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Wprowadzenie do angiografii
indocyjaninowej
Angiografia fluorescencyjna indocyjaninowa
(ICG) zosta³a wprowadzona i zaprezentowana
w 1973 r. przez Roberta W. Flowera i Bernarda
F. Hochheimera1, ale powszechne zastosowanie kliniczne znalaz³a dopiero we wczesnych
latach 90. Angiografia indocyjaninowa (ICG)
zapewnia lepsze ca³kowite uwidocznienie
kr¹¿enia naczyniówkowego w porównaniu
z angiografi¹ fluoresceinow¹, poniewa¿ fale
w zakresie bliskiej podczerwieni, które s¹
emitowane przez zieleñ indocyjaninow¹,
³atwiej przenikaj¹ przez pigmentowane
tkanki oka ni¿ wiat³o widzialne zwi¹zane
z fluorescein¹. Ponadto cz¹steczki indocyjaniny wolniej ni¿ cz¹steczki fluoresceiny
wydostaj¹ siê poza naczynia kr¹¿enia
naczyniówkowego.
Pierwotnie technika ta okaza³a siê jednak
zbyt trudna, poniewa¿ wykorzystywa³a do zapisu odbitek czarno-bia³y film o wysokiej
prêdkoci, wra¿liwy na podczerwieñ. G³ówn¹
wad¹ by³o ustalenie optymalnej ekspozycji filmu dla szerokiego zakresu pigmentacji oczu.
Mimo ¿e techniczne trudnoci zwi¹zane
z angiografi¹ ICG zosta³y w du¿ej mierze przezwyciê¿one wraz z wprowadzeniem zapisu
wideoangiogramu2, jednak kliniczne zastosowanie metody wzros³o znacz¹co dopiero od
momentu wykorzystania jej w badaniach dotycz¹cych neowaskularyzacji naczyniówkowej
(zw³aszcza w bardzo pónych fazach angiogramu, 30-60 min po iniekcji barwnika)3, 4.

Obecnie wczesne fazy angiogramu ICG s¹
wykorzystywane tak¿e do badania kr¹¿enia
naczyniówkowego5, 6. Kliniczne zastosowanie
angiografii naczyniówkowej jest nadal w stadium pocz¹tkowym i wiele pozostaje do
wyjanienia, jeli chodzi o budowê naczyniówki i interakcje miêdzy indocyjanin¹ a tkankami. Pewne stany patologiczne, jak np. przetoka miêdzy têtnic¹ szyjn¹ wewnêtrzn¹ i zatok¹
jamist¹, s¹ badane we wczesnej angiografii
ICG. Te badania znacznie poszerzaj¹ nasz¹
wiedzê o hemodynamice kr¹¿enia naczyniówkowego7.
Zgodê Urzêdu ds. ¯ywnoci i Leków
(Food and Drug Administration) na u¿ycie
zieleni indocyjaninowej w okulistyce uzyskano w 1975 roku8. Do po³owy lat 90. wiele
ró¿nych firm zaczê³o wprowadzaæ na rynek
aparaty do badania dna oka, z mo¿liwoci¹
zastosowania angiografii indocyjaninowej.
Gdy tylko niezbêdne narzêdzia sta³y siê
dostêpne i zwiêkszy³a siê liczba stosuj¹cych
je lekarzy, gwa³townie rozszerzy³ siê zakres
chorób badanych przy u¿yciu angiografii
ICG. Dzisiaj wielu okulistów klinicznych
uznaje angiografiê indocyjaninow¹ za przydatn¹ technikê wspomagaj¹c¹ angiografiê
fluoresceinow¹.
Interpretacja angiogramów ICG jest z³o¿ona i wymaga bardziej analitycznego podejcia
ni¿ w przypadku angiografii fluoresceinowej,
która jest metod¹ opieraj¹c¹ siê na rozpozna-
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waniu wzorów fluorescencji. Farmakokinetyka zieleni indocyjaninowej i fizjologia naczyniówkowego przep³ywu krwi stanowi¹ podstawê do interpretacji angiogramu ICG.
Ten rozdzia³ ma umo¿liwiæ zrozumienie
podstawowych zasad tkwi¹cych u podstaw
wykonywania i interpretacji angiogramów
ICG, a tak¿e s³u¿yæ jako przegl¹d bie¿¹cych,
g³ównych zastosowañ klinicznych tej techniki.
Przedstawiono tu przyk³ady jej zastosowania,
takie jak np. wykrywanie ukrytej neowaskularyzacji naczyniówkowej.

3.1
CHARAKTERYSTYKA ZIELENI INDOCYJANINOWEJ
Zieleñ indocyjaninowa to barwnik trikarbocyjaninowy wystêpuj¹cy w formie sterylnego, liofilizowanego proszku. ICG zawiera mniej ni¿
5% jodku sodu w celu wzmocnienia jej rozpuszczalnoci i jest zaopatrzona w wodny rozpuszczalnik. W stanie rozpuszczenia jej pH wynosi
5,5-6,5. W postaci wodnej ICG ma ograniczon¹
stabilnoæ. Wodny roztwór barwnika, po bezporedniej ekspozycji na jasne wiat³o (47 stóp
 kandeli), rozk³ada siê w ok. 10% w ci¹gu
10 godzin. Dlatego te¿ barwnik powinien byæ
zu¿yty w ci¹gu 10 godz. po rozpuszczeniu.
Kiedy zieleñ indocyjaninowa zostaje zwi¹zana
z bia³kami, staje siê wysoce stabilna.
Po podaniu 98% ICG szybko wi¹¿e siê
z bia³kami osocza. W surowicy ludzkiej krwi
jest ona w 80% zwi¹zana z globulinami, prawdopodobnie alfa-1-lipoproteinami9-11. Kr¹¿¹ca
ICG jest usuwana z osocza wy³¹cznie przez w¹trobê i wydzielana do ¿ó³ci w postaci niezmienionej7. Nie jest ponownie wch³aniana z jelita
i nie bierze udzia³u w kr¹¿eniu jelitowo-w¹trobowym (z ¿ó³ci psów odzyskano w postaci niezmetabolizowanej oko³o 97% podanej zieleni
indocyjaninowej12). ICG pojawia siê w limfie

niezale¿nie od ¿ó³ci w przypadku zablokowania
dróg ¿ó³ciowych, co sugeruje, ¿e nienaruszona
b³ona luzowa dróg ¿ó³ciowych dostatecznie
zapobiega dyfuzji barwnika13. Z powodu silnego wi¹zania siê ICG z bia³kami nie stwierdza siê
wydzielania barwnika przez nerki8. Nie zosta³
on tak¿e wykryty w p³ynie mózgowo-rdzeniowym11 ani te¿ nie stwierdzono jego przenikania
przez ³o¿ysko.
Badania przeprowadzone na ludziach nie
ujawni³y toksycznego dzia³ania przy dawkach
5 mg/kg m.c.14, a w przesiewowym tecie
Amesa nie ujawniono dzia³ania mutagennego.
Zanotowano 20 przypadków umiarkowanych,
ciê¿kich lub miertelnych reakcji niepo¿¹danych na podan¹ zieleñ indocyjaninow¹12, ale
zwi¹zek miêdzy dawk¹ a czêstoci¹ wyst¹pienia tego typu reakcji jest nieznany15.
Czêstoæ wystêpowania ³agodnych reakcji
niepo¿¹danych na IGC wynosi 0,15%, umiarkowanych  0,2 %, a ciê¿kich  0,05%16. Zanotowane przypadki mierci po podaniu ICG stanowi¹ 1 na 333 333, a wiêc znacznie mniej
ni¿ po podaniu fluoresceiny (1 na 222 000)17.
Z tego powodu ICG jest stosunkowo bezpiecznym barwnikiem. Poniewa¿ zieleñ indocyjaninowa zawiera jod, powinna byæ ostro¿nie
stosowana u pacjentów uczulonych na ten
pierwiastek. Podczas stosowania zieleni indocyjaninowej, tak samo jak w przypadku u¿ycia
fluoresceiny, powinny byæ dostêpne odpowiednie przyrz¹dy do resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej i w³aciwie wyszkolony personel
medyczny.
Zieleñ indocyjaninowa absorbuje wiat³o
i fluoryzuje w rejonie bliskiej podczerwieni.
Szczytowa absorpcja wynosi ok. 805 nm,
a szczytowa emisja przesuwa siê do 835 nm.
Mimo ¿e intensywnoæ fluorescencji barwnika jest znacznie wiêksza we krwi ni¿ w wodzie, efektywnoæ fluorescencji wynosi tylko
oko³o 0,3 fluorescencji pochodz¹cej z soli
sodowej fluoresceiny znajduj¹cej siê we krwi.
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Poniewa¿ jednak barwnik oczny wystêpuj¹cy
w siatkówce i naczyniówce doæ dobrze przenosi wiat³o w zakresie bliskiej podczerwieni,
uwidocznienie fluorescencji ICG w uk³adzie
naczyniowym naczyniówki jest znacz¹co
wiêksze ni¿ w przypadku fluorescencji pochodz¹cej z fluoresceiny (g³ówne wzbudzenie
i d³ugoci fal emisji fluoresceiny s¹ znacznie
gorzej przenoszone przez pigmentowane
tkanki oka). Zakresy wzbudzenia i fluorescencji zieleni indocyjaninowej we krwi oraz pochodz¹ce z pigmentowanych tkanek oka zosta³y pokazane na ryc. 3.1.
Godne uwagi w charakterystyce zieleni
indocyjaninowej jest to, ¿e powoduje ona
t³umienie fluorescencji po osi¹gniêciu
odpowiedniego stê¿enia. Normalnie wzrost
stê¿enia barwnika we krwi powoduje
wzrost intensywnoci fluorescencji. Jednak¿e
po osi¹gniêciu szczytowej fluorescencji
dalszy wzrost stê¿enia barwnika skutkuje jej
zmniejszeniem.

Ryc. 3.1 Charakterystyka transmisji g³ównych tkanek oka i krwi, z na³o¿onym zakresem absorpcji
(bia³y) i fluorescencji (pomarañczowy) zieleni
indocyjaninowej
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intensywnoæ fluorescencji (wzglêdna)
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log10 ze stê¿enia ICG w pe³nej krwi (mg/ml)
(gruboæ komórki  100 µm)

Ryc. 3.2 Wzglêdna intensywnoæ fluorescencji ICG
we krwi jako funkcja stê¿enia barwnika. Przy
niskich stê¿eniach intensywnoæ fluorescencji
wzrasta wraz ze wzrostem stê¿enia. Po osi¹gniêciu szczytu fluorescencji wzrastaj¹ce stê¿enie
ICG zmniejsza fluorescencjê. Jest to t³umienie
fluorescencji, spowodowane prawdopodobnie
powstaniem dimeru

To zjawisko t³umaczy siê powstawaniem
dimeru przy bardzo du¿ym stê¿eniu barwnika,
co pokazano na ryc. 3.2 (dla obecnoci
ICG w ca³ej krwi). Jeli zieleñ indocyjaniny
zostanie podana szybko i w wystarczaj¹co
du¿ym stê¿eniu, na angiogramach mo¿na
zaobserwowaæ t³umienie fluorescencji
podczas przejcia barwnika przez uk³ad
naczyniowy oka. Sól sodowa fluoresceiny
tak¿e wykazuje zdolnoæ t³umienia fluorescencji, ale w odró¿nieniu od ICG nie mo¿e
byæ podana do¿ylnie w wystarczaj¹co wysokim stê¿eniu, aby po rozcieñczeniu fluoresceiny w uk³adzie kr¹¿enia (w przybli¿eniu
600 razy) zjawisko to by³o obserwowane
w naczyniach oka18.
Po iniekcji zieleñ indocyjaniny ³atwo ³¹czy
siê ze sk³adnikami bia³ek krwi5-7, hamuj¹c tym
samym jej szybkie wynaczynianie przez posiadaj¹ce fenestracje choriokapilary. Mimo i¿
badania wykaza³y, ¿e ca³kowite zwi¹zanie siê
ICG z bia³kami krwi mo¿e trwaæ 20 min,
oko³o 90% tego sprzêgania zachodzi w trakcie
przechodzenia barwnika z miejsca iniekcji,
czyli ¿y³y przedramienia, do oka. Barwnik
najwyraniej posiada wysokie powinowactwo
do ródb³onka naczyniowego19, co mo¿e
wyjaniaæ jego utrzymywanie siê w du¿ych
naczyniach naczyniówki, szczególnie w ¿y³ach,
d³ugo po iniekcji.

3.2
SPRZÊT FOTOGRAFICZNY
Na rynku s¹ dzi dostêpne dwa podstawowe
rodzaje funduskamer s³u¿¹cych do wykonywania angiografii indocyjaninowej. Jeden jest
oparty na oryginalnej optyce funduskamery
Zeissa, ale wykorzystuje do³¹czone urz¹dzenie
cyfrowe (CCD) lub kamerê wideo Vidicon s³u¿¹c¹ do rejestracji obrazów. Inny typ aparatu
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jest oparty na optyce laserowego oftalmoskopu skaningowego (SLO). Ogólnie rzecz bior¹c,
kamery cyfrowe CCD maj¹ wy¿sz¹ rozdzielczoæ przestrzenn¹ (do 1024×1024 pikseli),
kamery wideo Vidicon zwykle maj¹ rozdzielczoæ 512×480 pikseli, a systemy SLO  typowo 256×256 pikseli.
Jednak¿e maksymalna czasowa rozdzielczoæ kamer CCD o wysokiej rozdzielczoci
to tylko kilka zdjêæ na sekundê, podczas gdy
kamery wideo Vidicon i systemy SLO uzyskuj¹
20-30 zdjêæ na sekundê.
W funduskamerze opartej na optyce
Zeissa generalnie stosuje siê wiat³o lampy
ksenonowej przepuszczone przez filtr odcinaj¹cy widmo ICG w celu uzyskania fluorescencji. Niektóre systemy stosuj¹ przepuszczone
wiat³o pochodz¹ce ze stale pal¹cej siê kwarcowej lampy halogenowej. Systemy SLO wykorzystuj¹ wiat³o pochodz¹ce ze sta³ych diod
laserowych.
Poniewa¿ szczytowy, bezpieczny dla siatkówki poziom napromieniania, pochodz¹cy
z pojedynczego impulsu wyzwalanego przez
ksenonow¹ lampê b³yskow¹, jest znacznie wy¿szy ni¿ ten doprowadzany w sposób ci¹g³y,
systemy funduskamer wykorzystuj¹ce ksenonowe lampy b³yskowe s¹ zwykle znacznie bardziej wra¿liwe na ma³e iloci ICG ni¿ te, które
u¿ywaj¹ ci¹g³ych róde³ wiat³a (tak jak systemy SLO). W rezultacie te systemy, które ³¹cz¹
b³ysk lampy ksenonowej i urz¹dzenie CCD,
s¹ lepsze dla zobrazowania fluorescencji
w bardzo pónym okresie po iniekcji barwnika ni¿ systemy u¿ywaj¹ce ci¹g³ego ród³a
wiat³a. Z drugiej strony, ograniczenia
dotycz¹ce czasowej rozdzielczoci, nak³adane
przez ród³a w postaci lamp b³yskowych
i aparaty cyfrowe CCD, sprawiaj¹, i¿ systemy
te s¹ mniej odpowiednie do rejestrowania
przejcia barwnika przez kr¹¿enie
naczyniówkowe ni¿ systemy z ci¹g³ym
ród³em wiat³a.

33

Oprócz intensywnoci wiat³a wzbudzenia
barwnika (jedyny parametr nawietlania ustawiany przez osobê wykonuj¹c¹ angiografiê
podczas rejestracji obrazów na kliszy fotograficznej) wygl¹d zarejestrowanych zdjêæ wideo
mo¿e byæ kontrolowany tak¿e przez manipulowanie CCD lub parametrami wideokamery, jej
wra¿liwoci¹, a tak¿e funkcj¹ detektora gamma. (Zwiêkszenie parametrów wideokamery
wzmacnia zarówno sygna³ detektora, jak
i dwiêk pochodz¹cy z obrazu. Zwiêkszenie
detektora gamma wzmaga kontrast obrazu).
W praktyce jednak¿e, podczas wideoangiografii zmienia siê jedynie intensywnoæ wiat³a
i parametry wideokamery. Sposób i zakres,
w jakim mo¿liwe jest manipulowanie obrazami angiograficznymi, zale¿¹ od prêdkoci, z jak¹ s¹ one rejestrowane.

3.3
ANGIOGRAFIA O NISKIEJ CZY O WYSOKIEJ
PRÊDKOCI
Sekwencje o niskiej prêdkoci s¹ definiowane
jako kilka zdjêæ wykonanych w ci¹gu
1 sekundy. Sekwencje angiogramu o ma³ej
rozdzielczoci czasowej, takie jak uzyskiwane
przy u¿yciu funduskamer wykorzystuj¹cych
aparaty o wysokiej rozdzielczoci przestrzennej CCD, pozwalaj¹ na dopasowanie jasnoci
i ostroci ka¿dego obrazu. Pierwotnym
ród³em zak³ócenia obrazów CCD i Vidicon
jest ha³as wywo³any przez urz¹dzenie elektroniczne bêd¹ce wzmacniaczem aparatu fotograficznego: im silniejsze wzmocnienie, tym
wiêkszy ha³as. Z regu³y najlepiej jest nastawiæ
aparat fotograficzny na najni¿szym mo¿liwym
poziomie i u¿ywaæ najwy¿szego, jak to mo¿liwe, poziomu owietlenia dna.
Poniewa¿ maksymalne stê¿enie barwnika
pojawia siê wczenie, podczas przejcia barwnika, rejestrowanie sekwencji angiogramu
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mo¿na rozpocz¹æ przy maksymalnym owietleniu i najni¿szych mo¿liwych parametrach
aparatu. Gdy fluorescencja barwnika zmniejsza siê w póniejszych fazach angiogramu,
mo¿e byæ konieczne zwiêkszenie parametrów
aparatu. Najlepiej jest u¿ywaæ ustawienia,
które pozwala na osi¹gniêcie najni¿szych parametrów aparatu. Czasem mo¿liwe jest uzyskanie zdjêæ obrazuj¹cych wype³nianie siê barwnikiem têtnic naczyniówki, nawet przy u¿yciu
systemów o niskiej prêdkoci, zw³aszcza
u pacjentów ze zwolnionym kr¹¿eniem krwi.
Robienie zdjêæ powinno siê rozpocz¹æ doæ
wczenie po iniekcji barwnika. Wiêkszoæ
obecnie stosowanych aparatów posiada
sprzêt wzmacniaj¹cy obraz, co umo¿liwia
uwidocznienie wype³niania siê naczyñ
têtniczych, mimo ¿e pierwotne zdjêcia s¹
bardzo niewyrane.
Sekwencje o wysokiej prêdkoci s¹ definiowane jako wiêcej ni¿ 10 zdjêæ wykonanych
w ci¹gu 1 sekundy. Korzyci z mo¿liwoci dostosowywania parametrów dla ka¿dego obrazu to maksymalny kontrast i idealna ostroæ
uzyskanych zdjêæ. Niekorzystne jest to, ¿e ró¿ni¹ce siê w czasie zmiany jasnoci zwi¹zane
z zawartoci¹ barwnika w kr¹¿eniu, informuj¹ce o hemodynamice kr¹¿enia, zostaj¹ utracone. Gdy obrazy s¹ rejestrowane przy du¿ej
prêdkoci, zanim zostanie podany barwnik,
powinno siê odpowiednio dostosowaæ aparat
i poziom owietlenia, aby uzyskaæ optymalny
wspó³czynnik sygna³/ha³as. Gdy nie zmieni siê
tych parametrów, istnieje korzystny zwi¹zek
miêdzy zdjêciami w sekwencji; z angiogramów mo¿na uzyskaæ informacjê o hemodynamice20. Gdy zakoñczone zostaje przejcie
barwnika, ustawienia aparatu i owietlenia
mog¹ byæ ponownie przystosowane do rejestrowania zdjêæ pónej fazy, ale poziomy jasnoci tych zdjêæ nie bêd¹ zawieraæ u¿ytecznej informacji o zwi¹zku z sekwencj¹ kolejnych obrazów.

Prêdkoæ, z jak¹ s¹ uzyskiwane i rejestrowane zdjêcia ICG (sekwencje statyczne czy dynamiczne zdjêæ), decyduje o znacznych ró¿nicach w informacji, która jest zawarta w angiogramach naczyniówkowych. Pocz¹tkowo
metodologia angiografii ICG rozwija³a siê i doskonali³a w kierunku uzyskiwania zdjêæ z du¿¹
prêdkoci¹ (20-30 zdjêæ na s) w celu zbadania
dynamiki naczyniówki21. Obecnie wiêkszoæ
okulistów praktyków wykorzystuje angiografiê ICG do uzyskania statycznych obrazów kr¹¿enia naczyniówkowego. SLO, który rejestruje
obrazy z du¿¹ prêdkoci¹, jest dostêpny, ale
wiêkszoæ znajduj¹cych siê w sprzeda¿y aparatów ICG charakteryzuje siê nisk¹ prêdkoci¹
i rejestruje tylko ¿yln¹ fazê wype³niania. Dla
tych badañ o niskiej prêdkoci uzyskanie statycznego wzoru, tradycyjnie wykorzystywanego w angiografii fluoresceinowej, jest zwykle
wystarczaj¹ce. Jednak¿e wzory wype³niania
naczyniówkowego zmieniaj¹ siê znacz¹co
i szybko podczas przejcia barwnika i s¹ inne
dla ka¿dego oka. Dokonuj¹c analizy w oparciu
o pojedynczy obraz angiogramu, pomija siê
wiêkszoæ informacji o z³o¿onym charakterze
przep³ywu naczyniówkowego, która jest
dostêpna na podstawie analizy wideoangiogramów ICG wysokiej prêdkoci.
Mo¿liwe, ¿e najbardziej znacz¹cymi objawami wielu chorób naczyniówki mog¹ byæ
nieprawid³owoci hemodynamiczne ujawniaj¹ce siê na angiogramie, a dotycz¹ce raczej
fazy przejcia barwnika ni¿ objawiaj¹ce siê
w fazie zastoju barwnika w tkance czy nieprawid³owoci morfologicznych podczas pónej
fazy. Analiza i interpretacja angiogramów
wideo o wysokiej prêdkoci wymaga bardziej
wyszukanych metod analitycznych ni¿ te,
które s¹ obecnie wykorzystywane w pracy
klinicznej. Doniesienia badaczy u¿ywaj¹cych
SLO wskazuj¹, ¿e zdjêcia wykonane w pónej
fazie angiogramu oraz zdjêcia fazy przejcia
dostarczaj¹ takich samych informacji o neowa-
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skularyzacji naczyniówkowej. W przysz³oci
uwaga zostanie skupiona na fazie przejcia
angiogramu ICG.

3.4
PODANIE BARWNIKA
Przed podaniem barwnika powinno siê wykonaæ zdjêcia dna oka w wietle bezczerwiennym, u¿ywaj¹c w³aciwego filtru, oraz zdjêcia
podstawowe z u¿yciem odbitego wiat³a w zakresie bliskiej podczerwieni, uzyskane przez
owietlenie dna wiat³em wzbudzaj¹cym zieleñ
indocyjaniny, ale z usuniêtym filtrem odcinaj¹cym. Zdjêcia wykonane w wietle bezczerwiennym stanowi¹ wa¿ny punkt orientacyjny przy
ocenie naczyñ siatkówkowych. Zdjêcia podstawowe, wykonane w bliskiej podczerwieni
przed iniekcj¹ barwnika, s¹ przydatne w rozró¿nianiu obszarów hipofluorescencyjnych
i hiperfluorescencyjnych, bêd¹cych wynikiem
nieprawid³owoci w przep³ywie krwi oraz tych,
które wynikaj¹ z nieprawid³owoci przenoszenia wiat³a w tkankach siatkówki i naczyniówki.
Tak jak w przypadku angiografii fluoresceinowej, pacjent siedzi wygodnie przed funduskamer¹ z jednym przedramieniem wyci¹gniêtym i ods³oniêtym do iniekcji barwnika. Technika podania barwnika ró¿ni siê w zale¿noci
od tego, czy potrzebne s¹ zdjêcia fazy wczesnej
czy pónej. Dla angiogramów bardzo pónej
fazy, wykonanych przy u¿yciu funduskamery
o wysokiej rozdzielczoci i przy u¿yciu ksenonowej lampy b³yskowej jako ród³a owietlenia,
barwnik podaje siê do ¿y³y przedramienia
poprzez cewnik przeznaczony do ¿y³ skóry
ow³osionej g³owy. Ca³kowita zawartoæ barwnika wynosi 25-50 mg w 2-4 ml wodnego rozpuszczalnika. Do tej pory nie przeprowadzono
ostatecznych badañ, które okreli³yby cechy
idealnej dawki s³u¿¹cej do uzyskania angiogra-
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mów pónej fazy. Du¿e dawki barwnika zmniejszaj¹ mo¿liwoæ wielokrotnych badañ z powodu wysokiej resztkowej fluorescencji t³a.
Przy wykonywaniu badañ angiograficznych
o du¿ej prêdkoci podawana jest mniejsza
dawka barwnika o wysokim stê¿eniu. Barwnik
o objêtoci 1 ml i stê¿eniu 15-20 mg/ml powinien byæ podany szybko i w ca³kowitej dawce
(bolus), z nastêpczym natychmiastowym podaniem 5 ml izotonicznego roztworu soli.
W ten sposób uzyskuje siê dobrze ukszta³towan¹ przestrzennie dawkê, o maksymalnej
fluorescencji17.
Jeli barwnik ulega wynaczynieniu podczas podania, pacjent powinien byæ poinformowany, ¿e bezbolesna zielononiebieska
plama, która czêsto przemieszcza siê z miejsca
iniekcji w kierunku ³okcia, bêdzie siê utrzymywaæ od kilku dni do tygodnia. Jeli ig³a do
iniekcji zosta³a usuniêta, zanim podano ca³y
barwnik, mo¿e powstaæ lekko zabarwiony
barwnikiem lad ig³y, ale znika on szybko.

3.5
INTERPRETACJA ANGIOGRAMU
Kr¹¿enie naczyniówkowe ró¿ni siê od siatkówkowego w dwóch wa¿nych aspektach:
1. Uk³ad naczyniowy naczyniówki jest trójwymiarowy, a jego ³o¿ysko naczyniowe tworzy
prawdziwy splot naczyniowy. Uk³ad naczyñ
siatkówki jest dwuwymiarowy, linijny (lub z³o¿ony z têtniczek koñcowych).
2. Prêdkoæ przep³ywu krwi przez naczyniówkê przewy¿sza o oko³o 2 rzêdy wielkoci prêdkoæ przep³ywu krwi przez siatkówkê.
Ka¿dy obraz na angiogramach barwników
fluorescencyjnych zale¿y od w³asnoci optycznych wszystkich orodków, przez które przenika wzbudzenie i wiat³o fluorescencji.
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Wp³yw cech orodków optycznych na
angiogram naczyniówkowy z zastosowaniem
ICG jest znacznie wiêkszy ni¿ na angiogram
siatkówkowy, z powodu wiêkszej liczby i ró¿nych rodzajów tkanek, przez które musi
przejæ wzbudzenie i wiat³o fluorescencji.
Dlatego zrozumienie w³asnoci optycznych
tkanek oka stanowi podstawê interpretacji
angiogramów ICG, tak samo jak zrozumienie
unikatowych cech morfologicznych uk³adu
naczyñ naczyniówki.
Kiedy wykonywany jest angiogram fluoresceinowy lub angiogram ICG, wiat³o skierowane do oka mo¿e zostaæ poch³oniête, odbite,
ugiête lub rozproszone, a przedmiotem tych
oddzia³ywañ jest wiat³o fluorescencji opuszczaj¹ce oko. Jeli chodzi o poch³anianie i odbicie wiat³a przez krew naczyñ siatkówki,
dane dowiadczalne wskazuj¹, ¿e w porónaniu
z ¿y³ami ciany têtnic oka bardziej odbijaj¹
wiat³o, s¹ mniej przepuszczalne i w wiêkszym stopniu poch³aniaj¹ wiat³o22. Z powodu
tych w³asnoci optycznych naczyñ w pónych
fazach angiogramu ICG typowo widoczne s¹
¿y³y naczyniówkowe i siatkówkowe.
Dyfrakcja odgrywa wa¿n¹ rolê w ustalaniu
granic zdolnoci rozdzia³u lub wizualizacji
struktur dna oka, narzuconych przez geometriê oka. Ta granica rozdzielczoci mo¿e byæ
zdefiniowana jako najmniejsza daj¹ca siê rozró¿niæ odleg³oæ miêdzy dwoma fluoryzuj¹cymi punktami le¿¹cymi w p³aszczynie dna,
jeli s¹ ogl¹dane przez renicê przy u¿yciu
narzêdzia optycznego o bezgranicznej rozdzielczoci. Jest to tzw. rozdzielczoæ ograniczona dyfrakcj¹, poniewa¿ to w³anie dyfrakcja, czyli ugiêcie wiat³a pochodz¹cego z ka¿dego punktu ród³owego, gdy wiat³o to
przechodzi na brzegu renicy, powoduje, ¿e

punkty zostaj¹ sprowadzone blisko siebie, co
zamazuje ich obraz a¿ do momentu, kiedy staj¹ siê trudne do odró¿nienia.
Rozdzielczoæ ograniczona dyfrakcj¹ zosta³a
obliczona dla dwóch d³ugoci fal (560 nm
dla fluorescencji fluoresceiny i 835 nm dla
fluorescencji ICG) i trzech rednic renicy
(tab. 3.1)23. Wyniki dla renicy o rednicy
8 mm wykazuj¹ wy¿sze granice osi¹galnej rozdzielczoci dna, poniewa¿ jest to najwiêksza
renica ludzkiego oka. Jednak¿e, poniewa¿
wiêkszoæ funduskamer nie zbiera wiat³a
z ca³kowicie rozszerzonej renicy, wyniki obliczone dla dwóch mniejszych renic stanowi¹
granicê rozdzielczoci, jaka mo¿e byæ uzyskana
w konwencjonalnych funduskamerach, które
w swoich projektach optycznych powszechnie
uwzglêdniaj¹ mniejsze rednice renic.
Znaczenie tego ograniczenia rozdzielczoci polega na tym, ¿e aby mo¿na by³o uzyskaæ
zdjêcie dna (np. zdjêcie barwne ma³ej renicy
 1,5 mm rednicy), obserwowana struktura
nie mo¿e byæ mniejsza ani oddalona od przyleg³ych struktur o podobnej zdolnoci odbijaj¹cej o mniej ni¿ 7 µm w zakresie widzialnych
d³ugoci fal i 11 µm w zakresie fal bliskiej podczerwieni. Te ograniczenia wyjaniaj¹, dlaczego przydo³kowa sieæ naczyñ w³osowatych
siatkówki nie mo¿e byæ uwidoczniona bezporednio z zastosowaniem odbitego wiat³a
widzialnego ani na zdjêciu w wietle odbitym.
Zdolnoæ rozdzielcza funduskamery nie jest
wystarczaj¹ca dla naczyñ o ma³ej rednicy.
Tak¿e ró¿nica w zdolnoci odbijania wiat³a
miêdzy naczyniami w³osowatymi i otaczaj¹cymi tkankami jest niewielka. Jednak¿e na
ciemnym tle jakakolwiek dostatecznie jasna,
fluoryzuj¹ca struktura dna, niezale¿nie od
rozmiaru, mo¿e byæ wykryta, jeli tylko
odleg³oæ miêdzy ni¹ a ka¿d¹ równie jasn¹,
fluoryzuj¹c¹ struktur¹ wynosi przynajmniej
7 µm dla d³ugoci fali wietlnej 520 nm
i 11 µm dla fali d³ugoci 830 nm.
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W angiografii fluoresceinowej przydo³kowa sieæ naczyniowa mo¿e byæ uwidoczniona
(mimo ¿e rednica w³oniczek wynosi tylko
oko³o 5 µm), poniewa¿ odleg³oæ pomiêdzy
przyleg³ymi naczyniami w³osowatymi wynosi
oko³o 30 µm.
W przypadku choriokapilar istnieje inny
problem. Mimo ¿e rednica naczyñ naczyniówki wynosi w przybli¿eniu 21 µm, to przestrzenie miêdzynaczyniowe  rednio tylko
5-7 µm. Jest to poni¿ej granicy rozdzielczoci
dla zdjêæ fluorescencji ICG (11 µm). W angiografii indocyjaninowej brzegu jednego naczynia w³osowatego nie mo¿na odró¿niæ od brzegu naczynia przyleg³ego. Dlatego te¿ pojedyncze naczynia choriocapillaris praktycznie s¹
nierozró¿nialne w angiografii zdrowego oka.
Zmêtnienia w orodkach optycznych, takie
jak skupiska barwnika i krwi, wp³ywaj¹ na jakoæ angiogramu, poniewa¿ rozpraszaj¹ i za³amuj¹ wiat³o. Ze wzglêdu na liczebnoæ tych
ma³ych struktur w oku rozproszenie jest
prawdopodobnie bardziej znacz¹cym zjawiskiem w angiografii indocyjaninowej. Wa¿ne
s¹ dwa rodzaje rozproszenia: rozproszenie
Rayleigha i rozproszenie Mie.
Rozproszenie Rayleigha pojawia siê wtedy,
gdy cz¹stki rozpraszaj¹ce s¹ ma³e w stosunku
do d³ugoci padaj¹cego wiat³a. Intensywnoæ
rozproszenia dla krótkich fal jest znacz¹co
wiêksza ni¿ w przypadku fal d³u¿szych. Z tego
powodu rozproszenie wiat³a w angiografii
fluoresceinowej jest oko³o 10 razy wiêksze ni¿
w angiografii ICG. Dlatego te¿ angiografia
indocyjaninowa mo¿e byæ stosowana nawet
wtedy, gdy orodki optyczne s¹ zbyt mocno
zamglone dla angiografii fluoresceinowej.
P³yn surowiczy zniekszta³ca obraz le¿¹cych
poni¿ej naczyñ naczyniówki w³anie z powodu procesu rozproszenia. Na ryc. 3.3 du¿e
surowicze odwarstwienie wykazuje znaczne
zniekszta³cenie le¿¹cych poni¿ej naczyñ
naczyniówki.

Tab. 3.1
Rozdzielczoæ dna ograniczona dyfrakcj¹
rednica renicy
1,5 mm
2,5 mm
8,0 mm

560 nm
7,0 µm
5,2 µm
1,7 µm

835 nm
11,0 µm
7,6 µm
2,4 µm

Ryc. 3.3 Angiogram fluorescencji ICG surowiczego
odwarstwienia siatkówki sensorycznej, ukazuj¹cy zniekszta³cenie le¿¹cych poni¿ej, wype³nionych barwnikiem naczyñ naczyniówki
UWAGA Czytelnik powinien pamiêtaæ, ¿e obrazy
angiografii indocyjaninowej z regu³y wykazuj¹
mniejszy kontrast ni¿ obrazy angiograficzne
wykonywane z zastosowaniem soli sodowej
fluoresceiny. Ponadto zdjêcia pochodz¹ce
z angiografii ICG, wydrukowane w tej ksi¹¿ce,
s¹ z koniecznoci czêciowo wyeliminowane
(o jeden proces wytwarzania) w odniesieniu do
zdjêæ oryginalnych, inaczej ni¿ w angiografii
fluoresceinowej. Zalecane jest, aby zdjêcia ICG
by³y zawsze przegl¹dane na wideomonitorze
o wysokiej rozdzielczoci.
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A

B
A) angiogram fluoresRyc. 3.4 Równoczasowy (A
B) angiogram indocyjaninowy
ceinowy i (B
(u ma³py). Krwotok siatkówkowy przes³ania
fluorescencjê fluoresceiny, ale fluorescencja
zieleni indocyjaninowej ukazuje naczynia
siatkówkowe z powodu rozproszenia Mie

Najwiêksze zniekszta³cenie pojawia siê
w centrum odwarstwienia, poniewa¿ droga,
któr¹ przebywa wiat³o fluorescencji przez
p³yn surowiczy, jest najd³u¿sza.
Rozproszenie Mie, zwane rozproszeniem
do przodu, wystêpuje, gdy rednica cz¹stek
rozpraszaj¹cych jest bliska d³ugoci fali padaj¹cego wiat³a. Rozproszenie Mie mo¿e byæ znacz¹ce, gdy wiat³o o d³ugoci fali 800 nm, u¿yte w angiografii indocyjaninowej, oddzia³uje
z czerwonymi krwinkami, poniewa¿ umo¿liwia uwidocznienie naczyñ krwiononych,
które nie by³yby widoczne w angiografii fluoresceinowej. Mimo ¿e zieleñ indocyjaninowa
nie wi¹¿e siê z erytrocytami, zawarta w nich
hemoglobina skutecznie blokuje transmisjê
wiat³a o d³ugoci fali w zakresie bliskiej podczerwieni. Z powodu rozproszenia Mie nawet
znaczne zagêszczenie czerwonych krwinek
nie blokuje ca³kowicie fluorescencji indocyjaninowej. Na ryc. 3.4 pokazano zdjêcie ICG
ukazuj¹ce naczynia siatkówkowe, w porównaniu ze zdjêciem z angiografii fluoresceinowej,
na którym naczynia siatkówkowe s¹ ukryte za
krwotokiem. To zjawisko wydaje siê funkcjonowaæ w przypadku du¿ych naczyñ. Jednak¿e
mechanizm rozproszenia skutkuje zniekszta³ceniem, które mo¿e byæ na tyle du¿e, aby
w przypadku ma³ych naczyñ, a nawet sieci ma³ych naczyñ le¿¹cych pod krwotokiem, uniemo¿liwiæ ich rozró¿nienie.
Przeciêtna rednica przekroju poprzecznego obszaru choriokapilar jest znacznie mniejsza ni¿ rednica le¿¹cych pod nimi naczyñ têtniczych i ¿ylnych. Te ostatnie od¿ywiaj¹ choriokapilary i odprowadzaj¹ z nich krew, tak
wiêc trudno odró¿niæ ich fluorescencjê od
fluorescencji choriokapilar. Fluorescencja
indocyjaninowa pochodz¹ca z ró¿nych warstw
naczyniowych sumuje siê. Addycyjnoæ fluorescencji wydaje siê wzrastaæ w sposób liniowy
do momentu osi¹gniêcia zsumowanej gruboci ok. 50 µm. Od tego momentu proces
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nie jest liniowy i ostatecznie zostaje osi¹gniête
plateau jasnoci, kiedy to stopieñ jasnoci jest
sta³y bez wzglêdu na zsumowan¹ gruboæ.
To mo¿e byæ wa¿ne klinicznie w interpretacji angiogramu ICG. Na ryc. 3.5 przedstawiono odwarstwienie nab³onka barwnikowego.
Jasne miejsce w obrêbie odwarstwienia nie
oznacza przecieku barwnika; raczej jest wynikiem skrzy¿owania siê dwóch naczyñ. Efekt
rozproszenia Mie, dotycz¹cy addytywnej fluorescencji pochodz¹cej ze skrzy¿owania naczyñ, ma powodowaæ, ¿e jasny obszar staje siê
zamazany i wiêkszy.
Terminy hipofluorescencja i hiperfluorescencja powinny byæ stosowane bardzo ostro¿nie podczas interpretacji angiogramów ICG.
Wiele zjawisk optycznych mo¿e wp³ywaæ na
jasnoæ fluorescencji. Zdjêcia dna oka o niskim
kontracie odbitego wiat³a, tworzone przez
fale w zakresie bliskiej podczerwieni, mog¹
byæ bardzo przydatne do wyjanienia znaczenia obszarów hipofluorescencyjnych i hiperfluorescencyjnych na angiogramach ICG.
Tkanki i barwniki oka nie przeszkadzaj¹
w przenoszeniu fal le¿¹cych w zakresie podczerwieni w tak du¿ym stopniu jak w przypadku fal widzialnych. Nie oznacza to, ¿e obrazy bliskiej podczerwieni niczym siê nie wyró¿niaj¹. Cechuj¹ siê jedynie niskim kontrastem.
Dok³adna analiza zdjêæ dna, wykonanych
w wietle odbitym przed iniekcj¹ zieleni indocyjaninowej i jedynie przy u¿yciu wiat³a
wzbudzenia (805 nm), ujawnia subtelne ró¿nice w transmisji wiat³a przez tylny biegun.
W prawid³owym oku ró¿nice te, ogólnie
rzecz bior¹c, s¹ niewielkie i zmieniaj¹ siê stopniowo od jednego do innego obszaru, tak
wiêc doæ dobrze odgraniczone obszary wysokiej lub niskiej transmisji mog¹ sugerowaæ
nieprawid³owoæ barwnika. Takie obszary
czêsto ³atwo jest rozró¿niæ po wzmocnieniu
kontrastu obrazu. Jeli oka¿e siê, ¿e odpowiadaj¹ one obszarom hiperfluorescencji lub
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Ryc. 3.5 Angiogram ICG odwarstwienia nab³onka
barwnikowego siatkówki, ukazuj¹cy jasn¹ plamê powsta³¹ z przeciêcia siê dwóch le¿¹cych poni¿ej naczyñ naczyniówki
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A

B

Ryc. 3.6 Porównanie zdjêcia wykonanego przed
iniekcj¹ ICG w wietle odbitym o d³ugoci fali
A), ukazuj¹cego niejednolitoæ charak805 nm (A
terystyki transmisji tkanek dna oka, ze zdjêciem
tego samego obszaru podczas fluorescencji ICG
B)
(B

hipofluorescencji na póniejszych angiogramach ICG, nieprawid³owoci w jasnoci fluorescencji mog¹ zostaæ przypisane nieprawid³owej
charakterystyce transmisji wiat³o-tkanka.
W przypadku braku takiej korespondencji,
nieprawid³owoci mog³yby byæ przypisane
nieprawid³owemu przep³ywowi krwi lub
nieprawid³owemu barwieniu tkanek przez
zieleñ indocyjaniny (ICG). Jako przyk³ad
mo¿e s³u¿yæ zdjêcie dna w wietle odbitym
(ryc. 3.6A) i odpowiadaj¹ce mu zdjêcie
z zastosowaniem ICG (ryc. 3.6B).
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