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Autorom prezentowanego przypadku należy pogratulować skutecznego leczenia. Opisali 
oni chorego z którym nie tak rzadko można się spotkać w codziennej praktyce. To pacjent 
po przebytym zawale, z zamkniętą prawą tętnicą wieńcową, obniżoną frakcją wyrzutową 
lewej komory, z nawracającym częstoskurczem komorowym i granicznym angiograficznie 
zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej.
W dyskusji poruszono kilka istotnych zagadnień. Pierwszym jest problem diagnostyki cho-
rych z granicznym zwężeniem w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej. Izolowane zwężenie 
niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej stwierdza się u 7% chorych z chorobą 
niedokrwienną serca i odpowiednio u 13%, 17% i 27% chorych w łączności z jedno-, dwu- 

i trójnaczyniową chorobą wieńcową [1]. W wizualnej ocenie zwężenia pnia istnieje duża zmienność nawet pomiędzy 
doświadczonymi kardiologami inwazyjnymi, stąd racjonalne jest użycie metod fizjologicznych bądź obrazowania celem 
oceny zwężenia interpretowanego w angiografii jako graniczne, szczególnie w takim miejscu jakim jest pień lewej 
tętnicy wieńcowej. W ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS, intravascular ultrasound) Mintz, oprócz minimalnego 
pola powierzchni naczynia (MLA, minimal lumen area) mniejszego od 6 mm2, wskazującego na istotność zwężenia, 
zaproponował dodatkowy parametr — zwężenie przekraczające 50% światła naczynia. Choć IVUS nie jest zalecana do 
rutynowej oceny zmian, to w aktualnych wytycznych amerykańskich rekomenduje się zastosowanie IVUS w przypadku 
podejrzenia ostialnego zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej (klasa zaleceń IIa, stopień wiarygodności danych B) [2]. 
Zaś w wytycznych rewaskularyzacji European Society of Cardiology (ESC) z 2014 roku zaleca się IVUS w celu oceny 
stopnia ciężkości zmian w niezabezpieczonym pniu lewej tętnicy wieńcowej i optymalizacji ich leczenia (IIa, B) [3]. Tą 
metodą posłużono się u prezentowanego chorego w kwalifikacji do dalszego leczenia.
Z kolei badanie cząstkowej rezerwy przepływu (FFR, fractional flow reserve) jest podstawową metodą służącą do wykrywa-
nia hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych u stabilnych pacjentów (IA). Dlatego dziwi wynik FFR, który 
wynosił 0,85, czyli był negatywny. W takim przypadku zawsze należy sprawdzić, czy nie popełniono jakiegoś technicznego 
błędu w czasie wykonywania pomiaru, oraz podawać adenozynę w ciągłym wlewie dożylnym. W sytuacji współistniejącej 
okluzji prawej tętnicy wieńcowej bardziej prawdopodobne mogłoby się wydawać przeszacowanie granicznego zwężenia. 
Jeśliby właściwie interpretować pracę Legutki i wsp., to badanie FFR wskazało na nieistotność zwężenia i chory powinien 
być zakwalifikowany do dalszego leczenia zachowawczego [4]. Z tego względu nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem 
autorów przedstawionej pracy, że przydatność FFR potwierdzono jedynie w przypadku zwężeń zlokalizowanych poza 
pniem lewej tętnicy wieńcowej. Legutko i wsp. wykazali w swojej pracy, że w grupie pacjentów z angiograficznie granicz-
nym, izolowanym zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej pomiar FFR tylko w połowie przypadków potwierdza 
istotność kliniczną zwężenia. Zaniechanie interwencji w przypadku FFR równej 0,75 lub większej jest bezpieczne i wiąże 
się z uzyskiwaniem dobrych wyników leczenia w obserwacji 2-letniej. Potwierdzają to aktualne zalecenia ekspertów [5]. 
W tabeli 1 przedstawiono porównanie różnych metod inwazyjnych stosowanych u pacjentów z chorobą wieńcową [6].

Tabela 1. Porównanie metod inwazyjnych (wg [6])

Angiogram IVUS VH OCT FFR

Analiza jakościowa ++ +++ + +

Ocena czynnościowa – – _ – +++

Kompozycja blaszki + +++ +++ ++ –

Morfologia ściany naczynia – +++ +++ + –

Identyfikacja skrzepliny +/– + + +++ –

Ocena stentowania +/– ++ + +++ –

Ocena zwężenia ostialnego pnia +/– + + – –
IVUS (intravascular ultrasound) — ultrasonografia wewnątrznaczyniowa; VH (virtual history) — histologia wirtualna; OCT (optical coherence tomography) — optyczna tomografia koherencyjna;  
FFR (fractional flow reserve) — cząstkowa rezerwa przepływu
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Kontrowersyjne jest stwierdzenie, że 23 punkty w skali SYNTAX są zdecydowanym wskazaniem do leczenia kardiochi-
rurgicznego. Wyniki badania SYNTAX wskazują, że wyniki terapii za pomocą przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI, 
percutaneous coronary intervention) i pomostawania aortalno-wieńcowego (CABG, coronary artery bypass grafting) 
pod względem występowania dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych i mógowych (MACCE, major adverse cardiovascu-
lar and cerebrovascular events) były podobne w dolnym i w środkowym tercylu wyniku w skali SYNTAX (dolny tercyl — 
0–22 pkt.: 30,4% v. 31,5%; p = 0,74; środkowy tercyl — 23–32 pkt.: 32,7% v. 32,3%; p = 0,88). U pacjentów z ponad 
32 punktami w skali SYNTAX leczenie za pomocą CABG wiązało się z trendem w kierunku mniejszej śmiertelności 
(14,1% v. 20,9%; p = 0,11) i istotnie mniejszą potrzebą ponownej rewaskularyzacji (11,6 v. 34,1%; p < 0,001), ale za 
cenę liczbowo wyższego ryzyka udaru mózgu (4,9% v. 1,6%; p = 0,13) [3]. W wytycznych rewaskularyzacji z 2014 roku 
dotyczących choroby pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz 22 punktów lub mniej w skali SYNTAX wskazania do PCI i CABG 
ocenia się jako równoważne (klasa zaleceń I, poziom wiarygodności B). Jednak w przypadku choroby pnia lewej tętnicy 
wieńcowej oraz 23–32 punktów w skali SYNTAX klasa zaleceń dla CABG wynosi I (poziom wiarygodności B), zaś dla PCI 
klasa zaleceń to IIa (poziom wiarygodności B). Znaczy to, że CABG jest zalecane/wskazane, ale PCI należy rozważyć. 
W przypadku izolowanego zwężenia środkowego odcinka pnia lewej tętnicy wieńcowej i liczby punktów w skali SYNTAX 
równej 23 osobiście optowałbym za wykonaniem PCI z implantacją stentu uwalniającego lek.
Wreszcie implantacja kardiowertera-stymulatora u takiego chorego musi być przedmiotem dyskusji. Kwalifikując 
chorych do wszczepienia urządzenia, którego wartość w prewencji zgonu jest niezaprzeczalna, trzeba też pamiętać 
o możliwych powikłaniach z nim związanych. W wytycznych ESC z 2006 roku jest powiedziane: „Jeśli istotną hemo-
dynamicznie chorobę niedokrwienną wikłają komorowe zaburzenia rytmu, szczególnie u pacjentów z chorobą pnia 
lewej tętnicy wieńcowej lub proksymalnego segmentu tętnicy zstępującej przedniej, to istnieje prawdopodobieństwo, 
że rewaskularyzacja zmniejszy częstość i złożoność zaburzeń rytmu, a u niektórych chorych nawet je wyeliminuje” [7]. 
Podobnie w wytycznych amerykańskich z 2008 roku zaleca się, u takich osób jak prezentowany chory, wszczepienie 
urządzenia po ocenie mającej na celu określenie przyczyny arytmii i wykluczeniu przyczyn odwracalnych [8]. Trzeba 
jednak pamiętać również, że u takiego chorego po zawale z obniżoną frakcją wyrzutową, z domniemaną odwracalną 
lub usuwalną przyczyną zagrażających życiu zaburzeń rytmu, zagrożenie nagłym zgonem pozostaje wysokie. Czy ustą-
pienie zaburzeń rytmu było spowodowane przeprowadzoną rewaskularyzacją czy też działaniem włączonych leków 
(amiodaron i beta-adrenolityk), pozostaje w sferze dyskusji.
Przedstawiony przypadek dowodzi, że mimo szeregu algorytmów i zaleceń medycyna nadal pozostaje sztuką, a dysku-
sja nad właściwą strategią leczenia z pewnością może się tylko przysłużyć chorym.
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