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Summary
Purpose:

To assess the diagnostic value of contrast-enhanced Doppler ultrasound in differentiation
critical internal carotid artery stenosis from its occlusion.

Material/Methods:

During 12-month period we were not able to establish the final diagnosis of internal carotid artery obstruction in 25 patients (32 arteries) using conventional duplex Doppler examination. That is why, we administered Levovist (Schering AG) to all this patients and repeated color and spectral Doppler scanning. Arteriography was performed in all cases to confirm enhanced-Doppler diagnosis.

Results:

Strong enhancement of colour and spectral Doppler signal was obtained after Levovist administration in all patients. We diagnosed 12 internal carotid occlusions, 8 subtotal stenoses and 12 hemodynamically significant stenoses (75–90%). Angiography confirmed proper
diagnosis in all cases.

Conclusion:

The use of Levovist enhances the diagnostic efficacy of carotid Doppler evaluation. It allows to make an unequivocal differential diagnosis between internal carotid artery stenosis
and occlusion.
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Wst´p
Udar mózgu pozostaje w krajach europejskich trzecià, co do
cz´stoÊci przyczynà zgonu i trwa∏ego inwalidztwa
(10–15%), po chorobach serca i nowotworach. ZapadalnoÊç
na udary mózgu wynosi w populacji polskiej od 2 do 5
przypadków na 1000 mieszkaƒców. G∏ównà przyczynà
udarów niedokrwiennych mózgu (60%) jest mia˝d˝yca
przedczaszkowych odcinków t´tnic szyjnych powodujàca
ograniczenia ich dro˝noÊci lub mo˝liwoÊç uwolnienia zatorów obwodowych. Blaszki mia˝d˝ycowe sà najcz´Êciej zlokalizowane w opuszkach t´tnic szyjnych wewn´trznych
i w podzia∏ach t´tnic szyjnych wspólnych.

W zapobieganiu udarom mózgu stosowane sà leki antyagregacyjne oraz Êrodki regulujàce gospodark´ lipidowà
ustroju i stabilizujàce blaszki mia˝d˝ycowe. Leczenie zachowawcze jest g∏ównie stosowane u chorych ze zw´˝eniami t´tnic szyjnych wewn´trznych mniejszego stopnia
(40–60%) oraz u chorych bezobjawowych. Chorzy z objawowymi zw´˝eniami t´tnic szyjnych wewn´trznych przekraczajàcymi 70% poddawani sà zabiegom udro˝nienia t´tnicy
szyjnej wewn´trznej na drodze chirurgicznej lub wewnàtrznaczyniowej [1].
Ultrasonografia duplex Doppler jest podstawowà metodà
rozpoznawania zmian mia˝d˝ycowych ograniczajàcych na-
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p∏yw krwi do mózgu. Dopplerowska ocena t´tnic szyjnych
od lat prowadzona jest w wielu oÊrodkach diagnostycznych. Jako badanie nieinwazyjne, szeroko dost´pne, stosunkowo tanie, powtarzalne oraz charakteryzujàce si´ wysokà czu∏oÊcià i swoistoÊcià ugruntowa∏o swoje miejsce
w obrazowaniu t´tnic szyjnych. Rozwój metody poprzez
wprowadzenie do badaƒ kolejno opcji kolorowego Dopplera
i Dopplera mocy, pomno˝y∏y iloÊç informacji z niej p∏ynàcych. Mimo istotnego post´pu nadal zdarzajà si´ przypadki,
gdzie konwencjonalna ocena dopplerowska t´tnic szyjnych
nie pozwala na jednoznaczne rozpoznanie, zw∏aszcza odró˝nienie zw´˝enia krytycznego (subtotalnego) od niedro˝noÊci. Prawid∏owe rozpoznanie tych stanów jest bardzo
wa˝ne, gdy˝ decyduje o leczeniu zachowawczym lub skierowaniu chorego do zabiegów udra˝niajàcych.
PoÊród czynników, które mogà ograniczaç skutecznoÊç diagnostycznà badania duplex Doppler najcz´Êciej wymienia
si´ silne uwapnienie blaszek mia˝d˝ycowych, trudnoÊci
z ustawieniem prawid∏owej wartoÊci kàta insonacji dopplerowskiej i niskie wartoÊci pr´dkoÊci przep∏ywajàcej krwi
w zw´˝eniach subtotalnych. Wysokie po∏o˝enie podzia∏ów
szyjnych oraz obfita tkanka t∏uszczowa stanowià dodatkowy element utrudniajàcy w∏aÊciwe rozpoznanie.
W takich przypadkach wed∏ug doniesieƒ z piÊmiennictwa
zasadne jest zastosowanie ultrasonograficznych Êrodków
kontrastujàcych, które po do˝ylnym podaniu choremu
zwi´kszajà czu∏oÊç badania ultrasonograficznego poprzez
wzmocnienie sygna∏u dopplerowskiego pochodzàcego od
krwi przep∏ywajàcej w naczyniach.
Ostatnia dekada XX wieku to okres wprowadzenia do powszechnego u˝ytku bezpiecznych i skutecznych kontrastów
ultrasonograficznych. Najwi´ksze znaczenie majà Êrodki zawierajàce mikrop´cherzyki gazu, zwykle powietrza, których
liczne powierzchnie graniczne wzmacniajà sygna∏ dopplerowski podwy˝szajàc wspó∏czynnik odbieranie sygna∏u do
szumu. Preparaty mikrop´cherzykowe dzia∏ajà poprzez
tworzenie drobnych p´cherzyków gazu; powietrza lub fluorku siarki odbijajàcych ultradêwi´ki. Zjawisko to g∏ównie
wyst´puje dzi´ki rezonansowi, któremu mikrop´cherzyki
ulegajà pod wp∏ywem ultradêwi´ków wysy∏anych przez
przetwornik sondy aparatu poprawiajàc jakoÊç uzyskiwanego sygna∏u zarówno w prezentacji B, jak i dopplerowskiej.
Wst´pne obserwacje ju˝ ponad 10 lat temu wykaza∏y, ˝e
dzi´ki ich zastosowaniu wi´cej badaƒ dopplerowskich koƒczy si´ jednoznacznym rozpoznaniem [2].
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nalne badanie dopplerowskie nie pozwoli∏o na ostateczne
zró˝nicowanie pomi´dzy krytycznym zw´˝eniem a niedro˝noÊcià t´tnicy szyjnej wewn´trznej u chorych z zaawansowanà mia˝d˝ycà przedczaszkowych odcinków t´tnic szyjnych.

Materia∏ i Metody
W okresie 12 miesi´cy u 25 spoÊród 1240 chorych wystàpi∏y trudnoÊci z ostatecznym ustaleniem rozpoznania krytycznego zw´˝enia lub niedro˝noÊci 32 t´tnic szyjnych wewn´trznych w konwencjonalnym badaniu dopplerowskim.
U wszystkich chorych wykonano badania ultrasonograficzne t´tnic szyjnych po podaniu Êrodka wzmacniajàcego sygna∏ dopplerowski, kolejno zaÊ badanie angiograficzne
w celu potwierdzenia rozpoznania.
U ka˝dego chorego badanie ultrasonograficzne wykonano
aparatem Logiq 500 (General Electric Medical System), sondà liniowà 5–10 MHz. Ka˝dà z t´tnic uwidaczniano u chorych w pozycji le˝àcej w ró˝nych u∏o˝eniach g∏owy, zarówno w projekcji poprzecznej, jak i pod∏u˝nej na jak najd∏u˝szym odcinku. Korzystano z prezentacji w skali szaroÊci,
badania z u˝yciem Dopplera spektralnego i kolorowego
(w tym opcji power Doppler) po podaniu ultrasonograficznego Êrodka kontrastowego. Wszystkim chorym podano Levovist 2,5 g o st´˝eniu 300 mg mikroczàsteczek/ml, w ca∏kowitej obj´toÊci 8,5 ml.
Pomiary pr´dkoÊci przep∏ywu krwi dokonywane by∏y przy
kàcie insonacji dopplerowskiej nie przekraczajàcym 60°.
W ka˝dej t´tnicy szyjnej oceniano obrazy Dopplera kolorowego oraz rejestrowano maksymalnà pr´dkoÊç skurczowà
(Vmax) w zw´˝onym odcinku naczynia.
Wszystkie badania naczyniowe przeprowadzone by∏y przy
u˝yciu aparatu Siemens Polytron Plus (Siemens). Ka˝de badanie angiograficzne wykonano w znieczuleniu miejscowym
w oparciu o metod´ Seldingera z nak∏ucia t´tnicy udowej.
Koƒcówk´ cewnika diagnostycznego umieszczano w Êwietle
t´tnicy szyjnej wspólnej nieco poni˝ej miejsca jej podzia∏u.
Podano niejonowy Êrodek cieniujàcy (Omnipaque 270 mg
I/ml) w iloÊci 10 ml z wyp∏ywem 5 ml/s, zapisywano obrazy
subtrakcyjne z cz´stoÊcià 3/s w projekcji a–p i bocznej.

Wyniki

Nowa generacja ultrasonograficznych Êrodków kontrastujàcych reprezentowana mi´dzy innymi przez Levovist pokonuje po podaniu do˝ylnym barier´ kapilarów p∏ucnych
i powoduje wzmocnienie ech o oko∏o 10 do 25 dB w ca∏ym
uk∏adzie naczyniowym. W rezultacie otrzymujemy wzmocnione obrazy Dopplera kolorowego oraz silniejszy sygna∏
cz´stotliwoÊci Dopplera spektralnego, co pozwala uwidoczniç wolniej p∏ynàcà krew oraz lepiej oceniç naczynia po∏o˝one g∏´biej lub przes∏aniane przez struktury znajdujàce si´
pomi´dzy sondà i badanym naczyniem.

W badaniu ultrasonograficznym po podaniu Levovistu w ocenie ka˝dej z 32 t´tnic szyjnych otrzymano silne wzmocnienie
sygna∏u kolorowego i spektralnego Dopplera. Rozpoznano 12
przypadków niedro˝noÊci t´tnic szyjnych wewn´trznych
z ca∏kowitym brakiem sygna∏u przep∏ywu krwi (Rycina 1).
W 8 przypadkach krytycznego zw´˝enia: 4 z bardzo znacznym przyÊpieszeniem pr´dkoÊci przep∏ywu krwi (Rycina 2)
oraz 4 z wyraênym spadkiem pr´dkoÊci przep∏ywu krwi
w miejscu zw´˝enia (Rycina 3). Ponadto rozpoznano 12 istotnych hemodynamicznie zw´˝eƒ t´tnic szyjnych z przyÊpieszeniem maksymalnej pr´dkoÊci przep∏ywu krwi >1,8 m/s,
zaÊ pr´dkoÊci koƒcoworozkurczowej > 0,4 m/s.

Celem przedstawianej pracy jest ocena skutecznoÊci diagnostycznej badania duplex Doppler po podaniu Êrodka
kontrastujàcego Levovist w przypadkach, gdy konwencjo-

Wykonane nast´pnie badanie angiograficzne w ka˝dym
przypadku potwierdzi∏o rozpoznanie postawione w badaniu ultrasonograficznym po podaniu Levovistu.
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Rycina 1. A – Konwencjonalne badanie ultrasonograficzne t´tnicy
szyjnej wewn´trznej prawej, zanotowano niejednoznaczny
diagnostycznie sygna∏ kolorowego, power i spektralnego
Dopplera. B – Po wzmocnieniu sygna∏u kolorowego i power
Dopplera za pomocà Levovistu rozpoznano niedro˝noÊç t´tnicy szyjnej wewn´trznej prawej (widoczny sygna∏ kolorowego Dopplera pochodzi z ga∏àzek t´tnicy szyjnej zewn´trznej). C – Badanie angiograficzne potwierdza obecnoÊç niedro˝noÊci t´tnicy szyjnej wewn´trznej prawej.
Figure 1. A – Conventional Doppler examination of right internal carotid artery – color, spectral and power Doppler images were
not clear enough for diagnosis. B – Enhancement of color
and power Doppler signal after Levovist administration, right
internal carotid artery’s occlusion was diagnosed (color Doppler signal came from the branches of external carotid artery). C – Angiography confirmed occlusion of right internal
carotid artery.

Omówienie
Ultrasonografia dopplerowska sta∏a si´ w ostatnich latach
metodà z wyboru w rozpoznawaniu zmian mia˝d˝ycowych
przedczaszkowych odcinków t´tnic szyjnych. Metod´ tà cechuje bardzo wysoka skutecznoÊç wyznaczania stopnia
zw´˝enia t´tnicy, jednoczeÊnie pozwala ona oceniç morfologi´ blaszek mia˝d˝ycowych. W wyznaczaniu stopnia
zw´˝enia t´tnicy szyjnej wewn´trznej najwa˝niejszym parametrem, wysoce powtarzalnym jest maksymalna pr´dkoÊç skurczowa, jako wyraz przyÊpieszenia pr´dkoÊci przep∏ywu krwi w zw´˝onym odcinku naczynia [3]. Brak sygna∏u przep∏ywu krwi, zarówno kolorowego jak i spektralnego

Dopplera w t´tnicy szyjnej pozwala na rozpoznanie niedro˝noÊci [4]. Nale˝y jednak pami´taç ˝e, takie czynniki
jak: silne uwapnienie blaszek mia˝d˝ycowych, trudnoÊci
z ustawieniem prawid∏owej wartoÊci kàta insonacji dopple-
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Rycina 2. A – Badanie ultrasonograficzne t´tnicy szyjnej wewn´trznej
prawej przed podaniem Levovistu, zanotowano bardzo s∏aby
sygna∏ kolorowego Dopplera. B – Po podaniu Levovistu
otrzymano wzmocnienie sygna∏u kolorowego i spektralnego
Dopplera i uwidoczniono miejsce krytycznego zw´˝enia
z bardzo znacznym przyÊpieszeniem pr´dkoÊci przep∏ywu
krwi. C – Angiografia potwierdzi∏a wynik badania ultrasonograficznego po podaniu Levovistu.
Figure 2. A – Doppler examination of right internal carotid artery prior
to Levovist administration, weak color Doppler signal was
obtained. B – After Levovist injection strong enhancement of
color and spectral Doppler signals was obtained, critical stenosis of the artery was visualized with significant acceleration of blood flow. C –Angiography confirmed ultrasound
examination result after Levovist administration.

rowskiej, niskie wartoÊci pr´dkoÊci przep∏ywajàcej krwi
w zw´˝eniach subtotalnych, wysokie po∏o˝enie podzia∏ów
szyjnych oraz obfita tkanka t∏uszczowa stanowià dodatkowy element utrudniajàcy w∏aÊciwe rozpoznanie, lub prowadzà do b∏´dnego rozpoznania. Dotyczy to szczególnie
przypadków odró˝nienia krytycznego zw´˝enia od niedro˝noÊci. Chory ze zw´˝eniem jest kandydatem do leczenia
przeznaczyniowego lub chirurgicznego, podczas gdy choremu z niedro˝noÊcià zaproponowaç mo˝na wy∏àcznie leczenie zachowawcze.
Gdy wynik badania ultrasonograficznego t´tnic szyjnych
nie jest pewny, chorzy kierowani sà na kolejne badania ta-
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kie, jak cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA), angio-MR
czy angio-TK.
Ultrasonograficzne Êrodki kontrastowe, których istota dzia∏ania sprowadza si´ do wzmocnienia sygna∏u kolorowego
i spektralnego Dopplera zwi´kszajà skutecznoÊç diagnostycznà badaƒ. Ostatnie lata przynios∏y rozkwit ultrasonograficznych Êrodków kontrastowych, a ich zastosowanie
jest coraz szersze i znajduje kolejnych zwolenników [5].
Jest to podyktowane przede wszystkim faktem, ˝e inne
diagnostyczne metody obrazowe takie jak angio-MR, angioTK sà metodami drogimi, a dost´pnoÊç do nich jest nadal
bardzo ograniczona, zaÊ subtrakcyjna angiografia cyfrowa
jest badaniem inwazyjnym.
W badaniach echokardiograficznych Êrodki wzmacniajàce
sygna∏ dopplerowski znalaz∏y swoje miejsce w wykazywaniu obecnoÊci przecieków, wad zastawkowych, w ocenie
zaburzeƒ ruchu Êcian serca, w uwidacznianiu fali zwrotnej
w niedomykalnoÊci zastawek aortalnej lub mitralnej [6].
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Rycina 3. A – Konwencjonalne badanie ultrasonograficzne t´tnicy
szyjnej wewn´trznej prawej przy u˝yciu opcji kolorowego
Dopplera, zanotowano brak sygna∏u przep∏ywu krwi wskazujàcy na niedro˝noÊç. B – Po podaniu Levovistu uwidoczniono d∏ugoodcinkowe zw´˝enie bez przyÊpieszenia pr´dkoÊci
przep∏ywu krwi. C – Badanie angiograficzne potwierdzi∏o wynik badania ultrasonograficznego po wzmocnieniu sygna∏u
dopplerowskiego.
Figure 3. A – Conventional color Doppler examination of right internal
carotid artery, absence of blood flow signal was obtained indicating artery occlusion. B – After Levovist administration
long distance stenosis was diagnosed, without acceleration
of blood flow. C – Angiography confirmed result of contrastenhanced ultrasound examination.

ny t´tnic udowych oraz z 14% do 78% t´tnic podkolanowych i t´tnic goleni [10]. Wykorzystanie Êrodków wzmacniajàcych sygna∏ dopplerowski do oceny t´tnic nerkowych
pozwoli∏o zwi´kszyç odsetek prawid∏owych rozpoznaƒ
zw´˝eƒ z 56% do 98% [11].
Pojedyncze prace wskazujà na zastosowanie Levovistu
w ocenie zewnàtrzczaszkowych odcinków t´tnic szyjnych
[12]. Jego zastosowanie zarezerwowane winno byç przede
wszystkim dla przypadków zró˝nicowania pomi´dzy krytycznym zw´˝eniem a niedro˝noÊcià t´tnicy szyjnej wewn´trznej.

W zakresie krà˝enia obwodowego Levovist stosowany jest
w badaniach neurosonograficznych w dopplerowskiej ocenie transkranialnej [7]. W ocenie ˝y∏y wrotnej (lub zespolenia wrotno-systemowego TIPS), w diagnostyce zakrzepicy
˝y∏ g∏´bokich, czy w badaniach t´tnic biodrowych oraz t´tnic koƒczyn dolnych Levovist ma uznane miejsce [8]. Langholz w grupie 57 chorych z niedokrwieniem koƒczyn dolnych w konwencjonalnym badaniu dopplerowskim nie
otrzyma∏ diagnostycznego obrazu badanych t´tnic w 72%,
po podaniu Levovistu liczba ta zmala∏a do 7% [9]. Wed∏ug
autora skutecznoÊç diagnostyczna oceny dopplerowskiej
t´tnic biodrowych po podaniu Levovistu wzros∏a z 49% do
92%, z 23% do 89% wzros∏a skutecznoÊç diagnostyczna oce-

Przeprowadzone przez nas badania dowodzà, ˝e zastosowanie Êrodków wzmacniajàcych sygna∏ dopplerowski
zwi´ksza skutecznoÊç diagnostycznà ultrasonograficznej
oceny t´tnic szyjnych. Pozwala na jednoznaczne (100%) odró˝nienie krytycznego zw´˝enia od niedro˝noÊci i kwalifikacj´ chorego do leczenia udra˝niajàcego.
Wyniki jakie uzyskaliÊmy w naszej pracy potwierdzajà nieliczne doniesienia innych autorów.
W diagnostyce niedro˝noÊci t´tnic szyjnych wewn´trznych
Escribano uzyska∏ 100% zgodnoÊç badaƒ dopplerowskich
z zastosowaniem Levovistu z angiografià [13]. Sitzer w grupie chorych z du˝ym zw´˝eniem t´tnicy szyjnej wewn´trznej w konwencjonalnym badaniu dopplerowskim w 21%
nie uzyska∏ obrazu diagnostycznego, po podaniu Levovistu
liczba ta zmala∏a do 6% [14].
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Wa˝nà cechà klinicznà Êrodków wzmacniajàcych sygna∏
dopplerowski jest du˝e bezpieczeƒstwo ich stosowania [15].
W grupie badanych przez nas chorych nie zaobserwowano
˝adnych objawów ubocznych zwiàzanych z podaniem Levovistu. Obserwacja ta potwierdza podkreÊlane przez innych autorów bezpieczeƒstwo stosowania Êrodków wzmacniajàcych sygna∏ dopplerowski.
Innà zaletà oceny t´tnic szyjnych po podaniu Levovistu
w porównaniu z badaniem konwencjonalnym jest wyraêne
skrócenie czasu badania.

Wnioski
Zastosowanie Êrodków wzmacniajàcych sygna∏ dopplerowski zwi´ksza skutecznoÊç diagnostycznà ultrasonograficznej oceny t´tnic szyjnych. Pozwala na ostateczne zró˝nicowanie pomi´dzy krytycznym zw´˝eniem a niedro˝noÊcià
t´tnicy szyjnej wewn´trznej u chorych z zaawansowanà
mia˝d˝ycà przedczaszkowych odcinków t´tnic szyjnych
oraz na kwalifikacj´ chorych do zabiegów udra˝niajàcych.
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