
 VII. Streszczenie 

 

  Badanie EKG-TK serca stało się w ostatnich latach standardową metodą oceny zmian 

miażdżycowych tętnic wieńcowych u chorych z niepełnymi wskazaniami do inwazyjnej 

koronarografii, znalazło także zastosowanie w monitorowaniu pacjentów po zabiegach 

stentowania i pomostowania tętnic wieńcowych.   

 Wraz z nabywaniem doświadczenia przez ośrodki zajmujące się diagnostyką 

radiologiczną serca wskazania są stale rozszerzane i obejmują obecnie m. in. badania przed 

planowanymi zabiegami ablacji, diagnostykę powikłań przewlekłej stymulacji serca oraz ocenę 

wad serca. 

 Bez względu na główne wskazanie do badania, którym najczęściej pozostaje nadal 

diagnostyka miażdżycy tętnic lub drożności pomostów wieńcowych, radiolog zawsze powinien 

przeprowadzić ocenę wszystkich struktur objętych badaniem TK, a przede wszystkim mięśnia 

serca, osierdzia, płuc i opłucnej oraz sąsiadujących narządów śródpiersia, ściany klatki 

piersiowej i okolic przepony. Zmiany stwierdzane podczas tej „dodatkowej” oceny, choć 

wymagają rozszerzonych rekonstrukcji i wydłużają  czas analizy badania, mogą mieć duże 

znaczenie w dalszym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym. 

Piśmiennictwo dotyczące diagnostyki choroby wieńcowej za pomocą tomografii 

komputerowej jest bardzo liczne i dowodzi ugruntowanej i ciągle poszerzającej się roli tej 

metody w codziennej praktyce klinicznej. Znacznie mniej danych można znaleźć w literaturze 

przedmiotu na temat diagnostyki zmian pozawieńcowych, możliwych do rozpoznania przy 

okazji koronarografii TK, a większość autorów badających tę tematykę ogranicza się do 

statystyki zmian stwierdzanych poza obszarem serca i, w nielicznych pracach, określenia 

ogólnej istotności klinicznej. Dotychczas nie opublikowano wyników prac poświęconym 

analizie wszystkich zmian pozawieńcowych opisywanych w badaniu EKG-TK serca, 

uwzględniających wpływ doświadczenia lekarzy opisujących badanie,  przyczyn skierowania 

pacjentów na badanie oraz ich wieku i płci, techniki badania oraz klasy sprzętu.  

 

 Celem pracy była analiza dodatkowych zmian pozawieńcowych, wykrytych w 

wielorzędowej tomografii serca z bramkowaniem EKG w dużej grupie chorych kierowanych 

na badanie z różnych przyczyn klinicznych. Jako cele szczegółowe przyjęto: 



1. ocenę lokalizacji, rodzajów i częstości zmian wykrywanych w badaniu EKG-KT serca 

w zależności wieku i płci pacjenta oraz głównej przyczyny skierowania na badanie, 

2. przedstawienie bardzo szczegółowej charakterystyki zmian dodatkowych wykrytych w 

badaniach EKG-TK serca,  

3. ocenę wpływu doświadczenia radiologów na liczbę i charakter zmian dodatkowych 

opisywanych w badaniach EKG-TK serca, 

4. przeprowadzenie analizy porównawczej lokalizacji i częstości zmian pozawieńcowych 

wykrytych i opisanych w badaniach wykonanych za pomocą tomografu 8-rzędowego i 

64-rzędowego w okresie wstępnym, kilku pierwszych lat działania pracowni TK serca 

oraz po uzyskaniu dużego doświadczenia przez radiologów, 

5. podjęcie próby oceny znaczenia klinicznego wykrywanych dodatkowo zmian 

pozawieńcowych z określeniem częstości i typów zmian wymagających dalszego 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.  

 

Materiał i metoda 

W pracy poddano retrospektywnej ocenie wyniki 1335 badań pacjentów skierowanych 

na badanie EKG-TK serca do Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej Samodzielnego 

Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, działającego w strukturze Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. Kryterium włączającym badania do materiału pracy było spełnienie wszystkich trzech 

warunków: wykonanie badania TK serca z bramkowaniem EKG, pełna dokumentacja badania 

oraz podpisana zgoda pacjenta.  

Większość z badań było wykonanych w okresie pierwszych 3,5 roku działania pracowni 

TK serca czyli od końca 2002 r. do marca 2006r.  Określono je w pracy jako grupę I i mogą 

one obrazować wczesny, kilkuletni proces nabywania doświadczenia przez nasz ośrodek. 

Grupa I liczyła 1105 badań TK serca wykonanych za pomocą tomografu 8-rzędowego i 64-

rzędowego w pierwszym okresie pracy aparatu.  

Grupa II licząca 230 badań została utworzona po około 7 latach w celu sprawdzenia, 

czy nastąpiły zmiany w strukturze grupy kierowanych pacjentów oraz w zakresie opisywanych 

zmian, w czasie kiedy znacznie wzrosła liczba badań serca, a zespół radiologów i techników 

można uznać za bardzo doświadczony. Wszystkie badania grupy II wykonano na aparacie 64-

rzędowym. Większość badań analizowanych w niniejszej pracy została wykonana w trybie 

ambulatoryjnym (1015/1335, tj. 76%), pozostałe 320 (24%) to badania pacjentów z oddziałów 

szpitalnych, w tym 17 badań zostało przeprowadzonych dla pacjentów kierowanych ze 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 



Wykonano łącznie 594 badań u kobiet (44,5%) oraz 741 (55,5%) u mężczyzn w wieku  

od 11 miesięcy do 91 lat (średnia 54 lata). 

 W analizowanym materiale 1277 badań EKG-TK przeprowadzono z podaniem środka 

kontrastującego i stanowiły one 95,7% ogółu badań. W pierwszym roku badań stosowano 

obszar rekonstrukcji (FOV) ograniczony do okolicy serca, później u wszystkich pacjentów 

stosowano dodatkowe okno rekonstrukcyjne obejmujące całą szerokość klatki piersiowej 

zarówno w skaningu natywnym, jak i pokontrastowy.  

 Główne przyczyny skierowań na badanie TK serca zostały podzielone przez radiologów 

naszego ośrodka na 9 podstawowych kategorii:  

1. podejrzenie choroby wieńcowej,  

2. kontrola po zabiegach pomostowania lub stentowania tętnic wieńcowych,  

3. wady wrodzone serca, 

4. wady nabyte serca, 

5. kardiomiopatia,  

6. skrzepliny lub guzy serca,  

7. choroby osierdzia,  

8. choroby dużych naczyń.  

9. inne- pozostałe przyczyny, które nie zostały przyporządkowano do żadnej z w/w grup. 

 Za zmianę dodatkową przyjęto w niniejszej pracy każde pozawieńcowe odchylenie od 

normy stwierdzone w badaniu EKG-TK serca i nie dotyczące głównego powodu skierowania 

na badanie. Wszystkie wykryte zmiany dodatkowe zostały ocenione pod kątem lokalizacji, 

charakteru i znaczenia klinicznego (istotności).  

 Zastosowano dwa podstawowe kryteria analizy opisanych zmian pozawieńcowych -

anatomiczne oraz istotności klinicznej.  

 W oparciu o kryterium anatomiczne wydzielono dziewięć typów zmian dodatkowych 

do których zaliczono:  

• zmiany w sercu;  

• zmiany w płucach i oskrzelach;  

• zmiany w opłucnej;  

• zmiany w osierdziu;  

• zmiany w śródpiersiu;  

• zmiany w aorcie;  

• zmiany w innych naczyniach klatki piersiowej;  



• zmiany w układzie kostnym klatki piersiowej; 

• zmiany w narządach nadbrzusza.  

 Dla zmian, które nie mogły być zakwalifikowane do żadnej z powyższych grup 

stworzono dziesiątą grupę „ inne”.  

 Drugie kryterium analizy dotyczyło stopnia istotności wykrytych zmian dodatkowych, 

pozawieńcowych. Wszystkie zmiany wykryte i opisane w badaniach pacjentów analizowanej 

grupy 1335 badań podzielono na dwie główne kategorie - zmian istotnych i nieistotnych 

klinicznie (kategoria 1 i 2), a w kategorii zmian istotnych wydzielono trzy podkategorie (1a-

1c):  

• kategoria 1a - zmiany istotne bez konieczności dalszego postępowania 

diagnostycznego; 

• kategoria 1b - zmiany istotne, w których wskazane jest dalsze postępowanie    

diagnostyczne lub terapeutyczne w trybie planowym; 

• kategoria 1c - zmiany istotne, w których konieczne jest postępowanie w trybie pilnym.  

 

 

 

 

 

Wyniki  

  Większość badań EKG-TK analizowanych w niniejszej pracy została wykonana w 

trybie ambulatoryjnym (1015/1335; 76%). Tryb skierowania z przychodni dotyczył takiej 

samej (NS) części pacjentów grupy I (76,9%) i grupy II (76,5%) mimo upływu 10 lat od 

rozpoczęcia badań i 7-letniej przerwy między badaniami grupy I i II. 

 Najczęstszą z wydzielonych 9 przyczyn skierowania na badanie KT serca w była  

choroba wieńcowa (71,8 %, w tym jej podejrzenie 58,7%, a kontrola po zabiegach 

rewaskularyzacji 13,1%). Kolejne co do częstości przyczyny skierowań to diagnostyka 

chorób dużych naczyń (7,8%) i wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego (6,1%). 

 Do rzadkich przyczyn skierowania należały diagnostyka w kierunku nabytych wad 

serca, chorób osierdzia, kardiomiopatii, guzów lub skrzeplin w świetle jam serca oraz 

kategoria rozpoznania określona w pracy jako „inne” (po ok. 2-3%).   

 Grupa II różniła się od grupy I mniejszą częstością skierowań na diagnostykę  po 

zabiegach rewaskularyzacji (p<0,004), wad wrodzonych (p=0,005) i większą częstością 



skierowań typu „inne” (p<0,002), obejmujących badania do specjalnych celów,  jak ocena 

przed ablacją czy diagnostyka powikłań elektroterapii. 

 Ogólna analiza zmian w tętnicach wieńcowych w badanym materiale                                 

 W grupie 1277 pacjentów, u których wykonano badanie z użyciem środka 

kontrastującego w opcji angiograficznej znalazły się 564 kobiety (44,2%) i 713 mężczyzn 

(55,8%). Przynajmniej jedno zwężenie istotne tętnic wieńcowych, stentów lub pomostów 

wieńcowych stwierdzono w 30,0% analizowanych badań, przy czym grupa mężczyzn 

wykazywała znacznie częściej zwężenia istotne niż grupa kobiet (39,6% vs 17,9%; p<0,000). 

 Biorąc pod uwagę porównanie odległych czasowo grup I i II zaobserwowano tę samą 

prawidłowość dominacji badań z istotnymi zwężeniami tętnic wieńcowych u mężczyzn, przy 

czym ogólna częstość zmian istotnych hemodynamicznie zmniejszyła się z 31,8% w grupie I 

do 21,7% w grupie II (p=0,002).  

 Ogólna  charakterystyka  zmian dodatkowych 

 W prezentowanej pracy dokonano analizy wszystkich zmian dodatkowych nie 

związanych z przyczyną skierowania, wykrytych i opisanych w 1335 badaniach TK, a ich 

łączna liczba wyniosła 5012, czyli 3,8/badanie.  

 W grupie I, liczącej 1105 badań, pozawieńcowe zmiany dodatkowe  opisano u 906 osób 

(82%), a wszystkich zmian dodatkowych zidentyfikowano 3196 (średnio 2,9/badanie).  

 W grupie II, liczącej 230 badań, zmiany dodatkowe stwierdzono w 227 wynikach 

(98,7%), a wszystkich opisanych zmian dodatkowych stwierdzono 1816 (średnio 7,9/badanie).  

 Różnica między liczbą stwierdzonych dodatkowych zmian pozawieńcowych w obu 

grupach była wysoce istotna (p<0,0001). Stwierdzono także różnice w zależności od płci 

badanych (p=0,001) - przynajmniej jedną zmianę dodatkową opisano u 88,6% kobiet i u 81,9% 

mężczyzn. W analizowanej grupie stwierdzono 2298 zmian pozawieńcowych opisanych u 594 

kobiet i 2714 u 741 mężczyzn. Wskaźnik średniej liczby zmian na osobę badaną był 

nieznacznie wyższy u kobiet niż u mężczyzn (3,87 vs 3,66; p= 0,05). 

         Pozawieńcowe zmiany dodatkowe a przyczyna skierowania na badanie EKG-TK     

         W grupie 958 osób skierowanych na badanie EKG-TK z powodu choroby wieńcowej 774 

(80,8%) miało opisaną przynajmniej jedną zmianę pozawieńcową. Zmiany te były opisywane 

istotnie częściej w grupie II (97,0%) niż w grupie I (78,2%; p<0,000). Stwierdzono je u 77,4% 

pacjentów kierowanych z podejrzeniem choroby wieńcowej i u 94,3% osób badanych po 

leczeniu zabiegowym choroby wieńcowej (p<0,000).  

W grupie 377 osób kierowanych na badanie EKG-TK z innych przyczyn niż choroba 

wieńcowa, aż 359 miało opisane zmiany pozawieńcowe (95,2%), co dało istotnie wyższy 



wskaźnik niż u pacjentów, u których główną przyczyną skierowania na badanie była choroba 

wieńcowa (p<0,000). W przypadku podejrzenia lub rozpoznania wrodzonej wady serca odsetek 

wyniósł 99,8%, nabytych wad serca 88,4%, podejrzenia guzów lub skrzeplin w jamach serca 

95%, chorób osierdzia 81,5%, chorób dużych naczyń innych niż aorta 99% i w grupie „innych 

rozpoznań” 96,4%. 

Analizując strukturę wykrywanych zmian dodatkowych najwięcej, bo 2476 z nich  

(49,4% spośród 5012) wykryto w badaniach wykonanych z powodu podejrzenia choroby 

wieńcowej, 677 (13,5%) u pacjentów kontrolowanych po implantacji stentów lub 

pomostowaniu tętnic wieńcowych, 474 z podejrzeniem choroby dużych naczyń (9,4%), 389 

(7,8%) u pacjentów z podejrzeniem wrodzonej wady serca, a 370 (7,3%) badanych z innych 

przyczyn. U pacjentów z pozostałymi rozpoznaniami klinicznymi rozpoznano po 2,1% do 3,5% 

zmian dodatkowych.  

W badaniach grupy II, wykonywanych po ok. 10 latach od rozpoczęcia diagnostyki TK 

tętnic wieńcowych w naszym ośrodku nastąpił istotny wzrost odsetka pacjentów z 

dodatkowymi zmianami w odniesieniu do 3 przyczyn skierowania: podejrzenia choroby 

wieńcowej, kontroli po zabiegowym leczeniu choroby wieńcowej oraz w grupie rozpoznań 

określonych jako „inne”.  

W całym materiale pracy stwierdzono istotne różnice wskaźnika średniej liczby 

opisanych zmian dodatkowych w badaniu w zależności od przyczyny skierowania - najmniej 

zmian opisywano u pacjentów kierowanych z podejrzeniem choroby wieńcowej (3,19/badanie), 

a najwięcej z rozpoznaniem zakwalifikowanym jako „inne” (6,7/badanie).  

W odniesieniu do poszczególnych przyczyn skierowania na badanie u kobiet 

stwierdzono od 3,3 do 4,9 zmian dodatkowych/osobę w grupie I i 1-13/osobę w grupie II. U 

mężczyzn wskaźnik liczby zmian na osobę w grupie I wynosił od 3 do 7, a w grupie  II od 5 do 

11.  

             Analiza dodatkowych zmian pozawieńcowych w oparciu o kryterium 

anatomiczne 

  Przeprowadzono zgodnie z założeniami przyjętymi w metodyce pracy analizę 

dziewięciu wydzielonych grup anatomicznych, w których opisywano zmiany dodatkowe. 

Najczęściej wykrywane były zmiany w sercu (36,4% zmian pozawieńcowych), drugą w 

kolejności grupą były zmiany w płucach i oskrzelach (16,7%), trzecią grupę stanowiły zmiany 

w śródpiersiu (10,6%). Zmiany w strkturach kostnych klatki piersiowej opisano w  9,3%, a 

grupy, w których znalazły się patologie dotyczące aorty oraz pozostałych naczyń klatki 

piersiowych były niemal identyczne i liczyły odpowiednio 7,4% i 7,5% zmian. Do nieco mniej 



licznych grup należały zmiany w osierdziu (5,7%,) i narządach nadbrzusza (4,3%). Małą grupę 

zawierajacą 1,8% zmian stanowiły zmiany patologiczne opłucnej, natomiast najmniej liczna 

grupa zmian „ innych” obejmowała jedynie  0,3% analizowanych patologii.   

 Biorąc pod uwagę poszczególne lokalizacje anatomiczne zmian dodatkowych 

stwierdzono wysoce istotne różnice w częstości opisywania  ich u pacjentów grupy I i II 

(p<0,000).W grupie I istotnie (2-krotnie) częściej były wykrywane zmiany w osierdziu, 

śródpiersiu i naczyniach klatki piersiowej innych niż aorta (p<0,001), natomiast w grupie II 

częściej stwierdzano zmiany w płucach i oskrzelach oraz układzie kostnym (p<0,001). 

 W materiale pracy opisano łącznie 1822 nieprawidłowości, które wystąpiły w sercu u 

859 badanych (64,3% wszystkich analizowanych badań), stanowiły one 36,4% (1822/5012) 

opisanych zmian pozawieńcowych. Była to najliczniejsza lokalizacja zmian dodatkowych. 

Stwierdzono je u 651 (58,9%) osób spośród 1105 w grupie I w liczbie 1112 oraz u 208 (90,4%) 

spośród 230 osób w grupie II w liczbie 710. Różnica w częstości występowania jak i liczby 

zmian dodatkowych między grupą I a II była istotna statystycznie. 

 W niniejszej  pracy opisano łącznie 837 nieprawidłowości, które wystąpiły w płucach i 

oskrzelach u 525 badanych (39,3% wszystkich analizowanych badań). Zmiany w płucach i 

oskrzelach stanowiły 16,7% (837/5012) opisanych zmian pozawieńcowych. Biorąc pod uwagę, 

że u wielu osób występowało po kilka typów zmian, łącznie zmiany w płucach i oskrzelach  

stwierdzono u 348 pacjentów grupy I (31,5 %) i 177 grupy II (76,9%), a różnica częstości była 

istotna (p=0,000). Także większy okazał się odsetek zmian w płucach i oskrzelach w ogólnej 

liczbie zmian pozawieńcowych grupy II niż I (odpowiednio 349/1816 (19,2%) vs 488/3196 

(15,3%;  p<0,001).  

 W analizowanym materiale stwierdzono 91 zmian opisanych w opłucnej, które 

dotyczyły 89 pacjentów (6,7%) i stanowiły 1,8% opisanych dodatkowych zmian 

pozawieńcowych. W odniesieniu do ocenionych badań obu grup częstość w grupie II była 

wyższa niż w I (11,3% vs 5,7%; p=0,002). Łącznie zmiany w opłucnej stwierdzono u 63 

pacjentów grupy I (5,7 %) i 26 z grupy II (11,3%), a różnica częstości była istotna (p=0,003). 

 W wyniku analizy danych opisano łącznie 285 nieprawidłowości, które wystąpiły w 

osierdziu u 274 badanych (20,5% wszystkich analizowanych badań). Zmiany w osierdziu 

stanowiły 5,7% (285/5012) opisanych zmian pozawieńcowych. Częstość opisywanych zmian 

osierdzia w grupie I wyniosła 19,5% (216 spośród 1105 badań), a w II 25,2%  (58 spośród 230 

badań; p=0,53). Nie stwierdzono różnicy statystycznej w częstości występowania 

poszczególnych typów zmian. 



 W analizowanym materiale opisano łącznie 531 nieprawidłowości, które wystąpiły w 

śródpiersiu u 432 badanych (32,4% wszystkich analizowanych badań). Zmiany w śródpiersiu 

stanowiły 10,6% (531/5012) opisanych zmian pozawieńcowych i stwierdzono je u 338 

pacjentów grupy I (30,6 %)  i 94 grupy II (40,1%), a różnica częstości była istotna (p=0,002). 

Natomiast istotnie większy okazał się odsetek zmian w śródpiersiu w ogólnej liczbie zmian 

pozawieńcowych grupy I niż II (odpowiednio 400/3196 (12,5%) vs 131/1816 (7,2%), 

 Opisano łącznie 371 nieprawidłowości, które wystąpiły w aorcie u 234 badanych 

(17,5% wszystkich analizowanych badań). Zmiany w aorcie stanowiły 7,4% (371/5012) 

opisanych zmian pozawieńcowych. Biorąc pod uwagę, że u wielu osób występowało po kilka 

typów zmian, łącznie zmiany w aorcie stwierdzono u 160 pacjentów grupy I (14,5 %) i 74 grupy 

II (32,2%), a różnica częstości była istotna (p=0,000). Porównywalny okazał się odsetek zmian 

w aorcie w ogólnej liczbie zmian pozawieńcowych grupy I i II (odpowiednio 244/3196 (7,6%) 

vs 127/1816 (7,0%).  

 W materiale pracy opisano łącznie 375 nieprawidłowości, które wystąpiły w 

pozostałych naczyniach klatki piersiowej u 323 badanych (24,2% wszystkich analizowanych 

badań). Zmiany te stanowiły 7,5% (375/5012) opisanych zmian pozawieńcowych. Łącznie 

zmiany w śródpiersiu stwierdzono u 235 pacjentów grupy I (21,3%) i 88 grupy II (38,2%), a 

różnica częstości była istotna (p=0,000). Natomiast większy okazał się odsetek zmian w 

naczyniach w ogólnej liczbie zmian pozawieńcowych grupy I niż II (odpowiednio 279/3196 

(8,8%) vs 96/1816 (5,3%) p<0,000). 

 Zmiany w strukturach kostnych klatki piersiowej wykryto i opisano u 385 badanych 

(28,8% wszystkich analizowanych badań). Zmiany w układzie kostnym stanowiły 9,3% 

(467/5012) opisanych zmian dodatkowych. Biorąc pod uwagę, że u wielu osób występowało 

po kilka typów zmian kostnych, łącznie zmiany w kościach opisano u 204/1105 pacjentów 

grupy I (18,5%) i 181/230 grupy II (78,7%), a różnica częstości była wysoce istotna (p=0,000). 

Podobnie większy okazał się odsetek zmian w kościach w ogólnej liczbie zmian 

pozawieńcowych grupy II niż I (odpowiednio 222/3196 (6,9%) vs 245/1816 (13,5%). 

 W analizowanym materiale znalazły się opisy 218 nieprawidłowości, które wystąpiły w 

nadbrzuszu u 156 badanych (11,7% wszystkich analizowanych badań). Zmiany w nadbrzuszu 

stanowiły 4,3% (218/5012) opisanych zmian dodatkowych. Opisane zostały u 105 pacjentów 

grupy I (9,5%)  i 51 grupy II (22,2%), a różnica częstości była wysoce istotna (p<0,000). Biorąc 

pod uwagę konkretne incydentalne znaleziska w nadbrzuszu odsetek omawianych zmian w 

ogólnej liczbie zmian dodatkowych grupy I i II był porównywalny (odpowiednio 153/3196 

(4,9%) vs 65/1816 (3,6%). W odniesieniu do poszczególnych lokalizacji zmian w nadbrzuszu 



wystąpiła różnica statystyczna między grupą I i II i dotyczyła częstości badań w których 

wykryto zmiany w wątrobie (5,0% vs 12,2%; p<0,000), nerkach (1,6% vs 3,9%, p=0,048) i 

śledzionie (1,4% vs 3,9%; p=0,025). 

 Doświadczenie ośrodka a wykrywanie zmian dodatkowych w badaniach EKG-

TK serca 

 Dla oceny wpływu doświadczenia ośrodka na częstość wykrywania zmian 

dodatkowych przeprowadzono analizę w odniesieniu do równych czasowo okresów badań w 

grupie I, a następnie w odniesieniu do okresów o porównywalnej liczbie badań.  

 W pierwszej kolejności wszystkie wyniki podzielone zostały na 4 wyodrębnione okresy 

(w tym  3 okresy w grupie I, obejmujące wyniki badań wykonanych w okresach czasu równych 

około 13,5 miesiąca (okres 1-3) oraz okres 4, obejmujący wyniki badań wykonanych  podczas 

3 miesięcy 2013 r. 

 Okres 1, określony w pracy jako rok 2003, obejmował wyniki badań EKG-TK 

wykonanych od  12.11.2002r. do 31.12.2003r. u 282 pacjentów (117 kobiet  165 mężczyzn); 

wykryto w nich 558 zmian dodatkowych u 193 pacjentów.   

 Okres 2, określony w pracy jako rok 2004, zawierał wyniki badań wykonanych od 

01.01.2004r. do 15.02.2005r u 328 pacjentów (147 u kobiet i 181 u mężczyzn); wykryto w nich 

883 zmiany dodatkowe u 259 pacjentów.  

 Okres 3, określony jako rok 2005 zawierał wyniki badań wykonanych od 16.02.2005r. 

do 22.03.2006r  u 495 pacjentów (222 kobiet i u 273 mężczyzn); opisano w nich  1755 zmian 

u 454 pacjentów.  

 Okres 4, określony w pracy jako rok 2013 to wyniki badań przeprowadzonych od  

08.06.2013-do 04.09.2013r i wykonane u 230 pacjentów (108 badań kobiet i 122 u mężczyzn),  

u których wykryto łącznie 1816 zmian dodatkowych u 227 pacjentów. 

 Analiza wykazała systematyczny wzrost liczby badań w kolejnych równych czasowo 

okresach oraz  około 2-krotny wzrost liczby wykrywanych nieprawidłowości nie związanych z 

przyczyną badania. Proporcjonalnie do czasu największą liczbę zmian dodatkowych opisano w 

4 okresie. Mimo tylko 3 miesięcznego okresu badań była ona wyższa niż w całym 3 okresie 

trwającym 13,5 miesiąca (1816 vs 755). 

Liczba wykonanych badań w wydzielonych jednostkach czasowych systematycznie rosła, taka 

sama zależność dotyczyła liczby badań wykonywanych w określonym czasie w grupie II w 

porównaniu z grupą I (p<0,000). Stwierdzono istotne statystycznie różnice w liczbie wykrytych 

zmian dodatkowych miedzy okresami grupy I (okres 1 vs 2, p=0,000; okres 1 vs 3 p=0,000; 



okres 2 vs 3, p=0,000), istotna była również różnica miedzy liczbą zmian pozawieńcowych 

wykrytych w grupie II w stosunku do grupy I,  p=0,000. 

Ze względu na wyraźny trend wzrostowy dotyczący liczby wykonywanych badań w naszym 

ośrodku, co mogłoby wpłynąć na stwierdzane liczby i częstość wykrywania zmian 

dodatkowych, w kolejnym etapie analizy wszystkie badania grupy I (1105) zostały podzielone 

na trzy okresy zawierające równą liczbę badań, okres IV był tożsamy z wyodrębnioną grupą II. 

-Okres I obejmował 368 badań, stwierdzono w nich  772 zmian dodatkowych (24,2%). 

-Okres II zawierał taką samą liczbę badań , a zmian dodatkowych opisano 1043 (32,6%). 

-Okres III zawierał 369 badań. Stwierdzono w tym okresie 1381 zmian dodatkowych (43,2%). 

-Okres IV (grupa II) obejmował 230 badań, w których wykryto 1816 zmian  dodatkowych. 

 Analiza danych wskazuje, że przy wydzieleniu grup zawierających tę samą liczbę badań 

następował w kolejnych latach 2003-2005 wzrost liczby zmian dodatkowych, ich udziału 

odsetkowego i liczby zmian przypadających na jedno badanie. W grupie I w I okresie udział 

odsetkowy zmian dodatkowych stanowił 24,2% wszystkich zmian w tej grupie, a na 1 badanie 

przypadało średnio 2,1 zmiany, w III okresie na samą liczbę badań przypadało 43,2% zmian, a 

średnia liczba zmian na 1 badanie wynosiła 3,7,  p=0,000). W 4 okresie (w grupie II) na 

mniejszą niż w poprzednich okresach liczbę badań (230 vs 368) przypadało znacznie więcej 

zmian niż średnia w okresach 1-3 (1816 vs 1065 p=0,000), a liczba zmian przypadających na 1 

badanie wyniosła aż 7,9 vs 2,7 (p=0,000). 

 Wiek pacjentów a częstość wykrywanych zmian dodatkowych 

 Analizę wpływu wieku pacjentów na częstość wykrywania w badaniach EKG-TK 

zmian dodatkowych przeprowadzono wydzielając grupę dzieci i młodzieży (0-20 lat), a 

następnie stosując przedziały 10-letnie. W całym materiale pracy ogólna częstość wykrywania 

zmian poza tętnicami wieńcowymi różniła się między grupami młodszymi a populacją po 20 

roku życia, w której obserwowano systematyczny wzrost wskaźnika liczby zmian na badanie 

w kolejnych przedziałach wiekowych od 1,7 do 7,1/badanie. Nieco inna sytuacja dotyczyła 

najmłodszej grupy do 20 lat, gdzie wskaźnik był wysoki i wynosił 3,8/badanie, co wiązało się 

ze specyficznymi wskazaniami do badania w naszym ośrodku, gdzie dominowała diagnostyka 

wad układu sercowo-naczyniowego. Bez względu na wiek pacjentów częstość wykrywania 

zmian dodatkowych była w grupie I znacznie mniejsza niż w grupie II  i wynosiła dla 

określonych grup wiekowych 1,3- 4,4 vs 6,8 -9,0). 

 Płeć pacjentów a liczba stwierdzanych zmian pozawieńcowych 

 W całym analizowanym materiale odnosząc liczbę opisanych w badaniach TK zmian 

dodatkowych do liczby kobiet i mężczyzn stwierdzono 2298 zmian u 594 kobiet (wskaźnik 



3,87) i 2714 zmian u 741 mężczyzn (wskaźnik 3,66), a uzyskana różnica nie była istotna 

statystycznie ( p=0,26). 

 Znaczenie kliniczne wykrytych w EKG-TK pozawieńcowych zmian dodatkowych 

 Dla oceny klinicznego znaczenia zmian dodatkowych wyodrębniono zgodnie z 

metodyką dwie główne kategorie: zmiany istotne (kategoria 1) i nieistotne (kategoria 2). W 

kategorii zmian istotnych wydzielono trzy węższe podkategorie: kategoria 1a - zmiany istotne 

niewymagające dalszego postępowania diagnostycznego i/lub terapeutycznego, kategoria 1b - 

zmiany istotne wymagające dalszego postępowania w trybie planowym oraz kategoria 1c - 

zmiany istotne wymagające natychmiastowego dalszego postępowania.  

 Zmiany pozawieńcowe opisano w EKG-TK u 1133 spośród 1335 pacjentów, co stanowi 

aż 84,9% badanej grupy. W większości badań stwierdzano więcej niż jedną zmianę, a u tego 

samego pacjenta często mogły współistnieć zmiany o różnej istotności klinicznej. Średnio 

stwierdzono 3,8 zmiany na każde badanie i 4,4 zmiany na badanie ze zmianami 

pozawieńcowymi. 

 Odnosząc częstość wykrywania zmian pozawieńcowych do całej analizowanej w pracy 

grupy 1335 badań uzyskuje się następującą średnią częstość dla wymienionych kategorii 

istotności klinicznej: wśród zmian uznanych za istotne stwierdzono zmiany kategorii 1a- u 

49,6% badanych, 1b- u 76%, 1c –u 7,6%, natomiast zmiany uznane za nieistotne (kategoria 2) 

opisano w 46,9% badań. Odpowiadające wskaźniki częstości zmian dodatkowych na badanie 

wyniosły: kategoria 1a - 1,4; kategoria 1b - 1,5; kategoria 1c - 0,1 i 2 - 0,8. 

 Przeprowadzona dla całej grupy badanej analiza istotności zmian dodatkowych w 

zależności od płci wykazała podobną częstość występowania istotnych i nieistotnych klinicznie 

zmian u kobiet i mężczyzn. Stosując wyodrębnione kategorie zmian stwierdzono występowanie 

przynajmniej jednej zmiany istotnej u 502/594 kobiet (84,5%) i u 569/741 mężczyzn (76,8%). 

W grupie I przynajmniej jedną pozawieńcową zmianę istotną klinicznie opisano u 397/486 

kobiet (81,7%) i u 456/619 mężczyzn (73,7%), w grupie II było takich badań odpowiednio 

105/108 u kobiet (97,2%) i 113/122 u mężczyzn (92,6%). 

 Porównanie udziału odsetkowego zmian o różnej istotności klinicznej w grupie I i 

II  

 W grupie I znalazło się 1192 zmian patologicznych (37,3%) kategorii 1a, 1217 zmian 

kategorii 1b (38,1%) i 80 zmian kategorii 1c (2,5%), a 707 zmian (22,1%), uznano za nieistotne 

(kategoria 2).  



 W grupie II opisano 613 zmian kategorii 1a, które stanowiły 33,8% z 1816 zmian 

dodatkowych, 815 zmian kategorii 1b (44,9%), 31 zmian kategorii 1c (1,7%), a 357 zmian 

(19,6%) zmian uznanych za nieistotne (kategoria 2). 

 Przeprowadzona analiza porównawcza wskazuje na brak istotnych różnic między 

grupami, mimo znacznych różnic ich liczebności oraz faktu, że między końcem badań w grupie 

I a badaniami zaliczonymi do grupy II upłynęło prawie 7 lat. W obu grupach zmiany kategorii 

1b, wymagające dalszego postępowania w trybie planowym stanowiły po około 40% 

wszystkich zmian, zmiany nieistotne (kategoria 2) stanowiły odpowiednio 22,1% oraz 19,6%, 

w kategorii 1a 37,3% i 33,8%, a wymagające pilnych działań (kategoria 1c)  odpowiednio 2,5% 

oraz 1,7%. Istotnie statystycznie różnił się odsetek zmian istotnych wymagających dalszego 

postępowania w trybie planowym między grupą I i II (p=0,001).  Rozkład procentowy 

wykrywanych zmian pod względem istotności w pozostałych grupach nie wykazał różnic 

statystycznych  (p>0,05). 

 Kategoria istotności  a lokalizacja pozawieńcowych zmian dodatkowych  

 Wśród 1805 zmian kategorii 1a, czyli istotnych, nie wymagających dalszego 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego blisko połowa dotyczyła serca (49,2%), 20,7% 

zmian opisano w odniesieniu do struktur kostnych, 12,5% tzw. innych naczyń klatki piersiowej, 

a 8% płuc i oskrzeli. Zmiany w pozostałych lokalizacjach stanowiły od 0,1 do 5%. 

 Stwierdzono wysoce istotne różnice w strukturze grupy I i II dotyczące większości 

lokalizacji z wyjątkiem opłucnej, osierdzia, nadbrzusza i lokalizacji określonej jako „inne”. 

 Spośród 1192 zmian kategorii 1a w grupie I aż 620 (52,0%) dotyczyło serca, po około 16% 

stanowiły zmiany dotyczące struktur kostnych oraz innych naczyń klatki piersiowej. Pozostałe 

lokalizacje zawierały 1-6% zmian. W grupie II spośród  613 zmian kategorii 1a aż 269 (43,9%) 

dotyczyło serca, kolejną grupę stanowiły zmiany w układzie kostnym (183 zmiany, 29,9%), 

następnie zmiany w płucach i oskrzelach (12,4%). Pozostałe lokalizacje stanowiły od 1-5%. 

 Wśród 2032 zmian kategorii 1b, czyli zmian istotnych wymagających dalszego  

postępowania w trybie planowym blisko połowa dotyczyła serca (43,9%, 17,% wszystkich 

zmian pozawieńcowych), 19,5% zmian opisano w odniesieniu do śródpiersia, ponad 10% 

dotyczyło płuc i oskrzeli oraz aorty (odpowiednio 12,1% i 11,5%), 5,8% zmian opisano w 

nadbrzuszu. Zmiany w pozostałych lokalizacjach stanowiły od 0,3 do 3,1% kategorii 1b. 

Stwierdzono wysoce istotne różnice w strukturze grupy I i II dotyczące większości lokalizacji 

z wyjątkiem osierdzia, aorty i lokalizacji określonej jako „inne”. 

 W grupie I zakwalifikowano 1217 zmian dodatkowych do kategorii 1b, najczęściej 

dotyczyły one serca (39,0%). Kolejne, co do częstości były zmiany zlokalizowane w 



śródpiersiu (23,4%). Zmiany w aorcie oraz płucach i oskrzelach stanowiły odpowiednio 10,9% 

i 10,2%. Pozostałe lokalizacje liczyły od 1-7%. 

 W grupie II do kategorii 1b zaliczono 815 nieprawidłowości (44,9% wszystkich zmian 

dodatkowych grupy II, tu także zmiany w sercu  były najczęstsze i obejmowały aż 417 (51,2%) 

nieprawidłowości, 121 zmian (14,8%) zlokalizowanych było w płucach i oskrzelach, w 

śródpiersiu wykryto 111 (13,6%) zmian kategorii 1b, a w aorcie 100 nieprawidłowości (12,3%). 

Pozostałe lokalizacje stanowiły 0 - 4%. 

 Zmiany istotne wymagające dalszego postępowania w trybie pilnym, czyli należące 

do kategorii 1c, były w analizowanym materiale rzadkie. Opisano je 111 razy na 1335 badań, 

co dało ogólną częstość 8,3% i częstość wśród wszystkich 5012 zmian pozawieńcowych 

wynoszącą 2,2%. Stwierdzono 80 zmian kategorii 1c w I grupie i 31 w grupie II, co dało 

częstość odpowiednio 2,5% zmian pozawieńcowych grupy I i nieco mniejszą dla grupy II, 

wynoszącą 1,7%, ale różnica była istotna (p<0,00).  

 W odniesieniu do całego materiału pracy najczęściej zmiany kategorii 1c dotyczyły 

lokalizacji określonej jako „inne naczynia klatki piersiowej”- opisano 27 takich zmian (24,3% 

zmian kategorii 1c, ale tylko 0,5% wszystkich zmian pozawieńcowych), kolejną lokalizacją 

były płuca i oskrzela, gdzie stwierdzono 22 zmiany (19,8%) wymagające pilnego 

postępowania, kolejne co do częstości były zmiany aorty, układu kostnego i nadbrzusza 

(odpowiednio 14,5%; 11,7% i 12,6%).  

 W grupie I zmiany kategorii 1c najczęściej dotyczyły naczyń klatki piersiowej - opisano 

je w 22 przypadkach (27,5% zmian kategorii 1c). Najczęściej była to zatorowość płucna (16 

przypadków). Znaczną liczbę nieprawidłowości (15 tj. 18,8%) stanowiły także zmiany w 

płucach i oskrzelach. W aorcie opisano 11 zmian  (13,8%). Kolejne co do częstości (10 

przypadków; 12,5%) były zmiany dotyczące narządów jamy brzusznej. Pozostałe lokalizacje 

stanowiły mniej niż 10% zmian kategorii 1c. 

 W grupie II zmiany  kategorii 1c, najczęściej dotyczyły płuc i oskrzeli (7 wykrytych 

zmian; 22,6%), struktur kostnych klatki piersiowej (19,4% kategorii 1c), a także aorty i innych 

naczyń klatki piersiowej po 16,1%.).  W nadbrzuszu  opisano 12,9% zmian z kategorii 1c. 

Pozostałe lokalizacje liczyły do 6,5%. Częstość i struktura  odsetkowa zmian kategorii 1c grupy 

II nie wykazała istotnych różnic w porównaniu z grupą I. 

 W całym analizowanym materiale stwierdzono 1064 dodatkowe zmiany 

zakwalifikowane jako nieistotne klinicznie - określane jako kategoria 2. Stanowiły one 21,2% 

spośród wszystkich 5012 pozawieńcowych zmian dodatkowych. W kategorii 2 40% zmian 

dotyczyło płuc i oskrzeli, 17,2% osierdzia, 8,9% aorty, 8,8% śródpiersia, a 7% narządów 



nadbrzusza. Ze względu na dużą liczbę zmian, pomimo niewielkich różnic procentowych, 

stwierdzono istotne różnice struktury między grupą I i II dotyczące większości lokalizacji z 

wyjątkiem płuc i oskrzeli, nadbrzusza oraz niewielkiej grupy zmian określonych jako "inne". 

 W grupie I do nieistotnych zaliczono 707 spośród 3196 zmian dodatkowych.  

Najliczniejszą lokalizacją, dotyczącą 281 zmian dodatkowych (39,7% zmian kategorii 2) 

stanowiły płuca i oskrzela. Kolejnymi, co do częstości (149 zmian tj. 21,1%) były zmiany w 

osierdziu, aorcie (13,2%) oraz śródpiersiu (10,6%). Pozostałe lokalizacje stanowiły mniej  niż 

10% zmian nieistotnych klinicznie. 

 W grupie II  do nieistotnych zaliczone zostały 357 zmiany dodatkowe, stanowiły one 

19,7% spośród 1816 wszystkich zmian dodatkowych w tej grupie. Najliczniejszą grupę, 

obejmującą 145 spośród 357 nieprawidłowości (40,6%), stanowiły zmiany płuc i oskrzeli.  

Kolejnymi co do częstości (56 nieprawidłowości, 15,6% zmian kategorii 2) były zmiany w 

naczyniach klatki piersiowej. Zmiany w układzie kostnym stanowiły 10,6%; Pozostałe 

lokalizacje stanowiły mniej niż 10% zmian nieistotnych. Statystycznie odsetek zmian kategorii 

2 w grupie I okazał się nieco wyższy niż w grupie II (odpowiednio 22,1% i 19,7%; p=0,04). 

Przeprowadzone badania pozwoliły na przedstawienie następujących wniosków:  

   Wnioski 

1. U blisko 1/3 pacjentów kierowanych na badanie angio-TK tętnic wieńcowych stwierdza 

się istotne zwężenia miażdżycowe, przy czym wykrywane są one ponad dwukrotnie 

częściej u mężczyzn niż u kobiet. 

2. Po 10 latach wykonywania dużej liczby badań TK serca stwierdza się trend spadkowy 

opisywanych zmian istotnych w tętnicach wieńcowych, a rosnący częstości i liczby zmian 

dodatkowych poza tętnicami wieńcowymi. 

3. Zmiany dodatkowe poza tętnicami wieńcowymi, niezwiązane z główną przyczyną 

skierowania, opisywane są u większości pacjentów, częściej u kobiet. Ich wykrywalność 

rośnie: po 10 latach od pierwszego roku pracy ośrodka liczba opisywanych zmian 

dodatkowych wzrasta średnio z 2 do blisko 8 na badanie.  

4. Średnia liczba zmian dodatkowych opisywanych w badaniu rośnie wraz z wiekiem 

pacjentów od 1,3/badanie w wieku 21-30 lat do 9/badanie w wieku powyżej 80 lat.  Liczba 

wykrywanych zmian dodatkowych u badanych w wieku do 20 lat jest wyższa niż 

późniejszych roczników i zbliżona do pacjentów w wieku ok. 60 lat.  

5. Liczba zmian dodatkowych opisywanych w badaniach serca jest zależna od przyczyny 

skierowania, wynosi od 4 do 7 na badanie, i jest najniższa u pacjentów kierowanych z 



podejrzeniem choroby wieńcowej, a najwyższa przy rzadkich, niesklasyfikowanych 

przyczynach badania. 

6. Zmiany dodatkowe stwierdza się u 4 na 5 pacjentów badanych z powodu choroby 

wieńcowej i u prawie wszystkich osób kierowanych na badanie TK serca z przyczyn 

innych niż choroba wieńcowa. 

7. Najczęściej wykrywane są zmiany dodatkowe dotyczące serca (blisko 65% pacjentów), 

płuc i oskrzeli (ok. 40%), śródpiersia i u układu kostnego po ok. 30%, a najrzadziej 

opłucnej (ok. 7%). Po 10 latach działania pracowni tomografii serca obserwuje się istotny 

wzrost częstości opisywanych zmian we wszystkich lokalizacjach, najwyższy w 

odniesieniu do układu kostnego. 

8. Po 10 latach od rozpoczęcia wykonywania TK serca zmienia się struktura opisywanych 

zmian dodatkowych – znacznie wzrasta udział zmian dotyczących serca, płuc i oskrzeli 

oraz układu kostnego, a maleje osierdzia i śródpiersia oraz naczyń klatki piersiowej innych 

niż aorta.  

9. Biorąc pod uwagę rodzaj zmian pozawieńcowych, stwierdzanych w badaniu EKG-TK w 

opisie serca najczęściej diagnozowane jest powiększenie jam, w płucach – zmiany 

śródmiąższowe, w opłucnej i osierdziu – płyn, w śródpiersiu – powiększenie węzłów 

chłonnych, w aorcie i innych naczyniach – poszerzenie światła, w układzie kostnym – 

zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze, a w nadbrzuszu – zmiany w wątrobie.  

10. Znaczenie kliniczne stwierdzanych pozawieńcowych zmian dodatkowych jest bardzo 

zróżnicowane, a stosunek liczby zmian istotnych do nieistotnych wynosi ok. 4:1 i nie 

zależy od płci. Zmiany istotne wymagające działań w trybie pilnym stanowią ok. 2% 

wszystkich zmian dodatkowych i występują w ponad 7% wszystkich badań TK serca. 

Zmiany istotne, wymagające działań planowych to ok. 40% i opisywane są w ponad 75% 

badań. Zmiany istotne, ale nie wymagające dalszego postępowania stanowią ok. 35% 

wszystkich zmian i stwierdza się je w około połowie badań. Zmiany nieistotnie klinicznie 

występują także w blisko połowie badań TK serca.  

11. Wraz z doświadczeniem radiologów wzrasta udział odsetkowy wykrywanych zmian 

istotnych wymagających postępowania w trybie planowym, natomiast struktura innych 

kategorii istotności klinicznej nie zmienia się. 

 

 



 

 

 


