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Streszczenie

Rezerwa wieńcowa, będąca różnicą pomiędzy 

spoczynkowym a  maksymalnym przepływem 

wieńcowym, a także cząstkowa rezerwa przepływu są 

przydatnymi parametrami w ocenie pacjentów z cho-

robą wieńcową i ich kwalifikacji do leczenia zachowaw-

czego bądź rewaskularyzacyjnego. Pośrednie metody 

oceny rezerwy wieńcowej – próby ergometryczne 

pozwalają m.in. na ocenę zdolności krążenia wień-

cowego do dostarczania odpowiedniej ilości tlenu 

w  sytuacji zwiększonego zapotrzebowania. Do oce-

ny perfuzji mięśnia sercowego i  rezerwy wieńcowej 

wykorzystuje się także skalę TIMI (Thrombolysis in My-

ocardial Infarction) i jej modyfikacje przydatne w pro-

gnozowaniu rokowania u chorych z ostrym zawałem 

serca oraz w ocenie efektów leczenia reperfuzyjnego, 

rezonans magnetyczny pozwalający dodatkowo na 

zbadanie innych parametrów funkcjonalnych serca, 

SPECT (Single-photon Emission Computed Tomography), 

PET (Positron Emission Tomography), a także nowocze-

sne skanery PET-CT i SPECT-CT.

Słowa kluczowe: rezerwa wieńcowa, cząstkowa 

rezerwa przepływu (FFR), próby ergometryczne, 

rezonans magnetyczny serca, przepływ wieńcowy

Abstract

Coronary reserve, defined as the difference be-

tween resting and maximum coronary flow, as 

well as the fractional flow reserve are useful param-

eters in the evaluation of patients with coronary ar-

tery disease and their qualifications to conservative 

or invasive treatment. Indirect methods of coro-

nary reserve assessment – ergometric tests, allow 

to assess the capacity to deliver enough amount of 

oxygen in the case of increased demand. To assess 

myocardial perfusion and coronary reserve are also 

used: TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) 

scale – useful in predicting prognosis in patients 

with acute myocardial infarction and in evaluating 

the effects of reperfusion therapy, magnetic reso-

nance imaging which allows also to explore other 

functional parameters of the heart, SPECT (Sin-

gle-Photon Emission Computed Tomography), PET 

(Positron Emission Tomography) and modern scan-

ners – PET-CT and SPECT-CT.
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Wprowadzenie 

Choroby układu sercowo-naczyniowego, obok no-

wotworów, przewlekłych chorób układu oddecho-

wego i cukrzycy, pozostają jedną z głównych przy-

czyn zgonów z  powodu chorób niezakaźnych NCD 

(Non-Communicable Diseases) na świecie. W  2012 

roku z  powodu chorób układu krążenia zmarło 

17,5 mln osób, co stanowi 46% wszystkich zgonów 

NCD na świecie [1]. Postęp w diagnostyce i leczeniu 

choroby wieńcowej, będącej jedną z najczęstszych 

chorób układu sercowo-naczyniowego, może przy-

czynić się do zmniejszenia umieralności, a  także 

zoptymalizować koszty jej leczenia [2]. Kluczowe 

w tej sytuacji jest zatem precyzyjne ustalenie, któ-

rym pacjentom leczenie rewaskularyzacyjne przy-

niesie korzyść, a  u  których nie będzie miało pozy-

tywnego wpływu na ich stan. Jednym z parametrów 

koniecznych do dokładnego poznania stanu cho-

rego jest ocena rezerwy wieńcowej, dotycząca za-

równo serca jako całości, jak i poszczególnych części 

tego mięśnia. Metody umożliwiające zmierzenie lub 336
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obliczenie tego ważnego parametru zostały przybliżone w  tej 

pracy poglądowej.

Krążenie wieńcowe

Do upośledzenia przepływu krwi w tętnicach wieńcowych docho-

dzi, gdy zwężenie osiąga > 50% średnicy naczynia lub > 75% pola 

przekroju jego światła [3]. Tętnice wieńcowe tworzą ze sobą liczne 

zespolenia między innymi poprzez powierzchowne sieci tętnicze; 

w  znaczeniu anatomicznym nie są one zatem naczyniami końco-

wymi, należą do nich jednak czynnościowo, gdyż ich zamknięcie 

skutkuje niedokrwieniem zaopatrywanej części serca i martwicą. 

Swobodny przepływ krwi przez tętnice wieńcowe następuje wy-

łącznie podczas rozkurczu komór, dzięki sprężystości ścian aorty 

i generowanej przez nią sile tłoczącej [4, 5]. Spoczynkowy przepływ 

wieńcowy u człowieka wynosi ok. 80 ml/min/100 g tkanki mięśnio-

wej, co w odniesieniu do całego serca daje ok. 250 ml/min. Zużycie 

tlenu przez mięsień sercowy stanowi 12% całkowitego zużycia tle-

nu w organizmie i wynosi ok. 10 ml O2/100 g tkanki mięśniowej/

min, czyli niemal trzykrotnie więcej niż w krążeniu mózgowym [6].

Rezerwa przepływu wieńcowego 

Rezerwa przepływu wieńcowego CFR (Coronary Flow Reserve), ina-

czej rezerwa wieńcowa, jest to różnica pomiędzy spoczynkowym, 

ustalonym przez czynniki regulacyjne przepływem wieńcowym 

a przepływem przy maksymalnie rozszerzonych naczyniach. Ozna-

cza to, że wzrost przepływu np. na skutek nasilenia pracy mięśnia 

sercowego skutkuje obniżeniem rezerwy wieńcowej. W  sytuacji 

zrównania się przepływu aktualnego z  przepływem maksymal-

nym dalsze jego zwiększenie jest niemożliwe, dlatego jeżeli za-

potrzebowanie mięśnia sercowego wzrośnie jeszcze bardziej 

i  przekroczy przepływ maksymalny, nastąpi jego niedokrwienie 

[7]. W  zdrowym sercu przepływ przez naczynia wieńcowe może 

wzrosnąć trzy-sześciokrotnie, z  kolei wielkość wysiłku fizyczne-

go nie jest ograniczona przez wykorzystanie całkowitej rezerwy 

wieńcowej, a jedynie przez zdolność perfuzji naczyń włosowatych 

mięśnia [3]. W sytuacji patologicznej zmniejszenie i przekroczenie 

rezerwy wieńcowej podczas wysiłku fizycznego skutkuje wystą-

pieniem bólu dławicowego. Może być ona trwale zmniejszona 

z jednej strony w wyniku wzrostu przepływu przez naczynia wień-

cowe, np. w przypadku występowania krążenia hiperkinetycznego 

oraz z drugiej strony przez zmniejszenie wartości przepływu mak-

symalnego. Jego przyczyną mogą być zmiany patologiczne w na-

czyniach wieńcowych prowadzące do zgrubienia ścian i spadku ich 

podatności oraz proces miażdżycowy, prowadzący do trwałego 

zmniejszenia światła naczyń tętniczych [5, 6, 7].

Próby ergometryczne w ocenie 
rezerwy wieńcowej

Jak już wcześniej wspomniano, wielkość wykonywanego wysił-

ku fizycznego u osób zdrowych jest ograniczona przez zdolność 

perfuzji mięśni na poziomie naczyń włosowatych, a  nie przez 

wykorzystanie całkowitej rezerwy wieńcowej naczyń nasier-

dziowych. U  osób z  chorobą wieńcową zwiększone zapotrze-

bowanie na tlen może przewyższać pojemność rezerwy wień-

cowej, a  objawy niedokrwienia mięśnia serowego pojawiają 

się już przed osiągnięciem maksymalnej częstotliwości rytmu 

serca. Pośrednimi metodami oceny rezerwy wieńcowej są próby 

ergometryczne. Umożliwiają one ocenę zdolności chorego do 

wysiłku fizycznego oraz odpowiadają na pytanie, czy krążenie 

wieńcowe jest zdolne do dostarczania zwiększonej ilości tlenu 

do mięśnia sercowego. 

Najprostszą próbą wysiłkową odpowiadającą na te pytania 

jest test sześciominutowego marszu, tzw. „test korytarzowy”. 

Podczas wykonywania badania pacjent chodzi swoim własnym 

tempem przez 6 minut, po czym mierzony jest pokonany przez 

niego dystans. Z uśrednionych danych wynika, że 40-letnia oso-

ba spaceruje ze średnią prędkością 4-6 km/h, czyli przez 6 mi-

nut przechodzi 400-600 m, powolny spacer należy do wysiłków 

bardzo lekkich i odbywa się on z prędkością 3-3,5 km/h (300-350 

m/6 min). Z  tych danych wynika, że wynik sześciominutowego 

marszu mniejszy niż 300 m oznacza poważne ograniczenie tole-

rancji wysiłku [8].

Niedokrwienie mięśnia sercowego może wiązać się ze zmia-

nami elektrokardiograficznymi podczas wysiłku fizycznego, co 

jest wykorzystywane w elektrokardiograficznym teście wysiłko-

wym. Podczas tego badania pacjent chodzi na ruchomej bieżni 

lub pedałuje na ergometrze rowerowym. Wielkość wykony-

wanego na bieżni ruchomej wysiłku mierzy się w  jednostkach 

metabolicznych MET (Metabolit Equivalent), gdzie 1 MET odpo-

wiada spoczynkowemu zużyciu tlenu 3,5 ml/kg m.c./min, a  na 

ergometrze rowerowym wielkość tę określa się w jednostkach 

mocy (wat) [3]. Podczas wysiłku monitoruje się zapis EKG i stan 

pacjenta. Stosowane są różne protokoły określające przyrosty 

obciążenia wysiłkiem podczas testu. Na bieżni ruchomej wg naj-

częściej stosowanego protokołu Bruce’a wysiłek rozpoczyna się 

od obciążenia 25 lub 50 W, w zależności od sprawności fizycznej 

pacjenta lub wcześniej rozpoznanej choroby wieńcowej. Wiel-

kość obciążenia zwiększa się co 3 minuty o 25 W, aż do uzyskania 

maksymalnej częstotliwości rytmu serca lub wystąpienia obja-

wów będących wskazaniami do zakończenia próby (duszność, 

ból w  klatce piersiowej, bóle nóg, nadmierny wzrost ciśnienia 

tętniczego, określone zmiany w EKG i inne) [3, 8]. Za elektrokar-

diograficzne kryterium próby dodatniej uważa się pojawienie 

się poziomego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST 

w odległości 60-80 ms od punktu J o ≥ 1 mV, w jednym lub więcej 

odprowadzeniach oraz uniesienie odcinków ST ≥ 1 mm w odpro-

wadzeniach bez nieprawidłowych załamków Q lub QS [3, 11]. Na 

podstawie wyników elektrokardiograficznej próby wysiłkowej 

można oszacować ryzyko zgonu sercowego, ryzyko wystąpienia 

niekorzystnych zdarzeń sercowych oraz rezerwę wieńcową. Do 

oceny CFR oceny używa się trzech parametrów: 

 – czas marszu na bieżni (min) lub wartość obciążenia na cyklo-

ergometrze (wat);
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 – czas marszu do wystąpienia bólu dławicowego (min) lub 

wielkość obciążenia (wat), przy którym wystąpił ból;

 – czas marszu do wystąpienia niedokrwienia w EKG (min) lub 

wielkość obciążenia, przy którym wystąpiło niedokrwienie 

(wat).

Jeśli czas marszu wg protokołu Bruce’a jest dłuższy niż 6 mi-

nut, a obciążenie na ergometrze wynosi > 75 W, rezerwa wieńco-

wa jest duża. Czas marszu poniżej 3 min, obciążenie < 50 W ozna-

czają niską rezerwę wieńcową. Wartości pośrednie świadczą o jej 

umiarkowanych wartościach [8]. Elektrokardiograficzna próba 

wysiłkowa jest podstawową metodą diagnostyczną w chorobie 

wieńcowej, jednak jej specyficzność jest niska i wynosi zaledwie 

64%, a jedną z przyczyn mogą być zmiany odcinka ST w EKG spo-

czynkowym w  różnych przypadkach: w  zespole preekscytacji, 

bloku lewej odnogi pęczka Hisa, nadciśnieniu tętniczym, prze-

roście lewej komory [8].

Badaniem wolnym od tego typu ograniczeń i będącym pod-

stawowym testem w  diagnozowaniu choroby niedokrwiennej 

serca jest przezklatkowe obciążeniowe badanie echokardiogra-

ficzne serca [9]. W metodzie tej możliwa jest ocena indukowa-

nych zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego, wynikających 

z  jego niedokrwienia. Pierwszym wykładnikiem niedokrwienia 

miokardium jest dysfunkcja rozkurczowa. Wyprzedza ona wy-

stąpienie dysfunkcji skurczowej oraz występujące w dalszej ko-

lejności zmiany w EKG i ból dławicowy [8]. Metodami używanymi 

do wyzwolenia niedokrwienia mięśnia sercowego są wysiłek 

fizyczny na bieżni ruchomej lub cykloergometrze oraz środki 

farmakologiczne. 

1. W echokardiograficznej próbie wysiłkowej ocenia się kur-

czliwość lewej komory w  czasie spoczynku oraz podczas 

wysiłku fizycznego lub zaraz po jego zakończeniu. Do zdia-

gnozowania niedokrwienia konieczne jest wystąpienie 

hipokinezy, tzn. upośledzenia ruchu mięśnia i  skurczowe-

go przyrostu jego grubości lub akinezy, czyli całkowitego 

braku ruchu danego fragmentu mięśnia. Zjawiska te muszą 

być obecne w  przynajmniej dwóch sąsiadujących ze sobą 

segmentach lewej komory [8, 9, 11]. Przy pomocy tego 

badania możliwe jest także orientacyjne zidentyfikowanie 

lokalizacji zwężeń w tętnicach wieńcowych dzięki skorelo-

waniu obszarów zaburzeń kurczliwości z ukrwieniem oraz 

określenie znaczenia zwężeń pośrednich wynoszących 

między 50 a 75%.

2. W sytuacji, gdy pacjent nie jest zdolny do wykonywania 

wysiłku fizycznego, zastosowanie znajduje echokardio-

graficzna próba z  użyciem środków farmakologicznych. 

Najczęściej do tego celu stosuje się dobutaminę, dipiry-

damol, rzadziej adenozynę. Głównym działaniem dobu-

taminy umożliwiającym jej użycie w  próbie wysiłkowej 

jest jej stymulujący wpływ na receptory beta-1 w mięśniu 

sercowym. W  wyniku stymulacji tych receptorów wystę-

puje przyśpieszenie czynności serca, wzrost szybkości 

przewodzenia w  węźle przedsionkowo-komorowym oraz 

poprawa kurczliwości mięśnia. W  związku z  tym rośnie 

zapotrzebowanie serca na tlen, co w  przypadku istnienia 

zwężeń w naczyniach wieńcowych będzie skutkowało jego 

niedokrwieniem. Dopamina w  mniejszym stopniu działa 

także na receptory beta-2, czego wynikiem jest dylatacja 

naczyń wieńcowych. Fakt ten również jest wykorzystywany 

w ocenie przepływu wieńcowego, ponieważ w naczyniach 

zmienionych miażdżycowo przepływ jest w tym przypadku 

pięcio-sześciokrotnie mniejszy niż w naczyniach prawidło-

wych. W  próbie dobutaminowej ocenę kurczliwości mię-

śnia sercowego wykonuje się przed podaniem leku, pod-

czas ciągłego dożylnego wlewu przez 5-10 minut oraz po 

jego zakończeniu [8-10]. 

Metoda echokardiograficznej próby obciążeniowej cechu-

je się dużą czułością 97% i  swoistością 83% w  rozpoznawaniu 

niedokrwienia mięśnia sercowego. W porównaniu z elektrokar-

diograficzną próbą wysiłkową jest badaniem bardziej zależnym 

od interpretującego ją lekarza, umożliwia jednak wykrywanie 

innych, poza niedokrwieniem, chorób serca takich jak wady za-

stawkowe czy kardiomiopatie. 

W celu oceny perfuzji mięśnia sercowego można stosować 

także echokardiografię kontrastową z  wykorzystaniem mikro-

pęcherzyków środka kontrastowego, nie jest to jednak obecnie 

powszechnie stosowania metoda [11].

Cząstkowa rezerwa przepływu – FFR

Angiografia wieńcowa CA (Coronary Angiography) jest jednym 

z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu sercowo-

-naczyniowego, w  tym choroby wieńcowej. Jednakże związek 

pomiędzy stopniem zwężenia tętnicy uwidocznionej podczas 

CA a przepływem krwi w krążeniu wieńcowym jest złożony [2]. 

Rewaskularyzacja naczyń u pacjentów, u których zwężenia w tęt-

nicach powodują niedokrwienie mięśnia sercowego, znacząco 

poprawia ich stan kliniczny i rokowanie. Natomiast korzyści z jej 

przeprowadzenia w  przypadku pacjentów ze zmianami niepo-

wodującymi niedokrwienia nie są do końca jasne. Ponadto u pa-

cjentów, u których zwężenia są obecne w wielu naczyniach wień-

cowych, określenie wpływu poszczególnych, uwidocznionych 

zmian w tętnicach na występowanie objawów może okazać się 

trudne i wymaga dodatkowych czynności diagnostycznych [12]. 

Pomiar rezerwy wieńcowej ma pewne ograniczenia, które 

zależą od aktualnego stanu hemodynamicznego. Natomiast 

parametrem najbardziej niezależnym od bieżących warunków 

hemodynamicznych, pozwalającym na określenie stopnia nie-

dokrwienia mięśnia sercowego, jest ocena cząstkowej rezerwy 

przepływu FFR (Fractional Flow Reserve). Ta stosunkowo prosta 

metoda może pomóc w podjęciu decyzji, czy danego pacjenta 

zakwalifikować do leczenia rewaskularyzacyjnego (angiopla-

styka wieńcowa lub pomostowanie tętnic wieńcowych), czy do 

leczenia zachowawczego [13]. Cząstkowa rezerwa przepływu 

jest definiowana jako stopień maksymalnego przepływu krwi 

w  zwężonej tętnicy w  stosunku do maksymalnego przepływu 

w  tej samej tętnicy przy hipotetycznym braku zwężenia [14]. 
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Ocena FFR polega na pomiarze w  warunkach wazodylatacji 

wieńcowej spadku ciśnienia krwi w tętnicy wieńcowej za zwęże-

niem. W celu uzyskania rozszerzenia naczyń wieńcowych podaje 

się najczęściej dowieńcowo adenozynę lub papawerynę. W ba-

danej tętnicy umieszcza się prowadnik o średnicy 0,35 mm, na 

końcu którego znajduje się czujnik ciśnienia. Czujnik ten musi 

zostać umieszczony za zwężeniem tętnicy. Ponadto dokonuje 

się również pomiaru ciśnienia w prawym przedsionku i aorcie [3]. 

FFR wylicza się ze wzoru: 

FFR
P P

P P

d w

a w

=
−
−

Pd – średnie ciśnienie za zwężeniem 

Pw – średnie ciśnienie w prawym przedsionku 

Pa – średnie ciśnienie w aorcie 

Wartość FFR w  prawidłowych tętnicach wieńcowych (bez 

zwężeń) wynosi 1,0. Przykładowo, wartość FFR = 0,6 oznacza, że 

maksymalny przepływ w zwężonej tętnicy wieńcowej jest równy 

60% przepływu, jaki występowałby w  prawidłowej (niezwężo-

nej) tętnicy [13]. Wartości FFR ≤ 0,8 pozwalają na zidentyfiko-

wanie niedokrwienia spowodowanego zwężeniem tętnicy z do-

kładnością ponad 90% [12]. Natomiast FFR < 0,75 wskazuje na 

czynnościowo istotne zwężenie naczynia, co uzasadnia podjęcie 

leczenia rewaskularyzacyjnego [2, 3]. Informacje uzyskane dzię-

ki pomiarowi FFR są podobne do tych uzyskiwanych za pomocą 

badania przepływów w  mięśniu sercowym, charakteryzuje je 

jednak większa specyficzność i lepsza rozdzielczość przestrzen-

na, gdyż każda tętnica bądź jej odgałęzienie są analizowane od-

dzielnie [12]. 

Pomiar FFR może być także dokonany w  sposób nieinwa-

zyjny za pomocą angiografii TK naczyń wieńcowych CCTA (Co-

ronary Computed Tomographic Angiography). Prospektywne, 

wieloośrodkowe badanie wykazało, że pomiar FFR uzyskany za 

pomocą CCTA jest nową metodą o  wysokiej skuteczności dia-

gnostycznej, służącą do wykrywania bądź wykluczania zmian 

w  naczyniach wieńcowych będących przyczyną niedokrwienia 

[15, 16]. 

Pomiar FFR jest przydatny do czynnościowej oceny zwężeń 

o granicznej istotności w angiografii wieńcowej oraz u chorych 

prezentujących objawy, u których nie stwierdzono zwężeń w CA 

[3]. Połączenie w  procesie diagnostycznym FFR i  CA zmniejsza 

liczbę nieuzasadnionych rewaskularyzacji, a  także pozwala 

zoptymalizować koszty leczenia [16].

TIMI

Pomimo rozwoju wielu nowych technik pomiaru i obrazowania 

patologii tętnic wieńcowych, koronarografia cały czas pozosta-

je podstawową metodą ich oceny. W metodzie tej do naczynia 

wstrzykuje się kontrast, dzięki któremu można wnioskować 

o  przepływie, oszacować jego względną szybkość. Od połowy 

lat 80. XX wieku do oceny przepływu przez tętnice wieńcowe 

stosuje się czterostopniową skalę zaproponowaną w  badaniu 

TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infraction). 

Na podstawie badań i zebranych wyników wykazano przydat-

ność skali TIMI w  prognozowaniu rokowania chorych z  ostrym 

zawałem serca i w ocenie efektu leczenia reperfuzyjnego. Me-

toda oceny przepływu przy pomocy skali TIMI jest jednak pół-

ilościowa i  subiektywna, o  czym mogą świadczyć rozbieżności 

Fot. 1. Pomiar FFR 

Źródło: [10].
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w ocenie stopnia TIMI. W przypadku stopnia 0 (całkowity brak 

przepływu) lub 1 (śladowy przepływ poza miejsce amputacji na-

czynia) zgodność między badaczami jest bardzo dobra, jednak 

w  stopniu 3 (prawidłowy przepływ) – zaledwie umiarkowana. 

Najwięcej sprzeczności dotyczy TIMI 2 (zwolniony przepływ 

w naczyniu).

W związku z  rozbieżnościami w  ocenie TIMI w  1996 roku 

Gibson i wsp. zaproponowali modyfikację w ocenie przepływu 

przez tętnice wieńcowe – TFC (TIMI Frame Count). Metoda ta po-

lega na automatycznym obliczeniu liczby klatek filmu użytych 

do sfilmowania przepływu kontrastu od początku tętnicy do od-

górnie określonego punktu. Metoda TFC jest metodą przydatną 

w określaniu rezerwy wieńcowej. Oznacza się ją, odnosząc TFC 

zmierzone w  warunkach podstawowych do TFC po dowieńco-

wym podaniu adenozyny. Wykonywane w ten sposób pomiary 

rezerwy wieńcowej są porównywalne z wynikami pomiarów me-

todą Dopplera.

Z powodu istniejących różnic w długości poszczególnych tęt-

nic wieńcowych i  ich wpływu na drogę kontrastu Gibson i wsp. 

zaproponowali skorygowanie pomiaru (CTFC – Corrected TIMI 

frame count), dzieląc liczbę klatek przez 1,7. Z obliczeń i doko-

nanych obserwacji wynika, że CTFC w prawidłowej tętnicy wień-

cowej wynosi średnio 21 klatek z  odchyleniem standardowym 

3,1 klatki. W porównaniu z TIMI metoda CTFC cechuje się dużą 

powtarzalnością wynoszącą 97%, a  różnica w  ilości klatek dla 

różnych obserwatorów waha się w granicach 0,7-2 klatek [17].

Rezonans magnetyczny

W związku ze wzrostem dostępności badania rezonansem ma-

gnetycznym MR (Magnetic Resonance) zwiększa się także użycie 

tej metody w diagnostyce chorób serca. W miarę upływu lat ja-

kość otrzymywanego obrazu zdecydowanie się polepsza, co po-

zwala na coraz dokładniejsze uwidocznienie narządów. Oprócz 

oceny struktur zewnątrz- i  wewnątrzsercowych rezonans ma-

gnetyczny umożliwia między innymi pomiar parametrów funk-

cjonalnych serca (frakcja wyrzutowa, kurczliwość), a także ocenę 

wad wrodzonych. W  trakcie jednego badania można otrzymać 

znaczną ilość informacji dotyczących chorób serca, często decy-

dujących o postępowaniu terapeutycznym [18].

 Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę perfuzji mięśnia 

sercowego, a także rezerwy wieńcowej z wykorzystaniem kilku 

metod:

1) najszerzej stosowane jest badanie z  użyciem dożylnego 

gadolinowego kontrastu paramagnetycznego (Gd-DTPA). 

Substancja ta po podaniu do krwioobiegu szybko przedo-

staje się z przestrzeni wewnątrznaczyniowej do przestrze-

ni pozakomórkowej, czego efektem jest powstanie obrazu 

pierwszej fazy przejścia (first pass perfusion cardniovascular 

MR) środka kontrastowego przez serce. Przy prawidłowym 

przepływie obraz uzyskany w  tej fazie ukazuje jasny mię-

sień. Szybkość wypłukiwania kontrastu z przestrzeni poza-

komórkowej zależy od dwóch czynników: frakcji ekstrakcji 

oraz przepływu przez tętnicę zaopatrującą dany obszar 

mięśnia. W miarę wzrostu przepływu wieńcowego propor-

cjonalnie do niego zwiększa się maksymalna intensywność 

sygnału w  danym segmencie mięśnia oraz skraca się czas 

pozostawania kontrastu gadolinowego w  sercu. Rezerwę 

wieńcową otrzymuje się, dzieląc wartość szczytową wy-

sycenia w  trakcie obciążeniowej próby farmakologicznej 

przez wartość spoczynkową. Wadą tej metody jest zmien-

ność frakcji ekstrakcji, czyli ilości usuwanego kontrastu 

z  przestrzeni pozakomórkowej, niezależnej od przepływu 

wieńcowego. Wartości te wahają się międzyosobniczo 

(40-60%), jednak przy wysokim przepływie wieńcowym 

zmniejszają się nawet do 20%, co prowadzi często do nie-

doszacowania wartości rezerwy wieńcowej [19]. Niektórzy 

badacze mierzą średni czas transportu kontrastu w naczy-

niach wieńcowych, używając do tego celu sondy gamma 

(badania na zwierzętach) [20]. Jednak przy użyciu środków 

szybko przedostających się poza światło naczynia, takich 

jak Gd-DTPA, dokładne ustalenie, ile z  podanej substan-

cji dyfunduje poza krwioobieg jest trudne, szczególnie 

w  przypadku wzrostu ciśnienia hydrostatycznego spowo-

dowanego np. blaszką miażdżycową;

2) metoda ASL (Arterial Spin Labelling) – wykorzystuje wodę 

zawartą w naczyniach krwionośnych jako endogenny kon-

trast. Przesuwające się przez gradient pola magnetycz-

nego jądra wodoru poddają się przesunięciu fazowemu 

proporcjonalnemu do ich prędkości. Na tej podstawie, 

znając jego przekrój, oblicza się przepływ krwi przez wy-

brane naczynie krwionośne [21]. Duża czułość stosowanej 

Fot. 2. Jedna z metod półilościowej oceny perfuzji mięśnia lewej komory – intensywność sy-

gnału w momencie maksymalnej perfuzji mięśnia serca jest kodowana kolorem

Źródło: [22].
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sekwencji powodująca często występowanie artefaktów 

oraz konieczność długiego czasu zatrzymania oddechu 

przez pacjenta (25-30 s) ogranicza przydatność tej metody 

w badaniu rezerwy wieńcowej. Przyszłością dla ASL może 

być wykorzystanie wysokopolowych skanerów MR [22];

3) metoda BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) – wyko-

rzystywana głównie w  neuroradiologii, w  której jako en-

dogenny kontrast wykorzystuje hemoglobinę. Utleno-

wana hemoglobina jest diamagnetykiem (umieszczona 

w  zewnętrznym polu magnetycznym indukuje pole osła-

biające jego działanie), natomiast hemoglobina odtleno-

wana jest paramagnetykiem (w zewnętrznym polu ma-

gnetycznym indukuje pole z nim zgodne). Wynikają z tego 

różnice pomiędzy sygnałem z obszaru mięśnia sercowego 

z zachowaną rezerwą wieńcową a sygnałem z obszaru nie-

dokrwionego. Metoda ta obecnie jest przedmiotem badań 

doświadczalnych [22].

PET/SPECT

SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography), czyli to-

mografia emisyjna pojedynczego fotonu, jest szybką, dostępną 

i  nieinwazyjną metodą oceny perfuzji wieńcowej. Cechuje się 

ona wysoką czułością i  swoistością. Jako znaczniki do obrazo-

wania wykorzystuje się chlorek talu (Tl-201m) oraz radiofar-

maceutyki znakowane technetem-99m. Zwykle preferowane 

są te drugie ze względu na niższą cenę, lepszą rozdzielczość 

otrzymanego obrazu oraz krótszy czas półtrwania [23]. Perfuzję 

mierzy się poprzez ocenę regionalnego wychwytu znacznika na 

badanym obszarze, porównując ze sobą wartości próby obcią-

żeniowej i  spoczynkowej. Krytyczne niedokrwienie objawia się 

ubytkiem perfuzji w  obu przeprowadzonych próbach. Chorzy 

z  odwracalnym niedokrwieniem mięśnia sercowego na pozio-

mie ponad 10% jego masy to grupa, która potencjalnie odniesie 

korzyści z  leczenia rewaskularyzacyjnego [11]. Badanie SPECT 

nie jest jednak wolne od artefaktów, które objawiają się jako 

lokalne zaburzenia perfuzji, a  spowodowane są osłabieniem 

sygnału przez tkanki miękkie klatki piersiowej. Swoistość tej 

metody ograniczają także bloki odnogi pęczka Hisa, kardiomio-

patia rozstrzeniowa i przerostowa. W tych przypadkach ubytek 

sygnału ze zgromadzonego znacznika nie musi być wynikiem 

braku perfuzji danego obszaru mięśnia. Najnowsze aparaty do 

tomografii emisyjnej połączone są z gammakamerą i posiadają 

możliwość bramkowania sygnałem EKG (GSPECT). Pozwala to na 

ocenę w trakcie jednego badania zarówno perfuzji, jak i parame-

trów czynnościowych lewej komory serca [23]. 

Pozytonowa tomografia emisyjna PET (Positron Emission To-

mography) charakteryzuje się lepszą jakością obrazowania oraz 

dokładnością w porównaniu ze SPECT. Podobnie jak w poprzed-

niej metodzie, badanie polega na podaniu znakowanej radio-

izotopem substancji (najczęściej 13N-NH3, a  także 11-węgiel, 

18-fluor i  82-rubid). Znaczniki te dzieli się na metaboliczne 

i przepływowe. Pierwsze z nich służą do monitorowania proce-

sów biologicznych zachodzących w komórkach serca. Najszerzej 

wykorzystywanym w  tym celu związkiem jest 18F-fluorodeok-

syglukoza. Badanie to pozwala przede wszystkim na odróżnie-

nie nieżywotnych części mięśnia sercowego od zamrożonych 

lub ogłuszonych, a  więc wciąż żywotnych komórek. Znaczniki 

przepływowe natomiast to między innymi amoniak znakowany 

13-azotem oraz woda znakowana 15-tlenem. Ich gromadzenie 

w  komórkach mięśnia sercowego jest proporcjonalne do wiel-

kości przepływu wieńcowego, co pozwala określić regionalne 

zaburzenia perfuzji [11, 23]. PET, w  odróżnieniu od SPECT, po-

zwala na ilościową ocenę przepływu krwi przez tętnice wieńco-

we w ml/min/g tkanki. Dzięki temu badanie tą metodą jest szcze-

gólnie przydatne u pacjentów z chorobą wielonaczyniową, gdyż 

pozwala określić ogólny poziom niedokrwienia [11].

Obie wyżej wymienione metody charakteryzują się małą 

rozdzielczością, niepozwalającą na dokładne umiejscowienie 

otrzymanych widm. Rozwiązaniem tego problemu są coraz bar-

dziej rozpowszechnione hybrydowe skanery PET-CT i SPECT-CT, 

umożliwiające komputerową fuzję obrazów z  obu urządzeń. 

Dzięki temu można otrzymać wynik badania łączący szczegó-

łowość anatomiczną tomografii komputerowej z  informacjami 

o metabolizmie pochodzącymi z PET [23].

Podsumowanie

Ocena rezerwy wieńcowej jest niezbędnym parametrem służą-

cym to planowania leczenia i wpływającym na rokowanie osób 

z  chorobą niedokrwienną serca. Każda z  dostępnych metod 

wnosi cenne informacje, a  wybór konkretnego sposobu zmie-

rzenia rezerwy wieńcowej zależy przede wszystkim od dostęp-

ności metody w danym ośrodku oraz od stanu pacjenta. Złotym 

standardem w ocenie perfuzji mięśnia sercowego jest obecnie 

badanie za pomocą PET, jednak jego wysoki koszt i mała dostęp-

ność są znacznym utrudnieniem w zastosowaniu klinicznym [24]. 

Coraz większe rozpowszechnienie oraz możliwość jednoczesnej 

oceny perfuzji i  funkcji mięśnia sercowego zarówno w  całości, 

jak i jego części, przyczynia się do częstszego wykorzystywania 

rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób serca. Bada-

nia porównujące czułość MRI i PET w ocenie mikrokrążenia nie 

wykazały istotnych różnic pomiędzy tymi metodami [25-27]. Me-

tody ergometryczne są szeroko stosowane w celu ceny rezerwy 

wieńcowej ze względu na ich nieinwazyjność i szeroką dostęp-

ność, jednak trzeba mieć na uwadze ich półilościowy charakter, 

ograniczenia ich stosowania oraz niską czułość i swoistość [8, 9]. 

Ocena stopniowej rezerwy przepływu (FFR), mimo swojej inwa-

zyjności, jest szeroko wykorzystywana w pracowniach hemody-

namicznych, a jej wynik często ma decydujący wpływ na wybór 

dalszego postępowania z pacjentem.
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