oraz zróżnicowania korowordzeniowego, bowiem już te informacje mogą ukierunkować badającego na przyczynę i poziom
dysfunkcji nerki. W kolejnym etapie badania należy przeprowadzić morfologiczną ocenę pnia tętnicy
nerkowej w poszukiwaniu miejsc zwężenia, począwszy od miejsca jej odejścia od aorty brzusznej, aż
do poziomu wnęki nerki. Ocenę morfologiczną należy pogłębić o badanie w opcji dopplera kodowanego
kolorem i/lub dopplera mocy – w miejscu turbulentnego przepływu krwi związanego ze znacznym
stopniem zwężenia kalibru naczynia dochodzi do charakterystycznego nakładania się kolorów, tzw.
aliasingu. W kolejnym etapie badania należy przeprowadzić analizę spektralną, tj. dokonać oceny
kształtu i wybranych parametrów numerycznych spektrum przepływu krwi na różnych poziomach
tętnicy nerkowej.
Rutynowo oceniany jest szczytowy przepływ skurczowy w odcinkach przyaortalnych pni tętnic
nerkowych, gdzie najczęściej lokalizują się zwężenia w przebiegu miażdżycy. Kluczowa jest także
ocena parametrów hemodynamicznych w miejscu oraz dystalnie do zwężenia, a u pacjentów poddanych
minimalnie inwazyjnym metodom rewaskularyzacji – na całej długości implantowanego stentu.
Niestety, u części pacjentów otyłych oraz osób niewspółpracujących oddechowo występują znaczne
trudności w wizualizacji tętnic nerkowych w badaniu ultrasonograficznym. W takich przypadkach
wyjątkowo cenna staje się ocena spektralna na poziomie rozgałęzień wewnątrznerkowych; w sposób
pośredni dostarcza ona informacji o przepływie krwi w proksymalnych odcinkach tętnicy nerkowej.
Mierzone są wartości szczytowego przepływu skurczowego, przepływu końcoworozkurczowego oraz
prowadzony automatycznie-pomiar średniej prędkości przepływu krwi. Na podstawie tych wartości
wyliczany jest wskaźnik pulsacji (ang. pulsatility index, PI), współczynnik oporowości (ang. resistivity
index, RI), a także czas (ang. acceleration time, AT) i wskaźnik akceleracji (ang. acceleration index, AI)
[6,7].
Tabela 1. Wykładniki hemodynamicznie istotnego zwężenia tętnicy nerkowej [opracowanie własne na podstawie [8]]

Kryteria hemodynamicznie istotnego zwężenia tętnicy nerkowej (≥60%)
• szczytowy przepływ skurczowy ≥ 1,8 m/s
• współczynnik nerkowo aortalny ≥3,0
• czas akceleracji ≥ 0,08 s
• wskaźnik akceleracji <3 m / s2
• współczynnik oporowości < 0,45
• różnica wartości współczynnika oporowości > 0,05
Do rozpoznania zwężeń tętnic nerkowych służą kryteria poza- i wewnątrznerkowe. Spośród
kryteriów pozanerkowych najważniejszym jest wzrost szczytowej prędkości skurczowej (PSV) w
miejscu zwężenia, do którego dochodzi w przypadku zmniejszenia pola powierzchni przekroju tętnicy
nerkowej przekraczającego 60% [8]. Za wartość progową dla rozpoznania istotnego hemodynamicznie
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zwężenia uważa się PSV>1,8 m/s. W przypadku zwężenia tętnicy powyżej 70% powierzchni jej
przekroju wydłużeniu ulega czas akceleracji skurczowej w odcinku postenotycznym (co świadczy o
utrudnionym napływie krwi), wartość współczynnika akceleracji ulega z kolei zmniejszeniu [9].
Dodatkowym parametrem wskazującym na istnienie znacznego zwężenia tętnicy nerkowej jest wartość
współczynnika nerkowo-aortalnego (tj. stosunek PSV w miejscu zwężenia tętnicy nerkowej oraz aorcie
brzusznej na poziomie odejścia tętnic nerkowych) przekraczająca 3,0 (według niektórych autorów 3,5).
Jest to niezwykle pomocne narzędzie zwłaszcza w grupie młodych chorych z hiperkinetycznym
krążeniem. Do kryteriów wewnątrznerkowych zaliczamy: wydłużenie czasu akceleracji ponad 0,08 s,
obniżoną wartość wskaźnika akceleracji <3,0 m/s2, zniesienie piku wczesnoskurczowego, obniżenie
współczynnika oporowości poniżej 0,45 po stronie zwężenia oraz różnicę wartości współczynnika
oporowości między nerkami przekraczającą 0,05 (tab.1) [8].
Badanie USG można przeprowadzić również z zastosowaniem ultrasonograficznego środka
kontrastowego (CEUS), czyli mikropęcherzyków gazu o średnicy 10–50 nm, otoczonych substancją
stabilizującą. Fala akustyczna ulega całkowitemu odbiciu na granicy dwóch ośrodków (krew/gaz) o
dużej różnicy impedancji. Dożylne podanie ultrasonograficznego środka kontrastowego zwiększa
echogenność krwinek przepływającej przez naczynia, co poprawia wizualizację tętnic, a tym samym
poprawia jakość badania [10].

Rysunek 1 Obustronne zwężenie tętnic nerkowych w odcinku przyaortalnym w obrazowaniu Power Doppler; prawa tętnica
nerkowa (po lewej) oraz lewa tętnica nerkowa (po prawej). Miejsca zwężenia oznaczono strzałkami [opracowanie własne]

Badanie USG jest niewątpliwie tanim, szybkim i nieinwazyjnym sposobem obrazowania tętnic
nerkowych. Pozwala na dokładną ocenę parametrów przepływu krwi przez te naczynia. Obecnie nie
istnieją żadne bezwzględne przeciwwskazania do wykonania badania USG tętnic nerkowych. Niestety
wynik tego badania w dużym stopniu zależy od umiejętności i doświadczenia badającego, a także od
budowy ciała i współpracy pacjenta. U pacjentów otyłych, niewspółpracujących oddechowo oraz w
przypadku odbić z gazów jelitowych uzyskany obraz może mieć obniżoną wartość diagnostyczną [11].
Badaniami rutynowo stosowanymi w diagnostyce zwężeń tętnicy nerkowej są również badanie
angiografii tomografii komputerowej (angio-TK) i rezonansu magnetycznego (angio-MR). Ich
prawidłowy wynik pozwala wykluczyć morfologiczne zwężenie w głównym pniu nerkowym.
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Badanie angio-TK wykonuje się u chorych z prawidłową funkcją nerek, tj. eGFR>60ml/min/1,73m2,
ponieważ wymaga podania nefrotoksycznego środka kontrastującego. Metoda ta pozwala na analizę
morfologii tętnic we wszystkich płaszczyznach, a także na utworzenie rekonstrukcji przestrzennych
(Rys.2). Analiza tętnic nerkowych opiera się na pomiarach wyjściowych przekrojów poprzecznych.
Dzięki zastosowaniu aparatów wielorzędowych badanie to ma wysoką czułość (64-100%), a także
bardzo wysoką rozdzielczość przestrzenną. Swoistość angio-TK w wykrywaniu zwężeń tętnic
nerkowych wynosi 92-98% [12]. Do kryteriów rozpoznania istotnego zwężenia tętnicy nerkowej w
obrazach angio-TK zaliczamy zmniejszenie średnicy światła w miejscu stenozy w rekonstrukcji
wielopłaszczyznowej o więcej niż 60% w stosunku do średnicy niezmienionej części naczynia. Badanie
to umożliwia również ocenę czynności wydzielniczej nerek, a także pozwala na rozpoznanie
potencjalnej przyczyny zwężenia tętnicy nerkowej tj.: blaszek miażdżycowych, rozwarstwienia lub
tętniaka aorty brzusznej, przetoki tętniczo-żylnej, choroby Takayasu oraz dysplazji włóknisto
mięśniowej. Do

wad

angio-TK

zaliczamy-

nefrotoksyczne

działanie

jodowych

środków

kontrastujących, promieniowanie rentgenowskie oraz występowanie artefaktów - zwłaszcza w
sąsiedztwie dużych, silnie uwapnionych blaszek miażdżycowych.

Rysunek 2 Zwężenie lewej tętnicy nerkowej w odcinku proksymalnym (strzałka); poniżej głównego pnia widoczna
dodatkowa tętnica nerkowa (mniejszego kalibru). Rekonstrukcja 3D (volume rendering) badania angio-TK [opracowanie
własne]

Badanie angio-MR zalecane jest u chorych z eGFR>30ml/min/1,73m2. Polega na nieinwazyjnym
zobrazowaniu tętnic nerkowych za pomocą rezonansu magnetycznego. Wykonując angio-MR możliwe
jest zobrazowanie naczyń zarówno z wykorzystaniem kontrastu gadolinowego, jak również bez jego
użycia, wykorzystując różnice w magnetyzacji przepływających krwinek- np. technika TOF (time of
flight). Badanie to cechuje się bardzo wysoką swoistością
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(85-94%) i czułością (94-97%). Pozwala na ocenę tętnic nerkowych, sąsiednich naczyń, tkanki nerki, a
także czynności wydalniczej tego narządu (Rys.3) Badanie to ma bardzo wysoką wartość w ocenie
zwężenia w początkowym odcinku tętnicy - zazwyczaj o etiologii miażdżycowej [13]. Z uwagi na małą
nefrotoksyczność środków kontrastujących, badanie angio-MR wykorzystywane jest do obrazowania
naczyń nerki u chorych z niewydolnością, a także po przeszczepie nerki. Do wad tej metody należą:
gorsza w porównaniu do angio-TK rozdzielczość przestrzenna oraz obecność licznych artefaktów
(zwłaszcza u pacjentów ze wszczepionymi stentami) [14]. Metoda ta również na ogół przeszacowuje
stopień zwężenia tętnicy, a ocena małych naczyń jest znacznie utrudniona. Opisano również pacjentów
z upośledzoną czynnością nerek, u których w następstwie podania środków gadolinowych doszło do
rozwoju nerkopochodnego włóknienia układowego.

Rysunek 3 Zwężenie lewej tętnicy nerkowej w badaniu angio-MR. Miejsce zwężenia oznaczone strzałką [opracowanie
własne]

Ze względu na inwazyjny charakter, badanie cyfrowej angiografii subtrakcyjnej zarezerwowane jest
jedynie dla celów: weryfikacji wstępnej diagnozy zwężenia tętnic nerkowych postawionej w oparciu o
wykonane wcześniej badania obrazowe (USG, angio-TK lub angio-MR) oraz pacjentów ze
wskazaniami do ewentualnego leczenia rewaskularyzacyjnego. Podstawą angiografii subtrakcyjnej jest
eliminacja z obrazu struktur pozanaczyniowych. Jest to możliwe dzięki wykonaniu natywnego zdjęcia
RTG (tzw. maski) badanego obszaru naczyniowego przed podaniem kontrastu, które jest następnie
nakładane za pomocą metod cyfrowych na serię obrazów ukazujących przepływ środka cieniującego –
w efekcie uzyskiwany jest niezakłócony obraz naczyń. (Rys. 4). Podczas badania, przez cewnik
umieszczony w tętnicy nerkowej podawany jest radiologiczny środek kontrastujący. Technika ta
pozwala ponadto na bezpośredni, precyzyjny pomiar gradientu ciśnień przed i za zwężeniem tętnicy, co
umożliwia ocenę istotności hemodynamicznej stenozy [15]. Cyfrowa angiografia subtrakcyjna cechuje
się największą rozdzielczością spośród wymienionych metod obrazowania, co z kolei przekłada się na
jej największą skuteczność diagnostyczną w rozpoznawaniu oraz ocenie stopnia zwężenia naczyń. [16,
17]. Co więcej, w przypadku stwierdzenia wskazań do korekcji zwężenia podczas badania
angiograficznego, możliwa jest natychmiastowa konwersja do zabiegu wewnątrznaczyniowego.
Cyfrowa angiografia subtrakcyjna ma jednak wady, do których należą działanie nefropatyczne środków
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kontrastowych, a także występowanie powikłań: krwiaka w miejscu nakłucia, embolizacji dystalnych
naczyń nerki oraz uszkodzenie naczynia.

Rysunek 4 Zwężenie lewej tętnicy nerkowej w badaniu cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. Miejsce zwężenia oznaczono
strzałką; dystalnie do miejsca zwężenia widoczne również postenotyczne poszerzenie tętnicy nerkowej (grot strzałki)
[opracowanie własne]

Cewnikowanie żył nerkowych to badanie wykonywane niezwykle rzadko – głównie celem
weryfikacji istnienia podstaw do nefrektomii. Polega na oznaczeniu ilorazu poziomu aktywności
reninowej osocza we krwi żylnej po stronie zwężenia w stosunku do strony przeciwnej. Wartość
przekraczająca 1,5 świadczy o zwiększonej aktywności presyjnej nerki [18].
Badania laboratoryjne mają znaczenie pomocnicze w diagnostyce zwężenia tętnic nerkowych.
Mogą one ujawnić hipokaliemię, białkomocz, zwiększone stężenie kreatyniny, redukcję wskaźnika
przesączania kłębuszkowego, bądź zmniejszoną aktywność reninową osocza. Pomimo iż parametry te
wskazują na upośledzoną funkcję nerek, nie stanowią podstawy do rozpoznania nadciśnienia
naczyniowo-nerkowego.

Leczenie
Metody leczenia zwężenia tętnic nerkowych można podzielić na zachowawcze - farmakologiczne
oraz inwazyjne - rewaskularyzacyjne.
W przypadku istotnego zwężenia tętnicy/tętnic nerkowych zazwyczaj stosuje się leczenie inwazyjne
tj. angioplastykę balonową, wszczepienie stentu lub chirurgiczną rewaskularyzację. W zwężeniu o
pochodzeniu miażdżycowym nie zaleca się rutynowej rewaskularyzacji, ponieważ występuje duże
ryzyko nawrotu zwężenia. U pacjentów chorujących na miażdżycę tętnic nerkowych zalecane jest
leczenie farmakologiczne [19].
Angioplastyka tętnic nerkowych to metoda z wyboru w zwężeniu tętnicy nerkowej w przebiegu
dysplazji włóknisto-mięśniowej oraz w chorobach zapalnych tętnic (w tej grupie pacjentów zabieg
wykonywany jest w trakcie remisji choroby) [20]. Jest to inwazyjny zabieg, polegający na
wprowadzeniu do tętnicy cewnika zakończonego balonem, który następnie rozprężany jest w miejscu
zwężenia do uzyskania wysokich wartości ciśnienia. Powoduje to poszerzenie światła naczynia [21].
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W przypadku korekcji zwężeń na tle miażdżycowym możliwe jest zastosowanie dodatkowych
zestawów protekcyjnych, zapobiegających dystalnej embolizacji przez oderwany fragment blaszki,
eliminując tym samym ryzyko zatoru. Podczas angioplastyki balonowej możliwe jest również
wszczepienie stentu do światła tętnicy, aby zapobiec restenozie. Metoda ta przynosi sukces techniczny
u prawie wszystkich pacjentów [22]. Częstość występowania restonoz po takim zabiegu, wynosi ok
20%. W przebiegu zabiegu może dojść do powikłań takich jak: krwiak w miejscu nakłucia tętnicy
obwodowej, rozwarstwienie ściany lub zakrzepica naczynia – w tym implantowanego stentu,
pokontrastowej niewydolności nerek. [23].
Chirurgiczna rewaskularyzacja nerki to metoda obecnie rzadko stosowana, zalecana u chorych ze
złożoną anatomią tętnic nerkowych po niepowodzeniu zabiegu wewnątrznaczyniowego oraz u chorych
poddawanych operacji aorty. Najczęściej stosowaną metodą chirurgiczną jest pomostowanie aortalnonerkowe. Bardzo często przeprowadzany jest również zabieg przeszczepu naczyniowego, taki jak
zespolenie wątrobowo-nerkowe oraz autogenny przeszczep żylny. W przypadku rozległych zmian
naczyniowych stosuje się pozaustrojową rekonstrukcję tętnic nerkowych z autotransplantacją nerki w
okolicę dołu biodrowego [24].
Przewlekłe leczenie farmakologiczne stosowane jest po leczeniu inwazyjnym oraz u chorych, którzy
nie zostali zakwalifikowani do rewaskularyzacji. Do stosowanych leków należą inhibitory konwertazy
angiotensyny i antagoniści receptora angiotensyny, blokery kanału wapniowego, beta-blokery, diuretyki
tiazydowe/tiazydowopodobne, statyny oraz leki przeciwpłytkowe. Celem leczenia zachowawczego jest
normalizacja lub poprawa kontroli ciśnienia krwi oraz poprawa czynności wydalniczej nerek. Ważna
jest także redukcja czynników rozwoju miażdżycy oraz odpowiednie leczenie chorób współistniejących.

Dysplazja włóknisto-mięśniowa
Jest to szczególna forma zwężenia tętnicy nerkowej (Rys.5). Występuje najczęściej
u młodych kobiet oraz dziewczynek. W 40% przypadków są to zmiany obustronne, lokalizujące się
w środkowej lub obwodowej części tętnicy, czasami nawet w drobnych odgałęzieniach na poziomie
wnęki nerki [25]. Chorobę tą należy różnicować z zaburzeniami czynnościowymi o charakterze skurczu
naczyniowego, chorobami zapalnymi tętnic, neurofibromatozą typu 1, stwardnieniem guzowatym,
pseudoxanthoma elasticum, zespołem Ehlersa i Danlosa, zespołem Alagille’a, zespołem Williamsa i
zespołem Turnera. U osób z podejrzeniem zwężenia tętnicy nerkowej w przebiegu FMD podstawowymi
badaniami obrazowymi w algorytmie diagnostycznym są angio-TK lub angio-MR – w przeciwieństwie
do pozostałych chorych, u których badaniem z wyboru pozostaje ultrasonografia dopplerowska z oceną
przepływów

wewnątrznaczyniowych.

Angiografia

tomografii

komputerowej

i

rezonansu

magnetycznego to „złoty standard” w diagnostyce nadciśnienia tętniczego w przebiegu dysplazji
włóknisto-mięśniowej, ponieważ badania te mają lepszą rozdzielczość oraz umożliwiają obrazowanie
większych obszarów anatomicznych, co pozwala na dokładna diagnostykę ilości i lokalizacji zmian. W
celu potwierdzenia diagnozy zalecane jest wykonanie arteriografii subtrakcyjnej tętnic nerkowych. U
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chorych rozpoznaniem FMD powinno zostać przeprowadzone przynajmniej jedno badanie obrazowe
układu naczyniowego od poziomu mózgowia do miednicy celem wykrycia zwężeń bezobjawowych
tętniaków lub rozwarstwień naczyń – stosunkowo często towarzyszących zmianom dysplastycznym –
w innych terytoriach naczyniowych [26]. W przypadku istotnego zwężenia tętnicy nerkowej leczeniem
pierwszego wyboru jest angioplastyka tętnicy nerkowej.

Rysunek 5 Dysplazja włóknisto mięśniowa tętnicy nerkowej lewej [opracowanie własne]

Słowa kluczowe:
badanie USG, angiografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, nadciśnienie
naczyniowo-nerkowe

Keywords:
ultrasound examination, angiography, magnetic resonance, computed tomography, renovascular
hypertension
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Abstrakt
Covid-19 to choroba wywołana przez SARS-CoV-2, jest to nowy wirus z rodzaju koronawirusów.
W grudniu 2020 roku po raz pierwszy zauważony został w Wuhan w Chinach, skąd następnie
rozprzestrzenił się na cały świat. Wirus ulega transmisji drogą kropelkową z człowieka na człowieka.
Zakażenia wywołuje objawy kliniczne w postaci gorączki, suchego kaszlu, duszności oraz zmęczeniem.
W większości przypadków choroba ma przebieg łagodny. Badania naukowe pokazują, że Covid-19 u
osób starszych cierpiących z powodu przewlekłych chorób współistniejących wiąże się z większym
ryzykiem poważnych powikłań.
Osoby wykazujące charakterystyczne objawy kliniczne powinny jak najszybciej zostać poddane
diagnostyce. W celu identyfikacji SARS-CoV-2 rutynowo wykonuje się testy RT-PCR. Dodatni wynik
świadczy o obecności wirusa. Badanie ultrasonograficzne płuc według niektórych badaczy może
stanowić punkt odniesienia postawionej diagnozy klinicznej i przebiegu leczenia. Natomiast badaniem,
które wykazuje największą czułość diagnostyczną jest tomografia komputerowa. Najczęściej
występujące zmiany to obraz mlecznej szyby występujące nieraz z pogrubieniem przegród wewnątrz- i
międzypłacikowych oraz konsolidacja przestrzeni powietrznych. Ewolucja radiologiczna zmian w
przebiegu covid-19 jest zgodna z klinicznym przebiegiem choroby.
Wczesne wykrycie zakażenia jest szczególnie istotne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2.

Abstract
Covid-19 is a disease caused by SARS-CoV-2, which is a new virus of the genus coronaviruses. In
December 2020 the virus was first noticed in Wuhan, China, from where it spread throughout the world.
The virus is transmitted from human to human by droplets. Clinical symptoms of the infection are fever,
non-productive cough, shortness of breath and fatigue. The course of disease is mild in most cases.
Research shows that Covid-19 in older people suffering from chronic comorbidities is associated with
higher risk of severe complications.
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People with characteristic clinical symptoms should be diagnosed as soon as possible. RT-PCR test
are routinely performed to identify SARS-CoV-2. A positive result indicates the presence of virus.
According to some researchers, lung ultrasound may be a reference point for the clinical diagnosis and
course of treatment. On the other hand, computed tomography shows the highest diagnostic sensitivity.
The most common changes include ground-glass opacities, crazy paving appearance and air space
consolidation. The radiological evolution of Covid-19 changes is consistent with clinical course of the
disease.
Early detection of the infection is particularly important to prevent the spread of SARS-CoV-2.

Wstęp
Koronawirusy jako rodzaj wirusów należą do rodziny Coronaviridae. Są to wirusy otoczkowe z
jednoniciowym RNA o dodatniej polarności i symetrii helikalnej. Swoją nazwę otrzymały ze względu
na obraz w mikroskopie elektronowym, gdzie dzięki glikoproteinom na powierzchni wyglądem
przypominają koronę [1][2]. Po raz pierwszy został on zidentyfikowany w 1960 roku jako przyczyna
przeziębienia. Wirus traktowany był jako stosunkowo prosty, niegroźny, wywołujący objawy
grypopodobne patogen, jednak w listopadzie 2002 roku, kiedy w południowych Chinach w prowincji
Guangdong wybuchła epidemia SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – ciężki ostry zespół
oddechowy) wywołana koronawirsem przeprowadzono nowe badania [3]. Wykazały one, że wirus ulega
mutacjom, przez co może być bardziej zjadliwy. W 2002 roku podczas epidemii zainfekowanych było
8096 osób, a 774 z nich zmarło [3]. W czerwcu 2012 roku w Arabii Saudyjskiej pojawił się pierwszy
przypadek zakażenia MERS (Middle East Respiratory Syndrome – bliskowschodni zespół
niewydolności oddechowej) spowodowany również przez koronawirusa [4]. Wirus rozprzestrzenił się
na teren innych państw wywołując epidemię, podczas której zarażonych było 1728 potwierdzonych
przypadków, 624 osoby zmarły [4].
Wirusy te ulegają transmisji drogą kropelkową z człowieka na człowieka, replikacja jego cząstek
zachodzi w nabłonku rzęskowym dróg oddechowych, powodując uszkodzenie komórek i reakcje
zapalne w miejscu infekcji [3][4]. Okres inkubacji wirusa zależnie od gatunku wynosi 2-13 dni. Pacjenci
zakażeni SARS-CoV początkowo posiadają objawy kliniczne takie jak gorączka, ból mięśni, ból głowy,
złe samopoczucie, następnie zaś suchy kaszel, duszność oraz niewydolność oddechowa, która po 5-7
dniach może doprowadzić do śmierci [1]. Gorączka i kaszel występują u 87% pacjentów, duszność u
48% [3]. Dodatkowo, w niektórych przypadkach wystąpić mogą dolegliwości ze strony układu
pokarmowego takie jak nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha, które zgłaszało 35% pacjentów [3].
W badaniach laboratoryjnych występować może limfopenia oraz trombocytopenia [1][3].
Istnieje kilka strategii leczenia zakażeń SARS-CoV i MERS-CoV, w tym zastosowanie przeciwciał,
interferonu oraz inhibitorów proteaz wirusowych [4]. Nie dowiedziono klinicznej skuteczności takiej
terapii, dlatego pacjenci poddawani są leczeniu objawowemu [4]. Podczas epidemii SARS chorzy
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najczęściej leczeni byli za pomocą rybawiryny, często w połączeniu z glikokortykosteroidami o
działaniu przeciwzapalnym, niekiedy podawano również interferon alfa [4].

Covid-19 (SARS-CoV-2)
Covid-19 jest to choroba wywołana przez wirusa SARS-CoV-19. W grudniu 2019 roku w Wuhan
(miasto położone chińskiej prowincji Hubei) zauważono grupę pacjentów z zapaleniem płuc o nieznanej
etiologii [5][6]. Objawami klinicznymi występującymi wśród tych chorych były gorączka, cechy
niewydolności oddechowej, w morfologii prawidłowe lub zmniejszone białe krwinki oraz limfopenia.
Dodatkowo objawy te nie ustępowały po 3-5 dniach od rozpoczęcia antybiotykoterapii [5]. Podjęto
badania, które pozwoliły zidentyfikować nowego koronawirusa, SARS-CoV-2. Dzięki szybkiej reakcji
naukowców w ciągu kilku tygodni od wykrycia pierwszego przypadku udało się opracować wysoce
specyficzne testy diagnostyczne [5]. Nowy wirus pod względem budowy genetycznej jest w 79%
identyczny jak SARS-CoV-1, który w 2002 roku wywołał epidemię [5].
Badania pokazują, że SARS-CoV-2 jest patogenem charakteryzującymi się wysoką zakaźnością,
jego transmisja odbywa się drogą kropelkową z człowieka na człowieka. Niektórzy zakażeni
wykazujący skąpe objawy lub bezobjawowi stanowią źródło rozprzestrzeniania się wirusa [7]. Coraz
więcej dowodów wskazuje również na szerzenie się wirusa drogą genito-oralną [8]. Patogen w drogach
oddechowych do wniknięcia do komórek nabłonka wykorzystuje receptor ACE-2 [5].
Manifestacja kliniczna covid-19 nie jest jeszcze w pełni zdefiniowana, ponieważ zgłaszane objawy
wahają się od łagodnych po bardzo ciężkie. Większość zakażonych przechodzi chorobę w sposób
łagodny [5]. Najczęściej wymienianymi objawami są gorączka, suchy kaszel, ból mięśni, zmęczenie
oraz duszność, natomiast rzadziej zgłaszane są ból głowy, biegunka, krwioplucie, katar, czy kaszel
mokry [5][6]. Gorączka występuje nawet u 72-98% pacjentów, kaszel u 61-76%, a duszność u 55%
[5][7]. Badanie pokazują, że u pacjentów z łagodnymi objawami zazwyczaj do wyzdrowienia
dochodziło w ciągu jednego tygodnia, podczas gdy w cięższych przypadkach zauważano postępującą
niewydolność oddechową, spowodowaną uszkodzeniem przez wirusa pęcherzyków płucnych, która
prowadzić może do śmierci [6]. Przyjęcia pacjenta na oddział intensywnej terapii w celu wspomagania
oddychania wymagane było w 32% przypadków [5].
Kliniczne kryteria rozpoznania według wytycznych obejmują występowanie gorączki, zmniejszonej
liczby limfocytów i leukocytów, nowych nacieków płucnych w badaniach obrazowych oraz
nieustępowaniem objawów po trzech dniach leczenia antybiotykami [6][8]. Występują również kryteria
epidemiologiczne, które obejmują historię odbytych podróży w ostatnim czasie. Rejony, w których
występują ogniska epidemii, takie jak Chiny, czy Włochy sugerują ekspozycję podróżującego na
czynnik zakaźny [8].
Covid-19 może występować w postaci łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej [9]. Uwzględniając ten
fakt chorobę podzielono na: niepowikłaną, łagodną postać, umiarkowane zapalenie płuc, ciężkie
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zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej ARDS (Acute Respiratory Distress Syndorme),
sepsę oraz wstrząs septyczny [9].
Statystyki pokazują, że wiek osób zakażonych waha się między 2 a 72 lata, a średnia wieku to 55,5
[6]. Inne dowodzą natomiast, że 77,8% chorych znajduje się w przedziale 30-69 lat [8]. Do zakażenia
częściej dochodzi w populacji męskiej, stanowią oni od 59% do 68% pacjentów [6]. Średni wiek osób,
które zmarły w wyniku covid-19 to 75 lat [6]. Do czynników, które związane są z większym ryzykiem
oraz cięższymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 należą podeszły wiek oraz przewlekłe choroby
współistniejące takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, czy przewlekła
obturacyjna choroba płuc [8]. Na szczególną uwagę zasługują również osoby z upośledzoną funkcją
układu odpornościowego w wyniku choroby pierwotnej lub leczenia immunosupresyjnego, a także
pacjenci, którzy w ostatnim czasie poddani byli leczeniu operacyjnemu [6].
Według danych epidemiologicznych wskaźnik zakażeń SARS-CoV-2 wśród dzieci jest niski [10].
Zakażenie nie wywołuje u nich objawów klinicznych lub są obecne w postaci gorączki, zmęczenia oraz
suchego kaszlu [10]. Gorączka występowała u 41,5% dzieci, kaszel u 48,5%, a zaczerwienienie gardła
u 46,2% dzieci [11]. W porównaniu z cechami klinicznymi choroby u osób dorosłych, u dzieci jej
przebieg jest łagodniejszy, szybciej dochodzi do pełnego powrotu do zdrowia oraz mają one lepsze
rokowanie [10]. Dzieci z ostrym zespołem niewydolności oddechowej stanowią grupę o podwyższonym
ryzyku zachorowania na covid-19 [12]. Ze względu na łagodne objawy występujące w tej grupie
wiekowej odgrywa ona istotną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa w społeczeństwie [12]. Średnia wieku
wśród dzieci z potwierdzonym zakażeniem wynosi 6,7 lat, 60% z nich to chłopcy [11]. Bezobjawowo
chorobę przeszło prawie 16% dzieci, 20% wykazywało objawy zakażenia górnych dróg oddechowych,
natomiast objawy zapalenia płuc występowały u 65% pacjentów [11].
Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce został odnotowany 4 marca 2020 roku,
natomiast 20 marca wprowadzony został stan epidemii. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020
roku ogłosiła stan pandemii covid-19. Do dnia 26 marca wirus rozprzestrzenił się na terenie 187 państw,
zakażenie potwierdzone zostało u 300 000 pacjentów oraz został uznany za przyczynę śmierci 13 tysięcy
osób na całym świecie.

Diagnostyka
Postawienie wczesnego rozpoznania ma kluczowe znaczenie w kontroli przebiegu i leczenia choroby
wywołanej przez SARS-CoV-2. Wirus ten charakteryzuje się wysokim powinowactwem do ACE2
(Angiotensin-converting enzyme 2 – enzym konwertujący angiotensynę 2) i wykorzystuje go do
wnikania do komórek [13][14]. Glikoproteiny na powierzchni koronawirusa wiążą się z receptorem na
powierzchni komórki gospodarza, następnie dochodzi do fuzji błon komórkowych, przez co patogen
wnika do organizmu człowieka [13]. ACE2 pośredniczy w wejściu wirusa do komórki stanowiąc
receptor funkcjonalny [13]. Patogeneza choroby wciąż pozostaje niejasna. Naukowcy prowadzą badania
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dotyczące zaobserwowanej u pacjentów limfopenii, wzrostu stężenia interleukiny 6, a także
zwiększonego poziomu D-dimerów, kreatyniny oraz neutrofilii [15].
W celu identyfikacji patogenu wywołującego infekcję dróg oddechowych rutynowo wykonuje się
badanie RT-PCR (Reverse-transcription polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowej polimerazy z
odwrotną transkrypcją) [16]. Metoda ta polega na amplifikacji materiału genetycznego w warunkach
laboratoryjnych. Poznanie sekwencji genetycznej wirusa umożliwia jego dokładną identyfikację.
Pacjenci, którzy budzą podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 powinni zostać poddani diagnostyce.
Według wytycznych próbki pobrane od pacjentów powinny być zbadane pod kątem obecności materiału
genetycznego wirusa za pomocą metody RT-PCR. Materiał powinien być pobrany z górnych dróg
oddechowych w formie wymazu z jamy ustnej lub gardła i/lub z dolnych dróg oddechowych jako
plwocina lub płyn oskrzelowo-płucny. Badania pokazują, że płyn oskrzelowo-płucny wykazuje
najwyższy dodatni wskaźnik wykrycia wirusa, próbki wymazów z gardła w 38,25% przypadków
okazały się dodatnie, natomiast plwocina dała dodatni wynik w 49,12% przypadków [17].
Badanie ultrasonograficzne służy do obserwacji chorych z covid-19, obrazowanie pozwala na ocenę
zmian w czasie rzeczywistym przy łóżku pacjenta [18]. Przeprowadzono badanie, w którym udział
wzięli pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W celu obserwacji zmian w płucach
wykonano u nich dwuwymiarowe USG (badanie ultrasonograficzne) oraz badanie w opcji Color
Doppler [18]. Zmiany widoczne są głównie w tylnych i dolnych obszarach płuc. Większość z nich
zlokalizowana była w okolicy podopłucnowej z powodu pogrubienia i obrzęku śródmiąższu.
Charakteryzują się one występowaniem nieciągłej linii opłucnej, konsolidacją podopłucnową, dużą
liczbą linii B, wysiękiem podopłucnowym oraz osłabionym przepływem krwi w miejscach konsolidacji
widocznym w badaniu Color Doppler [18]. USG płuc może stanowić punkt odniesienia postawionej
diagnozy klinicznej i przebiegu leczenia [18].
Tomografia komputerowa klatki piersiowej odgrywa istotną rolę we wczesnym wykrywaniu,
obserwacji i ocenie covid-19. Zróżnicowany obraz radiologiczny jest trudny do interpretacji ze względu
na brak standaryzowanych wytycznych terminologii opisu zmian [19]. Najczęściej występujące u
pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 zmiany to obraz matowej, mlecznej szyby występujące nieraz z
pogrubieniem przegród wewnątrz- i międzypłacikowych oraz konsolidacja przestrzeni powietrznych
[19]. Zmętnienia zlokalizowane są w większości przypadków obustronnie, obwodowo i przypodstawnie
[19]. W 65% przypadków zmiany obecne są w przynajmniej dwóch płatach płucnych, a 97% z nich
zlokalizowane jest obwodowo [20]. Zmiany te morfologicznie często charakteryzują się okrągłym
kształtem i występowaniem wokół halo [19]. Wysięk opłucnowy, rozległe małe guzki w płucach oraz
limfadenopatia występują w bardzo małej liczbie przypadków i sugerują nadkażenie bakteryjne lub inną
diagnozę [19][20]. Badania pokazują, że:
•

Niejednolity obraz mlecznej szyby występował u 86-93% pacjentów;

•

Obraz mlecznej szyby z konsolidacją występował u 41% pacjentów;

•

Poszerzenie naczyń zauważono u 80% pacjentów;
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•

Obraz mlecznej szyby z pogrubieniem przegród wewnątrz- i międzypłacikowych
występował u 40% pacjentów;

•

Konsolidacja przestrzeni powietrznych występowała u 48% pacjentów;

•

Halo wokół zmiany zauważono u 64% pacjentów [20][21].

Większość zmian była większa niż 1 cm [20].
Charakterystyczne zmiany zostały opisane i ujęte w stadia czasowe: ultra wczesne, wczesne,
szybko postępujące, konsolidacyjne oraz rozejścia [22]. W stadium ultra wczesnym, kiedy pacjent nie
ma objawów choroby, w obrazie TK (tomografia komputerowa) widoczne są pojedyncze, ogniskowe
zmiany typu mlecznej szyby, niejednolite zmętnienia oraz guzki otoczone przestrzeniami powietrznymi
[22]. We wczesnym stadium w obrazie TK występują zmiany typu matowej szyby, często z
pogrubieniem przegród wewnątrz- i międzypłacikowych [22][23]. Szybko postępujące stadium
charakteryzuje się występowaniem dużych konsolidacyjnych obszarów zmętnienia oraz konsolidacji
przestrzeni powietrznych [22]. Podczas stadium konsolidacji zauważyć można zmniejszenie gęstości i
wielkości zmętnień. Około 2-3 tygodnie od początku choroby obraz TK może przedstawiać
rozproszone, niejednolite zmętnienia, zmętnienia siatkowate „przypominające paski”, pogrubienie ścian
oskrzeli oraz pogrubienie przegród międzypłacikowych [22][23]. Dodatkowo badania pokazują, że u
pacjentów w wieku poniżej 50 lat zmiany typu mlecznej szyby występują w 77% przypadków,
zmętnienia konsolidacyjne w 23%, natomiast u pacjentów powyżej 50 roku życia zmiany typu mlecznej
szyby w 55%, a zmętnienia konsolidacyjne w 45% przypadków [22]. Ewolucja radiologiczna zmian w
przebiegu covid-19 jest zgodna z klinicznym przebiegiem choroby [21].
Diagnostyka covid-19 za pomocą testów RT-PCR posiada pewne istotne ograniczenia. Kiedy
miano wirusa w organizmie jest niskie, niski jest również wskaźnik jego wykrycia, prowadzi to do
uzyskania wyników fałszywie ujemnych. Dodatkowo pozytywny wynik testu RT-PCR świadczy
jedynie o występowaniu infekcji, a nie o poziomie jej ciężkości. Przeprowadzono badania, w których
początkowo wyniki testów były u pacjentów ujemne, a obraz TK sugerował występowanie infekcji.
Chorych poddano testom ponownie, wyniki były dodatnie [22]. Tomografia komputerowa klatki
piersiowej w porównaniu do RT-PCR jest badaniem bardziej czułym. Badania pokazują, że czułość TK
wynosi 97% [24]. Od 60% do 93% pacjentów wykazywało cechy zakażenia SARS-CoV-2 w obrazie
TK przed uzyskaniem dodatniego wyniku w teście RT-PCR [24].

Leczenie
Obecnie nie jest dostępny żaden lek przeciwwirusowy skuteczny w covid-19, trwają również badania
nad szczepionką [9]. Chorzy leczeni są objawowo, w ciężkich przypadkach nieraz wymagana jest
tlenoterapia. Wentylacja mechaniczna może być konieczna w przypadkach, kiedy tlenoterapia jest
niewystarczająca [9]. Nie zaleca się natomiast stosowania ogólnoustrojowych kortykosteroidów, ani
antybiotykoterapii. Mimo że nie zatwierdzono żadnego schematu leczenia przeciwwirusowego,
badaniom poddawane są takie leki jak lopinawir, chlorochina, czy interferon alfa [9]. We Włoszech
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padaniom poddany został tolicizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1 skierowane
przeciwko interleukinie 6, powszechnie stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów [9].
W wieloośrodkowych badaniach klinicznych prowadzonych w Chinach wykazano skuteczność
chlorochiny w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 [25]. Chlorochina jest tanim i bezpiecznym lekiem
przeciwmalarycznym stosowanym od ponad 70 lat [25]. Obecnie najważniejszą strategią jest podjęcie
środków zapobiegawczych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Wnioski
Tomografia komputerowa jest bezpiecznym badaniem nieinwazyjnym, wystarczającym do wykrycia
zapalenia płuc i oceny rozległości zmian. Ma ono bardzo wysoką czułość w wykrywaniu zmian
zapalnych w przebiegu Covid-19, obraz radiologiczny wyprzedza dodatni wynik testu RT-PCR. TK
może być skutecznym badaniem diagnostycznym, umożliwiającym izolację osób zakażonych, lecz
niewykazujących objawów klinicznych. Wczesne wykrycie zakażenia jest szczególnie istotne, by
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
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Wirus, diagnostyka, tomografia komputerowa, covid-19
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Virus, diagnostics, computed tomography, covid-19
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Abstrakt
Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) jest techniką umożliwiającą śledzenie aktywności
neuronalnej w ośrodkowym układzie nerwowym. Metoda ta opiera się na sprzężeniu naczyniowonerwowym. Lokalna aktywność neuronalna powoduje zwiększenie przepływu krwi co zmienia
proporcję hemoglobiny do deoksyhemoglobiny w łożysku naczyniowym. Zmiana ta powoduje
zaburzenie jednorodności pola magnetycznego i może być rejestrowana przy użyciu techniki BOLD
(Blood Oxygen Level Dependent).
Badanie fMRI jest przydatne w dziedzinach neurochirurgii, psychiatrii oraz w badaniach nad
chorobami neurodegeneracyjnymi. W neurochirurgii pozwala zlokalizować kluczowe obszary kory
mózgu i pomóc w ich zachowaniu podczas resekcji guzów mózgu. Pozwala to na bardziej radykalne
usunięcie zmian oraz ograniczenie inwazyjnych metod mapowania mózgu.
W psychiatrii fMRI znalazło zastosowanie w diagnostyce i różnicowaniu funkcjonalnych chorób
układu nerwowego takich jak zaburzenia psychotyczne (schizofrenia) i niepsychotyczne (depresja).
Dokładne ustalenie fenotypu choroby pozwala na rozpoczęcie wcześniejszego i bardziej dopasowanego
leczenia. Funkcjonalne MRI również znalazło zastosowanie w pracach poświęconych badaniom funkcji
pamięci wśród osób w grupie ryzyka choroby Alzheimera.
W przyszłości zastosowanie badania fMRI będą się rozszerzać i być może stanie się ono rutynową
metodą diagnostyczną w niektórych dziedzinach medycyny.

Abstract
Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is a technique that monitors the neuronal activity in
the central nervous system. This method is based on neurovascular coupling. Local neuronal activity
causes an increase in blood flow which changes the ratio of hemoglobin to deoxyhemoglobin in the
vascular bed. This change disturbs the homogeneity of the magnetic field and can be recorded using the
BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) technique.
The fMRI study is useful in the fields of neurosurgery, psychiatry, and research on neurodegenerative
diseases. In neurosurgery, it allows the surgeon to locate critical areas of the brain cortex and help to
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preserve them during resection of brain tumors. This allows for more radical removal of lesions and
reduction of invasive brain mapping methods use.
In psychiatry, fMRI has been used in the diagnosis and differentiation of functional nervous system
diseases such as psychotic (schizophrenia) and non-psychotic (depression) disorders. An accurate
determination of the phenotype of these diseases allows one to start earlier and more tailored treatment.
Functional MRI has also been used in studies on memory function among people at risk of Alzheimer's
disease.
In the future, the application of the fMRI study will expand and it may become a routine diagnostic
method in some fields of medicine.

Wstęp
Wprowadzenie badania przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) w latach 80 XX wieku było
największym postępem w diagnostyce obrazowej od czasu wynalezienia badania rentgenowskiego.
Pierwotnie używane wyłącznie w celu uwidocznienia struktury narządów, w tym ośrodkowego układu
nerwowego, zaczęto wykorzystywać do oceny kondycji tkanek, ich unaczynienia i perfuzji. Jednak
dopiero wprowadzenie na początku lat 90 funkcjonalnego badania MRI (fMRI) – techniki mierzącej
zmiany hemodynamiczne zależne od aktywności neuronalnej, umożliwiło dokładniejsze diagnozowanie
patologii poszczególnych obszarów mózgu oraz prowadzenie badań z zakresu neurokognitywistyki.
Podstawowymi zaletami fMRI są: nieinwazyjna natura, wysoka rozdzielczość przestrzenna i zdolność
do uwidocznienia obszarów mózgu zaangażowanych w wykonywanie określonej czynności. W praktyce
klinicznej badanie to wykorzystuje się głównie w neurochirurgii, przed resekcją patologicznych zmian,
w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych oraz funkcjonalnych chorób ośrodkowego układu
nerwowego. Co więcej funkcjonalne badanie MRI może stanowić alternatywę dla pozytonowej
tomografii emisyjnej (PET).

Podstawy powstawania sygnału w fMRI
Aktywności neuronalnej poszczególnych segmentów mózgu towarzyszy natychmiastowa
odpowiedź hemodynamiczna ze strony naczyń w celu tymczasowego zwiększenia przepływu krwi.
Zwiększony przepływ krwi jest niezbędny aby dostarczyć tlen i składniki odżywcze konieczne do
funkcjonowania neuronów. Wzrost przepływu rozpoczyna się po około sekundzie i osiąga szczyt po 46 sekundach od zadziałania bodźca. Opisywane sprzężenie naczyniowo-nerwowe jest zależne od
uwolnienia neurotransmiterów powodujących relaksację mięśni gładkich ściany naczynia [1]. W
momencie zwiększenia przepływu, wyższa podaż tlenu przewyższa lokalną konsumpcję. W rezultacie
łożysko naczyniowe jest wypełnione większą ilością utlenowanej hemoglobiny w stosunku do
deoksyhemoglobiny.
Utlenowana hemoglobina jest słabym diamagnetykiem podczas gdy deoksyhemoglobina jest silnym
paramagnetykiem. Deoksyhemoglobina jest naturalnym kontrastem dla sygnału MRI, ponieważ
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powoduje ona wzmocnienie sygnału emitowanego przez okoliczne cząsteczki wody [2]. Z powodu
różnicy we właściwościach magnetycznych zmiana stosunku hemoglobiny do deoksyhemoglobiny
związana z aktywnością neuronów ma wpływ na jednorodność pola magnetycznego danej przestrzeni
ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie obrazy uzyskane przy zastosowaniu metod echa
gradientowego, ważone przez T2* pokazuje wzrost intensywności sygnału w obszarach aktywnych
mózgu. Efekt kontrastu zależnego od stopnia utlenowania krwi jest nazywany BOLD (Blood Oxygen
Level Dependent) [3,4].
Z uwagi na to, że sygnał BOLD jest generowany przez miejscowe zmiany przepływu krwi, do jego
wykrycia konieczna jest stymulacja badanych obszarów mózgu. Podczas wykonywania badania fMRI
pacjent jest poddany stymulacji sensorycznej, ruchowej lub poznawczej. Stan spoczynku jest punktem
odniesienia dla zaobserwowanych zmian. Dzięki zastosowaniu technik statystycznych opartych na
modelowaniu liniowym wyznacza się korelacje między czasowymi zmianami intensywności sygnału, a
zastosowaną formą stymulacji pacjenta. Interpretacja obrazów fMRI wymaga ostrożności, ponieważ
odpowiedź hemodynamiczna jest zależna od wielu czynników. Zmienia się ona wraz z wiekiem,
wyjściowym stanem dylatacji naczyń oraz towarzyszącymi patologiami [5].
Aby możliwe było zaobserwowanie zmian aktywności neuronalnej w czasie rzeczywistym
konieczne jest szybkie przeskanowanie całej objętości mózgu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
specjalnej formy odczytu – sekwencji EPI (echo-planar imaging). Pozwala ona na zobrazowanie całej
badanej przestrzeni podczas jednego pobudzenia polem magnetycznym [6]. Obecnie, w większości
badań fMRI wykorzystujących sekwencję EPI, obraz mózgu uzyskiwany jest co 3 sekundy, przy czym
ich rozdzielczość przestrzenna jest zbliżona do tej uzyskiwanej w sekwencjach morfologicznych MRI.
Siła oddziaływania bodźca na aktywność neuronalną jest przedstawiona jako mapy koloru nałożone na
obrazy morfologiczne centralnego układu nerwowego [5].

Możliwości fMRI w porównaniu do PET
Przed wprowadzeniem funkcjonalnego badania MRI, Pozytonowa Tomografia Emisyjna była
główną formą czynnościowego obrazowania mózgu. Obie metody oparte są na tym samym
fizjologicznym mechanizmie – wzmożonego przepływu krwi wprost proporcjonalnego do aktywności
neuronalnej danego obszaru mózgu. Przeprowadzone badania porównujące obie metody wykazały
znaczne podobieństwo w uzyskanych informacjach [7,8]. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy
obiema metodami. Metoda fMRI jest bardziej podatna na zaburzenia sygnału w porównaniu do PET.
Jednak zaletą fMRI jest znacznie większa rozdzielczość czasowa. Oznacza to, że dzięki tej metodzie
jesteśmy w stanie dokładnie obserwować zmianę pobudzeń w czasie [9].

Korzyści i ograniczenia zastosowania przedoperacyjnego fMRI
Małoinwazyjna resekcja guzów mózgu ma za zadanie usunięcie dysfunkcyjnej tkanki przy jak
największym zachowaniu prawidłowych funkcji mózgu. Dlatego też potrzebne jest precyzyjne
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określenie zależności przestrzennych między patologiczną zmianą, a sąsiadującą zdrową tkanką.
Anatomiczne struktury rzadko kiedy wystarczają do precyzyjnej identyfikacji, szczególnie gdy proces
chorobowy powoduje zaburzenie prawidłowej topografii. Dotychczasowe metody stosowane do
wyznaczania kory mózgu kluczowej dla funkcjonowania, pomimo swojej skuteczności były inwazyjne
i wiązały się ze znacznym obciążeniem pacjenta.
Funkcjonalne badanie MRI może pozwolić na nieinwazyjne uzyskanie funkcjonalnej mapy mózgu.
Dzięki tej metodzie lokalizuje się kluczowe dla funkcjonowania regiony: pierwotną korę czuciową i
ruchową oraz obszary odpowiedzialne za funkcje językowe. W przeciwieństwie do metod inwazyjnych
badanie fMRI jest wykowywane wcześniej podczas normalnego badania obrazowego. Uzyskanie
funkcjonalnej mapy mózgu przed rozpoczęciem zabiegu, pozwala na lepsze zaplanowanie zabiegu oraz
udzielenie pełniejszej informacji o jego ryzyku dla pacjenta.
Badanie fMRI może wspomóc wybór optymalnej techniki chirurgicznej, miejsca i wielkości
trepanacji oraz stopnia resekcji w celu zachowania pełni zdolności pacjenta. Podczas samej operacji
obrazy fMRI wspomagają nawigację w polu operacyjnym w szczególności jeśli zostaną nałożone
bezpośrednio na widoczny obszar przy pomocy systemów neuronawigacji. Przy korzystaniu z takich
systemów konieczna jest jednak ostrożność, wobec szansy wystąpienia przesunięcia mózgu podczas
kraniotomii [10].
Już pierwsze badania kliniczne wskazały na użyteczność fMRI w trzech kluczowych zadaniach:
ocenie szans powodzenia operacji, wskazaniu pacjentów do wykonania inwazyjnych technik
mapujących oraz pomocy w zaplanowaniu operacji. Te możliwości pozwalają skrócić czasu zabiegu,
przeprowadzić bardziej radykalną resekcję zmiany oraz zmniejszyć rozmiar kraniotomii [11,12]. Za
bezpieczny dystans między granicą guza, a istotnymi ośrodkami nerwowymi uważa się margines 10mm.
Poniżej tego marginesu konieczne jest korzystanie z inwazyjnych technik mapowania w celu jeszcze
dokładniejszej oceny granic fukcjonalnych neuronów [13]. Należy jednak pamiętać, że dokładne
wyznaczenie granic funkcjonalnych ośrodków mózgu jest zależne od wielu czynników, a w
szczególności od progu czułości metod statystycznych wykorzystanych do analizy surowych wyników
fMRI. Zwiększenie progu czułości powoduje zmniejszenie wykrywania aktywności neuronalnej
wykrywanej przy pomocy tej metody [14].
Powodem dla którego fMRI nie może całkowicie zastąpić inwazyjnych technik mapujących mózg,
jest brak możliwości różnicowania obszarów faktycznie krytycznych, od wtórnych obszarów
funkcjonalnych. Stymulowanie pacjenta podczas badania fMRI pobudza wiele struktur korowych i
podkorowych, z których nie wszystkie są niezbędne do wystąpienia reakcji [15]. Uszkodzenie wtórnych
ośrodków często powoduje jedynie przejściowe deficyty funkcjonalności, wobec czego radykalna
resekcja powinna być w tych sytuacjach priorytetem [16].
Pomimo dostarczania wielu istotnych danych do dyspozycji chirurga metoda fMRI jest obarczona
swoistymi ograniczeniami. Metoda ta jest zależna od wielu założeń, które muszą być ocenione przed
każdym badaniem: reaktywność naczyń, współpraca pacjenta podczas stymulacji, czułość metod
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statystycznych. Dopiero po kalibracji metody wobec tych czynników możliwa jest prawidłowa ocena
aktywności neuronalnej. Dodatkowo, efekt BOLD jest całkowicie zależny od sprzężenia naczyniowonerwowego, które może być dysfunkcyjne w korze otaczającej guzy mózgu, w szczególności glejaki
naciekające [17]. Zaburzenia obrazu fMRI były obserwowane zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie
guza, jak i w znacznej odległości od niego. Wśród czynników, które indukują zaburzenia odpowiedzi
naczyniowej najistotniejsza wydaje się nieprawidłowa proliferacja naczyń [18]. Kolejnym problemem
są artefakty powodowane przez zmiany naczyniowe, guzy, krwotoki lub wcześniejsze zabiegi
neurochirurgiczne. Ich obecność może powodować spadki sygnału, utrudniające uzyskanie prawidłowej
informacji o aktywności neuronalnej sąsiadujących obszarów mózgu. Jest to szczególnie niebezpieczne
gdy wyniki fMRI są nakładane bezpośrednio na obraz morfologiczny, co maskuje obecność tych
artefaktów [19,20].
Jednak wiele badań dowiodło przydatności metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w
zachowaniu kluczowych ośrodków mózgu podczas resekcji guzów mózgu. Pozwala to na bardziej
radykalne usunięcie zmian przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania inwazyjnych metod
mapowania mózgu. Należy jednak być świadomym ograniczeń tej metody w praktyce klinicznej, w
szczególności o zaburzonej pracy naczyń powodowanej obecnością guza i możliwych artefaktach.
Ostatecznie użyteczność przedoperacyjnego fMRI będzie zależeć od jego zdolności do zmniejszania
odsetka powikłań, poprawy wyników klinicznych i jakości życia, a także czasu przeżycia [21].

Wykorzystanie fMRI w funkcjonalnych chorobach układu nerwowego
Funkcjonalne zaburzenia pracy mózgu są definiowane jako te, które nie są połączone z
uszkodzeniem strukturalnym bądź to uszkodzenie jest tak małe, że nie pozwala na jego jednoznaczne
połączenie z obrazem klinicznym [22]. fMRI pozwala na charakterystykę tych zaburzeń przy pomocy
neurofizjologicznych cech, które lepiej wyjaśniają mechanizm choroby niż klasyczny obraz kliniczny
pacjenta. Mogą one zostać użyte jako marker tych chorób oraz posłużyć do lepszego zrozumienia ich
etiologii [23].
Przykładem choroby, w której funkcjonalne badanie MRI może dostarczyć nowych możliwości
diagnostycznych jest schizofrenia. Ustalenie swoistych wzorów funkcjonalnych deficytów mózgu daje
możliwość obiektywnej klasyfikacji podtypów tej choroby [24] i w rezultacie zapewnienia lepiej
dopasowane leczenie. Ma to szczególne znaczenie dla przewidzenia kierunku rozwoju choroby po
pierwszej prezentacji objawów psychotycznych. W przypadku prawidłowych wyników funkcjonalnego
badania kory przedczołowej może skierować diagnozę w kierunku innych zaburzeń w tym depresji [25].
fMRI pozwala lepiej zrozumieć w jaki sposób genetyczne czynniki ryzyka powodują funkcjonalne
zaburzenia pracy centralnego układu nerwowego. Przykładowo mutacje genów DISC1, GRM3 i
COMT, będących czynnikami ryzyka wystąpienia schizofrenii, zostały połączone odpowiednio z
zaburzeniami funkcji hipokampu [26], funkcją glutaminergiczną przedniej częścią hipokampu [27] oraz
z czułością kory przedczołowej na dopaminę [28].
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Wykorzystanie fMRI w badaniach nad chorobą Alzheimera
Funkcjonalne badanie MRI znalazło również zastosowanie w badaniach poświęconych funkcji
pamięci wśród osób w grupie ryzyka choroby Alzheimera.
Zaobserwowano znaczne różnice podczas zapamiętywania oraz przypominania sobie informacji
porównując osoby posiadające normalny allel APO ε3, z osobami posiadającymi allel APO ε4, który
jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby. U osób z allelem APO ε4 zaobserwowano
silniejszą aktywację neuronalną w rejonach hipokampu, ciemieniowym i przedczołowym [29].
Stwierdzono również że nosiciele tej formy allela wykazują niższą aktywację przedniej części aktywacji
obręczy i zmniejszoną czułość na nowe bodźce podczas wykonywania zadań językowych [30].
Badania na grupie zdrowych nosicieli allela APO ε4 dowodzą występowania zmian funkcjonalnych
w funkcji neuronów przed wystąpieniem objawów klinicznych. Wskazuje to na przydatności fMRI w
badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi.

Podsumowanie
Funkcjonalny rezonans magnetyczny jest jednym z głównych narzędzi służących do
czynnościowego badania ośrodkowego układu nerwowego. Jego zastosowanie dało początek
dynamicznemu rozwojowi odrębnej dziedziny nauki – neurokognitywistyki. Jednak badanie to oprócz
funkcjonowania w sferze badań naukowych fMRI ma również zastosowania w praktyce klinicznej.
Dziedzina neurochirurgii korzysta z możliwości nieinwazyjnego mapowania funkcjonalnych ośrodków
mózgu przed zabiegami resekcji guzów mózgu, co pozwala to na bardziej radykalne ich usunięcie oraz
ograniczenie inwazyjnych metod mapowania mózgu. Psychiatria wykorzystuje fMRI do obiektywnej
klasyfikacji pacjentów z funkcjonalnymi zaburzeniami pracy mózgu takimi jak schizofrenia czy
depresja. Metoda ta daje również możliwości lepszego zrozumienia patomechanizmów chorób
neurodegeneracyjnych. W przyszłości zastosowanie badania fMRI będzie się zwiększać, a być może
stanie się ono rutynową metodą diagnostyczną w niektórych dziedzinach medycyny.

Słowa kluczowe:
Funkcjonalny rezonans magnetyczny, Neurochirurgia, funkcjonalnych chorobach układu
nerwowego, Choroba Alzheimera

Keywords:
Functional Magnetic Resonance Imaging, Neurosurgery, Functional Nervous System
Diseases, Alzheimer's Disease
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Nowoczesne spojrzenie na diagnostykę nieswoistych chorób
zapalnych jelit – zastosowanie enterografii rezonansu
magnetycznego, ultrasonografii ze wzmocnieniem kontrastowym
(CEUS) oraz elastografii u chorych z chorobą Crohna.
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Abstrakt
Nieswoiste zapalenie jelit (IBD) to grupa chorób przewlekłych, charakteryzujących się okresami
zaostrzeń i remisji. Za główną przyczynę IBD uważa się wystąpienie nieadekwatnej, nadmiernej
odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko mikrobom jelitowym. Rozpoznanie IBD stawiane
jest w oparciu o objawy kliniczne, w korelacji z wynikami badań endoskopowych oraz
histopatologicznych. Ze względu na inwazyjny charakter powyższych badań oraz ograniczenia
metodologiczne wynikające z niemożności pełnej oceny jelita cienkiego, stale podkreśla się
konieczność rozwoju i zwiększenia dostępności klinicznej do nowoczesnych, wiarygodnych metod
diagnostyki obrazowej. Najnowsze techniki rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii, tj.
obrazowanie dynamiczne ze wzmocnieniem kontrastowym, obrazowanie dyfuzyjne, ultrasonografia ze
wzmocnieniem kontrastowym oraz elastografia, pozwalają na coraz dokładniejsze odzwierciedlenie
nieprawidłowości zachodzących w przebiegu zapalenia ściany jelita na poziomie mikrostrukturalnym,
tym samym w niedalekiej przyszłości mogą zastąpić inwazyjne badania diagnostyczne.

Abstract
Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic disorders characterized by alternating
periods of remission and relapse. The main underlying cause is thought to be inadequate immunological
response against intestinal microbes. IBD diagnosis is based on clinical presentation in correlation with
endoscopic and histopathologic findings. The need for development and accessibility to novel, reliable
diagnostic imaging modalities is constantly emphasized due to invasive character and methodological
inability to visualize the entire small bowel by the aforementioned reference methods. Modern magnetic
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resonance and ultrasonographic techniques, i.e. dynamic contrast-enhanced and diffusion-weighted
magnetic resonance, contrast-enhanced ultrasound and elastography offer increasingly accurate insight
into microstructural alterations within intestinal wall in the course of Crohn disease, and thus may
replace invasive diagnostic methods in the short future.

Wprowadzenie
Nieswoiste zapalenie jelit (ang. IBD, Inflammatory Bowel Disease) to grupa chorób przewlekłych,
charakteryzujących się okresami zaostrzeń i remisji. Za główną przyczynę IBD uważa się wystąpienie
nieadekwatnej, nadmiernej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko mikrobom jelitowym
u pacjentów predysponowanych genetycznie, eksponowanych na działanie określonych czynników
środowiskowych. Szacuje się, że na IBD cierpi aktualnie ok. 2,5 do 3 milionów europejczyków, a liczba
ta stale wzrasta. Szczyt zachorowań przypada na wiek 15-30 lat, nie wykazując predylekcji do żadnej z
płci. Rozpoznanie IBD stawiane jest w oparciu o objawy kliniczne, w korelacji z wynikami badań
endoskopowych oraz histopatologicznych. Ze względu na inwazyjny charakter powyższych badań oraz
ograniczenia metodologiczne wynikające z niemożności pełnej oceny morfologii jelita cienkiego, na
międzynarodowych forach gastroenterologicznych stale podkreśla się konieczność rozwoju i
zwiększenia dostępności klinicznej do nowoczesnych, wiarygodnych technik diagnostyki obrazowej,
jak również włączenia radiologów do multidyscyplinarnych zespołów sprawujących opiekę nad
pacjentem z IBD [1-3].
Historycznie badania obrazowe wykorzystywano jedynie celem wizualizacji tych odcinków układ
pokarmowego, które pozostawały niedostępne ocenie endoskopowej. Wraz z wprowadzeniem do
użytku klinicznego nowoczesnych technik diagnostycznych – enterografii oraz enteroklizy tomografii
komputerowej i rezonansu magnetycznego, jak również udoskonaleniem i rozwojem metod
ultrasonografii, badania obrazowe stały się nieodzownym narzędziem oceny procesu chorobowego w
grupie pacjentów z IBD. Metody diagnostyki obrazowej, niezależnie od wybranej modalności, oferują
jednoczasową ocenę procesów chorobowych obejmujących zarówno poszczególne warstwy ściany
jelita, jak również toczących się pozajelitowo - w tym patologii naczyniowych. Pośród współczesnych
zastosowań badań obrazowych w IBD należy wymienić: diagnostykę wstępną z różnicowaniem
pomiędzy poszczególnymi typami IBD (choroba Crohna – ang. Crohn’s disease, CD, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego, postać niesklasyfikowana), ocenę występowania i dynamiki pozajelitowych
manifestacji IBD, obecności i rozległości ewentualnych powikłań jelitowych, ewaluację aktywności
radiologicznej procesu chorobowego – zwłaszcza w przypadkach zaostrzeń klinicznych IBD – w tym
ocenę skuteczności zastosowanego leczenia oraz wykrywanie wznowy pooperacyjnej [1-3].
Największym wyzwaniem dla technik diagnostyki obrazowej jest nieustanne podążanie za
osiągnięciami immunologii oraz histochemii. W ostatnim czasie dowiedziono istnienie biochemicznego
markera gojenia śluzówkowego (ang. mucosal healing) - kalprotektyny, będącego najczulszym,
nieinwazyjnym wskaźnikiem remisji procesu zapalnego u pacjentów z chorobą Crohna, o skuteczności
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porównywalnej z endoskopią. Tym samym wytyczono nowe kierunki rozwoju obrazowania – potrzeba
opracowania nowatorskich, wiarygodnych metod umożliwiających analizę struktur dotychczas
niedostępnych ocenie radiologicznej ze względu na niewielkie rozmiary, wymagające uzyskania
znacznie lepszej (w porównaniu z aktualnie dostępną) rozdzielczości obrazów. Racjonalną alternatywę
stanowi

zdefiniowanie

innowacyjnych

wskaźników

radiologicznych,

których

skuteczność

diagnostyczna będzie korespondowała z poziomami oznaczanych laboratoryjnie biomarkerów.
Ze względu na przewlekle postępujący charakter IBD, przebiegający z okresami zaostrzeń i remisji,
pacjenci poddawani są wielokrotnej ocenie radiologicznej aktywności procesu zapalnego. Biorąc pod
uwagę ryzyko kumulacji dawek promieniowania rentgenowskiego ze wszystkimi jego negatywnymi
konsekwencjami, rozsądnym wydaje się stosowanie rezonansu magnetycznego i badania
ultrasonograficznego jako wiodących metod diagnostyki obrazowej w tej grupie chorych. Jednak w
przypadku podejrzenia nagłych, zagrażających życiu powikłań w przebiegu IBD, wytyczne w dalszym
ciągu wskazują na nieocenioną rolę tomografii komputerowej [1-3].

Enterografia rezonansu magnetycznego (MRE)
Wyniki rozlicznych badań wskazują na doskonałą dokładność enterografii rezonansu
magnetycznego (MRE) w rozpoznawaniu cech aktywności IBD w porównaniu do badań
endoskopowych oraz enterografii tomografii komputerowej (CTE). Ponadto, zdaniem niektórych
autorów MRE przewyższa CTE pod względem wykrywania zwężeń jelita na tle procesu włóknienia, a
zatem różnicowania aktywnych zmian zapalnych od fazy przewlekłej IBD. Jest to najpewniej wynikiem
wysokiego kontrastu pomiędzy tkankami, jaki gwarantuje metoda rezonansu magnetycznego,
pozwalając na dokładne uwidocznienie cech zapalenia oraz zmian penetrujących ścianę jelita. Obecność
odcinkowych zmian zapalnych w jelicie cienkim i/lub charakterystyczne dla choroby Crohna zmiany w
jelicie grubym sprawiają, że MRE może być badaniem umożliwiającym ostateczne rozróżnienie
nieswoistych zapaleń jelit. Może to mieć szczególne znaczenie w obserwowanym w endoskopii
pancolitis z towarzyszącymi zmianami w końcowym odcinku jelita cienkiego [1-3].
Rezonans magnetyczny jest również badaniem pomocniczym w procesie planowania terapii. Jednym
z przykładów jest wspomniana wcześniej obecność zwężenia jelita, które może mieć dwojaką etiologię
– obrzękowo-zapalną lub na tle zwłóknienia ściany jelita. Rozróżnienie typu zwężenia ma duże
znaczenie kliniczne, bowiem zgodnie z obowiązującą praktyką leczenie zmian aktywnych bazuje na
farmakoterapii z uwzględnieniem kortykosteroidów, natomiast trwałe zbliznowacenia wymagają
zastosowania bardziej agresywnej interwencji chirurgicznej. W przypadku kwalifikacji pacjenta do
zabiegu operacyjnego, badanie MR pomocne jest w planowaniu metody i zasięgu operacji. Rezonans
magnetyczny uważany jest za optymalne badanie pacjentów po przebytej operacji chirurgicznej w celu
wykrycia nawrotu choroby. Badanie MR to złoty standard w ocenie przetokowej postaci choroby
Crohna. Dostarcza informacji o lokalizacji i zasięgu przetoki, pomaga w zaplanowaniu leczenia oraz w
ocenie odpowiedzi na leczenie. Dobór odpowiedniej terapii uwarunkowany jest umiejscowieniem
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przetoki: położeniem i przebiegiem kanału w stosunku do zwieraczy i innych struktur anatomicznych.
Dodatkową zaletą enterografii MR jest w porównaniu z enteroklizą MR lub TK, brak konieczności
założenia pacjentowi sondy nosowo-gardłowej, której prawidłowe umiejscowienie należy następnie
potwierdzić z użyciem promieniowania jonizującego [1-3].
Należy również zaznaczyć, że spośród wszystkich metod obrazowania, jedynie enterografia
rezonansu magnetycznego umożliwia powtarzalną, ilościową ocenę zaawansowania zmian zapalnych
w przebiegu choroby Crohna. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu skal numerycznych, których
skuteczność została zweryfikowana w oparciu o wyniki metod referencyjnych, tj. endoskopii i/lub badań
histopatologicznych. Wspomniane indeksy aktywności choroby, z których największym uznaniem
cieszy się MaRIA (Magnetic Resonance Index of Activity), uwzględniają obecność zmian
patologicznych uznawanych za niezależne czynniki predykcyjne aktywności i stopnia zaawansowania
procesu chorobowego, m.in. grubość, rzeczywisty stopień wzmocnienia kontrastowego oraz cechy
obrzęku ściany zmienionego segmentu jelita, jak również obecność owrzodzeń. Ich zastosowanie w
codziennej praktyce jest jednak ograniczone ze względu na czasochłonność oraz stopień
skomplikowania oceny [2].

2.1. Zastosowanie techniki dynamicznego wzmocnienia kontrastowego
Zgodnie z modelem patofizjologicznym, wraz z postępem choroby Crohna, w obrębie tkanki objętej
procesem zapalnym dochodzi do tzw. remodellingu, u podstawy którego leży zjawisko
neowaskularyzacji. Powstające w ten sposób struktury naczyniowe wykazują zwiększoną
przepuszczalność dla składników płynnych krwi, przedostających się następnie do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej (ang. extravascular extracellular space, EES) [4,5]. Większość dożylnych
środków kontrastujących znajdujących zastosowanie w badaniach MR, ulega dystrybucji
wewnątrznaczyniowej oraz w obrębie EES (skutkując wzmocnieniem kontrastowym zmienionej
zapalnie ściany jelita), nie przedostając się do wnętrza komórek. Dynamiczne badanie MR ze
wzmocnieniem kontrastowym (ang. dynamic contrast-enhanced MRI, DCE-MRI) stwarza zatem
potencjalną możliwość ilościowej oceny m.in. przepuszczalności ściany naczyniowej – wyrażonej
poprzez parametr Ktrans, a także odzwierciedlenia wielkości przecieku – Ve, stanowiącego odsetek
objętości tkanki zapalnej zajmowanej przez EES [4].
Uzyskiwane w trakcie DCE-MRI kolejne obrazy przed, w trakcie oraz po podaniu środka
kontrastowego stanowią podstawę dla oszacowania zmian stężenia paramagnetyku w EES, jako funkcji
czasu. Pozwalają one na wygenerowanie krzywej wzmocnienia opisującej wymienione wyżej parametry
farmakokinetyczne [4]. Grupa koreańska Lee i wsp. wykazała na przykładzie populacji pediatrycznej,
że parametr Ktrans może z powodzeniem stanowić podstawę dla zróżnicowania aktywnych i
nieaktywnych (odpowiednio 0.31 ± 0.12 vs. 0.16 ± 0.46, p = 0.002) zmian zapalnych, pozwalając tym
samym na monitorowanie przebiegu choroby Crohna. Uzyskane w badaniu wyniki odniesiono do skal
klinicznych, wykładników laboratoryjnych zapalenia oraz preparatów histopatologicznych [5].
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2.2. Obrazowanie oparte na dyfuzji (DWI) metodą komplementarną do DCE-MRI
Podobnie jak DCE-MRI, obrazowanie oparte na dyfuzji dostarcza informacji o zmianach
mikrostrukturalnych zachodzących w przebiegu zapalenia jelita. Sekwencje DWI pozwalają na
scharakteryzowanie lokalnych, spontanicznych ruchów cząsteczek wody, które następnie można
przedstawić ilościowo, za pomocą map współczynnika dyfuzji (ADC). W procesie zapalnym dochodzi
do nacieczenia blaszki właściwej oraz błony podśluzowej ściany jelita przez komórki zapalne. Ich
obecność stwierdza się również w obrębie, typowych dla choroby Crohna, aftowatych owrzodzeń. W
zmienionych chorobowo segmentach jelita, zwiększonej komórkowości towarzyszą m.in. poszerzenie
naczyń limfatycznych, przerost tkanki nerwowej, a także formowanie ziarniniaków. Wszystkie opisane
wyżej czynniki przyczyniają się do redukcji przestrzeni zewnątrzkomórkowej, a tym samym
ograniczenia dyfuzji [4,6,7].

2.3. Obrazowanie ruchów perystaltycznych w MRE
Konwencjonalne sekwencje badania MRE pozwalają na pośrednią ocenę morfologii jelita, w
żadnym stopniu nie informując o jego sprawności funkcjonalnej. Wiadomym jest, że zmiany
strukturalne rozwijające się w przebiegu choroby Crohna mogą prowadzić (w różnych mechanizmach)
do zaburzeń motoryki pętli jelitowych. Poszerzenie protokołu diagnostycznego o sekwencje stanu
zrównoważonego (ang. balanced steady-state free precession, bSSFP) oferuje możliwość nieinwazyjnej
obserwacji ruchów perystaltycznych na obrazach filmowych (typu CINE) [8,9].
Ujęte w zaleceniach z 2018 roku, zbiorcze stanowisko Europejskiej Organizacji Choroby Crohna i
Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (ECCO) oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologii
Gastroenterologicznej (ESGAR), wskazuje na większą skuteczność diagnostyczną w wykrywaniu
typowych

dla

choroby

Crohna

nieprawidłowości

jelita

cienkiego

przy

zastosowaniu

wysokorozdzielczych sekwencji filmowych, aniżeli jedynie statycznego obrazowania MRE [1,8].
Zastosowanie sekwencji dynamicznych ma szczególne znaczenie w przypadkach suboptymalnego
wypełnienia jelita środkiem kontrastującym. Pozwala bowiem niemal jednoznacznie określić, czy
widoczna na obrazach „morfologicznych” redukcja światła z pogrubieniem ściany jelita jest skutkiem
zaburzeń czynnościowych (przechodzącej fali perystaltycznej), czy też wynikiem toczącej się patologii
[8,9].
Co więcej, nie wszystkie uwidocznione zwężenia pętli jelitowej są znaczące z punktu widzenia
sprawnego funkcjonowania jelita. O klinicznej istotności stenozy świadczą bowiem – rozdęcie
położonego proksymalnie do niej segmentu jelita, a także lokalne zaburzenia motoryki pod postacią
ruchów wahadłowych (ang. to-and-fro motion), zredukowanej lub rzadziej wzmożonej perystaltyki.
Dodatkowo, sekwencje filmowe poprawiają wizualizację proksymalnych odcinków jelita cienkiego, tj.
jelita czczego i początkowego odcinka jelita krętego, oferując tym samym zalety płynące z zastosowania
metody enteroklizy [8].
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Stopniowo pojawiają się kolejne doniesienia, wskazujące na możliwość wnioskowania o stopniu
nasilenia procesu zapalnego w przebiegu choroby Crohna, w oparciu o ilościową ocenę zaburzeń
perystaltyki jelitowej [8-10]. Dostępne metody analizy bazują głównie na obserwacji zmiany średnicy
badanego segmentu jelita w czasie, w płaszczyźnie prostopadłej do jego osi długiej [8]. Wyniki
wieloośrodkowego, prospektywnego badania przeprowadzonego przez Menys i wsp. dowodzą, że
zmiany ruchomości pętli jelita istotnie korelują ze stopniem nasilenia i aktywności zapalenia,
stwierdzanymi zarówno w oparciu o badanie endoskopowe (skala CDEIS, Crohn disease endoscopic
index of severity; r = 20.59; 95% CI: 0.7, 20.4), jak i preparaty histopatologiczne (skala EAIS,
endoscopic biopsy acute histologic inflammatory score; r =20.61; 95% CI: 0.7, 20.5). Osłabienie
perystaltyki cechowało się wysoką czułością (92%) oraz umiarkowaną swoistością (61%-71%) w
diagnostyce aktywnych (potwierdzonych endoskopowo i histopatologicznie)

zmian zapalnych w

obrębie ileum terminale [10].

Ocena ultrasonograficzna jelit
Podobnie do enterografii MR, badanie ultrasonograficzne (USG) nie wymaga ekspozycji pacjenta
na promieniowanie jonizujące. Konwencjonalne badanie ultrasonograficzne w prezentacji B (B-mode)
pozwala na dokładną ocenę morfologii jelita cienkiego, okolicy zastawki krętniczo-kątniczej oraz
większej części jelita grubego. Proces zapalny charakteryzuje się m.in. odcinkowym pogrubieniem >3
mm oraz zatarciem budowy warstwowej ściany jelita. Istnieją także pewne cechy morfologiczne,
pozwalające wnioskować o typie IBD na podstawie badania USG; we wrzodziejącym zapaleniu jelita
grubego warstwowy wygląd głębszych warstw ściany jelita jest zachowany, podczas gdy w chorobie
Crohna widoczna jest rozlana, pełnościenna hypoechogeniczność. Poza cechami morfologicznymi, w
diagnostyce IBD równie istotna pozostaje ocena przepływów naczyniowych zarówno na poziomie
głównych pni tętniczych (pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej) i żylnych (żyła krezkowa górna,
żyła wrotna), jak i na poziomie gałęzi segmentalnych i śródściennych. Jej przeprowadzenie możliwe
jest dzięki zastosowaniu metod dopplerowskich (kodowanie kolorem, doppler mocy) oraz badania
kontrastowego (CEUS) [1,2,11]. Również w przypadku badania ultrasonograficznego podejmowano
próby zaprojektowania narzędzi pozwalających na miarodajną ocenę aktywności procesu zapalnego. Do
tego celu stworzono skalę SLIC (Sonographic Lesion Index for Crohn Disease), uwzględniającą
zarówno rozległość jak i zaawansowanie uszkodzenia ściany jelita, w tym zmiany obturacyjne i
penetrujące oraz zaburzenia perfuzji widoczne w CEUS. Skuteczność wspomnianej skali nie została
jednak dotychczas zweryfikowana w odniesieniu do metod referencyjnych (endoskopii lub badania
histopatologicznego). Niezaprzeczalną zaletą badania USG jest dodatkowa możliwość obserwacji
ruchów perystaltycznych w czasie rzeczywistym, co pozwala na łatwiejsze wyodrębnienie
hypokinetyczych, często zwłókniałych segmentów jelita [1,2,11].

37

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
3.1. Badanie ultrasonograficzne ze wzmocnieniem kontrastowym (CEUS) w ocenie
aktywności zmian zapalnych
CEUS jest szczególną techniką badania ultrasonograficznego, umożliwiającą dokładne
odwzorowanie perfuzji wybranej tkanki w czasie rzeczywistym. Podstawą obrazowania CEUS jest
podawany dożylnie kontrast w postaci mikropęcherzyków gazu, np. sześciofluorku siarki, który poprzez
wzmocnienie sygnału pochodzącego z czerwonych krwinek, pozwala na zwiększenie kontrastu
pomiędzy naczyniami a otaczającą tkanką. W przeciwieństwie do MR i TK, kontrast ten nie jest
nefrotoksyczny i ulega wydaleniu drogą układu oddechowego po około 15 minutach od podania
[1,2,11].
Oprócz analizy jakościowej (wizualnej), technika CEUS oferuje możliwość przetwarzania
określonych parametrów obrazowania na dane ilościowe. Parametry te opisują wybrane cechy
wzmocnienia kontrastowego (m.in. maksymalne wzmocnienie – ang. peak enhancement, PE; pole
powierzchni pod krzywą funkcji wzmocnienia kontrastowego w czasie – ang. area under curve, AUC;
wskaźniki napływu – ang. wash in rate, WiR i wypłukiwania – ang. wash-out rate, WoR środka
cieniującego oraz korespondujące z nimi WiAUC i WoAUC), pozwalając na scharakteryzowanie
perfuzji badanej struktury lub tkanki [11-13].
Wstępne doniesienia naukowe wskazują, iż CEUS może odegrać szczególnie istotną rolę w
różnicowaniu

zwężeń

jelita

na

tle

zmian

obrzękowo-zapalnych

od

pozapalnego

zwłóknienia/zbliznowacenia w przebiegu IBD [13].

3.2. Elastografia USG dostarcza komplementarnych informacji o stopniu zwłóknienia
ściany jelita
Wiadomym jest, że widoczna makroskopowo redukcja światła jelita w przebiegu choroby Crohna
może być spowodowana przez dwa odmienne procesy, tj. aktywny stan zapalny, bądź przebudowę
włóknistą i towarzyszącą jej hipertrofię tkanki mięśniowej. Różnicowanie tych dwóch stanów jest
niezwykle istotne z klinicznego punktu widzenia, bowiem to na podstawie oceny stopnia usztywnienia
ściany jelita podejmowane są decyzje o ewentualnym wdrożeniu kosztownej i potencjalnie
niebezpiecznej terapii immunosupresyjnej lub leczeniu zabiegowym [14].
Pomimo iż wstępna ocena skuteczności CEUS w rozpoznawaniu etiologii zwężenia jelit była bardzo
obiecująca, naukowcy szybko napotkali na problemy diagnostyczne związane z obecnością komponenty
zapalnej o różnym stopniu nasilenia nawet w przewlekłych, głównie fibrotycznych zmianach.
Wzmożony napływ krwi do ściany jelita związany z rekrutacją komórek immunologicznych prowadzi
do wzrostu intensywności wzmocnienia kontrastowego, a co za tym idzie błędnej interpretacji
przyczyny zwężenia. Pożądana byłaby zatem technologia pozwalająca na ocenę stopnia zwłóknienia
niezależnie od obecności stanu zapalnego. Możliwości takie, przynajmniej teoretycznie, stwarza metoda
mapowania sztywności badanej tkanki, czyli elastografia [15].
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Wyróżnia się dwa typy elastografii: quasi-statyczną, kompresyjną (ang. strain elastography) – gdzie
podstawę dla oszacowania twardości zmiany stanowi stopień jej odkształcenia pod wpływem ucisku
głowicy ultrasonograficznej, a także elastografię fali poprzecznej (ang, shear wave elastography, SWE)
– określającą elastyczność tkanki na podstawie prędkości propagacji fali akustycznej odbitej od badanej
struktury [14,15].
W 2015 roku, Fraquelli i wsp. zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w grupie 23
pacjentów z rozpoznaniem choroby Crohna, zakwalifikowanych do elektywnej, chirurgicznej resekcji
końcowego odcinka jelita cienkiego. Grupę kontrolną stanowiło 20 chorych z niepowikłanym,
aktywnym procesem zapalnym w przebiegu CD. W każdym przypadku wykonano konwencjonalne
badanie ultrasonograficzne oraz elastografię zmienionego odcinka jelita. Analizę sztywności ściany
jelita przeprowadzono zarówno w oparciu o skalę barwną, jak również poprzez obliczenie
współczynnika odkształcenia (ang. strain ratio, SR). W grupie operowanej, usunięte segmenty jelita
zostały poddane ocenie histologicznej (uznanej za metodę referencyjną) celem oszacowania udziału
komponenty zapalnej i fibrotycznej. Autorzy udowodnili, iż współczynnik SR istotnie koreluje ze
stopniem zwłóknienia (AUROC: 0.917, CI 95%, 0.788-1.000). Co więcej, wyniki analizy
wielowymiarowej wskazały na stopień zwłóknienia jako jedyną zmienną niezależną wpływającą na
wartość współczynnika odkształcenia. W porównaniu z grupą kontrolną, wśród operowanych pacjentów
z dominującą komponentą fibrotyczną zwężenia stwierdzano istotnie niższe wartości SR [16].
Ze względu na ograniczoną powtarzalność wyników badania metodą elastografii statycznej,
aktualnie zainteresowanie badaczy przeniosło się na bardziej obiektywną technikę elastografii fali
poprzecznej. Lu i wsp. zestawili wyniki pomiarów prędkości w SWE oraz maksymalnego wzmocnienia
kontrastowego w CEUS u kolejnych 105 pacjentów z CD. U 15 spośród nich, poddanych operacji
usunięcia segmentu jelita, uzyskane pomiary dodatkowo odniesiono do histopatologicznej oceny stopnia
infiltracji zapalnej, zwłóknienia i przerostu tkanki mięśniowej. Badacze zaobserwowali istotną
statystycznie,

odwrotnie

proporcjonalną zależność

pomiędzy

szczytowym

wzmocnieniem

kontrastowym a stopniem zwłóknienia (r=-0.59, P=0.02) oraz wartościami prędkości mierzonymi w
SWE (r=-0.61, P=0.03). W ocenie histopatologicznej zwężone, wymagające resekcji segmenty jelita
cechowały się większym stopniem hipertrofii mięśniówki, aniżeli przebudowy włóknistej (P<0.001).
Zaskakująco, nie wykazano istotnego związku pomiędzy pomiarami SWE a stopniem zwłóknienia
(P>0.05). Udowodniono natomiast istnienie umiarkowanej zależności dla prędkości mierzonej w SWE
oraz przerostu komórek mięśniowych (r=0.59, P=0.02). Różnice te mogą wynikać z zastosowanego
systemu oceny histologicznej, w którym zwłóknienie oraz hipertrofia błony mięśniowej traktowane są
jako osobne kategorie, podczas gdy inne klasyfikacje niejednokrotnie traktują wymienione zmiany
zbiorczo. Tym niemniej, autorzy badania dowiedli, iż komplementarne zastosowanie technik
ultrasonograficznych CEUS i SWE pozwala na rozróżnienie aktywnych i przewlekłych zwężających
zmian zapalnych u pacjentów z chorobą Crohna [17].
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Podsumowanie
Pomimo, iż zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami towarzystw naukowych, badanie
endoskopowe połączone z oceną histopatologiczną pobranego materiału pozostaje złotym standardem
w rozpoznaniu choroby Crohna, nowoczesne techniki obrazowania rezonansu magnetycznego oraz
ultrasonografii (z DCE-MRI, DWI, CEUS oraz elastografią na czele) pozwalają na coraz dokładniejsze
odzwierciedlenie zmian patologicznych zachodzących na poziomie mikrostrukturalnym i być może, w
niedalekiej przyszłości, zastąpią inwazyjne metody diagnostyczne.

Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenie jelit, choroba Crohna, enterografia rezonansu magnetycznego, ultrasonografia
ze wzmocnieniem kontrastowym

Keywords:
inflammatory bowel disease, Crohn disease, magnetic resonance enterography, contrast-enhanced
ultrasound

Literatura
1.

Maaser C, Sturm A, Vavricka SR, et al. ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in
Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2019;1;13(2):144-164.

2.

Sturm A, Maaser C, Calabrese E, et al. ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in
Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2019;26;13(3):273-284.

3.

Bruining DH, Zimmermann EM, Loftus EV Jr., et al. Society of Abdominal Radiology Crohn’s DiseaseFocused Panel. Consensus Recommendations for Evaluation, Interpretation, and Utilization of Computed
Tomography and Magnetic Resonance Enterography in Patients With Small Bowel Crohn's Disease.
Radiology. 2018;286(3):776-799.

4.

Zhu J, Zhang F, Luan Y, et al. Can Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI) and Diffusion-Weighted
MRI (DW-MRI) Evaluate Inflammation Disease: A Preliminary Study of Crohn's Disease. Medicine
(Baltimore). 2016;95(14):e3239.

5.

Lee S, Choi YH, Cho YJ, et al. Quantitative evaluation of Crohn's disease using dynamic contrast-enhanced
MRI in children and young adults. Eur Radiol. 2020 Feb 20.

6.

Oto A, Kayhan A, Williams JT, et al. Active Crohn's disease in the small bowel: evaluation by diffusion
weighted imaging and quantitative dynamic contrast enhanced MR imaging. J Magn Reson
Imaging. 2011;33(3):615-24.

7.

Tielbeek JA, Ziech ML, Li Z, et al. Evaluation of conventional, dynamic contrast enhanced and diffusion
weighted MRI for quantitative Crohn's disease assessment with histopathology of surgical specimens. Eur
Radiol. 2014;24(3):619-29.

8.

Wnorowski AM, Guglielmo FF, Mitchell DG. How to perform and interpret cine MR enterography. J Magn
Reson Imaging. 2015;42(5):1180-1189.

40

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
9.

Guglielmo FF, Anupindi SA, Fletcher JG, et al. Small Bowel Crohn Disease at CT and MR Enterography:
Imaging Atlas and Glossary of Terms. Radiographics. 2020;40(2):354-375.

10. Menys A, Puylaert C, Tutein Nolthenius CE, et al. Quantified Terminal Ileal Motility during MR
Enterography as a Biomarker of Crohn Disease Activity: Prospective Multi-Institution Study.
Radiology. 2018;289(2):428-435.
11. Mocci G, Migaleddu V, Cabras F, et al. SICUS and CEUS imaging in Crohn's disease: an update. J
Ultrasound. 2017;20(1):1–9.
12. Nylund K, Sævik F, Leh S, Pfeffer F, Hausken T, Gilja OH. Interobserver Analysis of CEUS-Derived
Perfusion in Fibrotic and Inflammatory Crohn's Disease. Ultraschall Med. 2019;40(1):76-84.
13. Quaia E, Gennari AG, Cova MA, van Beek EJR. Differentiation of Inflammatory From Fibrotic Ileal
Strictures among Patients with Crohn's Disease Based on Visual Analysis: Feasibility Study Combining
Conventional B-Mode Ultrasound, Contrast-Enhanced Ultrasound and Strain Elastography. Ultrasound
Med. Biol. 2018;44(4):762-770.
14. Serra C, Rizzello F, Pratico' C, et al. Real-time elastography for the detection of fibrotic and inflammatory
tissue in patients with stricturing Crohn's disease. J Ultrasound. 2017;26;20(4):273-284.
15. Thimm MA, Cuffari C, Garcia A, Sidhu S, Hwang M. Contrast-Enhanced Ultrasound and Shear Wave
Elastography Evaluation of Crohn's Disease Activity in Three Adolescent Patients. Pediatr Gastroenterol
Hepatol Nutr. 2019;22(3):282-290.
16. Fraquelli M, Branchi F, Cribiù FM, et al. The Role of Ultrasound Elasticity Imaging in Predicting Ileal
Fibrosis in Crohn's Disease Patients. Inflamm Bowel Dis. 2015;21(11):2605-2612.
17. Lu C, Gui X, Chen W, et al. Ultrasound Shear Wave Elastography and Contrast Enhancement: Effective
Biomarkers in Crohn's Disease Strictures. Inflamm Bowel Dis. 2017;23(3):421-430.

41

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
Ostry zespół wieńcowy u pacjentek w ciąży- aktualne metody
diagnozowania oraz postępowanie kliniczne

Justyna Wójcik1, Aleksandra Obuchowska1, Alicja Ozga1, Arkadiusz Standyło1
dr hab. n. med. Żaneta Kimber-Trojnar2
1.

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, Lublin
2.

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin

Abstrakt
Ostry zespół wieńcowy (OZW) to stan kliniczny spowodowany znacznym ograniczeniem przepływu
krwi przez tętnicę wieńcową, który u części chorych prowadzi do niedotlenienia, a w konsekwencji
do martwicy tkanki mięśniowej serca. Objawy podmiotowe OZW obejmują ból w klatce piersiowej,
duszność i narastające osłabienie. Niezwykle istotne jest szybkie rozpoznanie oraz wdrożenie
odpowiedniego postępowania prowadzącego do reperfuzji tkanek.
OZW u kobiet w ciąży jest bardzo rzadkim, a jednocześnie ważnym czynnikiem przyczyniającym
się do zachorowalności i śmiertelności okołoporodowej. W populacji ogólnej miażdżyca wieńcowa jest
najczęstszą przyczyną OZW, w przeciwieństwie do kobiet ciężarnych, u których najczęściej do OZW
dochodzi w mechanizmie spontanicznych dysekcji tętnicy wieńcowej (SCAD). Innymi czynnikami
zwiększającymi ryzyko zawału są: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, trombofilia, otyłość, nikotynizm
oraz zaburzenia lipidowe.
Zawał mięśnia sercowego może wystąpić u kobiety na każdym etapie ciąży. W przypadku
wykonywania badań inwazyjnych należy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko oraz wpływ
podejmowanej diagnostyki na matkę i jej dziecko. Postępowanie kliniczne w przypadku OZW nie
odbiega od postępowania przyjętego dla kobiet niebędących w ciąży. Z uwagi na to, że u 10-20 % kobiet
istnieje ryzyko ponownej spontanicznej dysekcji tętnicy wieńcowej, pacjentka powinna pozostawać pod
ścisłą kontrolą kardiologiczną.
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Abstract
Acute coronary syndrome (ACS) is a clinical condition caused by a significant reduction in blood
flow through the coronary artery, leading to hypoxia in some patients, and consequently to necrosis of
the muscular tissue of the heart. Signs and symptoms of ACS include chest pain, shortness of breath,
and increasing weakness. Rapid diagnosis and implementation of appropriate procedures leading to
tissue reperfusion is extremely important.
ACS in pregnant women is a very rare phenomenon, and at the same time an important factor
contributing to perinatal morbidity and mortality. In the general population, atherosclerosis is the most
common cause of ACS differently than among pregnant women, where the most common cause of ACS
is spontaneous coronary artery dissection (SCAD). Other factors that increase the risk of heart attack
are: hypertension, diabetes, thrombophilia, obesity, nicotinism, and lipid disorder.
Myocardial infarction can occur in women at any stage of pregnancy. When invasive testing is
performed, the potential risk and impact of the diagnosis on the mother and her offspring should be
considered. The clinical management of ACS does not differ from the management adopted for nonpregnant women. Taking into account that there is a risk of repeated spontaneous coronary artery
resection in 10-20% of women, the patient should remain under strict cardiological cares.

Wprowadzenie
Ostry zespół wieńcowy (OZW) to stan kliniczny spowodowany znacznym ograniczeniem przepływu
krwi przez tętnicę wieńcową, u części chorych prowadząc do niedotlenienia, a w konsekwencji
do martwicy tkanki mięśniowej serca. Zespół ten bardzo rzadko występuje w ciąży. Ważne jest jego
szybkie rozpoznanie oraz wdrożenie postępowania leczniczego w celu zmniejszenia śmiertelności oraz
dalszych powikłań okołoporodowych [1, 2]. Najczęstszą przyczyną zawału u kobiet ciężarnych jest
spontaniczna dysekcja tętnic wieńcowych (SCAD; w 43% przypadków). Kolejną przyczyną OZW jest
miażdżycowa choroba wieńcowa szacowana na około 27% przypadków [3]. Podejrzewa się, że SCAD
może przebiegać w wyniku niejatrogennego i nieurazowego pęknięcia błony wewnętrznej tętnicy
wieńcowej lub poprzez spontaniczne uszkodzenie naczyń krwionośnych typu vasa vasorum tętnicy
wieńcowej. W obydwu przypadkach istotą jest wnikanie krwi w ścianę naczynia oraz powstanie
fałszywego kanału oddzielającego błonę mięśniową od błony wewnętrznej, prowadzącego do zwężenia
prawdziwego światła tętnicy a w konsekwencji do zaburzeń przepływu krwi i niedokrwienia tkanek
mięśnia sercowego [4, 5]. Należy wziąć pod uwagę, że OSW to stan mogący prowadzić do nagłego
zatrzymania krążenia (NZK) definiowanego jako znaczne upośledzenie mechanicznej czynności
mięśnia sercowego, które objawia się brakiem reakcji chorego na bodźce, niewyczuwalnym tętnem oraz
bezdechem lub agonalnym oddechem. Opóźnione rozpoznanie NZK lub zwlekanie z wdrożeniem
postępowania terapeutycznego obejmującego resuscytację krążeniowo-oddechową, wiąże się z
poważnymi powikłaniami medycznymi, gdzie najgroźniejsze z nich to ryzyko nagłej śmierci sercowej.
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Na podstawie zmian w elektrokardiografii możemy rozpoznać OZW z uniesieniem odcinka ST
(STEMI), który najczęściej wiąże się z ustaniem lub ograniczaniem przepływu przez tętnicę wieńcową.
Jest on spowodowany skrzepliną w świetle naczynia powstałą w skutek pęknięcia bądź owrzodzenia
blaszki miażdżycowej. Najważniejsze objawy podmiotowe ostrego zespołu wieńcowego STEMI to
silny, piekący, rozlany ból w klatce piersiowej, często promieniujący do lewej kończyny górnej i
żuchwy, duszność, której często towarzyszy kaszel oraz odksztuszanie pienistej plwociny, osłabienie,
zawroty głowy, omdlenia, kołatanie serca, niepokój, lęk przed śmiercią. Objawy przedmiotowe
obserwowane w tym typie OZW to stan podgorączkowy, bladość powłok, tachykardia, fenomeny
osłuchowe oraz objawy niewydolności prawokomorowej.
W drugim typie OZW nie obserwujemy uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Jest on spowodowany
najczęściej zwężeniem bądź skurczem tętnicy wieńcowej, jak także zakrzepicą zlokalizowaną na
pękającej lub owrzodziałej blaszce miażdżycowej. Najczęstsze dolegliwości zgłaszane przez pacjentki,
które przebyły NSTEMI obejmują silny, rozlany ból zamostkowy, kołatanie serca oraz niepokój.

Diagnostyka
W

12-odprowadzeniowym EKG towarzyszącemu ostremu zespołowi wieńcowemu STEMI

obserwuje się wysokie, spiczaste załamki T, wypukłe lub poziome uniesienie odcinka ST jak również
blok lewej lub prawej odnogi pęczka Hisa. W przypadku NSTEMI u 30-50% kobiet, bez wcześniej
zdiagnozowanych chorób sercowo-naczyniowych, stwierdza się EKG w granicach normy. W
pozostałych przypadkach notowane zmiany to odchylenie lewej osi 15-20 stopni, przejściowe zmiany
odcinka ST i załamka T, jak również zmiany naśladujące przerost lewej komory serca [6].
Badania krwi wykazują wzrost stężeń markerów martwicy mięśnia sercowego: troponiny T i I lub
rzadziej badanego CK-MB. W diagnostyce OZW można także wykorzystać test wykorzystujący pomiar
stężenia sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe (heart-fatty acid binding protein; H-FABP).
Zgodnie z aktualnym piśmiennictwem uważa się, że największą wartość predykcyjną ma skojarzone
oznaczenie stężeń H-FABP i troponin [7]. Należy jednak pamiętać, że wzrost stężenia troponin może
być obserwowany również w przypadku nadciśnienia i stanu przedrzucawkowego, ale podwyższony
poziom nigdy nie jest obserwowany w ciąży fizjologicznej [8, 9]. Innymi pomocnymi badaniami
laboratoryjnymi są: odczyn Biernackiego (OB), stężenie białka C-reaktywnego (CRP) i fibrynogenu
oraz rozmaz krwi obwodowej.
Echokardiografia spoczynkowa umożliwia zobrazowanie zaburzeń ruchomości ścian serca oraz
powikłań takich jak pęknięcie ściany serca, przegrody międzykomorowej czy tamponadę serca.
Niezwykle istotna jest także możliwość ukazania cech innych schorzeń wywołujących ból dławicowy.
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS) oraz tomografia koherencji optycznej (OCT)
wzajemnie się uzupełniając pozwalają zwizualizować całą grubość ściany (IVUS) o doskonałej
rozdzielczości przestrzennej (OCT) w SCAD. IVUS jest także pomocna u pacjentów bez wstecznego
przepływu wieńcowego lub z niedrożnością skrzepliny wieńcowej; pozwala również zdiagnozować
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krwiaki. OCT wymaga natomiast światła naczynia wolnego od krwi, w związku z czym nie pozwala
uzyskać pełnego obrazu u pacjentów z ciężkimi zmianami, utrudniającymi uzyskanie optymalnego
klirensu krwi [10].
Angiografia wieńcowa tomografii komputerowej (CT) to metoda diagnostyczna posiadająca kilka
ograniczeń, wśród których wyróżnia się: potrzebę zmniejszenia częstości akcji serca oraz słabszą
rozdzielczość w przypadku mniejszych gałęzi tętnic wieńcowych, często objętych spontanicznym
rozwarstwieniem [11].
Koronarografia pozwala na zlokalizowanie przewężenia czy zamknięcia światła naczynia tętniczego
oraz jest podstawą rozpoznania i zaplanowania dalszego postępowania terapeutycznego [12].
W przypadku wykorzystywania badań diagnostycznych inwazyjnych należy dokładnie
przeanalizować stosunek korzyści do podejmowanego ryzyka, biorąc pod uwagę potencjalne powikłania
związane z możliwością spowodowania jatrogennego lub pogłębienia istniejącego rozwarstwienia
ściany badanej tętnicy. W wielu badaniach diagnozujących OZW wykorzystuje się promieniowanie, a
jego wpływ na płód zależy od użytej dawki oraz wieku ciążowego. Jeżeli istnieje taka możliwość, to
procedury medyczne wykorzystujące promieniowanie należy opóźnić do czasu zakończenia
organogenezy, które określane jest na 12 tydzień ciąży. Piśmiennictwo podaje, że nie występuje ryzyko
powstania wrodzonych wad rozwojowych, niepełnosprawności intelektualnej czy utraty ciąży przy
dawce promieniowania do 50 mGy, gdzie jedno zdjęcie rentgenowskie dostarcza szacunkowo 0,01
mGy. Dawki powyżej 100 mGy są zdecydowanie szkodliwe [13].

Postępowanie terapeutyczne w przypadku OZW
Podstawowym elementem opieki nad kobietą ciężarną dotkniętą OZW jest częste monitorowanie
stanu chorej oraz płodu, które obejmuje m.in. ocenę świadomości pacjentki, pomiary parametrów
życiowych (w tym ciśnienia tętniczego), ocenę ruchów dziecka, wykonywanie EKG, badania
kardiotokograficznego (KTG) i ultrasonograficznego (USG) ciąży, określenie wydolności serca oraz
układu oddechowego. Przy stwierdzeniu saturacji o wartości poniżej 90% nieodzowna jest tlenoterapia
i bieżące monitorowanie wysycenia tlenem hemoglobiny krwi obwodowej. Postępowanie medyczne w
przypadku kobiet ciężarnych nie różni się znacząco od postępowania u pozostałej grupy pacjentów i
obejmuje podanie kwasu acetylosalicylowego, B-blokerów oraz antykoagulantów [6]. Przykładem
leków przeciwpłytkowych możliwych do zastosowania w czasie ciąży i połogu jest niskodawkowany
kwas acetylosalicylowy, klopidogrel oraz prasugrel, w przeciwieństwie do tikagreloru, który jest
przeciwwskazany w ciąży. Należy pamiętać, że farmakoterapia u ciężarnych powinna być dobierana
indywidualnie po przeanalizowaniu korzyści w stosunku do podejmowanego ryzyka.
W przypadku SCAD potwierdzonym w koronarografii ważne jest, aby określić ryzyko wystąpienia
zawału serca. Wysoki stopień ryzyka może sugerować ciągły ból w klatce piersiowej, zmiany
niedokrwienne w EKG, groźna arytmia komorowa (tj. migotanie komór (VF), częstoskurcz komorowy
(VT)), czy przepływ określony w skali TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) na od 0 do 2
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stopni. W tych przypadkach zalecane jest leczenie inwazyjne. Preferowaną metodą jest wówczas
przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) z implantacją stentu. Niektóre badania wykazały wyższość
stentu typu DES, którego działanie poszerzone jest o uwalnianie leków antyproliferacyjnych do światła
naczynia nad metalowymi, tradycyjnymi stentami typu BMS. Badania wykazują, że skuteczne
przywrócenie prawidłowego przepływu w tętnicy wieńcowej uzyskuje się w około połowie przypadków
[7, 14]. Niski stopień ryzyka związany jest ze stabilnym stanem pacjentki, niewielkim obszarem
niedokrwienia czy przepływem w skali TIMI ocenionym na 3. Postępowaniem przy niskim ryzyku jest
leczenie zachowawcze. W przypadku nawrotu epizodu niedokrwienia należy podjąć leczenie inwazyjne.
Przewaga leczenia zachowawczego nad inwazyjnym w SCAD związana jest z brakiem odpowiednich
metod rewaskularyzacji oraz stosunkowo wysokim wskaźnikiem nawrotów [1, 12, 14]. Inwazyjną
reperfuzję w SCAD należy wdrożyć u pacjentek w stanie niestabilnym, w przypadku zmian
proksymalnych z niedrożnością naczynia lub przepływem znacznie upośledzonym, trwającym
niedokrwieniem, STEMI oraz NZK [1, 14]. Jeżeli w trakcie diagnostyki stwierdzi się u pacjentki wstrząs
kardiogenny, należy rozważyć rozwiązanie ciąży. Decyzję taką podejmuje zespół lekarski składający
się z położnika-ginekologa, neonatologa, kardiologa oraz anestezjologa.
PCI to najczęściej wybierana metoda inwazyjnej reperfuzji i jak podaje piśmiennictwo
skuteczniejsza od trombolizy, ale w około 6% zabiegów wykonywanych u kobiet ciężarnych powikłana
jest jatrogennym rozwarstwieniem tętnic [9, 15]. PCI jest szczególnie zalecana w przypadku leczenia
STEMI i NSTEMI wysokiego ryzyka [12]. W czasie wykonywania zabiegu należy zapewnić
maksymalną możliwą ochronę radiologiczną dla płodu. Leczenie trombolityczne niesie za sobą ryzyko
niekorzystnego rokowania dla ciężarnej i płodu, w związku z powyższym przy podjęciu decyzji o
konieczności jego zastosowania należy ściśle monitorować dobrostan matki i jej dziecka [6]. Wśród
powikłań związanych z trombolizą zaobserwowano samoistny poród przedwczesny, krwotok matczyny,
śmierć wewnątrzmaciczną płodu, a także niewydolność łożyska [16]. Przy braku powodzenia lub
powikłaniach związanych z PCI należy rozważyć wykonanie pomostowania aortalno-wieńcowego
(CABG).
Wybór drogi porodu jest ważnym elementem prowadzenia ciąży powikłanej OZW. Rekomenduje
się drogę pochwową z powodu mniejszego ryzyka utraty krwi i zakażenia [17]. Jednak w przypadku
stwierdzenia ciężkiej choroby serca czy nadciśnienia płucnego preferowaną metodą jest cesarskie cięcie
[18, 19]. Brak jest wytycznych wskazujących konkretny wiek ciążowy dla rozwiązania ciąży. Ten aspekt
należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie stanu klinicznego matki, dobrostanu płodu oraz jego
dojrzałości płuc [6]. W przypadku decyzji o preindukcji porodu drogami natury (a więc o przygotowaniu
szyjki macicy do porodu drogami natury), szczególnie w przypadku SCAD, nie należy stosować
środków farmakologicznych zawierających prostaglandyny, takich jak preparat z mizoprostolem czy
dinoprostonem [6]. Preferowane są metody mechaniczne, np. zastosowanie preindukcji porodu za
pomocą cewnika Foleya. Po porodzie niezbędne jest ścisłe monitorowanie parametrów
hemodynamicznych przez co najmniej 24 godziny [20].

46

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
Wnioski
W przypadku podejrzenia OZW u kobiety ciężarnej należy określić i monitorować stan kliniczny
pacjentki i płodu oraz jak najszybciej wdrożyć postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Stosowanie
inwazyjnych strategii należy indywidualnie przeanalizować oraz ocenić ich zasadność. Postawienie
odpowiedniego rozpoznania w krótkim czasie jest utrudnione w przypadku kobiet ciężarne, ponieważ
obraz kliniczny OZW może imitować objawy związane z ciążą, np. ból trawienny sugerujący refluks
żołądkowo-przełykowy [21]. W przypadku niestabilnego stanu pacjentki postępowaniem z wyboru,
ratującym życie i zdrowie, jest PCI. Przy stabilnym przebiegu zaleca się postawę zachowawczą,
szczególnie w przypadku SCAD, będącym najczęstszą przyczyną OZW u kobiet ciężarnych. Po
przebytym epizodzie sercowym należy ściśle monitorować dalszy przebieg ciąży. W przypadku
ponownego wystąpienia epizodu niedokrwiennego należy rozważyć podjęcie leczenia inwazyjnego,
które obejmuje PCI lub CABG. Istotny wydaje się również wybór drogi porodu, który powinien być
określony przez położnika-ginekologa w porozumieniu ze specjalistą kardiologii oraz anestezjologii.
Konsekwencje przebytego OZW w ciąży są bardzo poważne - śmiertelność w tej grupie określa się w
przedziale 0-4%. W przypadku SCAD ryzyko ponownego wystąpienia dysekcji szacuje się na około 1020%. Średnia frakcja wyrzutowa lewej komory po wystąpieniu OZW waha się w granicach 50%. Bardzo
ważne jest, aby pacjentka pozostawała pod opieką kardiologa [7].

Słowa kluczowe:
ciąża, ostry zespół wieńcowy w ciąży, spontaniczne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej, SCAD

Keywords:
pregnancy, acute coronary syndrome in pregnancy, spontaneous dissection of the coronary artery,
SCAD
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Przydatność badania ultrasonograficznego w ocenie powikłań po
nakłuciach tętnic udowych i promieniowych
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Abstrakt:
Wstęp: Obserwowane od końca XX wieku rozpowszechnienie małoinwazyjnych technik
operacyjnych we wszystkich specjalnościach zabiegowych doprowadziło do szybkiego rozwoju
zabiegów wewnątrznaczyniowych. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem konieczności
znieczulenia ogólnego, powtarzalnością zabiegów oraz maksymalnym skróceniem pobytu w szpitalu do
3-4 dni. Zabiegi zazwyczaj przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym tj. znieczulane jest tylko
miejsce wprowadzenia sprzętu angiograficznego do tętnicy. Zabiegi wewnątrznaczyniowe mają
również swoje ograniczenia i powikłania, m.in. powstawanie pseudotętniaków oraz jatrogennych
przetok tętniczo-żylnych.
Metodologia: Badaniem objęto 180 chorych skierowanych do Zakładu Radiologii Zabiegowej
i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z podejrzeniem powikłań miejscowych po
nakłuciu tętnic udowej (124 chorych ) i promieniowej (56 chorych) . Wszystkie badanie usg wykonano
aparatem LOGIQ 7 przy użyciu sondy o częstotliwości 6-12 MHz oraz sondy 3,5 MHz, z
zastosowaniem obrazowania B oraz opcji dopplerowskich (color i power doppler oraz zapis spektralny).
Część badań wykorzystało opcję b-flow
Wyniki: U badanych chorych stwierdzono 25 pseudotętniaków, 11 przetok tętniczo-żylnych
oraz 2 przypadki rozwarstwienia tętnicy udowej. W 3 przypadkach rozpoznano odcinkową zakrzepicę
tętnicy promieniowej. U 2 z wymienionych chorych stwierdzono współistnienie pseudotętniaka i
przetoki tętniczo-żylnej. 12 chorych z rozpoznaniem pseudotętniaka zakwalifikowano do leczenia
poprzez przezskórne podanie trombiny do worka tętniaka pod kontrolą usg.
Wnioski: Badanie ultrasonograficzne pozwala na jednoznaczne rozpoznanie powikłań
naczyniowych po nakłuciach tętnic udowych i promieniowych

i kwalifikację do leczenia

przezskórnego.
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Abstract:
Introduction: The development of minimally invasive surgical techniques in all surgical
specialties, observed since the end of the 20th century, has led to rapid development of endovascular
procedures. This is mainly due to the lack of need for general anaesthesia, repetitive procedures and
hospital stay shortened to 3-4 days. The procedures are usually performed under local anaesthesia, i.e.
only the place of introduction of angiographic equipment into the artery is anaesthetized. Endovascular
procedures also have their limitations and complications, including the formation of pseudoaneurysms
and iatrogenic arteriovenous fistulas.
Methodology: The study included 180 patients referred to the Department of Radiology and
Neuroradiology of the Medical University of Lublin with suspicion of local complications after femoral
artery puncture (124 patients) and radial (56 patients). All ultrasound examinations were performed with
LOGIQ 7 using a 6-12 MHz probe and 3.5 MHz probe, using B-imaging and power doppler options
(color and power doppler and spectral recording). Some of the studies used b-flow option
Results: In the examined patients 25 pseudoaneurysms, 11 arteriovenous fistulas and 2 cases of
femoral artery delamination were found. In 3 cases, a segmental radial artery thrombosis was diagnosed.
In 2 of the above mentioned patients coexistence of a pseudoaneurysm and an arterio-venous fistula was
found. 12 patients with pseudoaneurysm were qualified for treatment by percutaneous administration of
thrombin into the aneurysm bag under ultrasound control.
Conclusions: The ultrasound examination allows for the unambiguous diagnosis of vascular
complications after puncture of femoral and radial arteries and qualification for percutaneous treatment.

1. Wstęp:
Za początek inwazyjnych badań układu krążenia uznaje się zabieg wykonany przez W.
Forsmana w 1929 roku podczas którego wprowadził on cewnik Foleya przez żyłę ramienną do prawego
przedsionka własnego serca.
Przełomu w zabiegach naczyniowych dokonał Sven-Ivar Seldinger, który w 1953 roku
zastosował metodę znaną później jako metoda Seldingera, polegającą na umieszczeniu w naczyniu
krwionośnym cewnika za pomocą niewielkiej igły. Dzięki temu ryzyko powikłań zabiegu znacząco
zmalało. Od tej pory techniki naczyniowe zaczęły się upowszechniać i rozwijać, a ich pionierami byli
radiologowie kliniczni, wśród których należy wymienić Charlesa Dottera, który wynalazł angioplastykę,
oraz Andreasa Rolanda Grüntziga odpowiedzialnego za stworzenie i użycie pierwszych stentów.
W 1990 roku Dr Juan C. Parodi i jego zespół w Buenos Aires dokonali zaopatrzenia pierwszego
tętniaka aorty brzusznej za pomocą stentgraftu. W Polsce pierwszy zabieg założenia stentgraftu
wykonała w Lublinie prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska w 1998 roku.
Aktualnie rocznie wykonuje się ponad siedem milionów interwencji sercowo-naczyniowych.
Szacuje się, że liczba ta będzie stale wzrastać ze względu na zmieniającą się demografię i rosnącą
średnią długość życia chorych [1]. Techniki wewnątrznaczyniowe cieszą się popularnością ze względu
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na stosunkowo niską inwazyjność i skróceniem pobytu w szpitalu pacjenta. Często nie wymagają
znieczulenia ogólnego, lecz nie oznacza to, że nie wiąże się z nimi ryzyko powikłań.
Do technik wewnątrznaczyniowych zaliczamy zabiegi: angioplastyki, implantacji stentów,
miejscowej fibrynolizy, tromboaspiracji, aterektomii, implantacji filtrów do dużych żył, terapeutycznej
embolizacji, implantacji stent-graftów oraz usuwania ciał obcych z drzewa naczyniowego. W
powyższych technikach stosuje się dostęp udowy, promieniowy, łokciowy oraz ramienny z czego
udowy i promieniowy są najpowszechniej stosowane.
Najczęstsze powikłanie przy nakłuciach naczyniowych to krwiak występujący w miejscu
wkłucia. Dzielimy je na małe, średnie i duże osiągające średnicę 10 cm [2].
Duże krwiaki stanowią 2% wszystkich krwiaków. Wymagają one uważnej obserwacji i badania
parametrów hemodynamicznych pacjenta oraz kontroli hematokrytu i hemoglobiny. W przypadku
spadku stężenia hemoglobiny we krwi o co najmniej 3g% niezbędne jest przetoczenie krwi [3].
Kolejnym powikłaniem występującym z częstością 1,2-7,7% jest tętniak rzekomy. Jest to
patologiczne połączenie ściany tętnicy z otaczającymi strukturami zbudowane z szyi oraz jamy
właściwej. Leczenie polega na wykrzepieniu jamy tętniaka. Osiąga się to poprzez przedłużony
opatrunek uciskowy, celowany ucisk głowicą USG, przezskórne wstrzyknięcie trombiny do światła
tętniaka lub operację naczyniową [4].
Następne powikłanie po nakłuciu tętnicy udowej, wynikające z bliskości położenia żyły z
tętnicą udową, jest przetoka tętniczo-żylna. Występuje z częstotliwością 0,2-2,1%. Objawem
wskazującym na wystąpienie przetoki jest szmer skurczowo-rozkurczowy w okolicy pachwinowej,
który potwierdza się badaniem naczyniowym USG Doppler. Następstwem nieleczonej przetoki
tętniczo-żylnej jest nadciśnienie żylne, uszkodzenie zastawek żylnych, a nawet niewydolność krążenia.
W niektórych przypadkach dochodzi do samoistnego zamknięcia się przetoki, w innych niezbędna jest
interwencja chirurgiczna [5].
Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem jest krwiak zaotrzewnowy. Występuje dosyć rzadko,
bo zaledwie w 0,15-0,44% chorych leczonych wewnątrznaczyniowo, ale cechuje się wysoką
śmiertelnością. Polega na wynaczynianiu się krwi do przestrzeni zaotrzewnowej i najcześciej jest
wywołane nakłuciem tętnicy udowej powyżej więzadła pachwinowego. Krwiak nie daje specyficznych
objawów - zazwyczaj pojawia się bol brzucha i pleców z towarzyszącym spadkiem ciśnienia tętniczego.
W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie terapii przeciwstrząsowej, przetoczenie krwi oraz
wdrożenie leczenie chirurgicznego [6].
Czynnikami ryzyka występowania powikłań z dojścia tętniczego udowego są:
•

terapia przeciwkrzepliwa i przeciwpłytkowa,

•

otyłość,

•

głębokie położenie nakłuwanej tętnicy,

•

obecność zwapnień w ścianie tętnicy [3].
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Ultrasonografia stała się preferowaną metodą obrazowania w diagnostyce powikłań
naczyniowych, ponieważ jest łatwo dostępną, tanią, nieinwazyjną i bezradiacyjną metodą obrazowania.
Ponadto czułość i swoistość badania ultrasonograficznego wynosi odpowiednio 94% i 97% [1].
Celem niniejszego badania jest ocena częstości występowania powikłań po nakłuciach tętnic
promieniowej i udowej oraz analiza obrazowania USG tych zmian patologicznych.

2. Materiał i metody
Badaniem objęto 180 chorych skierowanych do Zakładu Radiologii Zabiegowej i
Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z podejrzeniem powikłań miejscowych po
nakłuciu tętnic udowej (56 chorych ) i promieniowej (124 chorych) . Wszystkie badania usg wykonano
aparatem LOGIQ 7 przy użyciu sondy o częstotliwości 6-12 MHz oraz sondy 3,5 MHz, z
zastosowaniem obrazowania B oraz opcji dopplerowskich (color i power doppler oraz zapis spektralny).
Część badań wykorzystało opcję b-flow.

3. Wyniki i dyskusja
Wśród 180 pacjentów z klinicznym podejrzeniem występowania powikłań po nakłuciu tętnic
udowej i promieniowej, u 151 osób (84%) nie zdiagnozowano zmian patologicznych.
Powikłania po nakłuciu zaobserwowano u 39 osób, z czego 30 (77%) po nakłuciu tętnicy
udowej i 9 (23%) po nakłuciu tętnicy promieniowej.
Spośród 39 pacjentów u 25 (64%) stwierdzono pseudotętniaka. 19 (49%) po nakłuciu tętnicy
udowej oraz 6 (15%) po nakłuciu tętnicy promieniowej.
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Rys. 1 Przepływ krwi w worku
pseudotętniaka tętnicy udowej - badanie USG w
opcji Color Doppler - przekrój poprzeczny

Rys. 2 Pseudotętniak tętnicy udowej w
badaniu angiograficznym [opracowanie własne]

[opracowanie własne]

Rys. 3 Worek i szyja pseudotętniaka tętnicy udowej badanie USG w opcji Color Doppler - przekrój
strzałkowy [opracowanie własne]

Rys. 4 Pseudotętniak tętnicy udowej w badaniu
angiograficznym [opracowanie własne]
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Pacjent po nakłuciu tętnicy udowej do zabiegu koronografii. W wyniku nakłucia tętnicy doszło do
wynaczyniena i gromadzenia się krwi w tkankach okolicznych z ciągłym przepływem krwi w tej
okolicy. Pseudotętniak składa się z jamy pseudotętniaka oraz szyjki pseudotętniaka, która komunikuje
jamę z tętnicą udową. (Rys. 2 i 4) W obrazowaniu USG Color Doppler widoczny stały przepływ krwi
w obie strony pomiędzy tętnicą a jamą pseudotętniaka. (Rys 1 i 3)
Pacjent po nakłuciu tętnicy udowej w celu założenia stentu tętnicy wieńcowej. Nakłucie
przeprowadzono zbyt nisko - punkcja miała miejsce na tętnicy udowej powierzchownej. Taka
ewentualność skutkuje trudnością w założeniu koszulki naczyniowej, z możliwością zagięcia lub
złamania koszulki naczyniowej lub uszkodzeniem ściany naczynia i trudnościami z przeprowadzeniem
cewników przez załamanie. Pacjent skarżył się na bóle oraz zgrubienie w okolicy wkłucia, które
pojawiły się dobę po zabiegu. Obrazowanie USG Doppler wykazało bańkowatą strukturę odchodzącą
od tętnicy udowej powierzchownej, a obrazowanie techniką Color Doppler ukazało stały i miarowy
przepływ krwi między strukturą, a tętnicą co jednoznacznie dowodzi na obecność pseudotętniaka.
W celu uniknięcia powikłań miejscowych należy zastosować odpowiednią technikę nakłucia
tętnicy udowej. Zabieg powinno się wykonywać na tętnicy udowej wspólnej. Nakłucie w złym odcinku
naczynia - w tętnicy biodrowej zewnętrznej lub w tętnicy udowej powierzchownej i głębokiej może
wywołać trudności związane z zakładaniem koszulki naczyniowej, przeprowadzeniem cewnika przez
załamanie lub może dojść do uszkodzenia naczynia. To z kolei może doprowadzić do powstawania
powikłań takich jak krwiaki, przetoki tętniczo-żylne czy też tętniaki rzekome. Zaletą tętnicy udowej jest
fakt, że ma ona dużą średnicę. Zbyt wąskie światło naczynia, w którym jest koszulka naczyniowa może
spowodować powikłania zatorowo-zakrzepowe. Narażone na to są w szczególności kobiety, osoby o
ektomorficznej budowie ciała oraz chorzy na cukrzycę. Nakłucie tętnicy udowej powinno być wykonane
poniżej więzadła pachwinowego, w miejscu najsilniej odczuwalnego palpacyjnie tętna, pod kątem 3545 stopni [7].
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Rys. 5 Jatrogenna przetoka tętniczo-żylna tętnicy i

Rys. 6 Typowy dla przetoki wzmożony przepływ krwi w

żyły udowej [opracowanie własne]

zapisie spektralnym [opracowanie własne]

W badanej grupy chorych 11 powikłań (28%) stanowiły przetoki tętniczo-żylne po nakłuciu
tętnicy udowej.
Pacjent po nakłuciu tętnicy udowej w pachwinie przed zabiegiem stentowania tętnicy
wieńcowej. Po zabiegu wykryto słyszalny szmer skurczowo-rozkurczowy w okolicy pachwinowej, więc
zalecono badanie USG Doppler. Zaobserwowano mieszanie się krwi tętniczej z żylną charakterystyczne
dla przetoki tętniczo-żylnej (Rys. 6)
Skierowano pacjenta na operację chirurgiczną w celu zamknięcia przetoki.
W 2 przypadkach (5%) wykryto rozwarstwienie tętnicy udowej.
Jatrogenne rozwarstwienia tętnic mogą wystąpić w wyniku przebicia tętnicy, mechanicznego urazu
podczas manipulowania prowadnikiem lub cewnikiem oraz w momencie wstrzyknięcia materiału
kontrastowego. W każdej angioplastyce balonowej dochodzi w pewnym stopniu do miejscowego
rozwarstwienia. Podczas gdy ostre rozcięcia gałęzi aorty lub tętnic obwodowych mogą mieć duże szanse
na spontaniczną rekanalizację, całkowite okluzje tętnic prowadzące do niedokrwienia mogą być leczone
metodami chirurgicznymi lub technikami przezskórnymi [8].
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Rys. 7 Zakrzepica tętnicy udowej
w obrazowaniu dopplerowskim
[opracowanie własne]

Wsród badanych u 3 chorych (8%) zdiagnozowano odcinkową zakrzepicę tętnicy
promieniowej. Stwierdzenie zakrzepicy tętnicy promieniowej w badaniu USG (Rys. 7) umożliwia
wdrożenie odpowiedniego leczenia .
Zakrzepica tętnicy promieniowej jest znanym powikłaniem cewnikowania promieniowego, które
może prowadzić do trwałej okluzji tętnicy promieniowej. W różnych badaniach odnotowano zmienną
częstość występowania tego powikłania i szacuje się, że występuje ono w 5-19% przypadków. Ze
względu na podwójne ukrwienie dłoni, perfuzja dłoni jest zwykle utrzymywana poprzez zwiększenie
przepływu w krążeniu łokciowym. Dlatego też okluzja tętnicy promieniowej jest zwykle niewykrywalna
i często niediagnozowana. Uważa się, że patofizjologia tego procesu wynika z miejscowego
uszkodzenia śródbłonka w wyniku wprowadzenia osłonki i cewnika, a następnie zakrzepicy z ustaniem
przepływu krwi. Częstość okluzji tętnicy promieniowej wydaje się być większa przy wydłużonym
czasie kaniulacji, choć można ją zmniejszyć stosując antykoagulację wewnątrzoperacyjną. Powtarzające
się kaniulacje tej samej tętnicy wydają się również wiązać z większą częstością okluzji tętnicy
promieniowej. Progresywne zwężanie się tętnicy przy każdym zabiegu uważane jest za etiologię
utrudniającą kaniulację przy kolejnych zabiegach. Inne niezależne czynniki prognozujące okluzję
tętnicy promieniowej to średnica osłonki, wielkość tętnicy promieniowej, procedura diagnostyczna i
interwencyjna, istniejąca wcześniej choroba naczyń obwodowych i cukrzyca, a także czas ucisku po
zabiegu
Podsumowując powikłania po nakłuciu tętnicy promieniowej wystąpiły u 16% wszystkich
badanych, u których przeprowadzana była punkcja tej tętnicy. Z kolei powikłania po nakłuciu tętnicy
udowej w stosunku do wszystkich badanych po zabiegu punkcji tętnicy udowej stanowią 24%
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Dostęp promieniowy staje się coraz częściej stosowanym zamiennikiem dostępu udowego.
Zapewnia on większy komfort dla pacjenta oraz zmniejsza ryzyko powikłań. Skraca czas hospitalizacji,
umożliwia szybszą rehabilitację oraz ułatwia pielęgnację miejsca wkłucia. Zabieg jest trudniejszy dla
lekarza niż zabieg nakłucia tętnicy udowej, lecz szacuje się, że w 90% przypadków możliwe jest
zastąpienie punkcji tętnicy udowej dostępem promieniowym. Wykazano, iż dostęp ten wiąże się z
mniejszą liczbą powikłań krwotocznych, szczególnie przy zabiegach interwencyjnych, w których
stosuje się intensywną terapię przeciwkrzepliwą i antyagregacyjną. Argumentem przeciw jest duża
zmienność anatomiczna naczyń kończyny górnej [9,10]
Nakłucie wykonuje się na dłoniowej powierzchni przedramienia 2-3 centymetrów proksymalnie
od troczka zginaczy (zazwyczaj na kończynie prawej ze względu na wygodę lekarza). Technika nakłucia
jest zbliżona do tej stosowanej przy punkcji tętnicy udowej, należy jednak pamiętać o mniejszej średnicy
naczynia. Dodatkowym utrudnieniem może być również pętla tętnicy promieniowej tuż przed odejściem
od tętnicy ramiennej.
Dużą zaletą nakłuć tętnicy promieniowej jest możliwość usunięcia koszulki naczyniowej
bezpośrednio

po

zabiegu,

niezależnie

od

stosowanych

środków

przeciwzakrzepowych

i

przeciwpłytkowych. Dodatkowo tętnica promieniowa biegnie na tyle powierzchownie, że łatwiej jest
uzyskać hemostazę niż w przypadku tętnicy udowej poprzez stosowanie ucisku. Kolejną różnicą jest
brak potrzeby unieruchomienia pacjenta.
Powikłania po nakłuciu tętnicy promieniowej występują rzadziej niż w przypadku nakłuć
tętnicy udowej i zalicza się do nich głównie podbiegnięcia krwawe i tętniaki rzekome [11].
W każdym przypadku podejrzenia powikłania po nakłuciu tętnicy badanie ultrasonograficzne
było konieczne, aby zweryfikować obecność zmian patologicznych.

4. Wnioski
Nakłucia tętnic promieniowej i udowej niosą ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań takich jak
krwiak, pseudotętniak, przetoka tętniczo-żylna, zakrzepica czy rozwarstwienie tętnicy. Ostateczną
diagnozę pozwala postawić badanie obrazowe przy użyciu ultrasonografu. Na jego podstawie możliwe
jest skuteczne i wczesne rozpoznanie zmian w naczyniach oraz dobór i monitorowanie leczenia.

Słowa kluczowe:
diagnostyka obrazowa, zabiegi wewnątrznaczyniowe, angiografia

Keywords:
imaging diagnostics, endovascular procedures, angiography
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Abstrakt
Rezonans magnetyczny całego ciała (ang. whole-body MRI, WB-MRI) jest badaniem
przeglądowym, podczas którego wykonanych zostaje ok. 2000 skanów całego człowieka. W krótkim
czasie obrazuje organizm pacjenta tj. głowę, szyję, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę,
kręgosłup, a także układ mięśniowo-szkieletowy z objęciem kończyn górnych i dolnych. Badanie WBMRI obejmuje więc większy fragment ciała, w porównaniu do badania ukierunkowanego np. tylko
na odcinek szyjny kręgosłupa, ale nie daje diagnozy dotyczącej wszystkich tkanek. Pozwala na wstępną
ocenę przede wszystkim narządów miąższowych oraz tkanek kostnych.
Metoda ta odgrywa ważną rolę w onkologii jako narzędzie do wczesnego wykrycia nowotworu, jego
stopnia zaawansowana bądź ewentualnych przerzutów. Pozwala to na odpowiednio wczesne wdrożenie
leczenia i nierzadko wyleczenie pacjenta. Oprócz stosunkowo powszechnych wskazań onkologicznych
WB-MRI stosuje się również w badaniach przesiewowych oraz diagnozowaniu nowotworów u
pacjentów z zespołami genetycznymi, ocenie zasięgu i stopnia zaawansowania choroby, odpowiedzi
terapeutycznej i obserwacji po leczeniu, ponadto w ocenie nienowotworowych chorób, takich jak
wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku, wad naczyniowych i zespołów wieloogniskowych.
Jako metoda nieinwazyjna i bezpieczna, jest przydatny w diagnostyce jak i w monitorowaniu
leczenia pacjentów pediatrycznych.

Abstract
Whole body magnetic resonance imaging is a review test, during which about 2000 whole body scans
are performed. In a short time, it maps the patient's body from the head, through neck, chest, abdominal
cavity, pelvis, spine, as well as the musculoskeletal system with upper and lower limbs. Thus, the WBMRI examination covers a larger body fragment, compared to the examination focused, e.g., only on
the cervical spine, but does not provide a diagnosis for all tissues. It allows for preliminary assessment
of primarily parenchymal organs and bone tissues.
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It plays an important role in oncology as a tool for early detection of cancer, its advanced stage or
possible metastases. This allows for early treatment and often for healing the patient. In addition to the
relatively common oncological indications, WB-MRI is also used in screening and diagnosing cancers
in patients with genetic syndromes, in assessing the extent and level of advancement of the disease,
therapeutic response and follow-up after treatment, in addition to assessing non-cancerous diseases such
as multifocal osteomyelitis. vascular defects and multifocal syndromes.
As a non-invasive and safe method, it is useful in diagnostics and in monitoring the treatment of
pediatric patients.

Rys historyczny
Twórcą rezonansu magnetycznego jest matematyk J. Radona, który w 1917 roku stwierdził, że przy
użyciu promieni rentgenowskich można byłoby prześwietlać pacjenta kilkanaście razy, za każdym
razem obracając go o kilka stopni. 53 lata później dwóch uczonych G. Hounsfield i A. Cormack
wykorzystało pomysł Radona i stworzyli pierwszy rezonans magnetyczny na świecie. Użyto go rok
później w londyńskim szpitalu Atkinsoa Morleley w celu diagnozy nowotworu mózgu, natomiast
do szerszej praktyki sprzęt trafił dopiero w 1973 roku. Tak rezonans magnetyczny (MRI) stał się
nieinwazyjną i bezpieczną techniką obrazowania wykorzystującą fale magnetyczne zamiast promieni
rentgenowskich, która zapewnia anatomiczną wizualizację tkanek w projekcji 3D o wysokiej
rozdzielczości przestrzennej w oparciu o względne różnice w częstotliwości rezonansowej obrotów
po wzbudzeniu zewnętrznym [1]. Wykorzystuje on wiele sekwencji obrazowania i powiązane kontrasty
tkanek miękkich, które dają nieinwazyjny wgląd w funkcjonalne i komórkowe aspekty tkanek i
narządów [2]. Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych aparatów MR,
dysponujących silnymi i szybkimi gradientami, systemami obrazowania równoległego z cewkami
wielokanałowymi oraz sekwencjami dyfuzyjnymi [3, 4] wprowadzono do diagnostyki obrazowej
pojęcie rezonansu całego ciała (whole body MRI - WB-MRI).

WB-MRI
Rezonans magnetyczny całego ciała jest badaniem przeglądowym, podczas którego wykonanych
zostaje ok. 2000 skanów całego człowieka. W krótkim czasie odwzorowuje organizm pacjenta tj. głowę,
szyję, klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę, kręgosłup, a także układ mięśniowo-szkieletowy z
objęciem kończyn górnych i dolnych. Badanie WB-MRI obejmuje więc większy fragment ciała, w
porównaniu do badania ukierunkowanego np. tylko na odcinek szyjny kręgosłupa, ale nie daje diagnozy
dotyczącej wszystkich tkanek.
WB-MRI, dzięki wysokiemu kontrastowi tkanek miękkich i rozdzielczości przestrzennej znajduje
zastosowanie w diagnostyce patologii wieloogniskowej, dodatkowo w coraz większym stopniu oferuje
informacje funkcjonalne. Pozwala na wstępną ocenę przede wszystkim narządów miąższowych oraz
tkanek kostnych. Umożliwia również diagnostykę schorzeń reumatologicznych oraz rozpoznanie zmian
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o charakterze nowotworowym w tkankach miękkich i w szpiku kostnym. Ze względu na coraz większe
rozpowszechnienie się tego ostatniego problemu w społeczeństwie, podkreśla się znacznie przydatności
rezonansu magnetycznego całego ciała w diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania chorób
nowotworowych.
Oprócz stosunkowo powszechnych wskazań onkologicznych WB-MRI stosuje się również
w badaniach przesiewowych oraz diagnozowaniu nowotworów u pacjentów z zespołami genetycznymi,
ocenie zasięgu i zaawansowaniu choroby, odpowiedzi terapeutycznej i obserwacji po leczeniu, ponadto
w ocenie nienowotworowych chorób, takich jak wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku, wad
naczyniowych i zespołów wieloogniskowych [5]. Jest to więc szybka i wrażliwa metoda, stosowana
przede wszystkim w populacji pediatrycznej, do potwierdzenia/wykluczenia oraz monitorowania
wieloogniskowych zmian chorobowych i ocenie skuteczności leczenia.
Rezonans magnetyczny całego ciała pomaga w ustaleniu rozpoznania, udokumentowaniu zasięgu
i ciężkości choroby oraz monitorowaniu odpowiedzi na leczenie zapalenia stawów związanego
z zapaleniem entez (ERA) i przewlekłego nawracającego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku
(CRMO). Inne nieonkologiczne wskazania do MRI całego ciała obejmują zapalenie kości i szpiku
(zwykle ropne), gorączkę niewiadomego pochodzenia, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, dziedziczne
i zapalne miopatie, takie jak młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe i zapalenie wielomięśniowe,
martwica jałowa i zaburzenia magazynowania tłuszczu. Dodatkowo znane są doniesienia
o zastosowaniu WB-MRI w badaniach pośmiertnych i dla potrzeb medycyny sądowej [6].

Sekwencje i techniki w MR
By określić budowę i strukturę narządów najczęściej stosuje się 3 rodzaje sekwencji: echo spinowe
(SE), echo gradientowe (GE) FLASH i sekwencje inwersyjną (IR). SE polega na wykonaniu
naprzemiennie występujących impulsów wymuszających zmianę wektora magnetyzacji protonów
w danej warstwie o 90 i 180 stopni. W tej sekwencji krew jest zazwyczaj czarna, a tkanka tłuszczowa
biała. GE wykorzystuje niewielkie kąty odchylenia i dodatkowy gradient, a także znacznie skraca czas
badania. Krew i tkanka tłuszczowa mają w tym wypadku kolor biały. W IR natomiast występują
tak zwane impulsy przygotowujące (preimpulsy) przed właściwą sekwencją pomiarową. Chociaż nie
ma standardowego protokołu rezonansu magnetycznego całego ciała, projekcja koronalna w sekwencji
STIR (short tau inversion recovery) jest prawie powszechnie wykonywana, dostarczając informacji
anatomicznych, gdzie zmiany patologiczne są zwykle hiperintensywne i uwidoczniają się poprzez silną
supresję tłuszczu [7, 8]. Sekwencja ta jest doskonała w przypadku zmian szpiku kostnego i narządów
litych, jednak mniej przydatna do oceny przerzutów osteoblastycznych. Inne sekwencje anatomiczne
m.in. T1-zależne FSE (fast spin echo), są również wykorzystywane do oceny szpiku kostnego i
narządów litych, natomiast obrazy T2-zależne GE mają zastosowanie w ocenie narządów litych, ale
także obrazują jelito i potencjalnie mogą być wykorzystywane do wizualizacji płuc [9, 10]. Obrazowanie
metodą DWI (diffusion-weighted imaging) w MRI całego ciała dodaje informacje jakościowe i
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ilościowe, gdy mierzy się wartości współczynnika ADC (apparent diffusion coefficient) [11].
Zastosowanie obrazowania tą metodą przekształca WB-MRI w technikę „hybrydową”[12], ponieważ
zapewnia informacje funkcjonalne, umożliwia ocenę całego ciała „na pierwszy rzut oka”, skraca czas
interpretacji i poprawia działanie czytnika (Rys. 1-5).

Rys. 1 Obraz T1-zależny, projekcja koronalna, całe ciało [opracowanie własne]
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Rys. 2 Obraz T2-zależny, projekcja koronalna, okolica głowy i szyi [opracowanie własne]

Rys 3. Obraz w sekwencji STIR, projekcja strzałkowa, cały kręgosłup [opracowanie własne]
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Rys. 4 Obraz w sekwencji DWI, projekcja poprzeczna, kończyny dolne, segment udowy [opracowanie własne]

Rys. 5 Obraz T1-zależny po podaniu paramagnetyku, jama brzuszna

Przygotowanie do badania
Przygotowanie do WB-MRI nie jest skomplikowane. Pacjent musi zgłosić się na czczo i wypełnić
ankietę dotyczącą stanu zdrowia. W przypadku badania MRI z kontrastem należy wcześniej wykonać
badania laboratoryjne, oznaczając wskaźnik przesączania kłębuszkowego (EGFR) w surowicy krwi,
jednak nie wcześniej niż 14 dni przed planowanym badaniem WB-MRI. Jest to obecnie wymagane,
gdyż kontrast kumuluje się w tkankach wpływając na ich zdolność do emisji fal. Osoby z upośledzeniem
funkcji nerek są więc narażone na ewentualne skutki uboczne takie jak nefropatia pokontrastowa, której
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najczęstszym objawem jest zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, co prowadzi do poważnego
uszkodzenia nerek [13]. Niewydolność nerek może powodować stan zagrożenia życia, dlatego tak
ważny jest wcześniejszy wywiad z pacjentem. Dodatkowo u osób, u których przy poprzednim badaniu
MR z kontrastem wystąpiły objawy niepożądane z nadwrażliwością oraz u kobiet w pierwszym
trymestrze ciąży unika się podania paramagnetyku.
MR wykorzystuje silne pole magnetyczne, dlatego też badany musi się pozbyć wszystkich
metalowych przedmiotów, urządzeń elektronicznych, a także makijażu i lakieru do włosów w wypadku
rezonansu głowy, gdyż mogą one zakłócić rozchodzenie się impulsów w polu magnetycznym. Znane są
bezwzględne i względne przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania MR. Do pierwszej grupy
zaliczamy wszczepiony rozrusznik serca, starsze implanty słuchowe, czy neurostymulatory. Do drugiej
grupy zaliczamy między innymi protezy wewnątrznaczyniowe. Osoby korzystające z pompy
insulinowej oraz mające w ciele drobiny metaliczne (kawałki śrutu, odłamki, opiłki żelaza) również
powinny unikać tej metody diagnostycznej. Coraz częściej jednak nowoczesne endoprotezy, implanty
stomatologiczne, stałe aparaty ortodontyczne są tworzone tak by nie zawierać części metalowych. W
przypadku biopsji piersi lub narządów jamy brzusznej badanie MR powinno wykonywać się minimum
6 tygodni od zabiegu, gdyż krwiaki oraz procesy gojenia po biopsjach (cienkoigłowych, gruboigłowych,
mammotomicznych i otwartych) mogą powodować artefakty i błędy w interpretacji obrazu.
WB-MRI należy wykonać przy użyciu sprzętu o dużym polu z cewkami powierzchniowymi i / lub
objętościowymi typu „body coil”. Liczne cewki powierzchniowe zapewniają lepszy stosunek sygnału
i kontrastu do szumu, a także lepszą rozdzielczość przestrzenną niż same „body coils” [14]. Obecnie
wprowadzane są cewki odbiorcze dedykowane dla dzieci. W zależności od protokołu, czasy akwizycji
MRI całego ciała wynoszą średnio 30–60 min,, dlatego też u pacjentów pediatrycznych poniżej 6 lat
potrzebne jest nierzadko znieczulenie ogólne. Pacjentów należy badać od stóp do głów w pozycji leżącej
na plecach, trzymając ręce równolegle do ciała oraz nogi razem.
Najczęściej WB-MRI wykonywany jest w płaszczyźnie wieńcowej i składa się z sekwencyjnego
obrazowania na kilku poziomach wzdłuż osi długiej, a liczba poziomów określona jest przez wzrost
pacjenta. Poziomy te są ze sobą łączone, aby utworzyć pojedynczy duży obraz pola widzenia FOV
(field-of-view) w każdej płaszczyźnie przekroju, połączonych za pomocą narzędzi do automatycznego
przetwarzania danych specyficznych dla danego producenta [14, 15].
Preferowane jest pozyskiwanie zdjęć w płaszczyźnie koronalnej, chociaż co najmniej jedna
sekwencja powinna być wykonana w płaszczyźnie osiowej, aby uwidocznić struktury takie jak np.
żebra, mostek, czaszkę bądź kręgosłup [16]. Płaszczyzna strzałkowa jest pomocne przy ocenie
kręgosłupa.
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WB-MRI, a onkologia
Celem wykonywania WB MRI w badaniach przesiewowych w diagnostyce raka jest wykrycie
nowotworów złośliwych we wczesnych stadiach, kiedy można oczekiwać bardzo dobrych wyników
leczenia. Rozpoznanie zmiany rozrostowej i dokładna ocena stopnia zaawansowania, w tym
ewentualnych przerzutów, mają kluczowe znaczenie dla planowania skutecznego leczenia i oceny
rokowania. Wielu autorów podkreśla, że WB-MRI spełnia te wymagania dzięki wysokiej skuteczności
wykrywania nowotworów kości, węzłów i odległych przerzutów, a także dużemu polu widzenia
pozwalającemu zobrazować pacjenta od stóp do głów [12].
W badaniach WB-MRI wykorzystywane są sekwencje T1 i T2- zależne. Zmiany złośliwe są zwykle
hipointensywne (niska intensywność sygnału) na obrazach T1- zależnych i mają wysoką intensywność
sygnału na obrazach T2-zależnych [17].
Sekwencja STIR, rutynowo stosowana w WB-MRI jest bardzo wrażliwa na wykrywanie zmian
patologicznych w szpiku kostnym, w tym nacieki szpiku z chłoniaka, przerzutów i obrzęku związanego
z nowotworem, cechuje się wysoką intensywność sygnału. Kolejną sekwencją stosowaną w
obrazowaniu WB-MRI jest DWI, w której zmiany patologiczne wykazują restrykcję dyfuzji. Obrazy
T1-zależne po podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego ujawniają obecność patologicznego
unaczynienia.

WB-MRI, a inne metody diagnostyczne
Wiele badań podkreśliło wysoką czułość WB-MRI w przypadku rozpoznawania nowotworów
prostaty, piersi bądź jelita grubego często przerzucających się do kości, węzłów chłonnych i wątroby.
Badanie WB-MRI zostało stworzone jako alternatywa dla scyntygrafii w wykrywaniu
nowotworowych ognisk kostnych. Jest ono nieco bardziej skuteczne w wykrywaniu ognisk
w kręgosłupie, kościach miednicy i kości udowej oraz pozwala na znalezienie zmian metastatycznych
w innych narządach (m.in. w mózgu, wątrobie, nadnerczach, płucach). Scyntygrafia zdaniem niektórych
autorów ma wyższą czułość w wykrywaniu zmian w żebrach i czaszce.
W ocenie parametrów skali TNM - T (guz) i M (przerzuty odległe) WB-MRI cechuje się podobną
skutecznością, co pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), natomiast przeważa w ocenie naciekania
szpiku kostnego (zwłaszcza w szpiczaku i przerzutach osteosklerotycznych). Ma większą skuteczność
w wykrywaniu przerzutów do wątroby, możliwość wykrywania przerzutów do mózgu (często
występujących w rakach piersi i płuca). Brak promieniowania jonizującego w WB-MRI jest kolejną
kluczową zaletą w populacji pediatrycznej ze względu na rosnące zapotrzebowanie na długoterminowe
monitorowanie, często od najmłodszych lat. Według autorów artykułu z Zakładu Radiologii w Dublinie
MRI całego ciała jest skuteczniejszy niż PET w ocenie aktywności choroby, mając większą czułość i
swoistość. W cytowanych wynikach dodatnia wartość predykcyjna MRI całego ciała w ocenie aktywnej
choroby wyniosła 88% [18]. W artykule z Investigational Radiology naukowcy porównali dokładność
WB-MRI i PET-CT w ocenie zaawansowania różnych nowotworów złośliwych [19] W diagnostyce
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guza WB-MRI wykazał czułość 86%, a w zajęciu węzłów chłonnych czułość 80% i swoistość 75 %, a
w przypadku choroby rozrostowej z przerzutami czułość 96%, a swoistość 82%. W innym badaniu tego
samego zespołu porównywano dokładność diagnostyczną WB-MRI i PET-CT w wykrywaniu nawrotu
guza u pacjentek z rakiem piersi [20]. WB-MRI wykazał ogólną dokładność diagnostyczną 91% z
czułością 93 % i swoistość 86%. PET-CT wykazał porównywalną dokładność diagnostyczną, niższą
czułość (91%) i wyższą swoistość (90%). Badanie przeprowadzone przez Ohno i wsp. ujawniło, że u
pacjentów z rakiem płuc WB-MRI można zastosować do oceny na etapie przerzutów i można go uznać
za co najmniej tak samo skuteczny jak deoksyglukoza fluor-18 (18FDG) PET-CT [21]. Przy ocenie
przerzutów do głowy i szyi, czułość i dokładność wynosiła odpowiednio 84,6% oraz 95% w przypadku
WB-MRI, a w PET-CT 15,4% i 89,1%) w odniesieniu do miejsca. Gdy analizowano przerzuty do kości,
swoistość (96,1%) i dokładność (94,8%) WB-MRI były znacznie wyższe niż w przypadku PET-CT
(odpowiednio 88,3 i 88,2%) w przeliczeniu na miejsce. Ograniczeniem WB-MRI jest niższa czułość w
wykrywaniu małych (< 1 cm) przerzutów do węzłów chłonnych i małych przerzutów do płuc.
Należy pamiętać jednak, co podkreślają inni autorzy, że WB-MRI skanując całe ciało, jest badaniem
przeglądowym. Nie zidentyfikuje więc każdej zmiany patologicznej. Ponadto nawet jeśli w badaniu nie
zostanie wykryta żadna zmiana, nie daje to 100% pewności, że pacjent jest w pełni zdrowy. Z uwagi na
„fałszywie ujemny” wynik badania, może mieć to negatywny wpływ na rozwój choroby, gdyż nie
zostaje wdrożona dalsza diagnostyka, a tym samym cenny w chorobie nowotworowej czas zostaje
skrócony. Natomiast patologie wykryte podczas badania WB MRI z uwagi na wysoką czułość i niską
swoistość, o czym

donoszą

naukowcy

wymagają

potwierdzenia

w kolejnych,

badaniach

diagnostycznych takich jak: USG, TK bądź MRI danej okolicy ciała, gdzie w badaniu WB-MR została
stwierdzona nieprawidłowość sygnału.

Wnioski
Rezonans magnetyczny całego ciała (MRI) jest badaniem screeningowym w ocenie stopnia
zaawansowania jednostki chorobowej. Jako metoda nieinwazyjna i bezpieczna, jest przydatny
w diagnostyce jak i w monitorowaniu leczenia pacjentów pediatrycznych. Pozwala na szybkie
odwzorowanie tkanek całego ciała, dzięki czemu możliwa jest ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta
i wykrycie ewentualnych patologii na wczesnym etapie choroby.
W połączeniu z technikami metabolicznymi i funkcjonalnymi, takimi jak obrazowanie z dyfuzją,
przynosi korzyści kompleksowej oceny pacjentów pediatrycznych bez ryzyka związanego
z promieniowaniem jonizującym występującym zwykle w innych konwencjonalnych metody
obrazowania takich jak TK.
Stosowany jest w badaniach przesiewowych u pacjentów obciążonych genetycznie. Pozwala na
zobrazowanie struktur układu kostno-stawowego, mięśniowego, a także większości narządów
wewnętrznych. Odgrywa ważną rolę w onkologii jako narzędzie do wczesnego wykrycia nowotworu,
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jego stopnia zaawansowana bądź ewentualnych przerzutów. Pozwala to na odpowiednio wczesne
wzdrożenie leczenia i nierzadko wyleczenie pacjenta.

Słowa kluczowe:
WB-MRI, onkologia, populacja pediatryczna

Keywords:
WB-MRI, oncology, pediatric population
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Abstrakt
Zwapniałe zmiany miażdżycowe naczyń wieńcowych od zawsze wiązały się z mniejszą
skutecznością przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI). Dotychczas dostępne metody opierały się
na doprowadzeniu do pęknięcia blaszki i uwolnienia wapnia co mogło prowadzić do dystalnych zatorów
węższych naczyń. Litotrypsja wewnątrznaczyniowa (IVL), stosując falę ultradźwiękową o dużej mocy,
pozwala na rozkruszenie wapnia w blaszce bez uwalniania resztek do krwioobiegu, umożliwiając
prawidłową implantację stentu i redukując ilość powikłań pozabiegowych.
W badaniu Aksoy A. et. al. zakwalifikowano 71 pacjentów do zabiegu IVL. Podzielono ich na 3
grupy: A- ze zmianami zwapniałymi de novo, B- IVL drugorzędowo, u których zabieg poszerzania przy
pomocy wysokociśnieniowego balona nie powiódł się, C- IVL trzeciorzędowo, u pacjentów z niepełną
implantacją stentu. Punktem końcowym terapii było uzyskanie rozprężenia stentu z pozostałym
zwężeniem wewnątrz stentu mniejszym od 20% średnicy stentu i ograniczeniem powikłań
pozabiegowych. Udało się uzyskać założony cel w 84,6% przypadków wśród grupy A, 77,3% w grupie
B oraz 64,7% w grupie C. U żadnego z pacjentów nie zaobserwowano niepożądanych ostrych
incydentów sercowo-naczyniowych.
Wewnątrznaczyniowa litotrypsja może być dobrym rozwiązaniem w leczeniu zwapniałych blaszek
miażdżycowych naczyń wieńcowych. Zaobserwowano mało powikłań w trakcie zabiegu i niski odsetek
występowania niepożądanych incydentów sercowo-naczyniowych.

Abstract
Calcified atherosclerosis of the coronary vessels has always been associated with lower efficacy of
percutaneous coronary intervention (PCI). Previously available methods were based on rupture of the
plaque and release of calcium which could lead to distal obstruction of narrower vessels. Intravascular
lithotripsy (IVL) using a high-power ultrasound wave allows fracturing of calcium in the plaque without

71

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
releasing the residue into the bloodstream, allowing proper stent implantation and reducing
postoperative complications.
In the study of Aksoy A. et al. 71 patients were qualified for the IVL procedure. They were divided
into 3 groups: A- primary IVL therapy with de-novo calcification lesions, B-secondary IVL therapy for
patients with calcified lesions in which noncompliant balloon dilatation failed, C- tertiary IVL therapy
in patients with stent underexpansion after previous stenting. Primary end point was strategy success
(stent expansion with <20% in-stent residual stenosis) and safety outcomes (procedural complications,
in-hospital major adverse cardiovascular event). The primary end point was achieved in 84.6% group
A,77.3% group B and 64.7% group C. No major adverse cardiovascular events were observed in any
group.
Intravascular lithotripsy may be a good solution in the treatment of calcified coronary plaques, which
is highly effective. Few complications were observed during the procedure and a low percentage of
major adverse cardiovascular events.

Wprowadzenie
Choroba wieńcowa (ChW) obejmuje stany niedokrwienia mięśnia sercowego związane ze zmianami
w tętnicach wieńcowych. Najczęstsza przyczyną ChW jest miażdżyca tętnic wieńcowych, do której
predysponują nieodpowiednia dieta oraz niski poziom aktywności fizycznej charakterystyczny dla
dzisiejszej populacji krajów rozwiniętych. Zwapnienia w naczyniach wieńcowych są coraz częściej
obserwowane w przebiegu miażdżycy naczyń. Dzieje się tak z uwagi na wzrastający wiek pacjentów
oraz schorzenia współistniejące. Ponadto obserwuje się znaczący wzrost odsetka pacjentów z ciężkim
stopniem kalcyfikacji. Wielkość zwapnienia wpływa na przeżywalność pacjentów, częstość
występowania zawałów serca oraz trudności zabiegu rewaskularyzacyjnego [1].
Zwapniałe blaszki miażdżycowe są wyzwaniem dla lekarzy przeprowadzających przezskórne
interwencje wieńcowe. Powodują one zwiększone ryzyko komplikacji pozabiegowych i poważnych,
niepożądanych incydentów sercowo-naczyniowych (MACE, major adverse cardiac events). Zwapnienia
w naczyniach wieńcowych są niezależnym czynnikiem niepowodzenia PCI oraz czynnikiem
predykcyjnym przyszłych niepożądanych zdarzeń sercowych [2].
Obecnie metodą z wyboru w kardiologii interwencyjnej w leczeniu zwężeń naczyń wieńcowych jest
PCI – przezskórna interwencja wieńcowa, na którą składają się różne zabiegi [3]:
•

angioplastyka wieńcowa;

•

metody modyfikujące blaszkę:
o

rotablacja,

o

laser ekscimerowy,

o

litotrypsja wewnątrznaczyniowa (IVL – intravascular lithotrypsy),

o

balon NC,

o

cutting/scoring baloon (balon wycinający).
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Pierwotnie zabiegi litotrypsji były wykorzystywane głównie w urologii w celu leczenia kamicy
nerkowej.

Najnowsze

badania

dowodzą

wysokiej

skuteczności

litotrypsji

stosowanej

wewnątrznaczyniowo w celu kruszenia zwapniałych blaszek miażdżycowych. Niezaprzeczalną zaletą
litotrypsji wewnątrznaczyniowej jest rozkruszanie wapnia zarówno powierzchownego jak i głębokiego.
Ponadto podczas tej procedury wapń nie jest uwalniany do krwioobiegu. Takie działanie zapobiega
powstawaniu zatorów w dystalnych naczyniach o mniejszej średnicy [4].

System litotrypsji wewnątrznaczyniowej
Urządzenie do IVL składa się z przenośnego, akumulatorowego generatora, kabla łączącego z
przyciskiem spustowym do ręcznego operowania urządzeniem i jednoprowadnicowego cewnika
balonowego z centralnym rdzeniem emitującym fale ultradźwiękowe (Rysunek 1.).

Rysunek 1. System do przeprowadzania litotrypsji wewnątrznaczyniowej, A – generator, B – przycisk spustowy, C – kabel
łączący, D – cewnik litotrypsyjny. Opracowanie własne na podstawie [2]

Po prowadniku plastycznym wprowadzany jest cewnik z balonem o średniej podatności,
zawierającym dwa emitery fali ultradźwiękowej oraz dwa markery kontrastowe, niepochłaniające
promieniowania rentgenowskiego. Emitery po otrzymaniu impulsu elektrycznego z generatora
powodują parowanie płynu zawartego w balonie co skutkuje wytworzeniem gwałtownie poszerzającej
i zapadającej się bańki. Zjawisko to powoduje przenoszenie nieskupionej, obwodowej, pulsacyjnej
energii mechanicznej na ścianę naczynia w postaci fali ciśnienia akustycznego odpowiadającej ok. 50
atmosferom (Rysunek 2.). Balony dostępne są w rozmiarach od 2,5mm do 4mm średnicy. Standardowa
długość cewnika wynosi 12mm [2, 5].
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Rysunek 2. Mechanizm działania litotrypsji, A – emitery fali ultradźwiękowej, B – płyn wypełniający balon (50% NaCl 0,9%
+ 50% kontrast), C – szybko poszerzająca się bańka, D – markery kontrastu. Opracowanie własne na podstawie [2].

2.1. Procedura litotrypsji wewnątrznaczyniowej
Procedura litotrypsji wewnątrznaczyniowej składa się z 10 pulsów (1 cykl) lub 10 sekund (1 puls na
sekundę). W zależności od stopnia kalcyfikacji zmiany stosuje się różną ilość cykli litotrypsji, jednak
nie większą niż 80 pulsów (osiem cykli). Dobór średnicy cewnika naczyniowego jest uzależniony od
średnicy naczynia - dąży się do uzyskania stosunku średnicy cewnik-naczynie 1:1. Na początku należy
spozycjonować balon w naczyniu, pompując go do 4 atmosfer. Następnie aktywuje się emitery fali
ultradźwiękowej, używając przycisku spustowego. Po dostarczeniu 10 impulsów (jeden cykl) balon
można dopełnić do 6 atmosfer i ocenić symetryczność poszerzenia naczynia jednoczasowo oceniając
modyfikację zwapnienia zmiany miażdżycowej. Następnie powietrze z balona jest ostrożnie
wypuszczane aby pozbyć się powstających w zabiegu pęcherzyków powietrza. W leczeniu 1 zmiany
rekomendowane jest użycie minimum 2 cykli IVL. W przypadku gdy średnica naczynia jest węższa niż
średnica balona litotrypsyjnego łączy się opisaną procedurę z innymi metodami modyfikującymi
blaszkę miażdżycową, np. rotablacją lub balonem NC [2, 6].

Przegląd badań dotyczących litotrypsji wewnątrznaczyniowej
W ostatnich latach IVL znajduje zastosowanie w leczeniu zwapniałych zmian miażdżycowych
zarówno w małych naczyniach takich jak naczynia wieńcowe, jak i dużych np. tętnicach biodrowych.
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3.1. Litotrypsja wewnątrznaczyniowa w naczyniach wieńcowych
W badaniu Aksoy A. et. al. zakwalifikowano 71 pacjentów do zabiegu IVL. Podzielono ich na 3
grupy: A- ze zmianami zwapniałymi de-novo, B- IVL drugorzędowo, u których zabieg poszerzania przy
pomocy wysokociśnieniowego balona nie powiódł się, C- IVL trzeciorzędowo, u pacjentów z niepełną
implantacją stentu, poprzedzonej nieskutecznym zabieg modyfikującym blaszkę. Za sukces kliniczny
uznano rozprężenie stentu z pozostałym zwężeniem w miejscu stentowania mniejszym od 20% średnicy
naczynia oraz brakiem komplikacji pozabiegowych oraz wewnątrzszpitalnych MACE. Udało się
uzyskać założony cel w 84,6% przypadków wśród grupy A, 77,3% w grupie B i 64,7% w grupie C. U
żadnego z pacjentów nie zaobserwowano niepożądanych ostrych incydentów sercowo-naczyniowych
związanych z zabiegiem (Tabela 1) [1].
Tabela 1. Przegląd badań prospektywnych, źródło: [1, 5, 7, 8, 9]

Wiek
(lata)

Częstość
występowania
ciężkiego
zwapnienia

Katamneza
(liczba
miesięcy)

71

76 ±
9,7

82,1%

1

Prospektywne,
wieloośrodkowe

60

72 ±
6,5

100%

6

Ali et al.
2019 [7]

Prospektywne,
wieloośrodkowe

120

72,1 ±
9,8

94,2%

1

Wong at
al. 2019
[5]

Prospektywne,
jednoośrodkowe

26

72 ± 8

Brak informacji

Brak
informacji

Ali et al.
2017 [9]

Prospektywne,
wieloośrodkowe

31

71 ± 10

87,1%

Brak
informacji

Źródło
Aksoy et
al. 2019
[1]
Brinton
et al.
2019 [8]

Typ badania

Wielkość
grupy
badanej

Prospektywne,
wieloośrodkowe

Wyniki
Sukces
kliniczny 78,2%
Sukces
kliniczny 95%
Sukces
kliniczny 94,2%
Sukces
kliniczny 100%
Zwiększenie
pola
powierzchni
światła
naczynia
średnio o
2,08 ± 1,65
mm2

W badaniu Brinton et al. 2019 za sukces kliniczny uznano pozostałe zwężenie w miejscu
stentowania <50% średnicy naczynia wraz z brakiem MACE po 30 dniach. MACE zostało zdefiniowane
jako nagła śmierć sercowa, zawał serca lub konieczność ponownej rewaskularyzacji. Po okresie 30 dni
zaobserwowano 3 przypadki MACE, po 6 miesiącach liczba incydentów wzrosła do 5. Pozostałe
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zwężenie w miejscu stentowania <50% uzyskano u 100% pacjentów, <30% zwężenie w 92%
przypadków zaś <20% u 73% badanych (Tabela 1) [8].
W badaniu Ali et al. 2019 za sukces kliniczny przyjęto te same kryteria co w badaniu Brinton
et al. 2019. Stwierdzono 7 przypadków wewnątrzszpitalnych MACE. W ciągu 30 dni obserwacji liczba
MACE wzrosła do 9 przypadków. Pozostałe zwężenie w miejscu stentowania <50% uzyskano w 100%
przypadków, <30% zwężenie u 99,2% pacjentów (Tabela 1) [7].
W badaniu Wong at al. 2019 za sukces kliniczny uznano pozostałe zwężenie w miejscu
stentowania mniejsze od 20% średnicy naczynia oraz brak pozabiegowych komplikacji
wewnątrzszpitalnych. U wszystkich pacjentów osiągnięto założony punkt końcowy terapii. Nie
przeprowadzono długoterminowych obserwacji (Tabela 1) [5].
W badaniu Ali et al. 2017 średnie pole powierzchni naczynia przed zabiegiem litotrypsji
wynosiło 4,85 ± 1,86 mm2. Po zabiegu litotrypsji pole powierzchni naczynia zwiększyło się średnio o
2,08 ± 1,65 mm2, natomiast po uzupełniającym stentowaniu pole wzrosło średnio o 3,69 ± 1,52 mm2
(Tabela 1) [9].

3.2. Litotrypsja wewnątrznaczyniowa w naczyniach biodrowych
W badaniu Armstrong et.al. 2020 z powodzeniem wykorzystano litotrypsję wewnątrznaczyniową
w leczeniu zwapnień tętnic biodrowych. Poddanych leczeniu było 118 pacjentów, w tym 101 z
krytycznym zwężeniem tętnic biodrowych i objawami chromania przestankowego. Ciężkie zwapnienia
zaobserwowano w przypadku 82% pacjentów. Średnie zwężenie tętnicy wynosiło 83,1% ± 13,4% ze
średnią długością zmiany 58,3mm ± 57,6mm. Procedura wprowadzenia cewnika powiodła się u
wszystkich pacjentów. Po zabiegu litotrypsji u 72,9% przypadków wprowadzono dodatkowo stent
naczyniowy w celu uzupełnienia terapii. Efektem końcowym leczenia było zredukowanie stenozy do
12% ±12,1% średnicy naczynia. Nie zaobserwowano zdarzeń niepożądanych związanych z
zastosowaną interwencją [10].

3.3. Litrotrypsja wewnątrznaczyniowa w tętnicy podkolanowej i powierzchownej uda
Badanie DISRUPT PAD II analizowało możliwość zastosowania IVL w celu redukcji zwężenia w
tętnicy podkolanowej oraz powierzchownej uda. Leczeniu zostało poddanych 60 pacjentów. 73,3%
zmian dotyczyło tętnicy powierzchownej uda, pozostałe 26,7% zwężeń zlokalizowane było w tętnicy
podkolanowej. Średnie zwężenie naczyń wynosiło 78,2% ± 13,5%. Sukces proceduralny uzyskano u
wszystkich pacjentów poddanych zabiegowi. W części przypadków zastosowano dodatkowe
interwencje w postaci: predylatacji (13,3%), postdylatacji (3,3%), filtru przeciwzakrzepowego (3,3%) i
zabiegu stentowania (1,7%). Końcowa pozabiegowa stenoza tętnic wynosiła 24,2%. Uzyskano
poszerzenie naczynia średnio o 3 mm. Powikłania pozabiegowe w postaci dyssekcji ściany naczynia
zaobserwowano w 9 przypadkach, w tym 1 poważne rozwarstwienie (typ D-F) [11].
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Możliwe powikłania zabiegu litotrypsji wewnątrznaczyniowej
Zabieg litotrypsji wewnątrznaczyniowej jest stosunkowo bezpieczną procedurą medyczną –
przebiega z małą liczbą powikłań.

4.1. Ciężkie niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe oraz rozwarstwienia ścian
naczyń
Ciężkie powikłania, takie jak MACE, zdarzają się bardzo rzadko [7, 8]. Biorąc pod uwagę badania
przeprowadzone na dużej grupie pacjentów poddanych zabiegowi IVL na naczyniach wieńcowych,
wśród 308 chorych zaobserwowano 14 przypadków MACE [1, 5, 7, 8, 9]. Ponadto w grupie tej
stwierdzono 6 przypadków łagodnej dyssekcji naczynia (typ A-C). Ciężkiego rozwarstwienia (typ D-F)
nie zaobserwowano. Dyssekcja naczynia może być spowodowana pęknięciem balona litotrypsyjnego
przy zastosowaniu zbyt wysokiego ciśnienia przy niekorzystnych warunkach naczyniowych [12].

4.2. Zaburzenia rytmu serca
W badaniu retrospektywnym Wilson et.al. 2019 przeprowadzonym na grupie 54 pacjentów, którzy
zostali poddani zabiegowi litotrypsji wewnątrznaczyniowej naczyń wieńcowych, zaobserwowano
częste występowanie narzuconego rytmu komorowego w trakcie interwencji. Sytuacja ta wystąpiła w
77,8% przypadków. Pacjenci z tętnem < 65 uderzeń na minutę przed zabiegiem byli 16 razy bardziej
narażeni na zaburzenia rytmu serca. Wystąpienie rytmu komorowego było skorelowane ze spadkiem
skurczowego ciśnienia tętniczego o 10-35 mmHg, które ulegało normalizacji po powrocie rytmu
podstawowego pacjenta. Asynchroniczna stymulacja serca nie była związana z liczbą wykonanych cykli
IVL ani anatomią tętnic wieńcowych. Ponadto częstość występowania tego zjawiska była większa w
przypadku leczenia zmian zlokalizowanych w lewej przedniej zstępującej tętnicy wieńcowej (LAD) lub
prawej tętnicy wieńcowej. Fenomen ten nie był związany z wystąpieniem istotnych objawów
klinicznych.
Przyczyny tego zjawiska nie zostały wyjaśnione. Przypuszcza się, że impuls fali akustycznej dociera
do układu bodźcoprzewodzącego serca, powodując pobudzenia ektopowe które wywołują zaburzenie
rytmu [13, 14].

Trudności w stosowaniu metod modyfikujących blaszkę
W zależności od charakterystyki i umiejscowienia zmiany poszczególne metody wykazują różną
skuteczność. Wysoko zwapniałe zmiany mogą być oporne na leczenie balonem wysokociśnieniowym.
Co więcej, mogą stanowić nieprzekraczalną barierę dla cewnika balonowego. W takiej sytuacji
poszerzenie światła naczynia jest możliwe poprzez zastosowanie rotablacji [15]. Metoda ta może być
także z powodzeniem stosowana w połączeniu z IVL w przypadku restenozy wcześniej umieszczonego
stentu. Zastosowanie w takiej sytuacji aterektomii rotacyjnej umożliwia właściwe przygotowanie
naczynia do wprowadzenia cewnika litotrypsyjnego [16].
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Niektóre zmiany posiadają cechy które uniemożliwiają przeprowadzenie skutecznego zabiegu
litotrypsji wewnątrznaczyniowej:
•

kręty przebieg naczynia,

•

krytyczne zwężenie światła naczynia,

•

stan po wielokrotnym stentowaniu zmiany,

•

niekorzystny kształt blaszki miażdżycowej.

Te sytuacje kliniczne nie pozwalają na prawidłowe wprowadzenie i spozycjonowanie balona
litotrypsyjnego [5, 16].
Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych związanych z zabiegiem IVL oraz prawidłowo
zakwalifikować pacjenta do procedury, warto odpowiednio wcześniej dokonać obrazowania naczyń
będących celem terapii. Optymalnym wyborem jest zastosowanie optycznej koherentnej tomografii.
Umożliwia ona ponadto zaplanowanie ewentualnej terapii adjuwantowej, tj. wykorzystania innych
metod modyfikujących blaszkę, co zwiększy efektywność zabiegu [2].

Wnioski
W świetle przedstawionych badań litotrypsja wewnątrznaczyniowa jest obiecującym sposobem
leczenia skalcyfikowanych zmian miażdżycowych. Wiąże się ona z wysokim wskaźnikiem skuteczności
terapeutycznej oraz niskim ryzykiem powikłań. Jest ona metodą uniwersalną, może być stosowana z
równie wysoką skutecznością w naczyniach różnego kalibru, zarówno wieńcowych jak i obwodowych.
Istnieje potrzeba porównania litotrypsji z innymi dostępnymi metodami modyfikującymi blaszkę
miażdżycową, co pozwoli określić miejsce IVL w kardiologii interwencyjnej.

Słowa kluczowe:
litotrypsja wewnątrznaczyniowa, miażdżyca, choroba wieńcowa, kalcyfikacja, choroba
tętnic obwodowych
Keywords:
intravascular lithotripsy, atherosclerosis, coronary artery disease, calcification,
peripheral arterial disease
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Abstrakt
Tlenek węgla (CO) to bezbarwny i bezwonny gaz. Głównym jego źródłem w środowisku są gazy
spalinowe, a w przypadkach zatrucia są to najczęściej pożary. Jest on praktycznie niewykrywalny
dla ludzkich zmysłów. Ostre zatrucie tlenkiem węgla wywiera działanie na wszystkie narządy,
a w pierwszej kolejności na układy najbardziej wrażliwe na niedobór tlenu, takie jak ośrodkowy układ
nerwowy i sercowo-naczyniowy. Za kryterium rozpoznania zatrucia tlenkiem węgla uznaje się zwykle
stężenie karboksyhemoglobiny powyżej 10%. Poziomy powyżej 50% uznawane są za zagrażające
życiu. W przebiegu zatrucia tlenkiem węgla pojawiają się w mózgowiu zmiany niedokrwienne
i niedotlenieniowe. Do obrazowania zmian w mózgowiu zastosowanie znajdują takie techniki jak
rezonans magnetyczny (MR) oraz tomografia komputerowa (TK).
W ostrej fazie zatrucia tlenkiem węgla najlepszą metodą obrazowania jest dyfuzyjne obrazowanie
echoplanarne (DWI). Sekwencja ta, w przeciwieństwie do innych pozwala na bardzo wczesne wykrycie
obszarów niedokrwienia w mózgowiu.
Porównując obie metody diagnostyczne, jakimi są badanie MR oraz TK, można zauważyć kilka zalet
i wad. Badanie TK jest metodą znacznie lepiej dostępną, niż badanie MR. Wadą badania TK jest
natomiast wykorzystywanie promieniowania jonizującego, tak ważnego w diagnostyce populacji
pediatrycznej. Dlatego MR jest metodą z wyboru w ocenie zmian niedokrwienno-niedotlenieniowych
w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla, szczególnie w grupie pacjentów pediatrycznych.

Abstract
Carbon monoxide (CO) is a colorless and odorless gas. Its main source in the environment are flue
gases, and in cases of poisoning these are most often fires. It is practically undetectable to human senses.
Acute carbon monoxide poisoning affects all organs, first of all the most sensitive systems for oxygen
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deficiency, such as the central nervous and cardiovascular systems. Carboxyhemoglobin concentration
above 10% is usually considered the criterion for the diagnosis of carbon monoxide poisoning. Levels
above 50% are considered as life-threatening. Ischemic and hypoxic changes occur in the brain in the
course of carbon monoxide poisoning. For imaging of brain changes magnetic resonance imaging (MRI)
and computed tomography (CT) techniques are used.
In the acute phase of carbon monoxide poisoning, the best imaging method is diffusion weighted
imaging (DWI). This sequence, unlike others, allows very early detection of ischemic areas in the brain.
Comparing both diagnostic methods, MR and CT scans, there are several pros and cons. CT scan is
a much more accessible diagnostic method than MR. The disadvantage of the CT scan is the use of
ionizing radiation, which is significant in the diagnosis of the pediatric population. Therefore, MR is the
method of choice in assessing ischemic-hypoxic changes in the course of carbon monoxide poisoning,
especially in the group of pediatric patients.

1. Wprowadzenie
Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Jest on nieznacznie lżejszy od powietrza.
Wykazuje cechy łatwopalności oraz może być wybuchowy. Tlenek węgla powstaje jako produkt
niepełnego spalania węgla. Głównym źródłem tego gazu w środowisku są gazy spalinowe, gaz świetlny,
gaz wodny oraz gazy wybuchowe. Tlenek węgla jest praktycznie niewykrywalny dla ludzkich zmysłów,
dlatego powszechnie nazywa się go „ cichym zabójcą”.
Tlenek węgla, pomimo działań profilaktycznych, nadal jest przyczyną dużej ilości zatruć. W Polsce,
jak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla,
potocznie zwanego „czadem“ umiera ponad sto osób, a blisko dwa tysiące ulega zatruciu. Dzieci
znajdują się w wysokiej grupie ryzyka, ponieważ występuje mniejsze prawdopodobieństwo, że same
będą w stanie podjąć działania zapobiegawcze. Kolejnym narażeniem grupy pediatrycznej jest ich
wyższe zapotrzebowanie na tlen, ze względu na szybsze tempo metabolizmu, pozwalające na
prawidłowe dotlenienie i funkcjonowanie narządów [1].
Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania związków organicznych węgla. Głównymi
źródłami tlenku w przypadkach zatrucia są pożary domów, niepełne spalanie paliw, takich jak węgiel
drzewny, brykiet, paliwo gazowe, ropa naftowa, przy użyciu palnika, urządzeń grzewczych czy
kuchennych z niewystarczającą wentylacją lub niewłaściwą konserwacją. Przyczyną zatrucia tlenkiem
węgla mogą być również spaliny pochodzące z pojazdów oraz wypadki przemysłowe, występujące
przede wszystkim w odlewniach żelaza lub zakładach chemicznych [2].
Ostre zatrucie CO można uznać za model zatrucia substancją, która nie ulega przemianie w ustroju i
wywiera działanie na wszystkie narządy, a w pierwszej kolejności na układy najbardziej wrażliwe
na niedobór tlenu. Należą do nich ośrodkowy układ nerwowy i sercowo-naczyniowy [3]. Tlenek węgla
dyfunduje szybko przez błonę pęcherzykową w płucach. Następnie wiąże się nieodwracalnie
z hemoglobiną (Hb), do której ma 230-300 razy większe powinowactwo niż tlen, tworząc
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karboksyhemoglobinę (COHb) [4]. Takie połączenie powoduje niedotlenienie tkanek - hipoksję.
Powstanie karboksyhemoglobiny zależy od wielu różnych czynników, w tym od stężenia wdychanego
CO, czasu ekspozycji na tlenek węgla, wentylacji płuc, wysiłku fizycznego oraz stanu zdrowia.
Po inhalacji gaz ten pozostaje prawie w całości nieutleniony, a jedynie mniej niż 0,1% jest
przekształcane w dwutlenek węgla i wydalane z organizmu przez układ oddechowy. Tlenek węgla
wykazuje wysokie powinowactwo nie tylko do hemoglobiny, ale także do innych białek zawierających
hem, takich jak mioglobina i oksydaza cytochromu c. Dzięki temu może on wiązać się z mioglobiną
występującą w mięśniu sercowym oraz mięśniach szkieletowych, powodując dysfunkcyjny transport
tlenu w tkankach [2].
Nasycenie karboksyhemoglobiny (COHb) u zdrowych osób niepalących wynosi mniej niż 2%.
Zwiększa się do 4-6% w przypadku niedokrwistości hemolitycznej i może wzrosnąć do prawie 10%
w zależności od zaawansowania choroby. Tlenek węgla zawarty jest również w 3-4% w głównym dymie
papierosowym. U osób palących intensywnie, nasycenie karboksyhemoglobiny we krwi zwiększa się o
około 10-15% [2].
Niedotlenienie tkanek z powodu CO nasila przepuszczalność naczyń i powoduje zwiększone
gromadzenie się płynu śródmiąższowego przy zmniejszonej objętości krwi krążącej, wpływając
na wiele narządów. Mechanizm ten może doprowadzić do obrzęku mózgu z objawami neurologicznymi
oraz zaburzeniami świadomości, obrzęku płuc z niewydolnością oddechową oraz do zmniejszonej
kurczliwości, arytmii oraz niewydolności mięśnia sercowego. Objawy kliniczne uzależnione są od
zawartości procentowej karboksyhemoglobiny we krwi. Za kryterium rozpoznania zatrucia uznaje się
zwykle stężenie COHb powyżej 10%. Przy takim stężeniu obserwuje się symptomy, takie jak nudności,
ból głowy, zmęczenie, dzwonienie w uszach oraz wymioty. Gdy pacjent zgłasza się ze splątaniem,
przyspieszonym oddechem oraz akcją serca, zawrotami głowy i omdleniami, można szacować, że
zawartość karboksyhemoglobiny we krwi wynosi 30-50%. Poziomy powyżej 50% uważane są za
zagrażające życiu [2].
Nasycenie karboksyhemoglobiny we krwi łatwo zmniejsza się po podaniu tlenu. Okres półtrwania,
w fazie eliminacji tlenku węgla podczas oddychania, zależy od różnych czynników, takich jak stężenie
wdychanego CO, czas trwania ekspozycji na ten gaz oraz oddechowa objętość minutowa. W ostrym
etapie zatrucia tlenkiem węgla wykonywana jest zwykle hiperbaryczna terapia tlenowa (HBO), w celu
zmniejszenia stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. U pacjentów z deficytami neurologicznymi,
utratą przytomności, niedokrwieniem serca lub ciążą należy rozpocząć w ciągu sześciu godzin HBO [2,
4, 5]
Objawy zatrucia tlenkiem węgla są wspólne dla wielu innych schorzeń. Mogą dotyczyć układu
oddechowego, moczowego oraz nawet słuchu. Jednak najbardziej dotknięty jest ośrodkowy układ
nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy [6]. Zatrucie tlenkiem węgla może powodować poważne
skutki dotyczące serca. Wysokie stężenia karboksyhemoglobiny mogą doprowadzić do zawału mięśnia
sercowego. W niedokrwieniu mięśnia sercowego mogą odgrywać rolę liczne mechanizmy. Zmniejszone
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ogólnoustrojowe dostarczanie tlenu z zatrucia tlenkiem węgla jest na początku kompensowane przez
zwiększoną pojemność minutową serca [7]. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca mogą wystąpić
dławica piersiowa, zaburzenia rytmu oraz zawał [8].
Osoby które przeżyły zatrucie tlenkiem węgla mogą cierpieć na długotrwałe następstwa
neurokognitywne związane z uszkodzeniem mózgu. Objawy obejmują upośledzenie pamięci,
zaburzenia funkcji poznawczych, depresję oraz lęki [7]. Do obrazowania zmian w mózgowiu
zastosowanie znajdują takie techniki jak rezonans magnetyczny oraz tomografia komputerowa.

2. Diagnostyka
W przebiegu zatrucia tlenkiem węgla występują zaburzenia w układzie nerwowym. Dzieli się
je na wczesne i późne. Objawy pojawiają się bezpośrednio po zatruciu tym gazem i utrzymują się
w czasie. Mogą również pojawić się opóźnione następstwa neurologiczne, które ukazują się kilka
tygodni lub miesięcy po początkowym ustąpieniu objawów ostrego zatrucia CO. W przebiegu ostrego
zatrucia CO pojawiają się w mózgowiu zmiany niedokrwienne i niedotlenione. Do wykrycia tego
rodzaju patologii stosuje się techniki obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia
komputerowa głowy.
W badaniach tomografii komputerowej (TK) wykorzystuje się zjawisko osłabienia promieniowania
X przenikającego przez ciało pacjenta, a jednostki określane są według skali Hounsfielda i przypisuje
odpowiadnią skalę szarości od -1000 jH (odpowiada osłabieniu promieniowania X przez powietrze,
barwa czarna) do +3000-4000 jH (osłabienie promieniowania przez zbitą kość – barwa biała). Wartość
0 odpowiada osłabieniu promieniowania przez wodę. Akwizycja obrazów danej okolicy ciała
odbywa się w projekcji poprzecznej, a otrzymane obrazy są następnie rekonstuowane. W badaniu TK
stosowane są jodowe środki kontrastowe, które mają działanie nefrotoksyczne.
W fazie wczesnych zmian niedokrwiennych współczynnik osłabienia zmienionej tkanki nie różni
się od tkanki zdrowej. Ognisko niedokrwienne w badaniu TK widoczne jest po upływie 8-48 godzin od
zachorowania i uważa się, że czas pojawienia sie zmian jest osobniczo różny. Zmiany niedokrwiennoobrzękowe w badaniu TK wykazują zmniejszony wspólczynnik osłabienia i są hipodensyjne.
Badanie rezonansu magnetycznego (MR) jest nieinwazyjne oraz bezpieczne dla pacjentów, gdyż
odbywa się w warunkach pola magnetycznego, co jest szczególne ważne dla populacji pediatrycznej.
Umożliwia dokładną ocenę stanu morfologicznego narządów oraz ich czynności. Początki badań nad
magnetycznymi właściwościami protonów zaczęły się już w 1946 roku i wtedy doszło do wykrycia
zjawiska magnetycznego rezonansu. Natomiast już w 1977 roku uzyskano pierwsze obrazy ludzkiego
ciała za pomocą MR. Technika MR polega na zjawisku rezonansu, tłumaczonego jako synchroniczne
drgania poszczególnych elementów systemu. W badaniu MR stosuje się trzy pola gradientowe. Należą
do nich: gradient wyboru warstwy, gradient kodujący częstotliwość oraz gradient kodujący fazę.
W zależności od tego, jaki przekrój obrazowania zostanie wybrany, odpowiednie gradienty będą
dotyczyły określonej osi ciała (x, y, z). Pojęcie sekwencji pobudzających RF jest jednym
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z podstawowych, związanych z diagnostyką obrazową MR. Oznacza ono serię impulsów
elektromagnetycznych odpowiednio rozłożoną w czasie, stanowiących pierwszy element zdarzeń
w nadawczo-odbiorczym kanale radiowym. Umiejscowienie sygnałów MR możliwe jest dzięki
wykorzystaniu cewek gradientowych. Są to cewki o asymetrycznym polu magnetycznym, którego siła
wzrasta wzdłuż wybranej osi. Do wykonywania badań najczęściej stosuje się trzy rodzaje sekwencji:
echa spinowego (SE), echa gradientowego (GE) i sekwencje inwersyjne (IR). Szybkie sekwencje SE
skracają czas badania oraz znacznie poprawiają jego jakość. Zalicza się do nich sekwencję RARE oraz
pojedynczego strzału. Obie umożliwiają szybki zapis obrazów T2-zależnych. Do uzyskiwania obrazów
T1-zależnych wykorzystywana jest sekwencja inwersyjna. Istotną sekwencją przy badaniu mózgu jest
jeszcze jedna technika inwersyjna o nazwie FLAIR, która umożliwia wyeliminowanie sygnału od płynu.
W badaniach MR wykorzystywane są gadolinowe środki kontrastujące, przez wiele lat uważane
za bezpieczne, choć obecnie wiadomo, że powodują odległe czasowo uszkodzenie nerek. Zmiany
w mózgowiu widoczne w badaniach obrazowych mogą wystąpić w różnym czasie od epizodu zatrucia
tlenkiem węgla i możemy je podzielić na wczesne i późne.
MR ma zdecydowaną przewagę nad TK w wykrywaniu wczesnych zmian niedokrwiennych.
W diagnostyce MR zmian niedokrwiennych standardowo stosowane są metody oparte na sekwencjach
echa spinowego (SE, TSE, FSE) oraz sekwencjach FLAIR i MTC (kontrast transferu magnetyzacji). W
ostrej fazie zatrucia tlenkiem węgla najlepszą metodą obrazowania MR jest dyfuzyjne obrazowanie
echoplanarne (DWI). Sekwencja ta, w przeciwieństwie do innych pozwala na bardzo wczesne wykrycie
obszarów niedokrwienia w mózgowiu, prawie natychmiast, od wystąpienia objawów i epizodu
zachorowania. W czasie pierwszych godzin od niedokrwienia, powstaje obrzęk cytotoksyczny, który
prowadzi do restrykcji dyfuzji, co w obrazach w sekwencji DWI widoczne jest jako podwyższenie
intensywności sygnału. Natomiast w sekwencjach SE i FSE wraz z rozwinięciem się obrzęku
wazogennego, ognisko niedokrwienne cechuje się wydłużeniem czasów T1 i T2. Podobnie jak w
badaniu TK i konwencjonalnym MR, czas pojawienia się pierwszych zmian jest zmienny, jednak na
pewno znacznie wcześniej można wykryć obrzęk wazogenny, głównie dzięki obrazom T2-zależnym i
sekwencji FLAIR. W przebiegu zatrucia tlenkiem węgla u dorosłych najbardziej narażona na zmiany
niedotlenieniowo-niedokrwienne mózgowia jest istota szara, ze względu na jej największą aktywność
metaboliczną, w odróżnieniu od populacji pediatrycznej w okresie mielinizacji, kiedy to największa
aktywność metaboliczna jest stwierdzana w istocie białej [8]. Do najczęstszej lokalizacji zmian w
przebiegu zatrucia tlenkiem węgla należą gałki blade, w których poza opisanymi powyżej cechami
restrykcji dyfuzji widocznymi w sekwencji DWI, w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR
obserwowano podwyższenie intenswywnosci sygnału, zaś w obrazach T1-zależnych obniżenie
intensywności sygnału. Po zastosowaniu paramagnetycznych środków kontrastujących, u pacjentów w
ostrej fazie zatrucia tlenkiem węgla, obserwuje się zmienne wzmocnienie pokontrastowe w gałkach
bladych, będące wyrazem uszkodzenia bariery krew-mózg (Ryc. 1, 2, 3). Zmiany niedokrwiennoniedotlenieniowe mogą się pojawić również w jądrach ogoniastych i skorupach. W badaniu tomografii
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komputerowej można zaobserwować symetryczne obniżenie gęstości gałek bladych, które będą
wykazywały obniżenie densyjności. Drugą najczęstszą lokalizacją zmian w zatruciu tlenkiem węgla jest
istota biała mózgu. W badaniu rezonansu magnetycznego, w obrazach T2-zależnych i w sekwencji
FLAIR, zmiany niedokrwienne będą widoczne jako strefy o podwyższonym sygnale, podobnie jak
w opisanych powyżej gałkach bladych (Ryc. 4, 5, 6). Do zmian widocznych w badaniu rezonansu
magnetycznego należy również nieprawidłowy sygnał kory mózgu. Podwyższenie intensywności
sygnału kory można zaobserwować w płatach skroniowych, korze przedniej części płata skroniowego,
korze wyspy, ale także w korze płatów ciemieniowych i potylicznych. W badaniu tomografii
komputerowej obraz rozległych zmian niedokrwienno-niedotlenieniowych w istocie białej ukazywany
jest jako symetryczne, rozlane obniżenie gęstości, natomiast drobne, rozsiane zmiany niedokrwienne są
zwykle niewidoczne. Zmiany w badaniu MR najczęściej występują już w pierwszych godzinach od
zatrucia tlenkiem węgla, ale według niektórych autorów, między innymi Hopkinsa i Woona mogą
pojawiać się dopiero po kilku miesiącach [9]. Warto podkreślić, że późnym objawom neurologicznym
po zatruciu CO częściej towarzyszą zmiany zlokalizowane właśnie w istocie białej mózgowia, i dla ich
obrazowania najlepszą metodą diagnostyczną pozostaje technika MR, gdzie widoczne są jako obszary
wysokosygnałowe, zarówno w obrazach T2-zależnych jak i w sekwencji FLAIR i często niewidoczne
w obrazach T1-zależnych.

Rysunek 2. Zmiany niedokrwienno-niedotlenieniowe w gałkach bladych, widoczne jako strefy wysokosygnałowe
w sekwencji FLAIR [opracowanie własne]
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Rysunek 3. Cechy restrykcji dyfuzji w ocji DWI [opracowanie własne]

Rysunek 4. Rozsiane, drobne zmiany wysokosygnałowe w obrazach T2-zależnych w projekcji poprzecznej [opracowanie
własne]
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Rysunek 5. Rozsiane, drobne zmiany wysokosygnałowe w obrazach T2-zależnych w projekcji strzałkowej [opracowanie
własne]

Rysunek 6. Rozsiane, drobne zmiany wysokosygnałowe w sekwencji FLAIR
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Porównując obie metody diagnostyczne, jakimi są badanie rezonansu magnetycznego (MR) oraz
tomografii komputerowej (TK), można zauważyć kilka zalet i wad. Badanie TK jest znacznie lepiej
dostępną niż badanie MR metodą diagnostyczną, a dodatkową zaletą jest również krótszy czas zbierania
danych. Wadą badania TK jest natomiast wykorzystywanie promieniowania jonizującego, którego
negatywne skutki biologiczne na ogranizm ludzki są szeroko znane i opisane, mogą one przez lata istnieć
w formie utajonej i rozwijać się stopniowo po latach. Badanie MR wykonywane w polu magnetycznym
jest bezpieczne dla pacjentów, co jest szczególnie ważne w grupie pediatrycznej. Jednak czas trwanie
badania MR głowy jest wyraźnie dłuższy niż badania TK, wynosi około 15 minut, a chorzy muszą
pozostać bez ruchu. Dlatego należy podkreślić, iż małe dzieci (średnio do 6 roku życia) do badania MR
muszą być znieczulone, co nie jest obojętne dla organizmu.

3. Wnioski
Badanie rezonansu magnetycznego to nieinwazyjna i bezpieczna technika obrazowania mózgowia.
Jest ono metodą z wyboru w ocenie zmian niedokrwienno-niedotlenieniowych w przebiegu zatrucia
tlenkiem węgla, szczególnie w grupie pacjentów pediatrycznych. W ostrej fazie zatrucia tlenkiem węgla
najlepszą metodą obrazowania MR jest sekwencja DWI. Odległe czasowo zmiany zlokalizowane
przede wszystkim w istocie białej rozpoznawane są w obrazach T2-zależnych i w sekwencji FLAIR.

Słowa kluczowe:
zatrucie, tlenek węgla, MR, TK

Keywords:
poisoning, carbon monoxide, MRI, CT
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Abstrakt
Wyrostek

robaczkowy

jest

ślepo

zakończonym

fragmentem

przewodu

pokarmowego.

Charakteryzuje się rożną wielkością i położeniem, jego długość może osiągać nawet do 20 cm. W ponad
90% przypadkach wyrostek położony jest wewnątrzotrzewnowo, a w około 5% częściowo lub
całkowicie zakątniczo, w przestrzeni pozaotrzewnowej. Przyczyną ostrego zapalenia wyrostka
robaczkowego jest jego niedrożność spowodowana np.: obecnością kamienia kałowego, przerostem
grudek chłonnych lub mas guzowatych czy obecnością pasożytów.
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZW) należy do najczęstszych ostrych schorzeń jamy
brzusznej. Późno rozpoznane i nieleczone prowadzi do rozległego zapalenia otrzewnej, które może
stanowi zagrożenie życia.
U każdego pacjenta z podejrzeniem OZW wykonuje się badanie USG jamy brzusznej; zarówno
w celu oceny wyrostka robaczkowego i okolicznych tkanek jak i wykluczenia innych przyczyn
występujących dolegliwości.
Do kryteriów ultrasonograficzne OZW należy: średnica wyrostka robaczkowego > 7 mm, tubularna
bezechowa struktura (brak gazu w świetle wyrostka), pogrubiała >3mm, zachowana warstwowa budowa
ściany, brak perystaltyki i podatności na ucisk głowicą, wzmożone unaczynienie ściany,
hiperechogeniczny (zapalny) odczyn tłuszczu i krezki wokół wyrostka, obecność w świetle wyrostka
kamienia kałowego (appendolit / koprofit ), powiększone węzły chłonne krezkowe oraz pogrubienie
ściany kątnicy i / lub końcowego odcinka jelita krętego.
Badanie USG jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą z wyboru w ocenie stanu zapalnego wyrostka
robaczkowego. Odgrywa podstawową rolę w algorytmie diagnostycznym i w korelacji z obrazem
klinicznym pozwala na wdrożenie optymalnego postępowanie tj. leczenia antybiotykami bądź
kwalifikację do operacji.
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Abstract
The appendix is a blind fragment of the digestive tract. It is characterized by various sizes, its length
can be up to 20 cm and different positions. In more than 90% cases, it’s located intraperitoneally, and
about 5% partially or completely transdermally, in the retroperitoneal space. Acute appendicitis is
caused by its obstruction due to the presence of faecalith, hyperplasia of lymph papules, tumor masses
or the presence of parasites.
Acute appendicitis is one of the most common acute abdominal diseases. Late-diagnosis and
untreated acute appendicitis leads to extensive peritonitis, which is life threatening.
An abdominal ultrasound is performed for every patient with suspected acute appendicitis; both for
evaluation of the appendix and surrounding tissues and to exclude other causes of current ailments.
Acute appendicitis ultrasound criteria include: appendix diameter> 7 mm, tubular anechoic structure
(no gas in the lumen of the appendix), thickening> 3 mm, retained wall structure, no peristalsis and
susceptibility to pressure from the transducer, increased vascularization of the wall, hyperechogenic
(inflammatory) fat and mesentery around the appendix, presence of the faecalith in the appendinx’
lumen (appendolit / coprophyte), enlarged mesenteric lymph nodes and thickening of the caecal wall
and / or terminal ileum.
Ultrasound is a safe and non-invasive method that has great utility in assessing appendicitis. It plays
an important role in the diagnostic algorithm and with correlation with the clinical picture allows the
implementation of antibiotic treatment or qualification for surgery.

Wstęp
Wyrostek

robaczkowy

jest

ślepo

zakończonym

fragmentem

przewodu

pokarmowego.

Charakteryzuje się rożną wielkością i położeniem. Jego długość może wynosić od 5 do nawet 20 cm.
Odchodzi on w pobliżu miejsca, w którym kątnica łączy się z końcowym odcinkiem jelita krętego.
W ponad 90% przypadkach położony jest wewnątrzotrzewnowo, najczęściej międzypętlowo (między
pętlami jelita cienkiego), miednicznie (zwisając do miednicy mniejszej, na talerzu kości biodrowej,
ku górze w kierunku wątroby (położenie wstępujące). W około 5% jest częściowo lub całkowicie
zakątniczo, w przestrzeni pozaotrzewnowej. Wyrostek, inaczej zwany migdałkiem jelitowym według
wielu autorów, odpowiada za wspomaganie funkcjonowania układu immunologicznego, na co mogą
wskazywać obecne w nim grudki chłonne. Komórki grudek chłonnych wytwarzają m.in. przeciwciała
klasy IgA, które odpowiadają za odporność miejscową w przewodzie pokarmowym, aczkolwiek
usunięcie wyrostka nie wpływa na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta [1].
Stan zapalny wyrostka robaczkowego może rozwinąć się u każdego, przeważnie jednak zdarza się u
dzieci i dorosłych w wieku 20-30 lat. Aktualne badania wykazują, iż występuje on częściej u osób
stosujących dietę ubogoresztkową [2].
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (OZW) spowodowane jest jego niedrożnością, a przyczyna
nie do końca poznana. Według większości autorów najczęstszym powodem zamknięcia światła jest
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obecność kamienia kałowego (zbitych grudek kału blokujących jego światło) lub niestrawionych resztek
pokarmu. Inne przyczyny obejmują przerost grudek chłonnych w przebiegu różnych chorób np.
zakażenia przewodu pokarmowego, choroby Leśniowskiego-Crohna bądź odry, rzadziej masy guzowate
czy obecność pasożytów, które blokują światło wyrostka. W następstwie zamknięcia światła wyrostka
dochodzi do wzrostu ciśnienia w jego wnętrzu i następowego zastoju krwi oraz zakrzepicy żylnej.
Skutkuje to niedokrwieniem błony śluzowej wyrostka, co indukuje translokację bakteryjną ze światła
do ściany - pojawia się stan zapalny.

Ból brzucha w OZW
OZW należy do najczęstszych ostrych schorzeń jamy brzusznej. Charakterystycznym symptomem
jest uporczywy, intensywny ból brzucha, początkowo rozlany, trudny do umiejscowienia, a potem
w skutek rozwoju zapalenia i zajęcia otrzewnej ściennej zlokalizowany w prawym dole biodrowym. Do
innych symptomów należą nudności, brak apetytu, zatrzymanie gazów, stolca lub biegunka.
Niespecyficznym objawem OZW może być uczucie niestrawności, wzdęcie brzucha, ogólne osłabienie,
dlatego lekarz może mieć problemy diagnostyczne.
Należy pamiętać także o tym, że ból brzucha może być spowodowany nie tylko zmianami
chorobowymi narządów jamy brzusznej, ale także patologiami narządów położonymi poza nią,
zaburzeniami metabolicznymi, endokrynnymi, psychicznymi oraz lekami. Podrażnienia zakończeń
czuciowych nerwów rdzeniowych otrzewnej ściennej, krezki, ścian powłok brzusznych oraz przestrzeni
pozaotrzewnowej są przyczyną bólów somatycznych, zaś podrażnienia receptorów w danym narządzie
jamy brzusznej powodują bóle trzewne. Dodatkowo ból trzewny wynika ze wzrostu napięcia ścian i
torebek narządów trzewnych, a także skurczu mięśni gładkich [3]. Ze względu na przebieg kliniczny
ból można podzielić na przewlekły, nawracający lub ostry, który występuje w OZW.
Ostry ból brzucha może być spowodowany również kamicą żółciową lub nerkową, zapaleniem
uchyłków kątnicy lub esicy, perforacją przewodu pokarmowego, uchyłkowatością Meckela czy
endometriozą, stąd tak ważne jest dokładne różnicowanie. Późno rozpoznane i nie leczone OZW
prowadzi do podrażnienia otrzewnej w punkcie McBurneya (punkt zlokalizowany w 1/3 odległości
między przednim górnym prawym kolcem kości biodrowej, a pępkiem), pęknięcia wyrostka
robaczkowego, a w konsekwencji powstania ropnia okołowyrostkowego lub rozległego zapalenia
otrzewnej z miejscową lub uogólnioną obroną mięśniową brzucha, które jest zagrożeniem życia
i wymaga pilnej interwencji chirurgicznej.

Diagnostyka w OZW
Podstawą procedury diagnostycznej jest początkowe dokładne zebranie wywiadu a także badanie
podmiotowe oceniające objawy otrzewnowe. Lekarz uciska brzuch chorego, by sprawdzić jego
bolesność. Jeżeli podczas gwałtownego zwolnienia ucisku chory odczuwa silny ból (tak zwany objaw
Bloomberga), oznacza to, że zmienione zapalnie powierzchnie otrzewnej trą się o siebie, a więc
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rozwinęło się już zapalenie otrzewnej. W badaniu klinicznym celem potwierdzenia lub wykluczenia
OZW stosowane są także próby Rowsinga i Jaworskiego. Pierwsza polega na ucisku w kierunku lewego
zgięcia okrężnicy, przeciwnie do ruchów perystaltycznych jelita. Druga próba to ucisk okolicy wyrostka
robaczkowego, podczas gdy pacjent powoli opuszcza wyprostowaną w stawie kolanowym kończynę do
poziomu. Oba objawy uznawane są za dodatnie, gdy w trakcie ich przeprowadzania występuje silny ból
w okolicy wyrostka robaczkowego. W przypadku mechanicznej niedrożności jelit słyszalne jest
przelewanie o metalicznym odgłosie, natomiast w porażeniu stwierdzana jest tzw. „martwa cisza”. Przy
osłuchiwaniu jamy brzusznej przy perforacji wyrostka robaczkowego zwraca uwagę wyraźny szmer
oddechowy i tony serca występujące 30 min po perforacji, utrzymujące się przez około 24 godziny [3].
U każdego pacjenta z podejrzeniem OZW wykonuje się badanie ultrasonograficzne (USG) jamy
brzusznej; zarówno w celu oceny wyrostka robaczkowego i okolicznych tkanek

jak i

wykluczenia/potwierdzenia innych przyczyn występujących dolegliwości.
Badanie USG jamy brzusznej

wykonywane jest przy użyciu aparatów ultrasonograficznych

charakteryzujących się bardzo dobrą zdolnością rozdzielczą obrazu z wykorzystaniem głowic
elektronicznych, szerokopasmowych o zmiennej, wysokiej częstotliwości od 7-12 MHz oraz głowicą
convex 1-5 MHz . Każdy aparat usg musi także posiadać opcję kolorowego i power Dopplera, które
pozwalają na uwidocznienie unaczynienia zmienionej ściany wyrostka robaczkowego oraz otaczających
tkanek. Często używana jest także opcja tkankowego wzmocnienia harmonicznego (THI) poprawiająca
kontrastowość obrazu i zmniejszająca ilość artefaktów. Zastosowanie THI pozwala na dość precyzyjne
uwidocznienie ściany wyrostka robaczkowego, a tym samym na ocenę czy nastąpiła perforacja czy nie.

3.1. Kryteria ultrasonograficzne w diagnostyce OZW :
• średnica wyrostka robaczkowego > 7 mm
• tubularna bezechowa struktura (brak gazu w świetle wyrostka)
• pogrubiała >3mm, zachowana warstwowa budowa ściany
• brak perystaltyki i podatności na ucisk głowicą
• wzmożone unaczynienie ściany
• hyperechogeniczny (zapalny) odczyn tłuszczu i krezki wokół wyrostka
• obecność w świetle wyrostka kamienia kałowego (appendolit / koprofit )
• powiększone węzły chłonne krezkowe
• pogrubienie ściany kątnicy i / lub końcowego odcinka jelita krętego (Rys. 1-3)
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Rys. 1 Tubularna bezechowa/płynowa struktura z obecnością koprofitu w świetle wyrostka [opracowanie własne]

Rys. 2 Hiperechogeniczny odczyn tłuszczu i krezki wokół wyrostka [opracowanie własne]
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Rys. 3 Wzmożone unaczynienie ściany i okolicznych tkanek [opracowanie własne]

Niejednokrotnie, stanowi zapalnemu wyrostka robaczkowego towarzyszą

powiększone węzły

chłonne krezkowe; jest to jednak objaw mało charakterystyczny, i należy różnicować z samoistnym
zapaleniem węzłów chłonnych krezkowych oraz z chorobami jelit o różnej etiologii. Mniejsze znaczenie
przypisuje się pogrubieniu ściany kątnicy lub końcowego odcinka jelita krętego, jako objawowi mało
specyficznemu dla zapalenia wyrostka robaczkowego i należy traktować je jako pośredni objaw.
W przypadku tubularnego, nie poddającego się uciskowi wyrostka robaczkowego, w diagnostyce
obrazowej ważna jest jego średnica; jeśli wynosi powyżej 6 mm czułość badania wynosi 100%,
ale swoistość tylko 64%, natomiast powyżej 7 mm wartości te odpowiednio osiągają 94% i 88% [4].

3.2. W perforacji wyrostka w badaniu USG stwierdza się:
• ogniskowe lub na całej długości ściany obniżenie jej echogeniczności z zatarciem budowy
warstwowej
• brak sygnału przepływu naczyniowego w jego ścianie
• płyn wokół wyrostka robaczkowego
• płyn z wewnętrznymi septami lub zbiornik z gęstą treścią płynną - ropień (Rys. 4-7)
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Rys. 4 Ogniskowe obniżenie echogeniczności ściany z zatarciem budowy warstwowej [opracowanie własne]

Rys. 5 Naciek zapalny [opracowanie własne]
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Rys. 6 Ropień w miednicy mniejszej [opracowanie własne]

Rys. 7 Ropień okołowyrostkowy [opracowanie własne]

W przebiegu zapalenia może dojść do wytworzenia się nacieku okołowyrostkowego (plastron),
mającego w badaniu USG postać litej, nieostro odgraniczonej, niejednorodnej echogenicznie zmiany
w anatomicznej lokalizacji wyrostka robaczkowego. Z kolei dobrze odgraniczony zbiornik z gęstą
treścią płynną, który może być zlokalizowany także w miedniczy mniejszej będzie odpowiadał
obecności ropnia.
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USG, a inne metody diagnostyczne
W przypadkach trudnych diagnostycznie i niejednoznacznego obrazu USG wykonuje się tomografię
komputerową.
Badanie tomografii komputerowej (TK) charakteryzuje się dużą swoistością w ocenie zmienionego
zapalnie wyrostka robaczkowego, w dużym stopniu umożliwia uwidocznienie innej przyczyny
zgłaszanych dolegliwości. Jednak u dzieci z uwagi na obecność promieniowania jonizującego jest ona
wykonywana tylko w szczególnych przypadkach.
Kryteria oceny zmienionego wyrostka robaczkowego w badaniu TK (ocena średnicy, grubość ściany,
zapalenie tkanki tłuszczowej, obecność płynu lub ropnia ) są podobne jak w badaniu USG; lecz są lepiej
widoczne. Istotną rolę w badaniu TK odgrywa wzmocnienie zmienionej ściany wyrostka po dożylnym
podaniu kontrastu tzw. „objaw tarczy”.
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (RTG) w pozycji pionowej wykonuje się u pacjentów
z podejrzeniem niedrożności jelit lub perforacji jelita. W przypadku nacieku okołowyrostkowego można
uwidocznić na zdjęciu RTG zatarcie brzegu mięśnia lędźwiowego po stronie prawej. W ok. 5%-10%
przypadków na zdjęciu RTG widoczny jest cień odpowiadający obecności kamienia kałowego w
lokalizacji wyrostka robaczkowego.
Rezonans magnetyczny z uwagi na długi czas badania i ograniczony dostęp nie jest stosowany
w diagnostyce wyrostka robaczkowego.
U każdego pacjenta wykonuje się panel badań laboratoryjnych krwi, gdyż podwyższony poziom
leukocytów i wysokie stężenie CRP (białka ostrej fazy) może pomóc potwierdzić rozpoznanie.
O postępowaniu z pacjentem – antybiotykoterapia czy zabieg operacyjny decydują przede wszystkim
objawy kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych, badanie USG jest badaniem pomocniczym. Leczenie
chirurgiczne może przebiegać dwojako: laparoskopowo lub z otwarciem jamy brzusznej. Obydwie
metody wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, a przygotowanie chorego polega głównie na
wyrównaniu możliwych zaburzeń elektrolitowych oraz odpowiednim nawodnieniu. Chirurg wycina
zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy, a następnie usuwa sąsiadujące struktury objęte procesem
zapalnym. Zabieg laparoskopowy ma przewagę nad zabiegiem tradycyjnym, gdyż wykonuje się tylko
trzy niewielkie nacięcia, przez które wprowadza się kamerę i narzędzia robocze, a okres
rekonwalescencji jest znacznie krótszy. W grupie pacjentów pediatrycznych znacznie częściej preferuje
się laparoskopię. Drenaż przezskórny wykonuje się, gdy pojawia się dobrze zlokalizowany ropień,
którego wielkość przekracza 3 cm. W przypadku dużego ropnia zlokalizowanego w zachyłku
pęcherzowo-odbytniczym można wykonać jego nakłucie i opróżnienie przezodbytniczo przy użyciu
sondy endowaginalnej
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Dyskusja
Badanie USG jest podstawową metodą obrazową stosowaną w diagnostyce OZW u dzieci.
Ma na celu

zobrazowanie

zmienionego

zapalnie

wyrostka

robaczkowego,

wykluczenie

lub potwierdzenie innych patologii powodujących ból brzucha.
Jest to badanie relatywnie tanie, bezpieczne i powtarzalne. Zwiększa prawdopodobieństwo
prawidłowego rozpoznania opisywanego schorzenia z 62,8% do 86,2% (5).
W badaniu opublikowanym na łamach Polish Journal of Surgery czułość i swoistość badania
ultrasonograficznego jamy brzusznej wynosiła 48% i 67,8% (u chorych z pośrednimi objawami
zapalenia wyrostka robaczkowego), natomiast zgodnie z danymi z Journal of Surgical Research
w wykrywaniu powikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego, czułość i swoistość wyniosły 42,2%
i 90,4% (6). Według innych autorów czułość waha się od 34% (7) do 99,3% (8), podczas gdy swoistość
waha się od 68,1% (8) do 97% (9). Wyniki cytowanych prac są wiec zróżnicowane i zależą przede
wszystkim od przyjętych kryteriów diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu zapalenia wyrostka
robaczkowego.
Na czas postawienia diagnozy może wpłynąć dodatkowo doświadczenie specjalisty wykonującego
badanie. Młodzi lekarze nie zawsze mają wystarczające umiejętności i wiedzę, aby przeprowadzić
precyzyjne i dokładne badanie oraz rozpoznać czasem niecharakterystyczny obraz zapalenia wyrostka
robaczkowego. Wiarygodność wyników zależy więc też od doświadczenia badającej osoby. Oprócz
tego nadwaga czy otyłość mogą znacząco utrudniać obrazowanie ultrasonograficzne okolicy wyrostka.
Według pracy przedstawionej w Journal of Pediatrics badanie USG w około 99% przypadków
pozwala na prawidłowe rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego. Autorzy publikacji
przeanalizowali historię 641 dzieci przyjętych do szpitala z powodu bólu brzucha z podejrzenia
zapalenia wyrostka robaczkowego. U wszystkich pacjentów wykonano badanie USG z czego tylko
u 3 nie stwierdzono zmian i w celu dalszej diagnostyki skierowano na badanie tomografii
komputerowej, podczas której rozpoznano zapalenie wyrostka, następnie potwierdzone w badaniu
histologicznym. Autorzy stwierdzili, iż nieuwidocznienie wyrostka robaczkowego w USG
i niestwierdzenie obecności pośrednich objawów jego zapalenia wiąże się z niskim ryzykiem
występowania zapalenia wyrostka robaczkowego, wynoszącym < 2% [10].
Badanie USG odgrywa istotną role w algorytmie diagnostycznym i w korelacji z obrazem klinicznym
pozwala na wdrożenie leczenia antybiotykami bądź kwalifikację do operacji. Co więcej, pozwala na
monitorowanie ewolucji zapalenia i ocenę postępów leczenia, jako metoda powtarzalna i bezpieczna.
Badanie USG wraz z odpowiednią obserwacją kliniczną i badaniem fizykalnym jest skuteczną metodą
diagnostyczną w rozpoznawaniu OZW u dzieci.

Wnioski
Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem głowicy wysokiej częstotliwości jest badaniem
z wyboru u pacjentów z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego i powinno być wykonywane
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rutynowo u wszystkich pacjentów z objawami ostrego brzucha oraz z objawami ze strony przewodu
pokarmowego. Jest szybką metodą obrazową pozwalającą na szybkie wykluczenie innych przyczyn
bólu brzucha. Badanie USG pozwala na monitorowania zmian w przypadku antybiotykoterapii jaki
i ewentualnych powikłań pooperacyjnych. U pacjentów z ropniem pozwala na jego opróżnienie
bez konieczności wykonania zabiegu operacyjnego.

Słowa kluczowe:
USG, ostry brzuch, OZW

Keywords:
US examination, acute abdomen, acute appendicitis
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Abstrakt
Wstęp: Neuroblastoma to złośliwy nowotwór współczulnego układu nerwowego. Jest to jeden
z częściej występujących nowotworów wieku dziecięcego. Zastosowanie badań obrazowych tomografii
komputerowej i rezonansu magnetycznego odgrywa ważną rolę w diagnozowaniu, określaniu stopnia
zaawansowania oraz monitorowaniu leczenia nerwiaka zarodkowego u dzieci.
Metody: Przeanalizowano badania jamy brzusznej i miednicy z lat 2017-2019 u 11 pacjentów
w wieku 0-18 lat. Materiał obejmował zarówno guzy w trakcie diagnostyki, jak i monitorowania
leczenia oraz po jego zakończeniu. Łącznie wykonano 123 badania obrazowe, w tym 35 z nich
to badania TK, a pozostałe 88 to badania MR.
Wyniki: W obrazach TK i MR w momencie rozpoznania, guz u wszystkich pacjentów posiadał
znaczne rozmiary, był niejednorodnym guzem litym ulegającym niejednorodnemu intensywnemu
wzmocnieniu kontrastowemu. U 8 pacjentów w momencie rozpoznania w TK widoczne były
zwapnienia w guzie. U 7 pacjentów guz przekraczał linię pośrodkową, przemieszczał sąsiadujące
narządy i otaczał struktury naczyniowe. W badaniu MR u 4 pacjentów guz zlokalizowany był także
w kanale kręgowym.
Wnioski: Zarówno badanie TK, jak i MR to nieinwazyjne metody diagnostyczne umożliwiające
ocenę lokalizacji, wielkości, morfologii i unaczynienia guza. TK pozwala na wykrycie zwapnień
w guzie. MR umożliwia lepszą ocenę zmian w kanale kręgowym. Badania MR i TK stanowią metody
komplementarne, niezbędne zarówno w diagnostyce, jak i monitorowaniu leczenia pacjentów
z nerwiakiem zarodkowym.
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Abstract
Introduction: Neuroblastoma is a malignant tumor of the sympathetic nervous system. It is one of
the most common neoplasms in children. Computed tomography and magnetic resonance imaging play
an important role in diagnosing, staging and monitoring of treatment of neuroblastoma in children.
Methods: In 11 patients aged 0-18 years abdominal and pelvic examinations from 2017-2019 were
analyzed. The material included tumors during diagnosis, monitoring of treatment and after its
completion. In total, 123 imaging examinations were performed, 35 of them were CT scans and the
remaining 88 were MRI examinations.
Results: Both in CT and MR images at the time of diagnosis, the tumor in all patients presented large
dimensions. It was a heterogeneous solid tumor. In 8 patients tumor calcifications were seen at CT scans
at the time of diagnosis. In 7 patients, the tumor crossed the median line, moved adjacent organs and
surrounded the vascular structures. In 4 patients, the tumor was also located in the spinal canal in MRI
examination.
Conclusion: Both CT and MR are non-invasive diagnostic methods. MRI allows better assessment
of changes in the spinal canal. CT allows the detection of calcifications in the tumor. There is no clear
evidence which of these methods is better because each has its advantages and limitations. Magnetic
resonance imaging and computed tomography are complementary methods necessary for diagnosis as
well as monitoring of treatment of patients with neuroblastoma.

1.Wstęp
Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy) to nowotwór złośliwy współczulnego układu nerwowego,
pochodzący z komórek grzebieni nerwowych [1]. Jest to jeden z najczęstszych nowotworów
pozaczaszkowych wieku dziecięcego. Stanowi on 8-10% wszystkich guzów u dzieci. Odpowiada za ok.
15% zgonów związanych z nowotworem w populacji pediatrycznej. Częstość występowania nerwiaka
zarodkowego wynosi 10,2 przypadków na milion dzieci poniżej 15 roku życia oraz stanowi prawie 500
nowych przypadków rocznie. Większość przypadków tej choroby (90%)

rozpoznaje się przed

ukończeniem 5 roku życia, a 30% z nich ma miejsce w pierwszym roku. Mediana wieku rozpoznania
tego nowotworu wynosi 22 miesiące [2].
Nerwiak zarodkowy może osiągać różne rozmiary, od mikroskopowej zmiany po ogromnych
wymiarów guz. Wzrasta naciekająco, wcześnie dając przerzuty, najczęściej do kości, szpiku kostnego,
wątroby i skóry. Obecność przerzutów zlokalizowanych w płucach i/lub mózgu świadczy o znacznym
zaawansowaniu procesu nowotworowego. Około 70% pacjentów ma przerzuty już w momencie
rozpoznania. Przerzuty do odległych węzłów chłonnych świadczą o uogólnieniu choroby.
Niejednorodność guza oraz jego cechy biologiczne oznaczają, że rokowania są bardzo zmienne
w różnym wieku. Niektóre zachowują się agresywnie, natomiast inne, szczególnie w okresie
niemowlęcym, mogą ulegać samoistnej regresji [3]. Ocena zaawansowania nowotworu opiera się
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na korelacji wyniku badania hist-pat z objawami klinicznymi, radiologicznymi i chirurgicznymi,
a rokowanie zależy od wieku pacjenta, stopnia zaawansowania w momencie postawienia diagnozy oraz
miejsca pierwotnego nerwiaka płodowego. Neuroblastoma wywodzący się z nadnerczy rokuje gorzej
niż ten ze zwojów przykręgosłupowych, a zlokalizowany pierwotnie w miednicy charakteryzuje się
lepszym rokowaniem niż ten w jamie brzusznej.
Dokładna etiologia nerwiaka zarodkowego nie jest nadal znana. Jednakże potencjalnymi
przyczynami jego występowania są zarówno rodzinne predyspozycje genetyczne, jak i ekspozycje
środowiskowe. Wiele przypadków opisanych w literaturze posiadało choroby współistniejące, takie jak
neurofibromatoza typu I, choroba Hirschsprung’a oraz zespół DiGeorge’a [4]. Podczas wielu badań
epidemiologicznych brano pod uwagę wiele czynników środowiskowych, takich jak leki, substancje
chemiczne oraz wirusy, ale wyniki tych badań nie wyłoniły żadnego pojedynczego potwierdzonego
czynnika etiologicznego [5].
Nauroblastoma może powstać z komórek grzebieni nerwowych w dowolnym miejscu należącym do
współczulnego układu nerwowego. Pod mikroskopem są to małe, okrągłe niebieskie komórki.
W ogólnej ocenie histologicznej komórki te dzielą podobne cechy z innymi stosunkowo powszechnymi
guzami pediatrycznymi, takimi jak mięsak Ewinga, pierwotne guzy neuroektodermalne, białaczka,
chłoniak oraz mięsak prążkowanokomórkowy [3]. Najczęstszym miejscem powstawania (46%)
nerwiaka zarodkowego są nadnercza. Około 18% przypadków pochodzi z pozanadnerczowej lokalizacji
w jamie brzusznej, 14% z tylnego śródpiersia, a pozostała część z szyi oraz miednicy.
Objawy kliniczne obecności guza są niespecyficzne co jest związane z różną lokalizacją ogniska
pierwotnego jak i wydzielaniem przez komórki nowotworowe katecholamin oraz obecności zmian
przerzutowych. Rozrost guza może powodować także ucisk struktur sąsiadujących. Większość guzów
występuje w jamie brzusznej. Często pierwszym objawem jest zaobserwowanie przez rodziców dziecka
zniekształcenia powłok jamy brzusznej przez uwypuklający się guz. Powiększenie obwodu brzucha
związane jest ze znaczną wielkością guza w chwili rozpoznania. Obecności tak dużego guza mogą
towarzyszyć bolesne zaparcia oraz wzdęcia. W niektórych przypadkach, podczas rutynowego badania
palpacyjnego, masa guza jest wyczuwalna. Wiele objawów neuroblastomy wynika z nadprodukcji
katecholaminy, czyli hormonów produkowanych przez nadnercza. Są to między innymi nadciśnienie
tętnicze, anemia, zmniejszenie masy ciała czy występowanie zespołu Hornera. U innych pacjentów
ucisk naczyń nerkowych może prowadzić do nadciśnienia. Niektóre nowotwory w klatce piersiowej
mogą objawiać się uciskiem dróg oddechowych, bądź prowadzić do powstania skoliozy. Jeśli guz
rozwija się ze zwojów przykręgowych, może on lokalizować się w kanale kręgowym powodując
kompresję, co prowadzi do bólu oraz deficytu czuciowego [6]. Nerwiakowi zarodkowemu może
towarzyszyć zespół paraneoplastyczny, który polega na nadmiernym wydzielaniu wazoaktywnego
peptydu jelitowego (VIP), powodując wodnistą biegunkę. Guz może dawać przerzuty do węzłów
chłonnych zaotrzewnowych i innych, wątroby (przerzut typu Peppera), kości, szczególnie czaszki,
oczodołów (typ Hutchinsona), skóry (typ Smitha), szpiku kostnego, płuc, mózgu. Neuroblastoma może
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dawać przerzuty do podstawy czaszki i dna oczodołu, powodując przy tym wybroczyny okostnej i
wygląd tak zwanego „oka szopa pracza” [3].
Podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce nerwiaka zarodkowego jest badanie
ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej. Pozwala ono na zlokalizowanie masy guza, ocenę jego
wielkości, morfologii, ocenę unaczynienia zmiany w opcji kolor i power doppler oraz stosunku
do sąsiadujących narządów. Jest ono wykorzystywane w diagnostyce w pierwszej kolejności, ponieważ
jest dobrze tolerowane u dzieci, łatwo dostępne oraz nie wykorzystuje ono promieniowania [4]. W USG
nerwiak zarodkowy przedstawia się jako heterogeniczna masa z wewnętrznym unaczynieniem. Często
występują obszary martwicy, które pojawiają się jako regiony o niskiej echogeniczności. Jednak do
dalszej, głębszej diagnostyki tego guza wykorzystywane są bardziej zaawansowane metody obrazowe,
takie jak tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR). Nie ma wyraźnych
dowodów na to, które badanie jest lepsze, ponieważ oba posiadają swoje wady i zalety [7]. Poza
obrazowaniem samego guza metody obrazowe umożliwiają także ocenę przerzutów, co stanowi zawsze
element oceny zaawansowania (stagingu) oraz odpowiedzi na leczenie. W tym przypadku tomografia
komputerowa jest niezbędną metodą w obrazowaniu płuc, w celu wykluczenia przerzutów do tego
narządu, rezonans magnetyczny natomiast umożliwia ocenę przerzutów do innych narządów, w tym
węzłów chłonnych czy mózgu. Poza TK i MR do oceny stopnia zaawansowania guza oraz do
kwalifikacji do dalszej terapii wykorzystuje się także scyntygrafię MIBG. Obrazowanie scyntygraficzne
123I-metajodobenzyloguanidyną (MIBG) jest uważane za standard w przypadku oceny zaawansowania
guza u dzieci z nerwiakiem zarodkowym [8]. Ponadto obrazowanie metodami medycyny nuklearnej,
FDG PET/CT oraz obrazowanie MR całego ciała mogą być stosowane jako środki pomocnicze w ocenie
choroby z przerzutami [6].
Celem pracy jest ukazanie roli oraz stopnia ważności zastosowania badań obrazowych, takich jak
tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w diagnozowaniu oraz monitorowaniu leczenia
nerwiaka zarodkowego u dzieci.

2. Materiały i metody
Przeanalizowano badania jamy brzusznej i miednicy z lat 2017-2019 u 11 pacjentów w wieku 0-18
lat. Materiał obejmował zarówno guzy w trakcie diagnostyki, jak i monitorowania leczenia oraz po jego
zakończeniu. Łącznie wykonano 123 badania obrazowe, w tym 35 z nich to badania tomografii
komputerowej, a pozostałe 88 to badania rezonansu magnetycznego. Badanie wykonano za pomocą 128
warstwowego aparatu tomografii komputerowej Siemens Somatom AS+ oraz 48 kanałowego aparatu
rezonansu magnetycznego Siemens AERA 48 o natężeniu pola 1,5T.
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3. Wyniki
Spośród badanych pacjentów, guz w momencie rozpoznania był widoczny u wszystkich w obrazach
TK i MR oraz posiadał znaczne rozmiary. Był to niejednorodny guz lity, który ulegał niejednorodnemu
wzmocnieniu kontrastowemu zarówno w badaniach tomografii komputerowej, jak i rezonansu
magnetycznego. U 7 pacjentów przekraczał linię pośrodkową, przemieszczając przy tym sąsiadujące
narządy oraz otaczał struktury naczyniowe. U 8 pacjentów w momencie rozpoznania w TK widoczne
były zwapnienia w guzie. W badaniach MR u 4 pacjentów guz zlokalizowany był także w kanale
kręgowym.
U 9 letniego pacjenta z guzem wywodzącym się z nadnerczy stwierdzono zmianę nowotworową
obejmującą większą część jamy brzusznej (ok. 30 cm). W obrazie tomografii komputerowej widoczny
był niejednorodny guz lity, który przekraczał linię pośrodkową, przemieszczając przy tym narządy
znajdujące się w sąsiedztwie, takie jak wątroba, śledziona, a nawet płuca (Rys. 1). Naciekał również
liczne struktury naczyniowe, powodując niedokrwienie narządów oraz uciskał moczowody, hamując
wypływ moczu, który doprowadził do wodonercza (Rys. 2- strzałka).

Rysunek 1. Badanie tomografii komputerowej. Nerwiak zarodkowy z nadnercza. Przekrój czołowy [opracowanie własne]
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Rysunek 2. Badanie tomografii komputerowej. Guz naciekający na naczynia i moczowód. Przekrój poprzeczny [opracowanie
własne]

Wśród przeanalizowanych badań u 4 pacjentów guz zlokalizowany był wzdłuż kręgosłupa oraz
w kanale kręgowym. W tych przypadkach nowotwór ten rozwinął się ze zwojów przykręgowych
współczulnego układu nerwowego (Rys. 3). Przy nerwiaku zarodkowym w takiej lokalizacji u pacjenta
można zaobserwować liczne zaburzenia neurologiczne. Do oceny zmian w kanale kręgowym znacznie
lepszym badaniem jest badanie rezonansu magnetycznego. Jednakże w obrazach tych ujawniają się
możliwie występujące artefakty wzdłuż kręgosłupa, które mogą przysłaniać widoczność guza. Po
badaniu MR z zastosowaniem kontrastu na obrazach możemy znacznie lepiej zobaczyć niejednorodny
guz lity, który uległ niejednorodnemu intensywnemu wzmocnieniu kontrastowemu.
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Rysunek 3. Neuroblastoma pochodząca ze zwojów przykręgowych. Badanie rezonansu magnetycznego. Widoczne także
wodonercze po stronie prawej spowodowane uciskiem moczowodu prawego przez guz. Przekrój czołowy [opracowanie
własne]

Rysunek 4. Neuroblastoma rozwinięta ze zwojów przykręgowych. Badanie MR, przekrój poprzeczny. Artefakty
przesłaniające częściowo guz i znacznie utrudniające ocenę kanału kręgowego pochodzące z elementów metalicznych
wszczepionych w trakcie leczenia w celu dekompresji kanału kręgowego [opracowanie własne]

4. Dyskusja
Wyniki uzyskane przez nas są zgodne z tymi przedstawionymi w literaturze. U znacznej większości
naszych pacjentów guz znajdował się w jamie brzusznej, co podkreślane jest u wielu autorów [2, 6].
Nowotwór ten może rozwijać się w obrębie nadnerczy, jak również w obrębie klatki piersiowej, szyi i
miednicy. Podstawowym badaniem diagnostycznym u dzieci jest badanie ultrasonograficzne,
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szczególnie gdy zmiana znajduje się w jamie brzusznej. USG pozwala na wykrycie pierwotnej zmiany,
a także monitorowanie reakcji guza podczas chemioterapii lub ocenę ewentualnych powikłań po
leczeniu. W literaturze podkreśla się, że jest to badanie z wyboru, ponieważ jest dobrze tolerowane u
dzieci, łatwo dostępne, nie naraża na wysokie koszty oraz nie wykorzystuje promieniowania [4].
Jednakże metody obrazowania takie jak MR i TK są niezbędne w diagnostyce nerwiaka zarodkowego.
Diagnostyka obrazowa opiera się na kompleksowości wykonywanych badań, które wzajemnie się
uzupełniają. Nie ma jednej skutecznej metody, która dokładnie i jednoznacznie obrazowałaby daną
zmianę. Badanie rezonansu magnetycznego poza oceną samego guza jest wykorzystywane przede
wszystkim do oceny zmian w kanale kręgowym. Każde badanie MR wykonywane jest w trzech
projekcjach, tj. strzałkowej, koronalnej i poprzecznej, dodatkowo można uzyskać obrazy
cienkowarstwowe, co pozwala jednoznacznie określić czy masa guza w kanale kręgowym powoduje
ucisk przestrzeni buforowej worka oponowego, czy dodatkowo widoczny jest ucisk struktur nerwowych
z wyszczególnieniem poziomów, jak również można jednoznacznie ocenić otwory międzykręgowe i
potwierdzić lub wykluczyć obecność guza w jego/ich świetle. Badanie MR służy również do
rozpoznawania guzów o lokalizacji pozanadnerczowej np. w śródpiersiu tylnym, szyi czy miednicy [7,
8]. Zaletą tego badania jest również brak wykorzystania promieniowania jonizującego, co jest istotne w
diagnostyce pediatrycznej, a stosowane środki kontrastujące stanowią mniejsze ryzyko reakcji
alergicznych i powikłań nerkowych niż w badaniu TK. Wadą badania MR jest jego długi czas trwania
co wymaga dłuższego znieczulenia w przypadku małych lub niewspółpracujących dzieci. Badanie
rezonansu magnetycznego może być przeprowadzone w różnych sekwencjach. Małe zmiany
parametrów obrazowania mogą doprowadzić do uzyskania nieco odmiennych danych. Można wyróżnić
obraz T1-zależny, gdzie wygląd guza jest heterogeniczny i hypointensywny. Ta sama zmiana w
obrazach T2-zależnych jest heterogeniczna i hyperintensywna. Zastosowanie kontrastu pozwala na
wzmocnienie obrazu guza oraz lepsze uwidocznienie jego granic. Jeśli masa guza obecna jest w kanale
kręgowym i powoduje ucisk na struktury nerwowe, to na podstawie obrazów T2-zależnych oraz
szeroko stosowanych obrazów w sekwencji STIR lub TIRM można jednoznacznie ocenić czy rdzeń
kręgowy lub/i nerwy rdzeniowe są obrzęknięte. Zarówno badanie TK, jak i MR w swoich obrazach
umożliwiają zobrazowanie guza o niejednorodnej strukturze, a także przerzuty do węzłów chłonnych
oraz innych narządów [6]. Badanie tomografii komputerowej w odróżnieniu do badania MR,
uwidacznia zwapnienia w guzie, które są charakterystyczne dla tego rodzaju zmian i umożliwiają
diagnostykę różnicową. Nerwiak zarodkowy może być różnicowany z nerwiakiem zwojowym
(ganglioneuroma),

nerwiakiem

przyzwojowym

(paraganglioma),

nerwiakiem

osłonowym

(schwannoma) oraz z nerwiakowłókniakiem (neurofibroma). Nerwiak zwojowy to rzadki, łagodny guz
wywodzący się ze zwojów współczulnych wzdłuż kręgosłupa lub w nadnerczach. Jednak guz ten w
badaniu tomografii komputerowej, w odróżnieniu od nerwiaka zarodkowego, jest zmianą jednorodną i
nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Nerwiakowłókniak w badaniu TK lub MR jest guzem
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jednorodnym, okrągłym i litym, co pozwala na odróżnienie go od nerwiaka zarodkowego. Ponadto
badania TK wykonywane są do oceny obecności przerzutów do płuc.
Tomografię komputerową jak i rezonans magnetyczny wykonuje się także po blokach chemioterapii
a przed planowanym zabiegiem operacyjnego usunięcia guza [4]. Badanie tomografii komputerowej jest
powszechnie dostępne, ale wykorzystuje promieniowanie jonizujące, stąd jego zastosowanie w
diagnostyce pediatrycznej jest ograniczone. Substancje kontrastowe używane w tomografii
komputerowej zawierają jod i znacznie częściej powodują reakcje alergiczne u pacjentów.
Wykorzystanie obecnie ultraszybkich skanerów TK pozwala niejednokrotnie na wykonanie diagnostyki
obrazowej małych pacjentów bez znieczulenia [6, 8]. Z uwagi na wielokrotność wykonywania badań
kontrolnych pacjentów z neuroblastomą metodą preferowaną jest badanie rezonansu magnetycznego.

5. Wnioski
Zarówno badanie tomografii komputerowej, jak i rezonansu magnetycznego to nieinwazyjne metody
diagnostyczne umożliwiające ocenę lokalizacji, wielkości, morfologii, unaczynienia guza, jak również
jego stosunku do struktur otaczających oraz ocenę przerzutów. Tomografia komputerowa pozwala na
wykrycie zwapnień w guzie charakterystycznych dla tego rodzaju zmiany oraz ocenę przerzutów do
płuc. Badanie rezonansu magnetycznego umożliwia lepszą ocenę zmian w kanale kręgowym oraz ocenę
guzów w lokalizacji pozanadnerczowej. Badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej
stanowią metody komplementarne, niezbędne zarówno w diagnostyce, jak i monitorowaniu leczenia
pacjentów z nerwiakiem zarodkowym.

Słowa kluczowe:
nerwiak zarodkowy, diagnostyka obrazowa, nowotwór złośliwy

Keywords:
neuroblastoma, diagnostic imaging, malignant neoplasm
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Abstrakt
Żylaki powrózka nasiennego to poszerzenie i wydłużenie naczyń żylnych jąder. Zaleganie w nich
krwi powoduje upośledzenie krążenia i zmniejszenia utlenienia krwi, co w efekcie doprowadza do
upośledzenia spermatogenezy i zmniejszenia płodności.
Poza badaniem fizykalnym moszny, w diagnostyce wielkości i struktury jąder używa się różnych
metod obrazowych.
W pracy został dokonany przegląd piśmiennictwa na temat najnowszych doniesień na temat tych
metod. Zostały przeanalizowane zalety i ograniczenia. Zwracamy uwagę na możliwości diagnostyki
żylaków powrózka nasiennego, ze szczególnym uwzględnieniem nowej metody obrazowania –
elastografii.
Elastografia to technika ultradźwiękowa używana do nieinwazyjnej oceny sztywności tkanek.
Wykorzystywana jest do oceny elastyczności jąder w niektórych nieprawidłowościach moszny. Jednym
ze wskazań do przeprowadzenia tego badania jest ocena jąder pod kątem obecności żylaków powrózka
nasiennego.
Abstract
Varicose veins of the spermatic cord (varicocele) are dilatation and elongation of the veins of the
testicles. Their retention of blood causes impairment of blood circulation and reduction of blood
oxidation, which leads to impairment of spermatogenesis.
In addition to physical examination of the scrotum, various imaging methods are used to diagnose
the size and structure of the testicles.
In our work, we review the literature on the latest reports on these methods. We analyse their
advantages and limitations. We pay attention to the diagnostic options for varicocele, with particular
emphasis on the new imaging method - elastography.
Elastography is a technique used to non-invasively assess tissue stiffness. It is used to assess testicular
elasticity in some scrotal abnormalities. One of the indications for performing technique is testicular test
for varicocele.
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Wstęp
1.1 Definicja żylaków powrózka nasiennego, mechanizm ich powstawania.
Żylaki powrózka nasiennego to poszerzenie i wydłużenie naczyń żylnych zbierających krew z jądra
i tworzących tak zwany splot wiciowaty. Zazwyczaj występują lewostronnie. Wynika to zasadniczo z
warunków anatomicznych. Lewa żyła jądrowa ma przeciętnie 42 cm i jest jednym z najdłuższych
naczyń w ciele człowieka. Przepływ krwi w niej utrudnia dodatkowo fakt, że uchodzi ona nie
bezpośrednio do żyły głównej jak żyła jądrowa prawa, ale do żyły nerkowej i w dodatku pod kątem
prostym [1].
Jeśli więc zastawki żyły są niewydolne lub jest ich wrodzony brak, to stosunkowo łatwo dochodzi
do utrudnień w krążeniu krwi. Uszkodzenia zastawek żył może być spowodowane podwyższoną
temperaturą w mosznie. Podwyższona temperatura może wynikać z dłużej utrzymująca się gorączki w
przebiegu różnych infekcji np. anginy czy grypy.
Wśród czynników zewnętrznych należy brać pod uwagę gorące kąpiele, częste wizyty w saunie,
noszenie nieprzewiewnej, obcisłej bielizny lub spodni, siedzący tryb życia, praca z laptopem na
kolanach, przebywanie w podwyższonej temperaturze. Krew zaczyna zalegać w naczyniach,
wywierając na ich ścianki nadmierne ciśnienie, co prowadzi do powstania w żyłach poszerzeń. Zastój
krwi nasila się także w trakcie ćwiczeń siłowych, z powodu wzrostu ciśnienia w podbrzuszu.
Rzadką przyczyną żylaków powrózka jest ucisk lewej żyły nerkowej lub jądrowej. Mechanizm
uciśnięcia żył przez inne naczynia tętnicze nosi nazwę ,,dziadka do orzechów”. Są one wówczas wzięte
niejako w kleszcze, czego efektem jest zaleganie krwi w żyłach. Wyjątkowo ucisk żyły jest
spowodowany przez guzy nerek lub przestrzeni zaotrzewnowej [1].
Chociaż rzadko wspomina się o tym w literaturze, to istnieją badania, które wykazały, że do rozwoju
żylaków powrózka nasiennego może dojść także z powodu przewlekłych zaparć. Powstanie żylaków
jest spowodowane powtarzającym się, podwyższonym ciśnieniem śródbrzusznym z powodu częstego
wysiłku w trakcie utrudnionej defekacji oraz przewlekłym uciskiem poszerzonej esicy i dalszej części
okrężnicy zstępującej na lewą żyłę jądrową [2].

1.2 Częstość występowania żylaków powrózka nasiennego
Schorzenie to dotyka często młodych mężczyzn, najczęściej w wieku 15-25 lat. Bardzo rzadko
występuje przed 12. rokiem życia, a zaczyna się pojawiać głównie w okresie dojrzewania płciowego.
Częstość występowania żylaków wynosi około 15% u dorastających chłopców i 20% u mężczyzn. Po
30. roku życia obserwuje się około 10-procentowy przyrost częstości występowania na każdą dekadę
życia [1].
W populacji mężczyzn, ze stwierdzonym problemem niepłodności, częstość występowania żylaków
jest jeszcze wyraźniej większa, wynosi 35% u mężczyzn z pierwotną niepłodnością i aż do 80% u
mężczyzn z wtórną niepłodnością [3].
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1.3 Konsekwencje powstania żylaków powrózka nasiennego
Zalegająca w żylakach krew prowadzi do zwiększonego ocieplenia jądra i niedotlenienia, co
upośledza tworzenie się plemników. Zwiększone ciśnienie hydrostatyczne krwi i zaburzenie
metabolizmu tlenowego prowadzi do pojawienia się wolnych rodników w obrębie jądra. Wszystkie te
mechanizmy mogą prowadzić do uszkodzenia DNA spermatogonii oraz apoptozy komórek jądra.
Wpływ na zaburzenia spermatogenezy może mieć również refluks metabolitów nerki i hormonów
nadnercza do lewej żyły jądrowej. W efekcie pogorsza się funkcja jądra, obniża się jakość nasienia i
spada płodność. Przeprowadzono badania, które udowodniły, że zaburzenia czynności komórek
Leydiga z wtórnym zmniejszeniem poziomu wewnątrzjądrowego testosteronu oraz upośledzeniem
funkcji wydzielniczej komórek Sertolego i procesu dojrzewania plemników dotyczą obu jąder, bez
względu na to, czy żylaki są jedno- czy obustronne [4,5].
1.4 Objawy kliniczne żylaków powrózka nasiennego
Żylaki powrózka z reguły nie powodują żadnych dolegliwości, rzadko dają widoczne powiększenie
czy uczucie ciężaru moszny, bóle jąder. Dolegliwości bólowe mogą pojawiać się w czasie długotrwałej
pozycji stojącej, w trakcie wysiłku fizycznego i erekcji [1].
Przy przypadku bezobjawowego przebiegu schorzenia najczęściej wykrywa się je dopiero w trakcie
diagnostyki niepłodności.
Żylaki powrózka nasiennego u chłopca rozwijające się przed okresem dojrzewania, nagłe pojawienie
się żylaków powrózka nasiennego u mężczyzny po 30. roku życia lub żylaki prawostronne mogą być
objawem rozwoju guza jamy brzusznej lub przestrzeni zaotrzewnowej, zwłaszcza nerki. W takich
przypadkach zaleca się pilne rozpoczęcie diagnostyki w kierunku obecności procesu nowotworowego,
celem jak najszybszego wdrożenia odpowiedniego leczenia.

1.5 Leczenie żylaków powrózka nasiennego
Jedyną, skuteczną metodą leczenia żylaków jest leczenie chirurgiczne. Niepłodność u dorosłych
często się wiąże z żylakami powrózka nasiennego i wtedy kwalifikacja do leczenia operacyjnego nie
budzi wątpliwości, podobnie jak pojawianie się typowych dla żylaków dolegliwości bólowych w trakcie
pracy fizycznej, uprawiania sportu czy aktywności seksualnej[1].
Wpływ występowania żylaków powrózka nasiennego u nastolatków na płodność w przyszłości jest
kwestią sporną. Istnieją poglądy, że leczenie operacyjne należy rozważyć u nastolatków z
dolegliwościami bólowymi, dużymi żylakami powrózka nasiennego lub w przypadku zahamowania
wzrostu, wyraźnego zmniejszenia objętości jądra po stronie żylaków [6].

2. Metody diagnostyczne żylaków powrózka nasiennego
Diagnostyka żylaków powrózka nasiennego opiera się o dokładne zebranie wywiadu, badanie
fizykalne i badania obrazowe moszny. Najczęściej, jako pierwsze badanie obrazowe wykonuje się
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ultrasonografię. Stosunkowo nową metodą jest elastografia. Innymi możliwymi, chociaż aktualnie mniej
używanymi w praktyce, technikami obrazowania są tomografia komputerowa, termografia,
scyntygrafia, flebografia, rezonans magnetyczny [23].

2.1.Badanie fizykalne
Badanie okolic genitaliów powinno odbywać się ze szczególną delikatnością i starannością oraz
ograniczeniem czasu jego przeprowadzenia do niezbędnego minimum. Lekarz powinien zadbać o
optymalne warunki do jego przeprowadzenia: zapewnić pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, unikać
ochłodzenia ciała, pozwalać na częściowe zakrywanie ciała i informować z wyprzedzeniem o
wszystkich wykonywanych czynnościach.
Przedłużająca się palpacja jąder, może być nieakceptowana przez pacjenta, zwłaszcza bardzo
młodego, oraz budząca niepokój u jego opiekunów Konieczność zdjęcia bielizny, duża wrażliwość tej
okolicy na dotyk, wcześniejsze przeżycia, powodują na ogół lęk przed bólem i dyskomfortem, a nawet
niechęć pacjenta to tego badania.
Łagodność dotyku, chociaż ważna i ułatwia badanie, może stanowić problem dla lekarza z powodu
braku umiejętności prowadzenia badania fizykalnego czy niepewności własnego profesjonalizmu. Chęć
pozbycia się podtekstów seksualnych podczas dotykania intymnych części ciała pacjenta stwarza ryzyko
wykazywania przez lekarza pewnej szorstkości.
Jeśli uda się lekarzowi przeprowadzić badanie fizykalne moszny, nie wywołując u pacjenta
zakłopotania czy dyskomfortu fizycznego, to w konsekwencji nie będzie problemów w przypadku
konieczności powtórzenia badania czy rozszerzenia jego zakresu. Nieumiejętne podejście do pacjenta
może utrudnić dalszą współpracę, stwarza ryzyko zaprzestania kontaktów pacjenta ze służbą zdrowia i
przyczynić się do opóźnienia odpowiedniego leczenia w przypadku wystąpienia choroby.
Podstawą rozpoznania żylaków jest badanie palpacyjne jąder w pozycji stojącej. Żylaki powrózka
ujawniają się jako miękkie guzki o różnych rozmiarach. Dla lepszego uwidocznienia naczyń żylnych
wykonuje się próbę Valsalvy celem uzyskania zwiększonego przepływu krwi. Polega ona na wykonaniu
nasilonego wydechu (po uprzednio wykonanym maksymalnym wdechu) przy zamkniętej głośni, ze
wzrostem napięcia mięśni brzucha. Podobnie jak przy kaszlu, ciśnienie w jamie brzusznej wtedy
gwałtownie rośnie, dochodzi do utrudnienia odpływu krwi żylnej, w tym wzrostu zastoju krwi w
żylakach powrózka i powiększenia ich średnicy, co ułatwia ich wykrycie [25].
Istnieją różne klasyfikacje żylaków. Jedną z najwcześniej wprowadzonych i nadal najczęściej
stosowanych, jest klasyfikacja zaproponowana przez Dubina i Amelara, oparta na wynikach badania
fizykalnego. Według tej klasyfikacji, wyróżnia się trzy stopnie zaawansowania żylaków powrózka
nasiennego: I stopień - żylaki małe, początkowo trudno wyczuwalne, ujawniające się w pozycji stojącej,
zwłaszcza w czasie napinania mięśni brzucha; II stopień - większe, mimo że słabo widoczne, dają się
stwierdzić dotykiem, a próba napięcia mięśni powoduje ich dalsze powiększenie; III stopień - duże
żylaki, widoczne gołym okiem, powodujące zniekształcenie zarysu moszny. Klasyfikacja WHO,
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rozszerzyła podział Dubina i Amelara o pojęcie żylaków subklinicznych (stopień 0), rozpoznawanych
tylko w badaniach obrazowych [1].
Badanie palpacyjne jąder, pomimo że jest uważane jako niezbędne i pierwsze przy podejrzeniu
obecności żylaków powrózka może być niejednoznaczne. Obciążone subiektywizmem badającego,
zależne od jego doświadczenia, utrudnione poprzez otyłość pacjenta, przebyte bądź współistniejące
choroby moszny, badanie palpacyjne jest zazwyczaj niewystarczające i wymaga uzupełnienia przez
badania obrazowe.

2.2 Badanie ultrasonograficzne
Podstawowym badaniem obrazowym w ocenie jąder jest ultrasonografia. Jest to badanie
nieinwazyjne, całkiem bezpieczne, trwa stosunkowo krótko, nie wymaga wcześniejszego
przygotowania, pacjent nie musi być na czczo. Można go wykonać ambulatoryjnie.
Badanie można przeprowadzić w pozycji stojącej, którą rekomendują niektórzy autorzy jako
pierwsza pozycję do wykonania badania. jednak najczęściej pacjent leży na plecach ze skrzyżowanymi
nogami albo podkłada się pod mosznę zwój ligniny, aby unieść jądra do badania.
Jądro z uwagi na swoje powierzchowne położenie, tuż pod skórą moszny, jest bardzo łatwo dostępne
badaniu USG. Do badania jąder używa się sondy liniowej, która charakteryzuje się znacznie wyższą
częstotliwością generowanych fal ultradźwiękowych (zwykle 10-12Hz) niż sonda convex (zwykle 58Hz) używana przy ocenie narządów jamy brzusznej. Pozwala to na uzyskanie bardzo ostrego i
wyraźnego obrazu z dużą ilością szczegółów.
W badaniu ultrasonograficznym ocenia się umiejscowienie w mosznie, wielkość i strukturę jąder.
Na podstawie wyników pomiaru długości, szerokości i grubości jądra, korzystając ze wzoru dla
elipsoidy wydłużonej, można obliczyć jego objętość V = 0,523 x długość x grubość x szerokość. Uważa
się, że ultrasonograficzna ocena wielkości jąder znacznie przewyższa dokładność oceny za pomocą
orchidometru Pradera, dlatego w praktyce nie używa się już tego przyrządu [23]
Istotnym elementem w badaniu ultrasonograficznym jest użycie opcji dopplerowskiej,
umożliwiającej ocenę przepływów naczyniowych gonad. W ocenie naczyń bierze się pod uwagę
szerokość i liczbę naczyń splotów wiciowatych oraz mierzy się falę wsteczną podczas próby Valsalvy
[1,22,23,21].

2.3 Badanie tomograficzne
Badanie tomograficzne może ułatwić wykrycie żylaków powrózka nasiennego. Skany wykonuje się
w trakcie spokojnego oddychania i w czasie próby Valsalvy. Badania wykazały, że przekrój
niezmienionego przewodu nasiennego wynosi między 80 a 100 mm2, a podwyższenie ciśnienia w jamie
brzusznej w trakcie próby Valsalvy powiększa go o 40-80%. Przekrój przewodu nasiennego jądra z
żylakami wynosi między 100 a 200 mm2, a próba Valsalvy zwiększa go o 100 do 200%. Tak więc
wielkość przekroju powrózka nasiennego, mierzona u podstawy moszny w trakcie spokojnego
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oddychania, przekraczająca 100 mm2 oraz większa niż 200 mm2 w trakcie próby Valsaly, wskazuje na
obecność żylaków powrózka nasiennego[10].
Niestety, badanie tomograficzne jest dość drogie i obciąża pacjenta dużą dawką promieniowania.
Nie powinno się go więc wykonywać rutynowo w diagnostyce żylaków powrózka nasiennego. Może
być dopuszczone przy poszukiwaniu przyczyn nietypowych bólów w pachwinie lub przy podejrzeniu
procesu nowotworowego.

2.4 Inne badania obrazowe
Flebografia, inaczej wenografia, to badanie polegające na podaniu do żyły środka cieniującego, tzw.
kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie jej światła i zobrazowanie na zdjęciu rentgenowskim.
W zależności od drogi podania środka cieniującego, rozróżnia się dwa typy flebografii. Wykonując
flebografię pośrednią najpierw podaje się środek cieniujący dotętniczo i dochodzi do zakontrastowania
obszaru zaopatrywanego przez daną tętnicę, a w fazie późnej, zwanej też fazą żylną, krew odpływając
w kierunku serca kontrastuje układ żylny, umożliwiając jego obrazowanie.
Przy flebografii bezpośredniej środek cieniujący podawany jest bezpośrednio do układu żylnego.
Gdy wędruje on zgodnie z kierunkiem przepływu krwi mówi się o flebografii bezpośredniej wstępującej,
natomiast jeśli kontrast podaje się w kierunku przeciwnym do kierunku krążenia krwi mówi się o
flebografii bezpośredniej zstępującej [11].
W przeszłości flebografia była „złotym standardem” w rozpoznawaniu żylaków powrózka
nasiennego. Obecnie w dobie rozwoju nowocześniejszych technik diagnostycznych, wskazania do
inwazyjnego badania, jakim jest flebografia, są bardzo ograniczone.
Stosowana jest tylko czasem jako badanie śródoperacyjne (flebografia wstępująca) albo wstęp do
leczenia wewnątrznaczyniowego (flebografia zstępująca lub wstępująca) dla oceny anatomii krążenia
obocznego i wykrycia anomalii rozwojowych [1,23].

2.5 Badanie elastograficzne
Obecnie, coraz częściej w diagnostyce obrazowej schorzeń jąder wykorzystuje się badanie
elastograficzne.
Elastografia jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, polegającą na uzyskiwaniu informacji o
spoistości tkanek i naniesieniu tej informacji na obrazy morfologiczne, najczęściej w postaci
transparentnej mapy kolorowej [R].
Określenie sztywności tkanki jest możliwe przy użyciu dwu metod: obserwacji odkształceń tkanki
pod wpływem zewnętrznych bodźców mechanicznych, (elastografia odkształceniowa - Strain
Elastography) lub pomiaru prędkości przemieszczania się w tkance fal, wywołanych w niej impulsem o
wysokiej częstotliwości (elastografia fali poprzecznej -Shear Wave Elastography) [13,18,21,14,17].
Zaletą badania elastograficznego jest duża powtarzalność pomiaru dzięki zmniejszeniu zmienności
zależnej od osoby oceniającej badanie lub warunków zewnętrznych. Istotne korzyści badania
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elastograficznego to również krótki czas oczekiwania na wynik, który może być wydawany zaraz po
badaniu, stosunkowo krótki czas przeprowadzenia badania oraz możliwość wykonania badania w trybie
ambulatoryjnym. Zastosowanie elastografii wydłużą wprawdzie czas badania pacjenta, ale przeważają
korzyści uzyskane z tej metody obrazowania [15].
Liczne badania wykazały przydatność badania elastograficznego do oceny narządów moszny W
wielu badaniach wykazano, że może ono precyzyjnie zdiagnozować stan „ostrej moszny”, odróżnić
zapalenie jądra od skrętu jego powrózka [12,15]. Oceniono, że elastografia fali poprzecznej jest
korzystnym narzędziem ultrasonograficznym do przewidywania cech histologicznych niezstąpionych
jąder. Może nawet wykluczyć konieczność biopsji niezstąpionych jąder. Dodatkowo, na podstawie
badań jąder z wodniakiem stwierdzono, że wyraźna, ilościowa zmiana elastyczności jądra może być
wykryta wcześniej, zanim dojdzie do ujawnienia różnic w objętości jąder. To bezpośrednio wpływa na
postępowanie lecznicze [19]. Badanie elastograficzne jest przydatne w ocenie zmian jąder
spowodowanych rozwojem żylaków powrózka nasiennego. W wielu badaniach udowodniono istotny
związek pomiędzy wynikiem badania elastograficznego a wielkością jąder ocenianą typowym badaniem
ultrasonograficznym [7, 13,14].
Stwierdzono, że sztywność jąder była większa u pacjentów z żylakiem powrózka niż w jądrach
kontrolnych. Wykazano, że istnieje zależność pomiędzy stopniem zaawansowania żylaków a
sztywnością jąder określoną w badaniu elastograficznym. Odnotowano, że największa różnica
sztywności pomiędzy jądrami zdrowymi a zmienionymi chorobowo, istnieje u pacjentów z najbardziej
zaawansowanymi żylakami [7]. Porównywanie sztywności jąder u mężczyzn z bezpłodnością z jądrami
płodnych mężczyzn wskazuje, że zmiany sztywności jąder u niepłodnych pacjentów wyraźnie wskazują
na możliwość uszkodzenia miąższu w tkance jądra, co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowości
w ilości nasienia, a tym dalej do obniżenia płodności. Dodatkowym elementem jest udowodnienie, że
zmniejszona objętość jąder, wraz ze zwiększonymi wartościami sztywności ocenianej w badaniu
elastograficznym, może jednoznacznie odzwierciedlać stopień uszkodzenia miąższu i rozwój
włóknienia. Elastografia ułatwia także ocenę ryzyka uszkodzenia miąższu jądra w przypadku
podejrzenia skrętu jego powrózka [13,14,20]. Stwierdzenie zmiany elastyczności tkanek jądra,
spowodowanej żylakami, może więc ułatwić kwalifikację do operacji nie tylko z powodu ostrego stanu
jakim jest np. skręt szypuły jądra ale przede wszystkim z powodu żylaków. Do leczenia operacyjnego
kieruje się pacjentów, u których stwierdza się obecność żylaków III stopnia lub u których różnica
objętości jąder przekracza 20% [7].

3. Wybór metody diagnostycznej
Przy podejrzeniu obecności żylaków powrózka nasiennego lub rozpoznaniu ich w badaniu
fizykalnym, przed podjęciem ostatecznej decyzji co do ich leczenia, można wykonać szereg różnych
badań obrazowych aby potwierdzić rozpoznanie żylaków i dokładniej scharakteryzować ich cechy.
Rodzaj wybranych metod diagnostycznych zależy m.in od ich inwazyjności, dostępności,
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powtarzalności, obiektywizmu, przewidywanej trafności. Pod uwagę bierze się wiek pacjenta, jego
akceptację badania, współistniejące choroby. Na decyzję o wyborze metody wpływa także wiedza,
doświadczenie i osobiste preferencje lekarza.

4. Podsumowanie
Problem żylaków powrózka nasiennego jest bardzo ważny, szczególnie u dorastających chłopców.
Trafne postawienie diagnozy i odpowiedzialne zaplanowanie dalszego postępowania,

ma duże

znaczenie nie tylko w bieżącej chwili, ale przede wszystkim dla przyszłości pacjentów. Liczne badania
potwierdziły, że badanie elastograficzne jest przydatną metodą do oceny jąder u dorastających
chłopców. Zastosowanie badania elastograficznego, nie obciążając młodego organizmu, może ułatwić
podjęcie tak istotnej dla jakości życia pacjenta decyzji, co do dalszego postępowania w przypadku
rozpoznania powrózka nasiennego. Daję podstawę do decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia
operacyjnego bądź postępowania zachowawczego.
Słowa kluczowe:
Żylaki powrózka nasiennego, jądro, ultrasonografia, elastografia
Keywords
Varicocele, testis, ultrasonography, elastography,
Literatura
1.

Lorenc T, Krupniewski L, Palczewski P, et al. The value of ultrasonography in the diagnosis of varicocele.

J Ultrason. 2016 Dec;16(67):359-370.
2.

Turgut AT, Ozden E, Koşar P, et al. Chronic constipation as a causative factor for development of
varicocele in men: a prospective ultrasonographic study. Journal of Ultrasound in Medicine : Official
Journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine. 2007 Jan;26(1):5-10.

3.

Alsaikhan B, Alrabeeah K, Delouya G, et al. Epidemiology of varicocele. Asian J Androl 2016; 18: 179–
181.

4.

Sofikitis N, Miyagawa I: Effects of surgical repair of experimental left varicocele on testicular temperature,
spermatogenesis, sperm maturation, endocrine function, and fertility in rabbits. Arch Androl 1992; 29: 163–
175.

5.

Rajfer J, Turner TT, Rivera F, et al. Inhibition of testicular testosterone biosynthesis following experimental
varicocele in rats. Biol Reprod 1987; 36: 933–937.

6.

Jukic M, Todoric M, Todoric J, et al. Laparoscopic Versus Open High Ligation for Adolescent Varicocele:
A 6-year Single Center Study. Indian Pediatr. 2019 Aug 15;56(8):653-658.

7.

Jedrzejewski G, Osemlak P, Wieczorek AP, et al. Prognostic values of Shear Wave elastography in
adolescent boys with varicocele. J Pediatr Urol. 2019 May;15(3):223. Epub 2019 Jan 25.

8.

Turna O, Alis D: A comparative study of shear wave elastography in the evaluation of undescended and
retractile testes in a pediatric population. J Med Ultrason (2001). 2019 Apr; 46(2):231-237. Epub 2019 Jan 8

118

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
9.

Cannarella R, Calogero AE, Condorelli RA, et al.: Management and Treatment of Varicocele in Children
and Adolescents: An Endocrinologic Perspective. J Clin Med. 2019 Sep 8; 8(9). Epub 2019 Sep 8.

10. Lund L, Hahn-Pedersen J, Hłjhus J, et al. Varicocele testis evaluated by CT-scanning. Scand J Urol
Nephrol. 1997 Apr;31(2):179-82.
11. Kistner RL, Ferris EB, Randhawa G et al. A method of performing descending venography.

J Vasc Surg. 1986 Nov;4(5):464-8.
12. Xue E, Yu Y, Lin L, et al. Application value of real-time shear wave elastography in differential diagnosis
of testicular torsion. Med Ultrason. 2020 Mar 1;22(1):43-48.
13. Erdoğan H, Durmaz MS, Özbakır B, et al. Experience of using shear wave elastography in evaluation of
testicular stiffness in cases of male infertility. J Ultrasound. 2020 Jan 30.
14. Erdogan H, Durmaz MS, Arslan S, et al. Shear Wave Elastography Evaluation of Testes in Patients With
Varicocele. Ultrasound Q. 2020 Mar;36(1):64-68.
15. Schwarze V, Marschner C, Rübenthaler J, et al. Overview of ultrasound applications for assessing scrotal
disorders. J Ultrasound Med. 2019 Dec 16.
16. Rocher L, Criton A, Gennisson JL, et al. Characterization of Testicular Masses in Adults: Performance of
Combined Quantitative Shear Wave Elastography and Conventional Ultrasound. Ultrasound Med Biol. 2019
Mar;45(3):720-731.
17. Salama N, Samir M, Blgozah S. Evaluation of Normal and Varicocele-Bearing Testes Using Real-time
Strain Elastography. J Ultrasound Med. 2019 Mar;38(3):621-627.
18. Bitkin A, Başak Ozbalci A, Aydin M, et al. Effects of varicocele on testicles: Value of strain elastography:
A prospective controlled study. Andrologia. 2019 Feb;51(1).
19. Kocaoglu C, Durmaz MS, Sivri M: Shear wave elastography evaluation of testes with non-communicating
hydrocele in infants and toddlers: A preliminary study. J Pediatr Urol Oct.2018Volume 14, Issue 5, Pages
445.
20. Herek D, Herek O, Akbulut M, et al. Role of Strain Elastography in the Evaluation of Testicular Torsion:
An Experimental Study. J Ultrasound Med. 2016 Oct;35(10):2149-58.
21. Bombiński P, Warchoł S, Brzewski M, et al. Ultrasonography of Extravaginal Testicular Torsion in
Neonates. Pol J Radiol. 2016;81:469-472
22. Schurich M, Aigner F, Frauscher F, et al. The role of ultrasound in assessment of male fertility. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol. 2009 May;144 Suppl 1:S192-8.
23. Ruth E Belay, Gene Omar Huang, Jim Ken-Chie Shen et al. Diagnosis of clinical and subclinical varicocele:
how has it evolved? Asian J Androl. 2016 Mar-Apr; 18(2): 182–185.

119

Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie
Zespół przekrwienia biernego jako jedna z przyczyn przewlekłego
bólu miednicy mniejszej u kobiet

Aleksandra Porzucek1, Jakub Niziołek1, Justyna Żyga1, Maciej Szmygin2, Krzysztof Pyra2
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet

1

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

2

Abstrakt
Przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej może dotyczyć znacznej części społeczeństwa, ale
częstość jest trudna do oszacowania, ponieważ wiele osób nie szuka pomocy u lekarza. Ból może
lokalizować się w podbrzuszu i być powodowany patologią każdego narządu w miednicy, a także mieć
podłoże psychogenne. U kobiet mogą również wystąpić bolesne miesiączkowanie i ból podczas
współżycia. Jedną z przyczyn może być zespół przekrwienia biernego, który powstaje na skutek
niewydolności żylnej. Główna hipoteza zakłada udział estrogenów, które powodują rozszerzanie ściany
naczyń. Obecnie nie ma jednolitego schematu diagnostycznego, ale uważa się, że wenografia jest
najlepszą metodą do oceny wydolności żył miednicy. „Złotym standardem” leczenia jest zabieg
embolizacji, który pozwala zamknąć wybrane naczynie w sposób minimalnie inwazyjny. Skuteczność
zabiegu jest zwykle zbliżona do 100%, a ilość powikłań niewielka. Inne metody leczenia, jak terapia
hormonalna czy zabieg chirurgiczny są stosowane rzadko.

Abstract
Chronic pelvic pain syndrome is common, but hard to estimate, because many of patients do not
consult with a doctor. Pain is usually located in hypogastrium and may appear due to lesions in any
organ. Patients may present pain during intercourse and dysmenorrhea. One of the reasons is pelvic
congestion syndrome which is induced by lower blood flow due to insufficient veins. The main
hypothesis is that estrogens dilate muscular layer of the vessel. There is no consensus of diagnostic
methods, but venography seems best option. The „gold standard” treatment is endovascular
embolisation, which in minimally invasive way allows selective approach. The efficacy of procedure is
about 100% and complications rate is low. Other options, like hormonal therapy and surgery are
extraordinary.
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Wprowadzenie
Przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej (CPPS – ang. chronic pelvic pain syndrome)
definiowany jest jako ciągły lub nawracający ból, nadwrażliwość lub dyskomfort trwające minimum 6
miesięcy zlokalizowany w podbrzuszu lub narządach miednicy [1]. Szacuje się, że częstość jego
występowania wynosi około 4-25% u kobiet i 2-18% u mężczyzn [2] i jak pokazały badania występuje
z podobną częstotliwością co choroby uznawane za powszechne jak astma i migrena [3]. Przewlekły
ból miednicy jest przyczyną nawet 40% wizyt u ginekologa [4], a przeprowadzone badania ankietowe
pokazały, że częstość jego występowania jest prawdopodobnie niedoszacowana, ponieważ nawet 40%
kobiet z przewlekłym bólem miednicy nie zgłasza się po pomoc do lekarza [3].

Obraz kliniczny CPPS
Ból występujący w okolicach podbrzusza może mieć różny charakter, np. przeszywający lub palący,
może nawracać cyklicznie lub trwać ciągle. Inne dolegliwości, na które często skarżą się kobiety to
bolesne miesiączkowanie, ból podczas stosunków, patologiczne krwawienia menstruacyjne i ból w
odpowiedzi na bodźce dotykowe w obrębie zewnętrznych narządów rozrodczych [1,3]. Podczas badania
w pierwszej kolejności należy wykluczyć przetoki i owrzodzenia sromu, nadżerki i torbiele szyjki
macicy, guzy w obrębie macicy i przydatków [1]. Przewlekły charakter dolegliwości może powodować
ogólne zmęczenie, a nawet depresję [5]. Uważa się, że ból pochodzi z somatycznych nocyceptorów,
natomiast nie można wykluczyć trzewnego charakteru bólu [3].

Diagnostyka i leczenie CPPS
Podczas wizyty pacjent może nie odczuwać objawów, dlatego badanie fizykalne może nie ujawnić
żadnych odchyleń. Z tego powodu bardzo ważne jest zebranie dokładnego wywiadu, który będzie
obejmował m. in. czas wystąpienia dolegliwości, czynniki nasilające i łagodzące, a także efekty
wcześniejszego leczenia, np. lekami przeciwbólowymi. Należy również ocenić nasilenie bólu i wpływ
choroby na codziennie funkcjonowanie, ponieważ będzie to przydatne do oceny efektów leczenia [6].
Przewlekły ból miednicy może być powodowany przez wiele czynników i obejmować wiele
układów. Aby ułatwić indywidualne podejście do pacjenta wyodrębniono 9 domen (obszarów), które
zostają ocenione: dolne drogi moczowe, żeńskie narządy rozrodcze, męskie narządy rozrodcze, przewód
pokarmowy, układ mięśniowo-szkieletowy, układ nerwowy, sfera psychologiczna, sfera seksualna,
choroby współwystępujące. W każdej z domen wyszczególniono charakterystyczne objawy w badaniu
podmiotowym, przedmiotowym, metody diagnostyczne jak i prawdopodobną przyczynę [1, 7]. CPPS
nie powinien być traktowany jako odrębna jednostka chorobowa. Ważne jest szukanie przyczyny bólu,
a dopiero gdy wyczerpie się metody diagnostyczne, można mówić o „bólu idiopatycznym” [8].
Wybór metody diagnostycznej zależy od występujących objawów i mogą to być m.in.
ultrasonografia, laparoskopia, laparotomia, rezonans magnetyczny, wenografia i kolonoskopia [3].
Obecnie około 35% laparoskopii diagnostycznych wykonywanych jest z powodu przewlekłego bólu
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miednicy [9], jednak jak pokazują badania, często nie udaje się znaleźć organicznej przyczyny
dolegliwości, mimo prowadzonej szerokiej diagnostyki [1, 8].
U kobiet z CPPS najczęściej obserwuje się endometriozę, zespół jelita drażliwego (ang. IBS –
irritable bowel syndrome), torbiele jajników i ból pochodzenia stresowego. Wśród rzadszych przyczyn
wymienia się śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie przydatków (ang. PID – pelvic
inflammatory disease), zrosty w obrębie miednicy i przekrwienie bierne narządów [1, 3, 10].
Z uwagi na zróżnicowany obraz CPPS, nie ma uniwersalnej metody leczenia. Optymalny sposób
wybiera się na podstawie możliwej etiologii. Stosować można zabiegi chirurgiczne, np. przy zrostach
jak i metody farmakologiczne, np. hormony [11]. Każda pacjentka powinna otrzymać odpowiednie
leczenie przeciwbólowe. Gdy podejrzewane jest psychiczne tło bólu, przydatna może być pomoc
psychoterapeuty [1, 3, 10]. Ważna jest dobra komunikacja między lekarzem a pacjentką, ponieważ brak
świadomości o swojej chorobie może powodować chęć konsultacji z innymi specjalistami, a brak
postawionej diagnozy powodować frustrację [3].

Zespół przekrwienia biernego jako przyczyna przewlekłego bólu miednicy
Obecność poszerzonych żył jajnikowych została opisana pierwszy raz w 1850 roku, ale przez prawie
kolejnych 80 lat nie zauważono związku między nimi, a bólami podbrzusza [4]. Zostało to potwierdzone
w 1949 roku przez Taylor, który jako pierwszy użył terminu „zespół przekrwienia biernego miednicy
mniejszej” (PCS – ang. pelvic congestion syndrome) [12]. Za główną przyczynę uważa się
niewydolność naczyń żylnych miednicy mniejszej, która może być powodowana przez estrogeny
rozluźniające warstwę mięśniową ściany naczyń, a ich stężenie w żyle jajnikowej może być nawet 100
razy większe niż w innych naczyniach [13]. Przemawia za tym fakt, że podanie leków obkurczających
naczynia powoduje zmniejszenie średnicy żył miednicy i przyspieszenie przepływu kontrastu [14]. Inna
hipoteza zakłada dysfunkcję zastawek i utrudniony odpływ krwi z powodu ułożenia macicy [15], a
istotnym czynnikiem ryzyka jest brak zastawek w żyłach jajnikowych [4]. Objawy zgłaszane przez
kobiety to najczęściej bolesne miesiączkowanie, bolesne stosunki płciowe i naglące parcie na mocz [10,
16]. Mogą również wystąpić objawy przypominające zapalenie dróg moczowych [4]. Ból może nasilać
się w pozycji leżącej i podczas zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej, np. podczas ciąży [11]. Stopień
rozszerzenia naczyń nie wpływa na dolegliwości, podobnie jak w żylakach kończyn dolnych, gdzie
leczenie jest zalecane jedynie u pacjentów prezentujących objawy, a ich nasilenie nie zależy od średnicy
naczyń [13].
Diagnostyka różnicowa na podstawie samego badania podmiotowego jest trudna, ponieważ objawy
przedstawiane przez pacjenta mogą wystąpić z różnych powodów [10, 16]. Pomocne jest badanie
fizykalne, w którym często można dostrzec żylaki sromu i kończyn dolnych, a także guzki krwawnicze
odbytu. Są to elementy, które mogą wskazywać na niewydolność żylną miednicy [11, 15, 16].
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Patogeneza bólu w PCS nie jest do końca poznana. Pojawia się on prawdopodobnie w wyniku zastoju
krwi, zakrzepicy i zapalenia, ale jak pokazują badania nawet 10% kobiet może mieć niewydolne żyły
miednicy, a jedynie u ponad połowy wystąpią objawy [10, 15, 17].

Anatomia
Znajomość dokładnej anatomii jest niezbędna przy wykonywaniu zabiegów. W przypadku PCS
szczególną uwagę zwraca się na anatomię układu żylnego miednicy. Sploty jajnikowe przechodzą w
żyły jajnikowe, a następnie lewa żyła jajnikowa łączy się z lewą żyłą nerkową, a prawa żyła jajnikowa
bezpośrednio łączy się z żyłą główną dolną (ŻGD) [18]. Zastawki w żyłach jajnikowych, w ich
dystalnym odcinku są obecne u większości kobiet. Dopływ żyły biodrowej wewnętrznej obejmuje m.
in. żylny splot maciczny i żyłę maciczną, żyłę sromową wewnętrzną i splot krzyżowy. Zastawki w
żyłach biodrowych znajdują się u około 10 % populacji. Za przyczynę wystąpienia PCS uważa się
głównie niewydolność żył jajnikowych i sromowych wewnętrznych na skutek niewydolności zastawek
[11, 18].
Pod uwagę należy również brać warianty anatomiczne, np. dwie żyły jajnikowe z jednej strony, czy
bezpośrednie połączenie lewej żyły jajnikowej z ŻGD [18].

Diagnostyka PCS
W diagnostyce PCS stosuje się zarówno metody nieinwazyjne, jak ultrasonografię (USG) i rezonans
magnetyczny (MRI) oraz inwazyjne [11]. Za „złoty standard” w literaturze uważa się obecnie
wenografię, czyli metodę inwazyjną, ale czułość innych metod jest zbliżona i wybór zależy od ośrodka
i doświadczenia personelu [11]. Ciągły rozwój metod obrazowania MRI, pozwala wykorzystać różne
sekwencje, a jedną z nich jest wenografia MRI, dzięki której można zobrazować przepływ krwi w
naczyniach żylnych, a także ocenić ich morfologię [19]. Badanie USG można przeprowadzić przez
powłoki brzuszne, ale lepszy obraz uzyskuje się w badaniu przezpochwowym. Charakterystyczne dla
PCS są poszerzone żyły splotu macicznego o średnicy > 6mm, a także poszerzone żyły łukowate
przechodzące przez mięśniówkę macicy. Przydatna jest opcja Doppler, w której można zaobserwować
wsteczny przepływ krwi, zwłaszcza podczas próby Valsalvy (natężony wydech przy zamkniętej głośni)
[16]. Inną cechą, w porównaniu do zdrowych kobiet jest grubsze endometrium [20]. Czasami
odpowiedni obraz może być trudny do uzyskania, ponieważ wypełniony pęcherz moczowy może
powodować zapadanie się żył [21]. Zaletą USG i MRI jest brak promieniowania jonizującego co ma
szczególne znaczenie w przypadku młodych kobiet [16, 21]. Tomografia komputerowa, mimo że tańsza
od rezonansu i bardziej dostępna, obecnie nie jest uważana za dobre narzędzie diagnostyczne przy
podejrzeniu PCS [19].
Wenografia to zabieg polegający na podaniu kontrastu do żyły przez specjalne cewniki i
obserwowaniu jego przepływu dzięki promieniom rentgenowskim. Standardowo w badaniu powinny
zostać uwidocznione i ocenione 4 naczynia: obie żyły biodrowe wewnętrzne i obie jajnikowe [11, 18].
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Wynik mogący sugerować PCS to poszerzone żyły, wydłużony czas przepływu kontrastu, kręte
naczynia i wsteczny przepływ krwi [10,22]. Podczas zabiegu pomocna jest próba Valsalvy wykonana
przez pacjentkę [11]. Inną metodą inwazyjną jest laparoskopia, ale w diagnostyce PCS ma ograniczone
zastosowanie, ponieważ poszerzone naczynia mogą nie zostać uwidocznione (wynik fałszywie
negatywny) [13].
Żyły biodrowe zewnętrzne mogą być uciśnięte przez tętnicę biodrową wspólną prawą co powoduje
nieprawidłowy przepływ krwi (zespół May-Thurnera). Inną przyczyną może być objaw „dziadka do
orzechów”, kiedy tętnica krezkowa górna uciska żyłę nerkową lewą i należy go podejrzewać, kiedy nie
można wprowadzić cewnika do lewej żyły nerkowej [18]. Przyczynia się to do wzrostu ciśnienia w żyle
nerkowej i w efekcie może powodować krwiomocz [13].
Wtórnymi przyczynami niewydolności żylnej mogą być nadciśnienie wrotne, np. w zespole BuddChiariego i zespół żyły głównej dolnej, np. ucisk masy nowotworowej [4].

Leczenie i powikłania
Za jedną z przyczyn PCS uważa się nadmiar estrogenów. Przemawia za tym fakt, że większość kobiet
cierpiących na PCS to wieloródki [15], a także u około 50% obserwuje się torbiele jajników [16, 23].
W związku z tym podejmuje się próby leczenia hormonalnego – medroksyprogesteronem i analogami
GnRH (np. goserelina) [5]. Celem terapii jest supresja funkcji wydzielniczej jajnika i zmniejszenie
stężenia estrogenów, a w konsekwencji obkurczenie rozszerzonych żył. Podczas leczenia hormonalnego
mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: tycie, uderzenia gorąca, nocne poty, zmiany nastroju.
Wyniki leczenia często nie są zadowalające, dlatego ta forma leczenia PCS jest wykorzystywana
głównie u pacjentek z lekkimi dolegliwościami, które chcą odroczyć leczenie zabiegowe [11].
Dawniej, przed wynalezieniem technik radiologii interwencyjnej PCS powszechnie leczono
chirurgicznie. Jedną z metod była histerektomia (usunięcie macicy) z owariektomią (usunięciem
jajników) i była skuteczna w około 65% przypadków. Skuteczniejszą metodą była resekcja żyły
jajnikowej [9], jednak zabiegi te obarczone były wysoką śmiertelnością i ryzykiem poważnych
powikłań, takich jak zakrzepica żył głębokich, krwiak zaotrzewnowy i niedrożność jelit spowodowaną
zrostami otrzewnej [11].
Obecnie metodą z wyboru jest zabieg embolizacji [4, 16]. Polega on na wprowadzeniu cewnika do
systemu żylnego najczęściej przez żyłę udową lub szyjną zewnętrzną w znieczuleniu miejscowym i
obrazowaniu naczyń za pomocą promieniowania rentgenowskiego i wprowadzanego przez cewnik
kontrastu. Następnie w miejscu docelowym podaje się materiał embolizacyjny (np. spirale, klej
tkankowy) i czeka aż wykrzepnie i całkowicie zamknie światło naczynia. Skuteczność zabiegu
embolizacji potwierdza się w badaniu kontrolnym [16]. Brakuje jednoznacznego stanowiska, jaki
materiał powinien być używany, jak również jakie naczynia powinny zostać zamknięte: tylko te, w
których jest wsteczny przepływ krwi, czy obie żyły jajnikowe i biodrowe wewnętrzne. Podczas zabiegu
te decyzje należą do lekarza [9]. Z uwagi na mało inwazyjny charakter procedury, pacjenci często mogą
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zostać wypisani do domu tego samego dnia [16]. Po zabiegu pacjent może odczuwać ból i dyskomfort
przez kilka dni, który dobrze odpowiada na leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
[18].
Techniczne powodzenie interwencji uzyskuje się u blisko 100% pacjentów [17, 24]. Powikłania są
rzadkie, a wśród potencjalnie niebezpiecznych jest migracja materiału embolizującego i zamknięcie
innego naczynia niż pożądane, np. tętnicy płucnej. W jednym z badań doszło do migracji u 4 spośród
100 pacjentów, ale u wszystkich było bezobjawowe i zostało wykryte przypadkowo w zdjęciu
rentgenowskim klatki piersiowej wykonanym z innego powodu [24]. Po zabiegu objawy są łagodniejsze
lub zanikają u ponad 2/3 pacjentek, a nawroty bólu są rzadkie [4, 18, 24]. Istnieje ryzyko, że zabieg
może powodować zaburzenia płodności [18], jednak inne badania tego nie potwierdzają. Nie wykazano
w nich negatywnego wpływu procedury na cykl miesięczny, poziom hormonów i płodność [25, 26].
Badanie przeprowadzone na grupie 74 pacjentek sugeruje, że skuteczna może być terapia uciskowa
kończyn dolnych [27].

Rysunek 1. A – drożna żyła jajnikowa po stronie prawej, B – drożna żyła jajnikowa lewa przed zabiegiem, C – brak
zakontrastowania żyły jajnikowej lewej po zabiegu embolizacji. [Opracowanie własne]

Podsumowanie
Diagnostyka PCS jest złożona i trudna z powodu nieswoistych objawów i niejasnej etiologii. Często
pierwsza diagnoza nie jest trafna i w związku z tym pacjentki nie otrzymują leczenia łagodzącego
objawy, co ma negatywny wpływ na jakość życia. Diagnostyka i plan leczenia wymagają współpracy
wielu specjalistów takich jak ginekolog, radiolog zabiegowy i chirurg naczyniowy. Leczenie
zachowawcze za pomocą hormonów ma ograniczone zastosowanie z powodu niskiej skuteczności i
uciążliwych działań niepożądanych. Zabieg embolizacji uważa się obecnie za najlepszą metodą
leczenia, która poprawia komfort życia, z powodu wysokiej skuteczności i niewielkiej ilości powikłań
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po zabiegu. Dotychczasowe badania skuteczności tej metody obejmują małe grupy pacjentów, a
dokładna ocena wymaga przeprowadzenia dużych, randomizowanych badań klinicznych.

Słowa kluczowe:
zespół bólowy miednicy mniejszej, przekrwienie bierne, embolizacja

Keywords:
chronic pelvic pain syndrome, pelvic congestion syndrome, embolisation
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Abstrakt:
Wstęp: Odpryskowiec dróg żółciowych-hamartoma (bile duct hamartoma-BDH) to dosyć rzadko
spotykana jednostka chorobowa, której podłoże związane jest z zaburzeniami morfogenezy przewodów
żółciowych wątroby. Rosnąca w ostatnich latach liczba przypadków pacjentów z rozpoznanym BDH
skłania do oceny aktualnie dostępnych metod diagnostyki obrazowej.
Materiały i metody: W oparciu o dostępne materiały oraz dzięki analizie udokumentowanych
przypadków klinicznych dokonano przeglądu najnowszych metod diagnostyki obrazowej. Na podstawie
uzyskanych informacji zapoznano się również z etiologią oraz aktualnymi możliwościami leczenia
BDH, jednocześnie skupiając się przede wszystkim na aspekcie diagnostycznym. Przeanalizowano
również dostępny autorom przypadek kliniczny, w celu porównania wyników z badaniami
udokumentowanymi w literaturze.
Wyniki: Według najnowszych doniesień zarówno USG, tomografia komputerowa jak i rezonans
magnetyczny znalazły zastosowanie w diagnostyce zmian typu hamartoma dróg żółciowych. Cechy
takie jak precyzja czy rozpowszechnienie wybranej metody w znaczący sposób determinują stopień jej
zaangażowania w procesie diagnostycznym. Na podstawie analizy opublikowanych przypadków
klinicznych można zauważyć jak istotną rolę odgrywa wykorzystanie rezonansu magnetycznego i
cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP).
Wnioski: Prawidłowe rozpoznanie zmian typu hamartoma dróg żółciowych nadal stanowi wyzwanie
nawet dla doświadczonych klinicystów. Dlatego tak ważne jest wspomaganie procesu diagnostycznego
odpowiednimi metodami obrazowania.

Popularyzacja MRCP i rozwój nowoczesnych metod

diagnostycznych jest niezwykle istotny dla postępu diagnostyki różnicowej.
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Abstract:
Introduction: Bile duct hamartoma (BDH) is a rare disease, which is associated with disorders of
biliary duct morphogenesis of the liver. The increasing number of cases of patients with diagnosed BDH
in recent years leads to the evaluation of currently available imaging diagnostic methods.
Materials and methods: Based on the available materials and by analyzing documented clinical cases,
the latest imaging diagnostic methods have been reviewed. On the basis of the information obtained, the
aetiology and current possibilities of BDH treatment were also reviewed, while focusing primarily on
the diagnostic aspect. An available clinical case was also analysed in order to compare the results with
the documented studies in the literature.
Results: According to the latest reports, both ultrasound, computed tomography and magnetic
resonance imaging have found application in the diagnosis of biliary duct hamartoma. Features such as
precision or prevalence of the chosen method significantly determine its involvement in the diagnostic
process. On the basis of the analysis of published clinical cases, it can be seen how important is the use
of magnetic resonance imaging and cholangiopancreatography (MRCP).
Conclusions: The correct diagnosis of biliary duct hamartoma is still a challenge even for experienced
clinicians. Therefore, it is important to support the diagnostic process with appropriate imaging methods.
Popularization of MRCP and development of modern diagnostic methods is extremely important for the
progress of differential diagnostics.

Wstęp:
Hamartoma dróg żółciowych (ang. biliary hamartoma/ bile duct hamartoma-BDH) jest wrodzoną i
stosunkowo rzadko spotykaną zmianą o charakterze łagodnym. BDH należy do heterogennej grupy
chorób, wynikających z zaburzeń powstawania wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych z
komórek otaczających drobne odgałęzienia żyły wrotnej (ang. ductal plate) jeszcze na etapie życia
płodowego. Innymi przykładowymi jednostkami chorobowymi, które należą do wspomnianej grupy są
choroba Caroliego czy wrodzone włóknienie wątroby [1]. Jako pierwszy zmiany typu hamartoma opisał
Hanns Von Meyenburg w 1918 roku- stąd w literaturze BDH figurują również pod nazwą „Von
Meyenburg complex” (VMCs) [2]. Makroskopowo hamartoma dróg żółciowych manifestuje się jako
liczne, białawe lub szare guzki, których średnica nie przekracza 0,5cm. Chociaż BDH występuje pod
taką postacią najczęściej opisano również przypadki wydatnych, pojedynczych zmian [3]. Jest to
sytuacja, która w znacznym stopniu utrudnia diagnostykę radiologiczną. Ponadto istnieje ryzyko
błędnego zdiagnozowania hamartomy jako ropień czy przerzut [2]. W takim przypadku rozwój
nowoczesnych metod obrazowania i wykorzystanie różnorodnych technik diagnostycznych są
niezwykle istotne dla prawidłowego rozpoznania BDH. Histologiczny obraz hamartomy dróg
żółciowych opiera się na obecności torbielowato poszerzonych przewodów żółciowych, wyłożonych od
wewnątrz pojedynczą warstwą nabłonka i otoczonych przez obfity, włóknisty zrąb. W niektórych
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przypadkach wewnątrz przewodów żółciowych może znajdować się substancja z domieszkami żółci
[1].
U pacjentów z odpryskowcem dróg żółciowych zwykle nie występują znaczące objawy kliniczne,
dlatego do wykrycia zmiany może dojść przypadkiem, między innymi w trakcie rutynowego badania
lub podczas diagnostyki innych jednostek chorobowych. Zazwyczaj obecność BDH nie wywiera
negatywnych skutków na prawidłowym funkcjonowaniu wątroby [4], a wyniki badań laboratoryjnych
mieszczą się w granicach normy [5, 6]. Niemniej jednak zdarza się, że pacjenci z BDH zgłaszają
występowanie nieswoistych dolegliwości, takich jak ból nadbrzusza [7]. Mimo że hamartoma jest
zmianą o łagodnym charakterze, niektóre przypadki sugerują ryzyko rozwoju raka z nabłonka
wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych na podłożu BDH [8]. Istnieje zatem potrzeba dalszego
studiowania przypadków pacjentów z BDH i monitorowania ewentualnej progresji zmian, zwłaszcza w
obliczu nadal nierozstrzygniętej dyskusji dotyczącej potencjału złośliwości hamartomy dróg
żółciowych.
Zanim skuteczność diagnostyki obrazowej osiągnęła satysfakcjonujący poziom, dominującą metodą
diagnostyczną w rozpoznaniu BDH była ocena histopatologiczna. Po wykonaniu biopsji wątroby i
ustaleniu, że wykryta zmiana ma charakter łagodny leczenie opierało się na monitorowaniu stanu
pacjenta. W ostatnich latach, sytuacja ta uległa zmianie, ze względu na doniesienia sugerujące związek
między BDH a nowotworami złośliwymi. Dlatego coraz częściej wybieraną opcją terapeutyczną jest
chirurgiczne usunięcie zmian, jeżeli jest to możliwe [9].
Ultrasonografia (USG) na przestrzeni ostatnich lat wkradła się do codziennej praktyki w wielu
dziedzinach medycyny. Używana powszechnie w radiologii czy kardiologii, wciąż rozszerza swoją
popularność i stopniowo staje się narzędziem diagnostycznym obecnym m.in. w medycynie ratunkowej,
anestezjologii, chirurgii czy internie. Jednocześnie, coraz szersze wykorzystanie USG stwarza potrzebę
skompletowania

personelu

z

odpowiednią

wiedzą

i

kompetencjami

[10].

Badanie usg ma istotne zastosowanie w diagnostyce zmian w obrębie wątroby, a jego wykorzystanie w
rozpoznaniu hamartomy dróg żółciowych jest udokumentowane w literaturze. Tomografia
komputerowa (TK) to skomputeryzowana metoda obrazowania wykorzystująca promieniowanie
rentgenowskie. Globalnie rosnące zainteresowanie diagnostyką skłania naukowców do ciągłego
poszukiwania nowych technik obrazowania

z obawy przed nadmierną ekspozycją pacjenta na

promieniowanie rentgenowskie [11].
Ze względu na szerokie zastosowanie tomografii komputerowej w obrazowaniu BDH uwzględniono
jej rolę podczas gromadzenia materiałów i analizowania przypadków klinicznych. Rezonans
magnetyczny jest świetnym przykładem wykorzystania przełomowych odkryć dokonanych w
fundamentalnych dziedzinach nauki do opracowania potężnej diagnostycznej techniki medycznej. Choć
początkowo wynalezienie rezonansu magnetycznego nie było dedykowane medycynie, z czasem
naukowcy zauważyli perspektywę wykorzystania MR przez lekarzy [12]. Dostępna literatura dowodzi,
że BDH można zdiagnozować wykorzystując badania z użyciem rezonansu magnetycznego (MR). Co
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więcej zastosowanie MR w prawie każdym udokumentowanym przypadku wykrycia zmian typu
hamartoma podkreśla jego rolę.
Celem niniejszej pracy jest przegląd najnowszych metod diagnostyki obrazowej, które w znaczący
sposób przyspieszają rozpoznanie odpryskowca dróg żółciowych.

Materiały i metody:
Na podstawie dostępnej literatury i najnowszych doniesień naukowych dokonano przeglądu
współczesnych metod obrazowania, wykorzystywanych w diagnostyce odpryskowca dróg żółciowych.
Głównym przedmiotem zainteresowania były materiały źródłowe uwzględniające wykorzystanie
ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W celu szczegółowego
zapoznania się z tematyką zmian typu hamartoma wykorzystano dostępne informacje zamieszczone w
bazie danych PubMed. W trakcie gromadzenia materiałów w wyszukiwarce zastosowano hasła „biliary
hamartoma”, „Von Meyenburg complex”, „cholangiopancreatography” oraz „imaging” i „diagnosis”.
Teksty źródłowe wykorzystane w niniejszej pracy to zarówno doniesienia naukowe opublikowane w
latach 90 ubiegłego wieku jak i nowsze artykuły pochodzące z lat bieżących. Na podstawie
udokumentowanych badań można zauważyć, że problematyka diagnostyki zmian typu hamartoma to
wciąż aktualny temat, szerzej poznawany razem z postępującym rozwojem diagnostyki obrazowej.
Informacje dotyczące jednostki chorobowej- BDH pogrupowano w trzech kategoriach: 1. etiologia i
wygląd zmian, 2. diagnostyka oraz 3. leczenie, przy czym z racji obranej tematyki pracy, materiałom
dotyczącym diagnostyki poświęcono najwięcej miejsca. Dokonano porównania zebranej literatury z
wynikami badań pacjenta z BDH zdiagnozowanego w ośrodku lubelskim. Na podstawie zgłoszonych
przez chorego dolegliwości (uporczywy ból okolic brzucha) do dalszej diagnostyki wybrano badanie z
użyciem tomografii komputerowej. Wyniki badań laboratoryjnych pacjenta były prawidłowe. Po
wykonaniu procedury TK przed i po podaniu kontrastu, kolejnym krokiem było zastosowanie
cholangiopankreatografii MR (MRCP) do ostatecznego potwierdzenia wstępnej diagnozy.

Wyniki i dyskusja:
Hamartoma dróg żółciowych to rzadko spotykana zmiana. Na podstawie przeprowadzonych autopsji
częstość jej występowania oceniono między 0.6% a 5.6%. Zgodnie z dostępnymi opisami przypadków
klinicznych można stwierdzić, że obraz BDH w badaniach jest różnorodny, nie ustalono również
jednoznacznego kryterium według którego uzyskane wyniki byłyby analizowane pod kątem
rozpoznania hamartomy dróg żółciowych [13]. Mimo to, po zapoznaniu się z dostępnymi wynikami
badań można zanotować pewne podobieństwa w diagnostyce BDH z wykorzystaniem USG, TK czy
MR. W związku z tym, używane przez autorów określenie „typowe” odnosi się do najczęściej
spotykanych obrazów BDH w przestudiowanych przypadkach. Jedną z metod wykorzystywanych w
diagnostyce hamartomy dróg żółciowych jest badanie ultrasonograficzne. Udokumentowano różne
obrazy BDH uzyskane w trakcie obrazowania. Zmiany opisano zarówno jako hiperechogeniczne,
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hipoechogeniczne lub o mieszanej echogeniczności [9]. Hiperechogeniczne punkty odpowiadają
torbielowatym poszerzeniom przewodów żółciowych. Ze względu na niewielki rozmiar, zmiany są
lepiej uwidocznione dzięki zastosowaniu funkcji „zoom”. Doniesienia sugerują, że obrazy typu "ogon
komety” jest specyficzną cechą hamartomy w ultrasonografii i może mieć znaczącą wartość
diagnostyczną. Badanie ultrasonograficzne jest wykorzystywane także, gdy w toku diagnostycznym
klinicysta zdecyduje się na wykonanie biopsji wątroby [1]. Uzyskane wyniki sugerują, że badanie
ultrasonograficzne pełni raczej rolę pomocniczą lub dodatkową w diagnostyce zmian typu hamartoma.
Ponieważ rozpowszechnienie ultrasonografii na przestrzeni lat gwałtowanie wzrasta, wynik badania
USG wykonanego w pierwszej kolejności może nasunąć możliwe rozpoznanie BDH.
Alternatywnym wyborem w diagnostyce odpryskowca dróg żółciowych może być badanie z użyciem
tomografii komputerowej. Zastosowane jako jedno z pierwszych w toku diagnostycznym może okazać
się pomocnicze w potwierdzeniu wstępnego rozpoznania, zwłaszcza w przypadkach gdy przed
zastosowaniem TK diagnostykę oparto na wywiadzie, historii medycznej pacjenta czy badaniach
laboratoryjnych. W przypadkach gdy pacjent zgłasza nieswoiste objawy a wyniki badań laboratoryjnych
są prawidłowe, wykrycie BDH w dużym stopniu zależy od możliwości diagnostyki obrazowej.

Rysunek 1. i 2. Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej, płaszczyzna poprzeczna.
Liczne, drobne ogniska hypodensyjne odpowiadające hamartomie – większość z nich poniżej 5 mm średnicy; otaczający miąższ bez
cech patologii [opracowanie własne]

Na podstawie dostępnych przypadków typowy obraz BDH w badaniu TK odpowiada obecności
hypodensyjnych, owalnych guzków, bez wzmocnienia sygnału [13]. Jednocześnie w trakcie badania
można zanalizować stan wątroby pacjenta, ocenić rozmiar i gęstość narządu oraz sprawdzić miąższ pod
kątem występowania ewentualnych współistniejących zmian patologicznych.
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Rysunek 3. Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej, badanie po podaniu kontrastu, płaszczyzna
poprzeczna, zaznaczono pomiar zmiany o charakterze hamartoma [opracowanie własne]

Nie sposób nie zauważyć dominującej roli MR w diagnostyce odpryskowca dróg żółciowych. MR
uważane jest wręcz za najlepszą metodę do rozpoznania licznych rozsianych zmian o charakterze
hamartoma [6]. Typowy obraz BDH w badaniu z użyciem MR to hipointensywne ogniska w obrazach
T1-zależnych i hiperintensywne w obrazach T-2 zależnych [4]. Cholangiopankreatografia rezonansu
magnetycznego (ang. Magnetic resonance cholangiopancreatography-MRCP) to nieinwazyjna metoda
diagnostyczna wykorzystująca obrazowanie uzyskane w badaniu rezonansem magnetycznym. Dzięki
zastosowaniu MRCP uzyskujemy dokładną projekcję dróg żółciowych i przewodów trzustkowych z
wykorzystaniem kombinacji obrazowania projekcyjnego i przekrojowego. Uzyskany obraz opiera się
na detekcji płynu zawartego w drogach żółciowych i trzustkowych. Podstawą badania są silne sekwencje
T2-zależne, a znajdujący się w przewodach płyn rejestrowany jest jako ogniska natężonego sygnału.
Dzięki temu badanie nie wymaga podawania środka kontrastującego, eliminując tym samym ryzyko
powikłań. Dodatkowo, metoda MRCP nie wykorzystuje promieniowania jonizującego, co zwiększa
bezpieczeństwo badania. Opublikowane doniesienia potwierdzają wysoką czułość i swoistość MRCP w
diagnostyce niedrożności dróg żółciowych.
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Rysunek 4. i 5. Badanie z użyciem rezonansu magnetycznego. Obraz T2-zależny w projekcji poprzecznej i koronalnej.
Strzałkami oznaczono hiperintensywne ogniska odpowiadające zmiano typu hamartoma [opracowanie własne]

Rysunek 6. i 7. Sekwencja MRCP, liczne zmiany typu hamartoma w wątrobie, [opracowanie własne]

Metoda przydatna jest także do oceny stopnia niedrożności, choć jej czułość może okazać się nie
wystarczająca do odróżnienia czy zmiana blokująca światło przewodów jest łagodna czy złośliwa [14].
MRCP jest obiecującą techniką, która stopniowo może zastąpić inne metody obarczone wyższym
ryzykiem powikłań [15]. W przypadku licznych zmian, maksymalnie intensywna projekcja (MIP)
MRCP uwidacznia rozsiane hiperintensywne ogniska, pojawiające się w konfiguracji imitującej
"gwiaździste nieba" [6]. Zgodnie z rosnącym przekonaniem o skuteczności MRCP w rozpoznawaniu
patologii dróg żółciowych, badanie wprowadzono do diagnostyki BDH. Literatura podaje przypadki, w
których dzięki MRCP zmiany chorobowe uwidoczniły się liczniej i wyraźniej w porównaniu do
wyników uzyskanych w TK i MR. Dzięki MRCP możliwe jest ustalenie czy występujące zmiany
kontaktują się z drogami żółciowymi wątroby [1]. W ciągu ostatnich dziesięciu lat dokładność techniki
MRCP znacznie wzrosła, głównie dzięki coraz szybszym sekwencjom o wyższej rozdzielczości
przestrzennej. W związku ze znaczną poprawą jakości badania, coraz częściej MRCP jest wybierana
jako nieinwazyjna alternatywa dla wstecznej endoskopowej cholangiopankreatografii (ERCP) [16].
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ERCP jest procedurą endoskopową, która umożliwia ocenę dróg żółciowych i trzustkowych. Jest to
metoda inwazyjna i chociaż odsetek powikłań po badaniu jest stosunkowo niski, należy liczyć się z
ryzykiem wystąpienia perforacji przełyku, żołądka czy dwunastnicy [17]. Mimo potencjalnego ryzyka
ERCP jest wciąż używaną techniką i określaną jako wysoce skuteczna. Jedną z zalet MRCP jest
dokładne obrazowanie różnych wariantów anatomicznych dróg żólciowych, które stanowią potencjalny
czynnik ryzyka urazów jatrogennych podczas operacji [16] [18]. Dzięki zastosowaniu techniki MRCP i
MR uzyskano precyzyjny i szczegółowy obraz zmian, niewyraźnych lub całkowicie niewidocznych w
innych metodach diagnostycznych. Sugeruje to istotną przewagę MR i MRCP nad ultrasonografią i TK
w rozpoznaniu BDH.
Omawiany w pracy pacjent z lubelskiego ośrodka skierowany był na badanie TK z podejrzeniem
guza nerki. Na podstawie badania TK wykluczono patologie nerki, natomiast uwidoczniono liczne,
drobne ogniska hypodensyjne – większość z nich poniżej 5 mm średnicy; otaczający miąższ narządu
nie wykazywał cech patologii. Na postawie wyników TK u pacjenta podejrzewano zmianę typu
hamartoma dróg żółciowych. Ostatecznie rozpoznanie potwierdzono na podstawie MRCP. W obrębie
miąższu wątroby odnotowano bardzo liczne, rozsiane, nieprawidłowe obszary o torbielowatym
charakterze, o wielkości 1,5-8,0 mm.

Wnioski:
Istotną rolę w diagnostyce obrazowej odpryskowca dróg żółciowych odgrywają: ultrasonografia
(USG),

tomografia

komputerowa

(TK),

rezonans

magnetyczny

(MR/

MRI

oraz

cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP). Specyficzne cechy BDH takie jak
niewielki rozmiar lub brak charakterystycznych objawów klinicznych utrudniają diagnostykę. Spośród
dostępnych technik obrazowania warto podkreślić szczególną rolę rezonansu magnetycznego. Metody
takie jak USG czy tomografia komputerowa, chociaż przydatne, spełniają często charakter pomocniczy.
Do rozpowszechnienia MR w diagnostyce hamartomy dróg żółciowych przyczyniła się dokładność i
precyzja badania. Wyniki uzyskane na podstawie TK i MRCP w dostępnym przypadku klinicznym
pacjenta z BDH uznano za „typowe” i spójne z przytaczaną literaturą.

Słowa kluczowe:
hamartoma, cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego, diagnostyka obrazowa

Keywords:
hamartoma, magnetic resonance cholangiopancreatography, imaging diagnostics
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