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Summary
Background:

Motion artifacts caused by cardiac movement disturb the imaging of coronary arteries with
multidetector-row spiral computed tomography. The aim of this study was to determine the phase
of the heart rate which provides the best quality of coronary artery imaging in retrospective
ECG-gated CT.

Material/Methods:

Forty-five cardiac CT angiograms of 26 patients were retrospectively evaluated. The examinations
were performed with a 4-detector-row tomograph. ECG-gated retrospective reconstructions were
relatively delayed at 0%, 12.5%, 25%, 37.5%, 50%, 62.5%, 75%, and 87.5% of the cardiac cycle.
Selected coronary arteries of the highest diagnostic quality were estimated in the eight phases
of the cardiac cycle.

Results:

Only arteries of very high image quality were selected for analysis: left coronary artery trunks
(44 cases, incl. 37 stented), anterior interventricular branches (36, incl. 3 stented), circumflex
branches (16), right coronary artery branches (23), and posterior interventricular branches (4). The
reconstruction phase had a statistically significant impact on the quality of imaging (p < .0003).
Depending on the case, optimal imaging was noted in various phases, except in the 12.5% phase.
The 75% phase appeared to be the best of all those examined (p < .05), both in the group of arteries
without stents (p < .0006) and in those stented (p < .05). In some cases of repeated examinations
the best phases differed within the same patient.

Conclusions:

Although 75% is usually the best reconstruction phase, the optimal phase should be established
individually for the patient, artery, segment, and type of tomograph for the best imaging quality.
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Wst´p
W Europie rocznie wykonuje si´ koronarografi´ u ponad
1 miliona pacjentów, a u mniej ni˝ 1/3 z nich zabiegi przezskórnej Êródnaczyniowej angioplastyki [1]. Fakt ten ilustruje potrzeb´ wprowadzenia nieinwazyjnej metody wczesnej diagnostyki choroby wieƒcowej, którà mo˝e staç si´
wielorz´dowa tomografia komputerowa. Umo˝liwia ona nie
tylko wykrycie zwapnieƒ w Êcianach t´tnic wieƒcowych,
ale równie˝ nieuwapnionych blaszek mia˝d˝ycowych
zw´˝ajàcych ich Êwiat∏o oraz pozwala na ocen´ t´tnic
wieƒcowych po za∏o˝eniu stentów [2].
Przyczynà artefaktów pogarszajàcych jakoÊç diagnostyki t´tnic wieƒcowych w badaniu TK sà ruchy serca
w p∏aszczyênie poprzecznej – wzd∏u˝ osi ty∏-przód i bocznie oraz w p∏aszczyênie pod∏u˝nej g∏owowo-ogonowej
[3]. Do innych niekorzystnych czynników obni˝ajàcych
jakoÊç obrazowania t´tnic wieƒcowych nale˝à artefakty
ruchowe spowodowane tachykardià i arytmià, struktury o wysokiej g´stoÊci (zwapnienia w Êcianach naczyƒ,
stenty), towarzyszàce zakontrastowanie jam serca i ˝y∏
oraz niemo˝noÊç wstrzymania oddechu. Artefakty ruchowe mo˝na ograniczaç poprzez skrócenie czasu skanowania oraz obrazowanie serca w tym samym punkcie krzywej EKG w ka˝dym cyklu wtedy, gdy serce ma powtarzalne umiejscowienie w Êródpiersiu – co umo˝liwia
metoda retrospektywnego bramkowania EKG. Badanie
serca metodà retrospektywnego bramkowania polega na ciàg∏ym spiralnym skanowaniu serca po∏àczonym
z równoczesnym rejestrowaniem sygna∏u EKG [2]. Zarejestrowane skany sà wybierane do rekonstrukcji zgodnie
z fazà cyklu serca tj. odpowiednim stosunkiem czasowym
do za∏amka R [2].
Do zalet retrospektywnego bramkowania nale˝à:
– obj´cie ciàg∏ym skanowaniem ca∏ej obj´toÊci serca i dobra
rozdzielczoÊç przestrzenna, co jest istotne, zw∏aszcza
w obrazowaniu t´tnic przebiegajàcych prostopadle do
p∏aszczyzny skanowania serca tj. prawej t´tnicy wieƒcowej i ga∏´zi mi´dzykomorowej przedniej [4],
– ma∏a wra˝liwoÊç na zaburzenia rytmu serca podczas skanowania [4],
– mo˝liwoÊç oceny funkcji serca [4],
– mo˝liwoÊç wykonania rekonstrukcji obrazów w dowolnym punkcie cyklu pracy serca [4].
W metodzie retrospektywnego bramkowania, w celu otrzymania obrazu t´tnic wieƒcowych o zadawalajàcym stosunku sygna∏u do szumu, konieczne jest zbieranie danych
z ma∏ym spiralnym „pitchem”, co powoduje nak∏adanie si´
skanów [4]. Pacjent jest pod wp∏ywem ciàg∏ej ekspozycji
promieniami rtg, stàd otrzymuje doÊç wysokà dawk´ promieniowania [4].
W retrospektywnym bramkowaniu do rekonstrukcji wykorzystywane sà tylko te skany, które zosta∏y wykonane
w okreÊlonym przedziale pracy serca [5]. Ten przedzia∏
jest okreÊlany w stosunku do za∏amka R krzywej EKG.
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Najcz´Êciej stosowane metody retrospektywnego bramkowania:
1. Relative-delay – poczàtek poprzedzajàcego za∏amka R
wyznacza punkt startu rekonstrukcji. Wybrany punkt
jest wyznaczany oddzielnie dla ka˝dego cyklu serca, jako
procent czasu przedzia∏u R-R.
2. Absolute-delay – sta∏e, wybrane opóênienie od poczàtku
wczeÊniejszego za∏amka R jest punktem startu dla
przedzia∏u danych wybieranych do rekonstrukcji
3. Absolute-reverse – sta∏y, wybrany czas przed poczàtkiem
nast´pnego za∏amka R okreÊla moment startu dla
przedzia∏u danych wybieranych do rekonstrukcji.
Celem pracy jest okreÊlenie, w jakich fazach cyklu pracy
serca jakoÊç obrazu t´tnic wieƒcowych w wielorz´dowej,
spiralnej tomografii komputerowej z retrospektywnym
bramkowaniem EKG jest najlepsza.

Materia∏ i metoda
Retrospektywnie oceniono 45 badaƒ TK serca wykonanych
u 26 pacjentów (22 m´˝czyzn i 4 kobiet), Êrednia wieku 65
lat. Najcz´stszym wskazaniem do tomografii komputerowej
serca by∏a ocena dro˝noÊci stentu wszczepionego do pnia
lewej t´tnicy wieƒcowej (39 przypadków).
Badanie serca przy u˝yciu tomografu komputerowego firmy
Philips MX 8000 wykonywane by∏y u pacjenta le˝àcego na
plecach, pod∏àczonego do elektrokardiografu i pozostajàcego
w bezdechu przez czas trwania badania.
W I fazie badania wykonywano wst´pne obrazowanie
serca i wybierano skan, na którym widoczny by∏ poczàtkowy odcinek aorty wst´pujàcej, tj. powy˝ej odejÊcia t´tnic
wieƒcowych. W centrum wybranego odcinka umieszczano tzw. ROI oraz okreÊlano zakres badania serca ok.
10 cm, w zale˝noÊci od wielkoÊci serca. Akwizycja danych
rozpoczyna∏a si´ po podaniu niejonowego Êrodka cieniujàcego (400 mg J/ml) w dawce 2 ml na kg m.c. (120–140
ml) przy pomocy strzykawki automatycznej (przep∏yw
4 ml/s) do ˝y∏y od∏okciowej. Kontrolne skany na wybranym w I fazie badania poziomie, z pomiarem g´stoÊci
w obr´bie obszaru – ROI, automatycznie po przekroczeniu progu 150 j.H. inicjowa∏y rozpocz´cie skanowania
w zaplanowanym zakresie. RównoczeÊnie rejestrowano
zapis EKG pacjenta.
II faza badania polega∏a na komputerowej rekonstrukcji
obrazów, metodà retrospektywnego bramkowania EKG,
wykonanej ciàg∏ej spiralnej akwizycji pracy serca, metodà
relative-delay, w punktach 0%, 12,5%, 25%, 37,5%, 50%,
62,5%, 75% i 87,5% cyklu serca (rycina 1).
Techniczne parametry badania serca by∏y nast´pujàce:
120 kV, 300 mAs, czas obrotu lampy – 500 ms, gruboÊç
warstwy – 1,3 mm, increment – 0,6, pitch – 0,375, czas
skanowania – ok. 33 sekund. T´tnice wieƒcowe oglàdano
w programie Cardiac Reviev stosujàc nast´pujàce parametry rekonstrukcji: powi´kszenie dwukrotne, okno c1 800,
w1 2000.
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Figure 1. Example of the reconstruction of the stented left coronary
artery trunk image at consecutive heart-rate phases.
Rycina 1. Przyk∏ad rekonstrukcji obrazu stentowanego pnia lewej
t´tnicy wieƒcowej w kolejnych fazach cyklu pracy serca.

Oceniajàc retrospektywnie wykonane badania TK serca
wybierano t´tnice wieƒcowe o ostrych granicach w stosunku do otaczajàcych struktur, o dobrym zró˝nicowaniu
mi´dzy Êcianà naczynia a jej Êwiat∏em i o szerokoÊci powy˝ej 1,5 mm i równoczeÊnie faz´ cyklu serca, w którym
ocena ich by∏a najlepsza. Ka˝da wybrana t´tnica wieƒcowa
oceniana by∏a we wszystkich rekonstrukcjach niezale˝nie
przez 2 obserwatorów a decyzja o wyborze t´tnicy i fazy
cyklu serca o najlepszej jakoÊci diagnostycznej by∏a podejmowana wspólnie.
Ró˝nice pomi´dzy fazami bramkowania, w których jakoÊç
badanych odcinków t´tnic wieƒcowych by∏a najlepsza
oceniano za pomocà nieparametrycznej analizy wariancji
Friedmana i testu kolejnoÊci par Wilcoxona.

Wyniki
Retrospektywnie oceniono 45 badaƒ serca, wykonanych u 26
pacjentów. Do dalszej oceny wybrano 123 t´tnice wieƒcowe
o najlepszej jakoÊci diagnostycznej, w tym 40 (32,5%) t´tnic
wieƒcowych zaopatrzonych stentami i 83 (67,5%) bez stentu
(tabela 1). OkreÊlono, i˝ bardzo dobrà jakoÊç obrazowania
mia∏y nast´pujàce t´tnice wieƒcowe: 44 pnie lewej t´tnicy

wieƒcowej (pnie LTW), w tym 37 ze stentami, 36 ga∏´zi
mi´dzykomorowych przednich (GMP), w tym 3 ze stentami,
16 ga∏´zi okalajàcych (GO), 23 pnie prawej t´tnicy wieƒcowej
(pnie PTW) i 4 ga∏´zie mi´dzykomorowe tylne (GMT).
W fazach 50%, 62,5%, 75% i 87,5% oceniono odpowiednio
9, 5, 50 i 17 z 83 wybranych t´tnic wieƒcowych bez stentów (tabela 2). W fazach 0% i 12,5% nie oceniano ˝adnych
z t´tnic z tej grupy a w fazach 25% i 37,5% pojedyncze
Table 1. Specification of examined coronary arteries.
Tabela 1. Badane t´tnice wieƒcowe.
T´tnice

LiczebnoÊç

pieƒ LTW

44 (37 stentów)

GMP

36 (3 stenty)

GO

16

pieƒ PTW

23

GMT

4

Razem

123

59
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Table 2. Heart-rate points of the best image quality of non-stented coronary arteries.
Tabela 2. Punkty cyklu serca, w których jakoÊç obrazowania wybranych t´tnic wieƒcowych bez stentów była najlepsza.
Faza cyklu pracy serca

T´tnica

12,5%

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

0%

pieƒ LTW

0

0

0

2

1

1

3

0

GMP

0

1

0

5

2

19

6

0

GO

0

0

1

1

0

11

3

0

pieƒ PTW

0

0

0

1

2

15

5

0

GMT

0

0

0

0

0

4

0

0

Razem

0

1

1

9

5

50

17

0

Table 3. Heart-rate points of the best image quality of stented coronary arteries.
Tabela 3. Punkty cyklu serca, w których jakoÊç obrazowania wybranych t´tnic wieƒcowych ze stentami była najlepsza.
Faza cyklu pracy serca

T´tnica

12,5%

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

0%

pieƒ LTW

0

0

1

3

3

21

7

2

GMP

0

0

0

1

0

0

1

1

Razem

0

0

1

4

3

21

8

3

t´tnice. Najwi´kszy rozrzut wyników uzyskano w ocenie pnia LTW: 2 naczynia oceniono w fazie 50%, 1 w fazie
62,5%, 1 w fazie 75%, 3 w fazie 87,5%. Natomiast 4 GMT
oceniono tylko w jednej fazie 75%.
Zastentowany pieƒ LTW oceniano najcz´Êciej w fazach: 75%
– 21 stentów i 87,5% – 7 stentów, w innych fazach: 37,5 %,
50%, 62,5 % i 0% oceniono od 1 do 3 t´tnic (tabela 3). Trzy
ga∏´zie mi´dzykomorowe przednie z wszczepionymi stentami oceniano w fazach 50%, 87,5% i 0%.

Kontrolne badania TK serca przeprowadzono u 13 chorych
(tabela 5). Tylko w 4 przypadkach w kolejnych badaniach
serca t´tnice wieƒcowe ma∏y najlepszà jakoÊç diagnostycznà
w tych samych fazach rekonstrukcji. Wi´kszoÊç z wybranych t´tnic wieƒcowych oceniana by∏a w ró˝nych fazach
w badaniach kontrolnych.

0,8

0,6

Dyskusja

0,4

Tomografia komputerowa serca z retrospektywnym bramkowaniem EKG jest badaniem nieinwazyjnym, umo˝liwiajàcym uwidocznienie t´tnic wieƒcowych.

0,2

0,0

12,5% 25,0%

37,5% 50,0% 62,5% 75,0% 87,5%

± Odch. std.

± B∏àd std.

0,0%

Ârednia

Figure 2. Proportion of arteries whose image was the best in the
particular heart-rate phase.
Rycina 2. Odsetek t´tnic, które by∏y najlepiej widoczne w poszczególnych fazach rekonstrukcji.
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Z wybranych 123 t´tnic wieƒcowych 71 oceniono w fazie
75%, 25 w fazie 87,5%, 13 w fazie 50% i 8 w fazie 62,5 %
(tabela 4). Od 1 do 3 naczyƒ oceniano w fazach 25%, 37,5%
i 0%. ˚adnego naczynia nie oceniono w fazie 12,5%. Wybór
fazy rekonstrukcji obrazów mia∏ istotne znaczenie dla jakoÊci
obrazowania t´tnic (p < 0,0003, rycina 2). Faza 75% okaza∏a
si´ najlepszà fazà spoÊród wszystkich badanych (p < 0,05)
– ryc. 1,2. Przewaga fazy 75% by∏a widoczna zarówno w grupie naczyƒ bez stentu (tab. 3) – p < 0,0006, jak i w obr´bie
naczyƒ ze stentem (tab. 4) – p < 0,05 i dotyczy∏a wszystkich
badanych odcinków t´tnic wieƒcowych.

W naszych badaniach oceniano odcinki t´tnic wieƒcowych
o szerokoÊci do 1,5 mm i analizowano w drugiej cz´Êci pracy
tylko te, których jakoÊç obrazowania by∏a bardzo dobra. Pieƒ
lewej t´tnicy wieƒcowej mia∏ bardzo dobrà jakoÊç obrazowania w 44 na 45 przeprowadzonych badaƒ (tabela 1), co mo˝e
wynikaç z anatomii serca i metody skanowania w spiralnym, wielorz´dowym tomografie komputerowym. Pieƒ
LTW ma najwi´kszà Êrednic´ z t´tnic wieƒcowych (oko∏o 4
mm) i le˝y równolegle do p∏aszczyzny badania TK, podobnie
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Table 4. Heart-rate points of the best image quality of both stented and non-stented coronary arteries.
Tabela 4. Punkty cyklu serca, w których jakoÊç obrazowania wybranych t´tnic wieƒcowych ze stentami i bez stentów była najlepsza.
Faza cyklu pracy serca

T´tnica

12,5%

25%

37,5%

50%

62,5%

75%

87,5%

0%

pieƒ LTW

0

0

1

5

4

22

10

2

GMP

0

1

0

6

2

19

7

1

GO

0

0

1

1

0

11

3

0

pieƒ PTW-

0

0

0

1

2

15

5

0

GMT

0

0

0

0

0

4

0

0

Razem

0

1

2

13

8

71

25

3

Table 5. Heart-rate phases of the best coronary imaging quality in patients who had more than one CT examination.
Tabela 5. Fazy cyklu serca o najlepszej jakoÊci obrazowania t´tnic wieƒcowych u pacjentów, u których wykonywano wi´cej ni˝ jedno badanie TK serca.
Pacjent

Badanie

Pieƒ LTW

1

I
II

62,5%
75%

I
II

75% (stent)
75%

75%
87%

75%
75%

3

I
II

87,5% (stent)
75%

75%
75%

75%

4

I
II
III

75% (stent)
87,5%
75%

75%
75%

5

I
II
III
IV
V

75% (stent)
75%
75%
87,5%
75%

75%
87,5%
-

75%
87,5%
-

6

I
II

50%
50%

87,5%
50%

7

I
II

87,5% (stent)
37,5%

25%

8

I
II

75% (stent)
50%

50%

37,5%

75%
62,5%

9

I
II

87,5% (stent)
75%

75%
-

75%
-

75%
75%

10

I
II

75% (stent)
75%

75%
75%

75%
75%

75%
75%

11

I
II

75% (stent)
87,5%

75%
87,5%

75%
-

75%
87,5%

12

I
II
III

75%
75% (stent)
75%

75%
75%

75%
-

75%
-

I
II
III

75%
87,5% (stent)
75%

87,5%
75%
75%

87,5%
-

75%

13

2

GMP

GO

Pieƒ PTW

GMT

75%
75%
75%
62,5%

75,5%
87,5%
87,5%
87,5%
87,5%

75%
75%
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poczàtkowy i koƒcowy odcinek PTW [4]. W przeciwieƒstwie
do innych autorów wprowadziliÊmy podzia∏ prawej t´tnicy wieƒcowej na pieƒ i ga∏àê mi´dzykomorowà tylnà,
z uwagi na znamiennà ró˝nic´ w ich jakoÊci obrazowania:
w przeprowadzonych 45 badaniach bardzo dobrà jakoÊç
diagnostycznà osiàgnà∏ pieƒ PTW w 23 przypadkach a ga∏àê
mi´dzykomorowa tylna tylko w 4 przypadkach.
Z innych naczyƒ wieƒcowych bardzo dobrà jakoÊç diagnostycznà mia∏a ga∏àê mi´dzykomorowa przednia (36/45
badaƒ). Najrzadziej klasyfikowano jako bardzo dobre jakoÊciowo obrazy ga∏´zi: okalajàcej (16/45) i mi´dzykomorowej
tylnej (4/45).
W pracy Giesler i wsp., którzy wykonali 400 badaƒ TK serca,
115 z 400 t´tnic wieƒcowych (29%) nie zosta∏o ocenionych
z uwagi na: artefakty ruchowe (n=84) lub inne przyczyny np. zwapnienia, nie wytrzymanie bezdechu (n=31) [6].
W naszej pracy obrazy tylko 123 z 500 t´tnic wieƒcowych
mia∏y bardzo dobrà jakoÊç diagnostycznà. Ró˝nice w wynikach mogà byç spowodowane przyj´tymi przez nas bardzo,
rygorystycznymi kryteriami. Najni˝szà jakoÊç diagnostycznà
w badaniach Giesler i wsp., podobnie jak w naszych, mia∏y
obrazy naczyƒ: PTW i GO. Podobnie w badaniach Kopp i wsp.
najlepszà jakoÊç obrazowania mia∏y t´tnice: pieƒ LTW, GMP,
na trzecim miejscu PTW [4]. Najtrudniejsza do diagnostyki,
z uwagi na ró˝ne ruchowe artefakty, by∏a ga∏àê okalajàca.
T´tnice wieƒcowe ÊciÊle le˝à na mi´Êniu serca i wykazujà
odmiennà, ruchomoÊç podczas cyklu pracy serca, najs∏abszà
podczas rozkurczu komór [4, 7]. Zaobserwowano, ˝e w fazie
rozkurczowej wi´kszà ruchomoÊç wykazujà naczynia: PTW
i GO w porównaniu z GMP, co mo˝e byç spowodowane
skurczem przedsionków podczas koƒcowej fazy rozkurczowej [4, 8, 9]. Obrazowanie t´tnic wieƒcowych w dowolnie
wybranej fazie cyklu serca umo˝liwia metoda retrospektywnego bramkowania.
Nasze badania, oparte na metodzie retrospektywnego bramkowania (relative-delay) wykaza∏y, ˝e wybór fazy rekonstrukcji obrazów mia∏ istotne znaczenie dla jakoÊci obrazowania t´tnic wieƒcowych (p < 0,0003). Faza 75% okaza∏a
si´ najlepszà spoÊród wszystkich 8 badanych faz (p < 0,05).
Jej przewaga by∏a widoczna zarówno w grupie naczyƒ
bez stentu – p < 0,0006, jak i w obr´bie naczyƒ ze stentem – p < 0,05 i dotyczy∏a wszystkich badanych odcinków
t´tnic wieƒcowych. Kopp i wsp. wykonali 50 badaƒ TK serca
przy pomocy wielorz´dowego tomografu komputerowego,
z rekonstrukcjà retrospektywnà w przedziale od 20% do
80%, w odst´pie 10% [4]. Pieƒ LTW mia∏ w ich pracy dobrà
jakoÊç diagnostycznà we wszystkich punktach cyklu serca.
Giesler wykona∏ badanie TK serca u 100 pacjentów, dla
ka˝dego z nich zosta∏o wykonanych 10 rekonstrukcji w fazach od 0% do 90% cyklu serca, z przeskokiem 10% [6]. Fazy
70% i 80% okaza∏y si´ optymalnymi fazami rekonstrukcji dla
pnia LTW. Podobnie w naszych badaniach by∏a to faza 75%,
oceniliÊmy w niej 32 z 44 pni LTW (74%) a Giesler – 62 ze
100 pni LTW (62%). Ga∏àê mi´dzykomorowa przednia oceniana by∏a w naszej pracy w fazie nieco póêniejszej – 75%,
ni˝ w badaniach Koppa w fazie 60% i 70%, Honga w fazie
50% i 60% i Romagnoli w fazie 70% [4, 9, 10]. Najwi´ksza
rozbie˝noÊç pomi´dzy wynikami naszymi a wi´kszoÊcià
wspomnianych autorów dotyczy prawej t´tnicy wieƒcowej.
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Optymalnà fazà rekonstrukcji PTW w naszej pracy by∏y
fazy 75% i 87,5%, Koppa – 40%, Honga – 50%, Romagnoli
– 40% [4, 9, 10]. Prawa t´tnica wieƒcowa w fazie 60% i 70%
by∏a w badaniach Koppa nie do oceny z uwagi na artefakty
ruchowe a w fazie 40%, u tych samych pacjentów, ocena jej
by∏a dobra [4]. Wyniki zbli˝one do naszych osiàgnà∏ natomiast Giesler, który ponad 50% prawych t´tnic wieƒcowych
ocenia∏ w fazie 70% i 80% [6].
Na wspomnianà ró˝nic´ pomi´dzy wynikami oceny PTW
mo˝e mieç wp∏yw przyj´ty przez nas podzia∏ prawej t´tnicy
wieƒcowej na pieƒ i ga∏àê mi´dzykomorowà tylnà. W naszej
pracy tylko 4 z 44 GMT osiàgn´∏y dobrà jakoÊç diagnostycznà,
co jest zbyt ma∏à iloÊcià, aby porównywaç wyniki fazy bramkowania prawej t´tnicy wieƒcowej. Podobne rozbie˝noÊci
dotyczàce optymalnych faz bramkowania dotyczà ga∏´zi
okalajàcej – w naszej pracy sà to fazy 75% i 87,5%, w badaniach Koppa – 50%, Honga i Romagnoli – 60% [4, 9, 10].
Nasze badania TK serca wykonywaliÊmy przy pomocy tomografu komputerowego firmy Philips a prace wy˝ej wspomnianych autorów by∏y wykonane aparatem firmy Siemens przy
zastosowaniu ró˝nych programów rekonstrukcji i innych filtrów obrazu. Wydaje si´ to mieç równie˝ wp∏yw na ró˝nic´
pomi´dzy wynikami naszymi i innych autorów i pozwala
na wysuni´cie wniosku, i˝ dla ka˝dego aparatu TK nale˝y
wypracowaç najlepsze fazy rekonstrukcji t´tnic wieƒcowych.
Rozrzut wyników w populacji, badanej przez Koppa i wsp.,
Gieslera oraz przez nas (w tym w badaniach kontrolnych),
by∏ bardzo du˝y, co wed∏ug Koppa mo˝e byç spowodowane
ró˝nà orientacjà serca w stosunku do p∏aszczyzny badania,
ró˝nà cz´stoÊcià serca i ró˝nym stosunkiem mi´dzy czasem
trwania skurczu i rozkurczu [4, 6]. W naszej pracy u 13 chorych wykonywaliÊmy kontrolne badania TK serca a tylko u 2
chorych ocena wybranych t´tnic wieƒcowych by∏a najlepsza
w tych samych fazach cyklu serca.
Wed∏ug niektórych autorów, w przypadku pacjentów z wolnà akcjà serca, poni˝ej 60 uderzeƒ na minut´, wystarczy
rekonstrukcja w jednym punkcie cyklu pracy serca, by
zobrazowaç bez artefaktów wszystkie t´tnice. Dla wy˝szej
akcji serca powy˝ej 60 uderzeƒ na minut´ najlepsze obrazy
wszystkich t´tnic wieƒcowych uzyskuje si´ w rekonstrukcjach wykonanych w 2–3 ró˝nych punktach cyklu pracy
serca [4, 9, 11]. W naszej pracy ˝adna z t´tnic wieƒcowych
nie by∏a oceniana w fazie 12,5 %, a pojedyncze t´tnice ze
123 badanych w fazach 25%, 37%, 0%, co mo˝e stanowiç
przes∏anie do ograniczenia liczby rekonstruowanych faz
z 8 do 4 i pozwoli na skrócenie czasu badania.
W coraz powszechniej dost´pnych najnowszych tomografach komputerowych redukcja czasu skanowania poprzez
szybszà rotacj´ lampy, szybszy przesuw sto∏u oraz jednorazowe obrazowanie wi´cej ni˝ 4 warstw redukuje artefakty
ruchowe i wp∏ywa korzystnie na jakoÊç obrazowania t´tnic
wieƒcowych [7].

Wnioski
Oceniajàc t´tnice wieƒcowe w tomografii komputerowej
nale˝y do ka˝dego typu aparatu, pacjenta, t´tnicy a nawet
poszczególnych jej odcinków dobraç odpowiednià faz´ rekonstrukcji, w celu uzyskania obrazów o najwy˝szej jakoÊci.
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