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Summary
Background:

Material and Methods:

33 male patients aged between 25 to 45 years (mean: 35.30 ± 6.04) without signs of circulatory
problems were entered into the study. To exclude circulatory disturbances, Doppler USG, blood
pressure, and laboratory tests were performed on every patient at rest 5 min. after the injection of 11.1
MBq/kg 99 mTc MIBI. Whole body as well as thigh and calf scintigrams were made with an ELSCINT
SP6HR gamma-camera. The symmetry of the thigh and calf perfusion (WSU, WSP) and the indexes of
the thigh (WPLU, WPPU) and calf (WPLP, WSPP) perfusion of both lower limbs were estimated.

Results:

At rest: WSP: 96.47% ± 1.02, WSP: 96.47% ± 1.02, WPLP: 9.77 ± 0.32, WPPP: 9.78 ± 0.31, WPLU:
8.45 ± 0.22, WPPU: 8.48 ± 0.22. Under stress: WSP: 96.69% ± 1.32, WSU: 96.41% ± 1.20, WPLP:
8.78 ± 0.26, WPPP: 8.81 ± 0.25, WPLU: 7.77 ± 0.25, WPPU: 7.82 ± 0.26. Anamnesis, additional
studies, and laboratory tests in the group examined did not show any circulatory disturbances.

Conclusions:

The estimated values in patients without circulatory disturbances are similar and within a narrow
range, which allows us to calculate the norms of lower limb perfusion at rest and under stress. The
determined normal values may be essential in diagnostics in permitting differentiation of healthy
patients from those with vascular pathology of the lower limb circulation at an early stage.
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The lack of a range of normal values of perfusion in the lower limbs during stress and at rest
narrows the use of this type of diagnostic tool to the estimation of the current state of relative
perfusion without indications of the presence or level of perfusion disturbances. Numerous reports
on early changes in endothelium reactivity (depending on disease and degree of vessel pathology)
encouraged us to assess lower limb perfusion in healthy people. Our goal was to 1) work out a
program and method which would enable lower limb perfusion assessment under stress and at rest
in patients without signs of lower limb circulation deprivation and 2) establish the normal range
of indexes of lower limb perfusion under stress and at rest which would enable their use in the
diagnostics of lower limb muscle circulation.
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Wst´p
Niektóre schorzenia, upoÊledzajàce perfuzj´ mi´Êni koƒczyn
dolnych, sà niejednokrotnie ma∏o odczuwalne dla pacjenta i trudne do rozpoznania przez lekarza. Brak objawów
klinicznych nie oznacza i˝ ca∏y uk∏ad krà˝enia funkcjonuje prawid∏owo, bez regionalnych zaburzeƒ. Perfuzja
mi´Êni mo˝e byç zró˝nicowana i wahaç si´ w zale˝noÊci
od stopnia uszkodzenia Êródb∏onka i samych naczyƒ [6].
Istotnym czynnikiem pe∏niàcym rol´ w procesie homeostazy jest Êródb∏onek naczyniowy tworzàcy selektywnà
barier´ zapobiegajàcà przechodzeniu wi´kszoÊci substancji zawartych w naczyniach lub u∏atwiajàcy przechodzenie niektórych z nich w formie transportu aktywnego.
Komórki Êródb∏onka aktywne metabolicznie regulujà
napi´cie Êcian naczyniowych, modulujà przepuszczalnoÊç
naczyƒ. Endotelium kontroluje p∏ynnoÊç krwi i przebieg
procesów zapalnych oraz odpowiada za uwodnienie tkanek
[4,5]. Wysi∏ek jeszcze bardziej wp∏ywa na zmian´ perfuzji
mi´Êni. W patomechanizmie rozwoju mia˝d˝ycy doniesienia
o wczesnym uszkodzeniu funkcji Êródb∏onka naczyniowego
a zw∏aszcza jego upoÊledzona reakcja na wysi∏ek, stwarzajà
potrzeb´ poszukiwania metod mogàcych w sposób prosty
i nieinwazyjny okreÊliç perfuzj´ krwi w mi´Êniach, oraz
wykryç odchylenia od stanu prawid∏owego a tym samym
rozpoznaç wczesny okres rozwoju tej patologii.
Medycyna nuklearna posiada znaczniki i metody, pozwalajàce na wykrycie nieprawid∏owoÊci w perfuzji mi´Êni.
Zaburzenie gromadzenia znacznika okreÊlajàcego perfuzj´ mi´Êni mo˝e wynikaç zarówno z upoÊledzenia przep∏ywu krwi przez naczynia krwionoÊne jak równie˝ z zaburzeƒ jego transportu przez Êcian´ naczyniowà a w koƒcu
z upoÊledzenia aktywnoÊci metabolicznej komórek mi´Êniowych. Jednak dotychczas pos∏ugiwano si´ jedynie metodami jakoÊciowymi i nie opracowano zakresu wartoÊci
prawid∏owych tego badania [7,22,25,41]. Brak zakresu
wartoÊci prawid∏owych perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych
w spoczynku i wysi∏ku ogranicza∏ dotychczas stosowanà
radioizotopowà diagnostyk´ jedynie do oceny wzgl´dnego
ukrwienia, bez mo˝liwoÊci wyciàgania iloÊciowych wniosków odnoÊnie stanu i wielkoÊci tego upoÊledzenia.
Powy˝sze motywy by∏y podstawà do podj´cia pracy
pozwalajàcej okreÊliç prawid∏owà perfuzj´ mi´Êni koƒczyn
dolnych u osób zdrowych.
Celem pracy by∏o:
1. opracowanie programu i metody pozwalajàcych na
iloÊciowà ocen´ perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych w spoczynku i wysi∏ku w grupie pacjentów bez klinicznych
cech upoÊledzonego krà˝enia,
2. ustalenie zakresu wartoÊci wskaêników prawid∏owej
perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych w spoczynku i wysi∏ku,
umo˝liwiajàcych ich zastosowanie w diagnozowaniu
zaburzeƒ ukrwienia mi´Êni.

Materia∏ i Metoda
Po dok∏adnej analizie wywiadu, badaƒ laboratoryjnych
i klinicznych, do ocenianej grupy w∏àczono 33 m´˝czyzn
niepalàcych w wieku 25 ÷ 45 lat (Êredni wiek 35,30±6,04
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lat), skierowanych na radioizotopowe badania perfuzyjne
mi´Êni koƒczyn dolnych i serca w spoczynku i wysi∏ku.
Kryteria w∏àczajàce:
– wyra˝ona Êwiadoma zgoda na udzia∏ w badaniu i udost´pnienie dokumentacji medycznej,
– prawid∏owa masa cia∏a mieszczàca si´ pomi´dzy 18 a 25
BMI,
– brak zaburzeƒ krà˝enia w uk∏adzie naczyniowym mi´Êni
koƒczyn dolnych okreÊlonych na podstawie wywiadu
oraz przeprowadzonych badaƒ ogólnych, USG, klinicznych i laboratoryjnych (patrz metody) ze szczególnym
wykluczeniem:
• zmian w obrazie ultrasonograficznym uk∏adu t´tniczego
koƒczyn dolnych
• objawów klinicznych choroby wieƒcowej oraz zmian w spoczynkowym zapisie EKG, charakterystycznych dla niedokrwienia mi´Ênia sercowego w zakresie odcinka ST
• nadciÊnienia t´tniczego
• schorzeƒ majàcych wp∏yw na uk∏ad krà˝enia (cukrzyca,
nadczynnoÊç i niedoczynnoÊç tarczycy, choroby hematologiczne, schorzenia wàtroby),
Protokó∏ badania zosta∏ zaakceptowany przez Komisj´
Etycznà Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi.

I. Badania pozwalajàce na w∏àczenie do analizowanej
grupy
W analizowanej grupie pacjentów, wywiad, objawy kliniczne i badania dodatkowe mia∏y na celu wykluczenie
mo˝liwoÊci zaburzeƒ krà˝enia w uk∏adzie naczyniowym
koƒczyn dolnych.
1. Badania ultrasonograficzne – u wszystkich pacjentów wykonano badanie USG z wykorzystaniem efektu Dopplera z opcjà Color Doppler oraz Power Doppler.
Badania USG wykonano przy u˝yciu aparatu ACUSON
128 XP/10 i sond 3,5 MHz oraz 7 MHz. Pomiar wykonywano w pi´ciu punktach: t´tnica biodrowa zewn´trzna,
t´tnica udowa wspólna, t´tnica udowa powierzchniowa
w odcinku bli˝szym i dalszym oraz t´tnica podkolanowa. Stan naczyƒ krwionoÊnych oraz szybkoÊç przep∏ywu
krwi oceniano zgodnie z tabelà Cosmana i wsp. [23],
przyjmujàc dla u∏atwienia interpretacji i analizy matematycznej nast´pujàce oznaczenia: „0” przep∏yw prawid∏owy, „1” zw´˝enie 0 ÷ 49%, „2” zw´˝enie 50 ÷ 75%,
„3” zw´˝enie powy˝ej 75%.
2. Zespó∏ badaƒ wst´pnych – wiek, p∏eç, wzrost, masa cia∏a,
skurczowe i rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze krwi.
3. Wskaênik kostkowo-ramienny – dokonano okreÊlenia
wskaênika kostkowo-ramiennego. Pacjent pozostawa∏ w spoczynku przez okres co najmniej 15 minut.
Po up∏ywie tego czasu dokonywano pomiaru ciÊnienia
t´tniczego w pozycji siedzàcej, na prawym ramieniu
i w okolicach prawej kostki, a nast´pnie na lewym
ramieniu i w okolicach lewej kostki. Pomiary wykonywano kilkakrotnie w odst´pach kilku minut i obliczano wartoÊç Êrednià ciÊnienia w ka˝dym z badanych
punktów.
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Table 1. Results of the population and laboratory studies.
Tabela 1. Wyniki badaƒ podstawowych oraz badaƒ ogólnych i biochemicznych krwi.
Parametr

Ârednia

Odchylenie standardowe

Zakres

Norma

Wiek (lata)

35,30

6,04

25 ÷ 45

-

Waga (kg)

73,42

5,72

59 ÷ 81

-

Wzrost (cm)

174,76

5,38

163 ÷ 182

-

CiÊnienie krwi skurczowe (mmHg)

134,39

10,74

110 ÷ 160

do 85

90,15

8,88

70 ÷ 105

do 140

4,22

0,43

3,33 ÷ 5,10

3,80÷6,00

HGB (g/dl)

15,57

1,01

13,80 ÷ 17,60

12,0÷18,0

HCT (%)

46,21

3,31

40 ÷ 51

36,0÷55,0

5,94

1,03

4,40 ÷ 8,10

4,0÷10,0

93,15

11,53

65 ÷ 110

4,10÷6,10

CHOL (mmol/l)

5,43

0,33

4,81÷ 6,01

3,60÷5,20

TG (mmol/l)

1,07

0,05

0,98 ÷ 1,16

0,46÷1,88

AspAT (U/l)

27,03

6,55

16 ÷ 38

1÷37

ALAT (U/L)

21,38

5,29

8 ÷ 34

1 ÷40

CiÊnienie krwi rozkurczowe (mmHg)
RBC (x10-6ml)

WBC (x10-3ml)
GLU (mg/dl)

Table 2. Results of the Doppler USG and ankle-brachial studies.
Tabela 2. USG Doppler oraz wskaênik kostkowo-ramienny.
Badanie

WartoÊç Êrednia

Odchylenie stand.

Zakres

0

0

0

Wk-r strona prawa

1,03

0,04

1,00 ÷1,08

Wk-r strona lewa

1,03

0,04

1,00 ÷1,09

USG Doppler (wg. Tabeli Cosmana)

Opis skrótów zawartych w rycinach 1 i 2: WZLP – ró˝nica perfuzji lewego podudzia mi´dzy badaniem wysi∏kowy a spoczynkowy; WZPP – ró˝nica
perfuzji prawego podudzia mi´dzy badaniem wysi∏kowy a spoczynkowy; WZLU – ró˝nica perfuzji lewego uda mi´dzy badaniem wysi∏kowy
a spoczynkowy; WZPU – ró˝nica perfuzji prawego uda mi´dzy badaniem wysi∏kowy a spoczynkowy.

Wskaênik kostkowo-ramienny (Wk-r) wyliczano z nast´pujàcego wzoru:
skurczowe mierzone w okolicy kostki
Wk-r = ciÊnienie
ciÊnienie skurczowe koƒczyny górnej
przyjmujàc za wartoÊci prawid∏owe wyniki mieszczàce si´
w przedziale 0,9 ÷ 1,2 [28].
4. Badania ogólne i biochemiczne krwi – morfologia
krwi, glukoza, lipidogram,

II. Badania radioizotopowe
Za pomocà gamma-kamery Elscint SP6 HR wyposa˝onej w kolimator HRES, wykonano badania w spoczynku i po wysi∏ku,
w 5 min po iniekcji znacznika Tc99mMIBI o aktywnoÊci
11,1 MBq /kg. W badaniu wysi∏kowym znacznik podawano
po uzyskaniu wysi∏ku submaksymalnego. Wysi∏ek przeprowadzono na cykoloergometrze rowerowym z obcià˝eniem
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narastajàcym co 3 min o 25 wattów wed∏ug fabrycznego
protokó∏u producenta urzàdzenia. Dla okreÊlenia perfuzji
mi´Êni koƒczyn dolnych u˝yto w∏asnego sposobu akwizycji
i przetwarzania uzyskanych danych. W projekcji tylnej, przy
pr´dkoÊci przesuwu poziomego g∏owicy 30 cm/min., wykonano akwizycj´ ca∏ego cia∏a. Akwizycje planarne ud i podudzi
prowadzono przez okres 300 s. Wykonane akwizycje, po opracowaniu, pozwoli∏y na wyznaczenie wspó∏czynników symetrii perfuzji ud i podudzi: symetria perfuzji podudzi – WSP,
symetria perfuzji ud WSU, oraz wskaêników perfuzji mi´Êni
koƒczyn dolnych – ud i podudzi osobno dla ka˝dej koƒczyny:
wskaênik perfuzji lewego podudzia – WPLP, wskaênik perfuzji prawe go podudzia – WPPP, wskaênik perfuzji lewego uda
– WPLU, wskaênik perfuzji prawego uda – WPPU.
W celu wyliczenia wspó∏czynników symetrii (WS) i wskaêników perfuzji (WP) pos∏u˝ono si´ nast´pujàcymi wzorami:

WS =

ROI min
ROI max

x

100%
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Table 3. Results of the lower limb perfusion studies at rest.
Tabela 3. Wyniki badaƒ perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych w spoczynku.
WartoÊç Êrednia

Odchylenie stand.

Zakres

Współczynnik symetrii podudzi (WSP) (%)

96,47

1,02

95,00÷98,87

Współczynnik symetrii ud (WSU) (%)

96,46

1,07

95,01÷98,76

Wskaênik perfuzji lewego podudzia (WPLP)

9,77

0,32

9,11÷10,09

Wskaênik perfuzji prawego podudzia (WPPP)

9,78

0,31

9,02÷10,09

Wskaênik perfuzji lewego uda (WPLU)

8,45

0,22

8,01÷8,68

Wskaênik perfuzji prawego uda (WPPU)

8,48

0,22

8,01÷8,69

WartoÊç Êrednia

Odchylenie stand.

Zakres

Współczynnik symetrii podudzi (WSP) (%)

96,69

1,32

95,09÷99,95

Współczynnik symetrii ud (WSU) (%)

96,41

1,20

95,01÷99,90

Wskaênik perfuzji lewego podudzia (WPLP)

8,78

0,26

8,24÷9,03

Wskaênik perfuzji prawego podudzia (WPPP)

8,81

0,25

8,24÷9,03

Wskaênik perfuzji lewego uda (WPLU)

7,77

0,25

7,29÷8,05

Wskaênik perfuzji prawego uda (WPPU)

7,82

0,26

7,22÷8,03

Table 4. Results of the lower limb perfusion studies at stress.
Tabela 4. Wyniki badaƒ perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych w wysiłku.

gdzie:
ROI min – zaznaczony obszar zainteresowania, w którym stwierdzono mniejszà liczb´ zliczeƒ
ROI max – lustrzany obszar zainteresowania, w którym stwierdzono wi´kszà liczb´ zliczeƒ

WS

=

g´stoÊç zliczeƒ w wybranym ROI
- g´stoÊç zliczeƒ ca∏ego cia∏a
g´stoÊç zliczeƒ ca∏ego cia∏a

x 100

G´stoÊç zliczeƒ jest rozumiana jako iloÊç zliczeƒ przypadajàcych na jeden pixel matrycy.
W raporcie index perfuzji jest zawsze liczbà powy˝ej
jednoÊci. Zmienia si´ natomiast oznaczenie stosunku symetrii – lewa do prawej lub odwrotnie w zale˝noÊci po której
stronie stwierdzono wi´ksza liczb´ zliczeƒ w ROI.
W celu maksymalnego wyeliminowania ingerencji operatora w proces opracowywania badania, a tym samym
unikni´cia niezamierzonych b∏´dów, szereg procedur wykonywano w sposób automatyczny. Rola operatora ograniczona by∏a w wi´kszoÊci przypadków do potwierdzenia proponowanych przez program rozwiàzaƒ. Analizowano obszar
mi´Êni ud, a nast´pnie podudzi pod kàtem wyznaczenia
punktu maksymalnego gromadzenia aktywnoÊci. W tak
wyznaczonym punkcie generowano krzywà profilu zmian
aktywnoÊci. Na podstawie otrzymanych danych program
ustala∏ poziom odci´cia t∏a ~20% poziomu t∏a od „góry”
i ~10% poziomu t∏a od „do∏u”. Po ustaleniu tych parametrów obrazu automatycznie generowano ROIe opisujàce
mi´Ênie podudzi i ud. Dzi´ki temu powierzchnia wybranych
obszarów zainteresowania (ROI) jest powtarzalna.

W analizie iloÊci zliczeƒ zarówno z ca∏ego cia∏a jak i z wyznaczonych obszarów zainteresowania nie uwzgl´dniono
atenuacji. Budowa i oprogramowania gamma kamery, na
której wykonywano badania nie posiada mo˝liwoÊci oceny
tego parametru w badaniach planarnych. W celu oceny
powtarzalnoÊci metody skonstruowano fantom, na którym
wykonano opisane w metodyce badania. Znajàc aktywnoÊç
w poszczególnych obszarach, dokonano obliczeƒ przy
pomocy opracowanego programu. Wyliczenia by∏y zgodne
z przyj´tymi za∏o˝eniami. Natomiast powtarzalnoÊç programu sprawdzono poprzez wielokrotne opracowanie tego
samego badania. Otrzymane wyniki ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà
zaledwie o tysi´czne cz´Êci wartoÊci wyliczonych parametrów i Êwiadczy∏y o poprawnym algorytmie opracowanego
programu.
Metody statystyczne.
Wyliczono Êrednià, median´ oraz odchylenie standardowe.

Wyniki
Badania wykluczajàce mo˝liwoÊç zaburzeƒ w uk∏adzie
krà˝enia koƒczyn dolnych.
Przedstawione w tabeli 1 badania laboratoryjne nie wykaza∏y ˝adnych odchyleƒ od stanu prawid∏owego, mogàcych
wp∏ywaç na stan uk∏adu krà˝enia.
Badanie USG Doppler koƒczyn dolnych w analizowanej
grupie nie wykaza∏o odchyleƒ od stanu prawid∏owego
zgodnie z tabelà Cosmana i wsp. [24]. Nie stwierdzono zaburzeƒ w przep∏ywie krwi w t´tnicach: biodrowej
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Figure 1. Normal result of the lower limb perfusion study at rest
– report.
Rycina 1. Prawid∏owy wynik radioizotopowego badana perfuzyjnego
mi´Êni koƒczyn dolnych w spoczynku – raport.

Figure 2. Normal result of the lower limb perfusion study at stress
– report.
Rycina 2. Prawid∏owy wynik radioizotopowego badania perfuzyjnego
mi´Êni koƒczyn dolnych w wysi∏ku – raport.

zewn´trznej, udowej wspólnej, udowej powierzchownej,
oraz podkolanowej. Równie˝ wyniki wskaênika kostkoworamiennego (Wk-r) nie wykaza∏y odchyleƒ od normy.

innymi poprzez produkcj´ czynnika naczyniorozszerzajàcego ERDF reguluje spoczynkowy i wysi∏kowy przep∏yw
naczyniowy [15,16].

Wyniki badaƒ radioizotopowych.

Zagadnieniem ukrwienia koƒczyn dolnych zajmowa∏o si´
wielu badaczy [6,7,8,10,11,15,16,18,20,24,26,29,31,40].
Jednak okazuje si´, ˝e ka˝da z nowo wprowadzonych metod
zawiera w sobie niedoskona∏oÊci, niedogodnoÊci lub posiada ograniczenia [21,30]. I tak USG Doppler nie daje pe∏nego
wglàdu w system krà˝enia [3,11,19,20,28,29,32]. Klasyczna
angiografia niesie ryzyko zwiàzane z podaniem kontrastu
i nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce. Najnowsze
metody angiograficzne: cyfrowa angiografia oraz angiografia rezonansu magnetycznego nie posiadajà tych ograniczeƒ
lecz niestety mówià niewiele na temat perfuzji tkankowej
na obszarze zaopatrywania danego naczynia [1,33,36,43].
˚adna z tych metod nie odnosi si´ do ukrwienia koƒczyn
dolnych w wysi∏ku i nie daje równie˝ mo˝liwoÊci porównania spoczynkowego i wysi∏kowego przep∏ywu naczyniowego.

Wyniki zaprezentowano w tabelach 3 i 4 oraz przedstawiono i na rycinach 1 i 2.

Dyskusja
Choroby t´tnic koƒczyn dolnych sà powa˝nym problemem
medycznym, ekonomicznym, i socjalnym. Koszty powodowane przez te schorzenia (je˝eli pozostajà nieleczone lub
leczone nieprawid∏owo) sà bardzo wysokie [17,24,27].
W ostatnich latach obserwuje si´ post´p w badaniach nad
etiologià i patogenezà zmian w t´tnicach koƒczyn dolnych
z nast´powym udoskonalaniem istniejàcych i poszukiwaniem nowych technik diagnostycznych. Te poczynania szczególnie dotyczà metod tanich i nieinwazyjnych
[3,9,15,21,23,26,28,34,38,39,41].
W szczególnoÊci zwrócono uwag´ na wczesne zmiany w Êródb∏onku naczyƒ w∏osowatych mi´Êni jako
wskaênika zmian zapoczàtkowujàcych proces mia˝d˝ycowy [18]. Âródb∏onek naczyniowy pe∏ni istotna
rol´ w utrzymaniu hemostazy uk∏adu krà˝enia. Mi´dzy

Jednà z technik u˝ywanych w diagnostyce zaburzeƒ krà˝enia mi´Êni koƒczyn dolnych jest scyntygrafia perfuzyjna
wykonywana za pomocà Talu 201 [14,21,36,42]. Metoda ta
zosta∏a rozwini´ta i stosowana równie˝ za pomocà znacznie taƒszego i ∏atwiejszego w pozyskaniu radiofarmaceutyku Tc99mMIBI [2,7,10,11,14,20,25,35,37,38,41,44]. Powsta∏o
jednak niewiele prac tyczàcych tego zagadnienia i oceny

Table 5. Changes in lower limb indexes between the rest and stress studies (in percentages).
Tabela 5. Zmiany procentowe wskaênika perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych mi´dzy badaniem spoczynkowym a po wysiłku.
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spoczynek

wysiłek

zmiana (%)

WPLP

9,77

8,78

10,13

WPPP

9,78

8,881

9,91

WPLU

8,45

7,77

8,04

WPPU

8,48

7,82

7,78
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leczenia przewlek∏ych zaburzeƒ krà˝enia w mi´Êniach
koƒczyn dolnych [9,10,13,21,24,34,37,44]. Niestety w pracach tych nie okreÊlono zakresu wartoÊci prawid∏owych
perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych zarówno w spoczynku jak
i wysi∏ku.
W naszych badaniach przyj´to gromadzenie znacznika
przez mi´Ênie ca∏ego cia∏a w projekcji tylnej jako wartoÊç
referencyjnà. W badaniach innych autorów jako punkt
odniesienia przyj´to inne grupy mi´Êniowe np. grup´
mi´Êni przedramienia. Sàdzimy, ˝e grupy mi´Êniowe zlokalizowane w tylnej cz´Êci cia∏a sà rozwini´te proporcjonalnie do mi´Êni koƒczyn dolnych, niezwykle rzadko ulegajàc
zmianom naczyniowym, stanowiàc najlepszà wartoÊç referencyjnà.
Uzyskane wy˝sze o ~10% wartoÊci wskaêników perfuzji
poszczególnych grup mi´Êniowych w badaniach wysi∏kowych
mo˝na t∏umaczyç prawid∏owà reakcjà Êródb∏onka na wysi∏ek
[8,9,16]. W wyniku zwi´kszonej pr´dkoÊci strumienia krwi
oraz zwi´kszonego zapotrzebowania tlenowego w warunkach prawid∏owych dochodzi bowiem do wyrzutu czynnika
EDRF co skutkuje rozszerzeniem naczyƒ [6,7,42]. Równie˝
adenozyna jako czynnik rozszerzajàcy naczynia w trakcie
wysi∏ku ma swój udzia∏ w zwi´kszeniu wysi∏kowego gromadzenia znacznika – perfuzji mi´Êni [4,5].
Wybór cykloergometru jako narz´dzia stymulujàcego ma
swoje uzasadnienie w równomiernym obcià˝eniu poszczególnych grup mi´Êniowych przy tego rodzaju wysi∏ku.
Obcià˝a on prawie wy∏àcznie mi´Ênie koƒczyn dolnych,
co powoduje ˝e wskaênik jakim jest akcja serca (wysi∏ek
submaksymalny) wydaje si´ najbardziej odpowiadaç równomiernemu obcià˝eniu wysi∏kiem wszystkich uczestników badania.
Na podstawie wykonanych badaƒ laboratoryjnych i klinicznych, mieszczàcych si´ w granicach normy, mo˝emy przyjàç
i˝ badana grupa pacjentów nie mia∏a zaburzeƒ krà˝enia.
Tak wi´c uzyskane wyniki perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych
dajà podstaw´ do przyj´cia ich za wartoÊci prawid∏owe.
W wyniku naszych badaƒ za prawid∏owe wskaêniki perfuzji mi´Êni podudzi (czyli norm´) przyj´to wartoÊci, nie
wi´ksze ni˝ wyliczone zgodnie ze wzorem:

WS ≤

Êrednia WPLP
+ Êrednia WPPP
2

+

odch. stand. LP
+ odch. stand. PP
2

gdzie: WPP – wskaênik perfuzji podudzi, WPLP – wskaênik
perfuzji lewego podudzia, WPPP – wskaênik perfuzji prawego podudzia, LP – lewe podudzie, PP – prawe podudzie.
Prawid∏owa wartoÊç perfuzji mi´Êni podudzi wynosi nie
wi´cej ni˝ 10,09 w badaniu spoczynkowym oraz 9,02 w badaniu wysi∏kowym.
Za prawid∏owe wskaêniki perfuzji mi´Êni ud (czyli norm´)
przyj´to wartoÊci, nie wi´ksze ni˝ wyliczone zgodnie ze
wzorem:

WPU ≤

Êrednia WPLU
+ Êrednia WPPU
2

+

odch. stand. LU
+ odch. stand. PU
2

gdzie: WPU – wskaênik perfuzji ud, WPLU – wskaênik perfuzji lewego uda, WPPU – wskaênik perfuzji prawego uda,
LP – lewe udo, PU – prawe udo.
Prawid∏owa wartoÊç perfuzji mi´Êni ud wynosi nie wi´cej
ni˝ 8,69 w badaniu spoczynkowym oraz 8,04 w badaniu
wysi∏kowym. Uzyskane w badaniach wyniki, w których
w spoczynku wskaênik perfuzji mi´Êni podudzi nie przekracza 10,09 a mi´Êni ud 8,69 oraz w wysi∏ku wskaênik
perfuzji mi´Êni podudzi nie przekracza 9,02 i mi´Êni ud nie
przekracza 8,04, uznano za prawid∏owe.
Uzyskane wskaêniki umo˝liwiajà zarówno identyfikacj´
pacjentów z prawid∏owà perfuzjà mi´Êni koƒczyn dolnych
jak i diagnostyk´ zaburzeƒ tego krà˝enia.
Naszym zdaniem pozwala to na u˝ycie opracowanych
przez nas norm do oceny krà˝enia w mi´Êniach koƒczyn
dolnych bez, potrzeby wykonywania innych, inwazyjnych
lub traumatyzujàcych pacjenta badaƒ. Normy wskaêników
perfuzji w badaniach spoczynkowych i wysi∏kowych
stajà si´ niezb´dne zarówno wobec faktu ró˝norodnych
patologii ukrwienia koƒczyn dolnych jak i coraz bardziej
szczegó∏owych badaƒ tyczàcych mechanizmów dzia∏ania
niektórych leków na perfuzj´ mi´Êni (m.in. leków przeciwcukrzycowych i naczyniowych).
Uzyskane wyniki iloÊciowej oceny perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych na podstawie w∏asnego programu i metody,
uprawniajà do utworzenia bazy danych modelu prawid∏owej
perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych. Wykorzystanie tej metody
niejednokrotnie pozwoli uniknàç innych traumatyzujàcych
i nara˝ajàcych na znaczne dawki promieniowania rentgenowskiego badaƒ naczyniowych. Wdro˝enie tej metody
pozwala na wykorzystanie jej zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i szpitalnych. Nieinwazyjne metoda izotopowa, oceniajàca perfuzj´ mi´Êni koƒczyn dolnych, umo˝liwia
monitorowanie leczenia poprzez porównanie wyników
kolejnych badaƒ perfuzyjnych mi´Êni koƒczyn dolnych.
Sàdzimy, ˝e metoda i jej iloÊciowe wartoÊci prawid∏owe
mogà byç u˝yteczne w diagnostyce u osób zdrowych
(np. medycyna sportowa) jak i monitorowaniu zaburzeƒ
ukrwienia koƒczyn dolnych zarówno w leczeniu farmakologicznym jak i chirurgicznym.

Wnioski
1. opracowany program i metoda pozwalajà na pó∏iloÊciowà
ocen´ perfuzji mi´Êni koƒczyn dolnych w spoczynku
i w wysi∏ku, w grupie pacjentów bez klinicznych cech
upoÊledzonego krà˝enia,
2. ustalone wartoÊci wskaêników prawid∏owej perfuzji
mi´Êni koƒczyn dolnych w spoczynku i wysi∏ku umo˝liwiajà ich kliniczne zastosowanie w diagnozowaniu zaburzeƒ ukrwienia mi´Êni oraz monitorowaniu leczenia.
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