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Opinia dotycząca zastosowania metody SATRO SKG w diagnostyce
choroby niedokrwiennej serca

Metoda SATRO EKG opiera się na ocenie parametrów aktywności elektrycznej
poszczególnych obszarów mięśnia lewej komory serca i układu bodźcoprzewodzącego.
Podstawą do analizy jest cyfrowy zapis klasycznego elektrokardiogramu. Metoda ta bazuje na
fizycznym modelu elektrycznej pracy serca opisanym przez prof. Jerzego Janickiego (1,2),
może służyć do wczesnego wykrywania obszarów niedokrwienia mięśnia sercowego.
Dotychczas przeprowadzone badania w Instytucie Kardiologii w Warszawie i w Wojskowym
Instytucie Medycznym w Warszawie wykazały wysoką korelację pomiędzy wynikami badań
SATRO ECG i SPECT w wykrywaniu niedokrwienia mięśnia sercowego (3,4,5). Ponadto
metodą analizy dyskryminacyjnej w badaniach przeprowadzonych w Wojskowym Instytucie
Medycznym w Warszawie w grupie ponad 300 pacjentów stwierdzono, że spośród 4
ocenianych wskaźników (zmiany ST-T, nieprawidłowości QRS, dodatni wynik próby
obciążeniowej i dodatni wynik badania SATRO ECG) tylko to ostatnie badanie miało
niezależny od innych czynników związek z występowaniem dodatniego wyniku badania
SPECT.
Dostępne dane przedstawione przez Instytut Badań Fizykomedycznych wskazują na
możliwość wykorzystania systemu SATRO ECG do wczesnej diagnostyki choroby
niedokrwiennej serca, w tym także w gabinetach lekarzy rodzinnych. Badanie może skrócić

ścieżkę diagnostyczną, pozwolić na wcześniejsze wykrycie choroby lub jej wykluczenie, a co
za tym idzie na ograniczenie kosztów ochrony zdrowia.
Opinie wydano na wniosek Instytutu Badań Fizykomedycznych w Puszczykowie.
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