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Komunikat Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Poczynając od dnia 1 stycznia 2007 roku ulegają zmianie zasady i kryteria zdo-
bywania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. 

Wprowadza się nowe rodzaje Certyfikatów i nowe zasady ich uzyskiwania jak 
również nowe zasady ich odnawiania  w przedziale pięciu lat od ich uzyskania.

Dotychczasowe Certyfikaty pozostają ważne przez pięć lat od momentu ich uzy-
skania.

Po upływie tego terminu zaczną obowiązywać nowe zasady ich odnawiania. 
Szczegółowe zasady zdobywania nowych Certyfikatów dotyczące ich rodzajów, 

kryteriów uzyskiwania i odnawiania zostały szczegółowo opisane w Komunikacie 
Zarządu Głównego PTU, który wszyscy członkowie Towarzystwa otrzymali na 
przełomie czerwca i lipca 2006 roku i zamieszczone będą w następnym numerze 
kwartalnika ULTRASONOGRAFIA.
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Szanowni Czytelnicy,

Z pewnym opóźnieniem przekazujemy Państwu ten 
numer naszego kwartalnika ULTRASONOGRAFIA. 
Opóźnienie wyniknęło z nagromadzenia wielu spraw 
i działań, w tym wydawniczych, związanych z VIII Na-
ukowym Zjazdem w Zamościu w dniach 25 - 28 maja 
2006 roku.

Przepraszamy. 
Postaramy się zachować rytmiczność druku kwartal-

nika w następnych kwartałach 2006 roku.
W tym numerze kontynuujemy druk artykułów na 

zamówienie Redakcji - tzw. redakcyjnych. 
Będziemy prosili ekspertów z poszczególnych dzie-

dzin ultrasonografii o podzielenie się z Czytelnikami 
swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu badań usg, 
którymi zajmują się naukowo i praktycznie.

W dzisiejszym numerze zamieszczamy artykuł Pani 
dr n. med. Małgorzaty Wieczorek nt. badań usg w dia-
gnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. Dr med. 
Małgorzata Wieczorek jest naukowym Pracownikiem 
Instytutu Reumatologii w Warszawie i należy do wą-
skiego grona ekspertów w diagnostyce usg w chorobach 
reumatycznych.

Zakończył się nad wyraz udany VIII Naukowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Potwier-
dził on dobrą kondycję naszej rodzimej ultrasonografii 
i jej miejsce oraz znaczenie w medycznej diagnostyce 
obrazowej. To cieszy. Potwierdził również, że polscy 
ultrasonografiści wywodzący się z wielu medycznych 

Od Redakcji

specjalności stanowią jedyne w swoim rodzaju grono le-
karskie potrafiące stworzyć piękną, koleżeńską atmosferę 
i potrzebę bycia wśród kolegów i przyjaciół. Szczegóło-
we sprawozdanie ze Zjazdu znajdą Czytelnicy w niniej-
szym numerze kwartalnika. 

Kończy się kolejny sezon aktywności naukowej 
i szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Ultrasonogra-
ficznego, w którym przeszło 3800 Kolegów i Koleżanek 
Lekarzy wzięło udział w różnych formach szkolenia 
z ultrasonografii. To imponująca liczba świadcząca 
o konsekwencji PTU w realizowaniu podstawowego celu 
statutowego Towarzystwa jakim jest edukacja ultrasono-
graficzna.

Kolejny sezon 2006/2007 zapowiada się równie inte-
resująco i zaczyna się już na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2006 roku. Plan tych szkoleń znajdą Czytelnicy 
w niniejszym numerze.

Obecny numer ULTRASONOGRAFII jest jubi-
leuszowym, w kolejności 25-tym. Słowo redaktora 
naczelnego z okazji tego jubileuszu zamieszczono na 
następnych stronach.

Zbliża się okres wakacji i urlopów.
Redakcja ULTRASONOGRAFII życzy wszystkim 

swoim Czytelnikom radosnego, aktywnego i pełnego 
pozytywnych wrażeń odpoczynku.

Nabierajmy sił i energii, bo tyle jest do zrobienia w na-
szej rodzimej ultrasonografii i w naszej służbie zdrowia.

 W imieniu Redakcji
 Wiesław Jakubowski
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Wielce Szanowni Czytelnicy,

Obecny numer kwartalnika ULTRASONOGRAFIA 
jest w kolejności 25-tym, a więc jubileuszowym.

Jubileusze mają to do siebie, że wyzwalają refleksje, 
wspomnienia, pamięć o ludziach i dobrych zdarzeniach. 
Ponieważ od początku uczestniczyłem w koncepcjach 
i ich realizacji związanych z powstawaniem kwartalni-
ka ULTRASONOGRAFIA, pozwalam sobie podzielić 
się tymi wspomnieniami. Historycznie pierwszy numer 
kwartalnika ULTRASONOGRAFIA ukazał się drukiem 
w 1998 roku.

Do Komitetu Redakcyjnego kwartalnika zostały 
zaproszone Osoby mające ugruntowaną i prominentną 
pozycję w diagnostyce ultrasonograficznej w Polsce, sze-
roko znane ze swojej działalności naukowej, edukacyjnej 
i organizacyjnej. Byłym i obecnym Członkom Komitetu 
Redakcyjnego kwartalnika ULTRASONOGRAFIA po-
zwalam sobie przekazać wielkie podziękowania za pracę 
i intelekt włożony w redagowanie dotychczasowych nu-
merów kwartalnika ULTRASONOGRAFIA.

Od samego początku Redaktorem Naczelnym był 
Śp. Profesor Zbigniew Kalina. Jego wkład w rozwój 
i wizerunek kwartalnika ULTRASONOGRAFIA jest 
nieoceniony. Cześć i chwała Ci Profesorze Zbigniewie za 
wszystko, co ofiarowałeś polskiej ultrasonografii, w tym 
naszemu kwartalnikowi. 

Takiego Redaktora Naczelnego już nigdy nie będzie. 
Dorobek wydawniczy 25 numerów kwartalnika UL-

TRASONOGRAFIA jest znaczący tak liczbowo jak i w za-
kresie treści naukowych, merytorycznych i informacyjnych.

W dotychczasowych 25 numerach kwartalnika UL-
TRASONOGRAFIA ukazały się następujące publikacje:
• Prace oryginalne 194
• Prace poglądowe 144
• Artykuły redakcyjne 2
• Prace kazuistyczne 56
• Streszczenia prac doktorskich 18
• Streszczenia prac habilitacyjnych 2
• Streszczenia artykułów 53
• Recenzje książek 28
• Sprawozdania z Kongresów, Zjazdów itp. 64
• Listy do redakcji 11
• Artykuły różne 29

Ich autorami było przeszło 680 Koleżanek i Kolegów 
z kraju i zagranicy.

Jest to dorobek, którym można się pochwalić i który 
bez wątpienia przyczynił się do podniesienia wiedzy z za-
kresu ultrasonografii na wyższy poziom.

Pewne problemy, do czasu włączenia prenumeraty 
kwartalnika do składki członkowskiej PTU z tytułu 
przynależności do PTU, były w poprzednich latach 

25 Jubileuszowy numer kwartalnika
ULTRASONOGRAFIA

z rytmicznością wydawania kwartalnika. Wiązało się to 
z problemami jego finansowania. Od momentu finanso-
wania ze składek członkowskich ten problem przestał 
istnieć. Ambicją Redakcji jest, aby kwartalnik ukazywał 
się rytmicznie co trzy miesiące.

Na podkreślenie zasługuje bezsporny fakt, że ULTRA-
SONOGRAFIA jest jedynym pismem naukowym w Polsce 
wyłącznie o profilu ultrasonograficznym w zakresie zasto-
sowań usg w szeroko rozumianej diagnostyce medycznej. 
Jest również nasz kwartalnik jedynym periodykiem tak 
rzadko informujących o wszystkich bieżących sprawach 
dotyczących uprawiania i wykonywania badań usg. 

Kolejnym powodem do dumy jest wysoka szata 
graficzna i edytorska kwartalnika. To zasługa Studia 
Graficznego i Drukarni R.R. Donnelley Poligrafia S.A. 
w Kielcach, gdzie kwartalnik ULTRASONOGRAFIA jest 
składany i drukowany. Przy okazji jubileuszu Redakcja 
składa podziękowania wspaniałemu Zespołowi Poligrafii 
S.A. w Kielcach za znakomitą współpracę, a specjalne 
podziękowania Paniom Marcie Kaweckiej i Ricie Suli-
kowskiej, z którymi to Paniami Redakcja współpracuje na 
co dzień. Wielkie dzięki.

Kolejne podziękowania kierujemy do Roztoczańskiej 
Szkoły Ultrasonografii i jej Dyrektora, Doktora Jana Ma-
zura i Jego wspaniałego Zespołu za podjęcie trudu wy-
dawcy i dystrybutora kwartalnika. Praca z tym Zespołem 
to prawdziwa przyjemność. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jednorazo-
wy nakład kwartalnika nigdy nie był mniejszy niż 1200 
egzemplarzy jednorazowo. Jest to jeden z największych 
nakładów polskich czasopism medycznych.

Redakcja dziękuje wszystkim Czytelnikom za zainte-
resowanie treściami poszczególnych numerów kwartal-
nika, za kontakty z Redakcją, listy i opinie. Zachęcamy 
i prosimy, aby tych kontaktów było jak najwięcej. Tylko 
wtedy nasze pismo będzie prawdziwą platformą wzajem-
nego komunikowania się, zgodnie ze standardami i ocze-
kiwaniem Czytelników. 

Jako Redaktor Naczelny kwartalnika ULTRASONO-
GRAFIA mam głęboką potrzebę i motywację redago-
wania i prowadzenia kwartalnika na wysokim poziomie 
i zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami polskiego środo-
wiska ultrasonograficznego.

Na następne lata i na następne 25 numerów kwartal-
nika ULTRASONOGRAFIA życzymy sobie, aby było 
to czasopismo oczekiwane, które czyta się i studiuje 
z potrzeby ale też z przyjemnością obcowania z warto-
ściowymi treściami i ujętych w wysokiej jakości szatę 
graficzną i edytorską. 

Serdeczne, jubileuszowe pozdrowienia dla Czytelni-
ków kwartalnika ULTRASONOGRAFIA

Redaktor Naczelny
Prof. Wiesław Jakubowski
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Miejsce ultrasonografii w diagnostyce
reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

The Role of Ultrasonography
in Diagnostic of Rheumatoid Arthritis (RA)

Małgorzata Wieczorek 

Zakład Radiologii Instytutu Reumatologii
im. prof.dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
autorka pełni obowiązki Kierownika Zakładu

Streszczenie:
Lata 2000-2010 zostały ogłoszone na świecie dekadą kości i stawów. RZS jest najczęstszą chorobą błony 

maziowej prowadzącą do niepełnosprawności i kalectwa. Wczesne wykrycie utrwalonych zmian jest warunkiem 
wkroczenia z agresywnym leczeniem. Klinicyści powinni mieć pewność, że bilans „zysków i strat” obciążającej 
terapii jest dodatni. Artykuł przedstawia najnowsze poglądy na rolę ultrasonografii w diagnostyce obrazowej rzs. 
Jest czułym badaniem, wykrywającym wczesne zmiany, które mogą być niewidoczne w rtg - nie tylko w tkankach 
miękkich, ale również na powierzchniach kostnych, może służyć do oceny stopnia aktywności zapalenia i stopnia 
zaawansowania zmian oraz skuteczności terapii. Jest tanim i powszechnie dostępnym badaniem, powinna być zatem 
wpisana w standardy diagnostyki rzs. 

Summary:
The years 2000-2010 were announced in the world as “the bone and joint decade”. Rheumatoid arthritis (RA) 

is the most frequent disorder of the synovium leading to the physical disability and invalidism. An early detection 
of definitive changes (erosions) is necessary to start the aggressive treatment. Physicians should be sure that the 
balance of “the profits and the losses” of potentially toxic treatment is active. The article presents the actual view on 
the role of ultrasonography in diagnostic imaging of RA. US is sensitive, can detect the early changes, which might 
be invisible on X-ray, not only in soft tissue, but on the bone surfaces as well. It is possible to asses the degree of 
inflammatory process and its activity and to monitor the treatment by US. So, ultrasonography is inexpensive and 
general available examination which should be included to the standards of RA diagnostic.
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Wstęp

Wprowadzenie sond o wysokiej częstotliwości umoż-
liwiło wykorzystanie ultrasonografii do obrazowania 
zmian w układzie kostno-stawowym. Pionierskie badania 
w tej dziedzinie wykonała dr Małgorzata Serafin-Król, 
wprowadzając i upowszechniając je w Polsce. Obecnie 
jesteśmy w stanie bardzo dobrze obrazować zmiany 
pourazowe i zapalne w stawach, więzadłach, ścięgnach, 
mięśniach, kaletkach. Chociaż ultrasonografia ma swoje 
ograniczenia, to jednak staje się coraz bardziej docenia-
ną metodą oceny zmian w układzie kostno-stawowym. 
Ponieważ Instytut Reumatologii w Warszawie nie dys-
ponuje rezonansem magnetycznym, kliniki muszą zlecać 
to badanie innym placówkom. Pociąga to za sobą duży 
koszt badania, na który składa się transport chorego 
i komercyjne stawki za badanie. W podobnej sytuacji 
jest wiele placówek w Polsce. W instytucie RM jest 
zlecany jedynie w przypadkach trudnych diagnostycz-
nie, a podstawową metodą obrazowania uzupełniającą 
klasyczną rentgenodiagnostykę stała się ultrasonografia. 
Dysponujemy aparatem ultrasonograficznym z sondami 
liniowymi o częstotliwości do 12 MHz, z możliwością 
obrazowania „sono CT”, z kolorowym obrazowaniem 
przepływów metodą kolorowego doplera i doplera mocy, 
również w 3D.

W większości pacjentami instytutu są chorzy, któ-
rych zmiany związane są z patologią błony maziowej. 
Najczęstszą z nich jest reumatoidalne zapalenie stawów 
(RZS). W Polsce choruje na nią 0,5 - 2% populacji, 3-4 
razy częściej kobiety, szczyt zachorowania przypada na 
40 rok życia. Przyczyna choroby nie jest dotąd znana, 
coraz częściej badacze przychylają się do opinii, że jej 
podłożem jest proces autoimmunologiczny. Czynnikiem 
ryzyka jest palenie tytoniu (1), choroby infekcyjne, 
stwierdzono również występowanie czynnika genetycz-
nego - badania bliźniąt wykazują 15-20% zgodności 
(2). Choroba może dotyczyć wszystkich stawów (poza 
międzypaliczkowymi dalszymi i stawami kręgosłupa 
piersiowo-lędźwiowego), na ogół dotyczy stawów 
drobnych, w 40% przypadków zaczyna się od sta-
wów śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych 
bliższych rąk (MCP i PIP). Najłatwiej ocenić postęp 
choroby badając stawy rąk i/lub stóp. Najtrudniejsza 
jest diagnostyka wczesnych zmian. Wymaga wnikliwej 
oceny na podstawie badań klinicznych, biochemicznych 
i obrazowych, by na odpowiednio wczesnym etapie 
włączyć właściwe leczenie, które z jednej strony za-
pobiega nasilaniu się nieodwracalnych zmian, z drugiej 
- jest bardzo obciążające dla chorego (3). Złotym stan-
dardem dla oceny zmian jest wykonanie radiogramów 
rąk i stóp. Stopień zaawansowania oceniany jest wg 
różnych skal, m.in. Steinbrockera, Sharpa, Larsena 
(4,5) Jednak zaproponowane systemy oceny punkto-
wej zaawansowania choroby są niewygodne, trudne do 
nauczenia, czasochłonne i z tego powodu rzadko stoso-
wane w klinicznej reumatologii (5). W Polsce przyjęto 
skalę 5-stopniową, gdzie 0 - oznacza brak zmian, IV 
- nasilone zmiany. W naszym ośrodku stosuje się ocenę 
sześciostopniową - dzieląc okres III w skali pięciostop-
niowej - średnich zmian - na dwa (III i IV). RZS nie 
postępuje liniowo, u tego samego chorego można zna-

leźć różne zmiany i stawy o różnym stopniu destrukcji, 
szczególnie we wcześniejszych fazach. Ocena stopnia 
zaawansowania choroby prowadzona jest na podstawie 
obrazu najbardziej zmienionego stawu. Po pewnej mo-
dyfikacji tę klasyfikację można również zastosować do 
oceny zmian w usg. 

Technika badania i obraz zmian:

Badania usg poszczególnych stawów i ich okolic, 
wraz z próbą standaryzacji zostały szczegółowo opisane 
przez Grupę Roboczą Ultrasonografii Układu Mięśnio-
wo-Szkieletowego przy Stałym Międzynarodowym Ko-
mitecie do Spraw Badań Klinicznych i Prób Terapeutycz-
nych EULAR (European League Against Rheumatism) 
w 2001 r. (6).

Do badania małych stawów stosuje się głowice li-
niowe, o wysokiej częstotliwości 7,5-20 MHz, z możli-
wością obrazowania przepływów w opcji doplera mocy 
(power Doppler, PD). Pomocnym może być obrazowanie 
3D przepływów (7). W czasie badania należy stosować 
jak najmniejszy ucisk sondą - zwiększony nacisk może 
być powodem fałszywie ujemnego wyniku badania ilości 
płynu i unaczynienia błony maziowej - płyn ulegnie prze-
sunięciu w inne, niebadane w danej chwili rejony, światło 
naczyń może ulec zamknięciu. Ocenie powinny podlegać 
stawy rąk i stóp w możliwie wszystkich projekcjach (PIP 
i nadgarstkowo-przedramienny - zarówno od strony 
grzbietowej, jak i dłoniowej, bocznej i przyśrodkowej, 
MCP, MTP i stawy nadgarstka - od strony grzbietowej, 
dłoniowej i w skosach). W prawidłowych warunkach 
zarysy kostne i chrzęstne powinny być gładkie i równe, 
torebka stawowa i więzadła stawowe powinny przebie-
gać równolegle do zarysów kości i chrząstek. Uwypukle-
nie torebki jest zazwyczaj spowodowane zwiększeniem 
zawartości jamy stawowej - zwiększoną ilością płynu 
i/lub obrzękiem błony maziowej. W początkowej fazie 
echogeniczność maziówki może być niska - należy różni-
cować ją z płynem stawowym zwiększając ucisk sondą. 
Płyn ulegnie wyciśnięciu, maziówka pozostanie niezmie-
niona. Następnie, ocenie powinny podlegać ścięgna i ich 
pochewki - głównie zginaczy i prostowników, ale rów-
nież przywodzicieli i odwodzicieli (nadgarstka, kciuka). 
Głowica do badania powinna być dość krótka, tak by 
można było przyłożyć ją jak najbardziej równolegle do 
przebiegu włókien ścięgna, aby uniknąć artefaktów spo-
wodowanych anizotropią. W prawidłowych warunkach 
ścięgna są jasne, uporządkowanie włókien daje obraz 
uporządkowanych, równolegle do siebie położonych, 
ciasno upakowanych linijnych struktur w przekroju 
podłużnym. W przekroju poprzecznym są to owalne 
struktury z licznymi punktowymi, jasnymi odbiciami 
(8). Ocena ścięgien powinna uwzględniać również ich 
przyczepy. W prawidłowych ścięgnach nie widać naczyń. 
Niezmienione pochewki ścięgien (najczęściej prostow-
ników na wysokości nadgarstka i mm. piszczelowych 
i strzałkowych) mogą być widoczne u części zdrowych 
w postaci cienkiej otoczki zawierającej płyn (8). Zmiany 
w pochewkach ścięgien najłatwiej wykryć w przekroju 
poprzecznym. Należy jednak uważać, by nie rozpoznać 
patologii w miejscu, gdzie są brzuśce mięśni, niekiedy 
nisko schodzące, blisko przyczepów ścięgien. Zawsze 
należy przesunąć sondę w ich stronę i sprawdzić, czy to 
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nie one „udają” obrzęk pochewek. Technika badania dla 
oceny - co jest płynem, co obrzękiem błony maziowej 
- jak w ocenie stawu. Badanie błony maziowej i ścięgien 
o zmienionej echostrukturze powinno być zawsze uzu-
pełnione badaniem PD (ryc. 1). Wymaga ono pewnego 
doświadczenia - niewielkie drżenie badanej kończyny 
lub ręki badającego może spowodować powstanie arte-
faktów. W razie wątpliwości należy posłużyć się analizą 
spektralną, która zweryfikuje obraz. Technika badania 
kaletek - jak wyżej.

Dla zrozumienia zmian, które opisuje się w bada-
niach, niezbędnym jest poznanie patofizjologii procesów 
odpowiedzialnych za ich powstanie.

Patofizjologia reumatoidalnego zapalenia stawów 
(RZS) w korelacji z obrazem rtg i usg

Błona maziowa jest cienka, składa się w zależności 
od miejsca z dwóch lub trzech warstw komórek - nie-
zmieniona nie jest widoczna w jakimkolwiek badaniu 
obrazowym. Jej zadaniem jest wydzielanie i wchła-
nianie mazi - płynu, który tworzy cienką warstwę 
zmniejszającą tarcie. Występuje wszędzie tam, gdzie 
musi być zapewniony niski współczynnik tarcia - w ka-
letkach (przestrzeniach między kością a skórą, kością 
a mięśniem lub ścięgnem i torebką stawową a ścięgnem 
mięśnia), w pochewkach krzyżujących się ze sobą lub 
przebiegających blisko siebie ścięgien i w stawach. 
Płyn stawowy pełni dodatkowo rolę odżywczą dla 
chrząstki stawowej. RZS zaczyna się od uaktywnienia 
limfocytów T, co prowadzi do wydzielania mediatorów 
zapalnych powodujących początkowo przekrwienie, 
następnie obrzęk błony maziowej - najczęściej w drob-
nych stawach (9). U 64% chorych z RZS choroba doty-
czy również ścięgien, częściej prostowników (10, 11). 
Zdarza się, że choroba zaczyna się od zmian w pochew-
kach ścięgnistych. 

Okres I - zmian wstępnych

Zmiany w maziówce (nacieki z plazmocytów i komó-
rek limfoidalnych oraz rozrost komórek wyściółkowych) 
powodują zaburzenia wydzielania - płyn z jednej strony 
wydzielany jest w nadmiarze, z drugiej - dochodzi do 
zaburzenia wchłaniania go. Procesy zapalne prowadzą do 
produkcji tlenku azotu, który wraz z obecnymi w płynie 
pozapalnymi cytokinami uaktywnia osteoblasty, co pro-
wadzi do osteoporozy okołostawowej i może powodować 
wytworzenie się geod.

W tej fazie na rentgenogramach (rąk i/lub stóp) wi-
doczne jest pogrubienie tkanek miękkich, poszerzenie 
szpar zajętych stawów i osteoporoza przystawowa, mogą 
być widoczne pojedyncze geody. Jest to okres I - zmian 
wstępnych, które mogą się cofnąć. W badaniu usg ob-
serwujemy zwiększoną ilość płynu i/lub obrzęk błony 

Ryc. 1a. Zapalenie pochewki i ścięgna mięśnia piszczelo-
wego tylnego: niejednorodna echostruktura z obszarami 
o obniżonej echogeniczności. Obrzęk pochewki.

Ryc. 1b. To samo ścięgno w power dopler: przekrwienie po-
chewki i naczynia wnikające do ścięgna: obraz zapalenia 
pochewki ścięgna i ścięgna. Ryc. 2a. Rtg rąk u 12-letniego chłopca widoczny jest obrzęk 

tkanek miękkich palca 2. i 3. prawej ręki i 3 i 4. ręki lewej: 
RZS okres I.

Ryc. 2b. Usg 3 palca prawego: widoczny jest obrzęk błony 
maziowej w stawie międzypaliczkowym bliższym, w bada-
niu power dopler uwidoczniono nieprawidłowe naczynia.

Ryc. 2c. Usg 3 palca lewego: obrzęk pochewki ścięgien 
zginaczy palca.

Miejsce ultrasonografii w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
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maziowej w zajętych stawach (co powoduje w rtg posze-
rzenie szpary stawowej), możemy również obserwować 
obrzęk pochewek ścięgnistych. Zdarza się, że zmiany 
są obustronne, ale po jednej dotyczą stawów, po drugiej 
- ścięgien (ryc. 2). W aktywnym procesie zapalnym 
możemy uwidocznić naczynia w błonie maziowej, bez 
konieczności podawania kontrastu (12-16). Osteoporoza 
w usg oczywiście nie jest widoczna, można natomiast 
uwidocznić geody. 

Okres II - wczesnych zmian zdefiniowanych

Biochemiczny skład patologicznej mazi stawowej jest 
nieprawidłowy. Brak substancji odżywczych dla chrząst-
ki i zwiększone ciśnienie w stawie prowadzi do chondro-
malacji. Uszkodzenie chrząstki dodatkowo pogłębiane 
jest na drodze chemicznej - przez enzymy proteolitycz-
ne, enzymy lizosomalne, prostaglandyny i kompleksy 
immunologiczne zawarte w nieprawidłowym płynie. 
W związku ze zmniejszeniem grubości chrząstki - nastę-
puje zwężenie przestrzeni stawowych. Nasilone działanie 
osteoklastów powoduje przekształcenie geod w nadżerki 
- początkowo pojedyncze. Te zmiany są już nieodwracal-
ne. Obecność jednej nadżerki na powierzchni stawowej 
chociażby jednego ze stawów śródręczno-paliczkowych 
lub śródstopno-paliczkowych, lub międzypaliczkowych 
bliższych pozwalają na radiologiczne rozpoznanie RZS. 
Ten moment jest niezwykle istotny dla chorego z punktu 
widzenia terapeutycznego. Jeśli zaczęła się destrukcja 
stawu - będzie postępować - klinicyści wkraczają z agre-
sywnym leczeniem.

W usg również są widoczne nadżerki. Z ostatnich 
doniesień i własnego doświadczenia wynika, że w pew-
nych przypadkach usg jest bardziej czułe od rtg (ryc. 3.) 
Niektóre nadżerki widoczne w usg, na rentgenogramach 
uwidaczniają się w postaci geod - z powodu ich położe-
nia - na powierzchniach równoległych do filmu. Część 
drobnych nadżerek lub geod - w rtg jest w ogóle niewi-
docznych (17-20). Znalezienie w badaniu usg procesu 
zapalnego w obrębie struktur ręki i nadżerek w typowych 
dla RZS-u miejscach - może być podstawą do rozpozna-
nia RZS w usg.

Okres III - okres zmian średnich

W miarę trwania choroby maziówka ulega przerosto-
wi, w przebiegu zapalenia powstają ogniska martwicy 
i wylewów krwistych - echogeniczność błony staje się 
niejednorodna, z przestrzeniami płynowymi, z czasem 
dochodzi do wytworzenia się zwapnień - tzw. ciał ryżo-
wych.

W związku z postępującym procesem chorobo-
wym widocznych jest wiele nadżerek, w różnych 
stawach. Szpary stawowe zajętych stawów są wąskie.
Postępuje uszkodzenie chrząstki - jej powierzchnia sta-
wowa zmienia się - z gładkiej, na skutek powierzchnio-
wego uszkodzenia, na chropowatą, nierówną, do której 
może się przykleić patologicznie zmieniona maziówka 
- całkowicie odcinając chrząstkę od substancji odżyw-
czych. Taką błonę maziową nazywa się łuszczką. Od 
tego momentu następuje gwałtowna destrukcja stawu. 
Komórki łuszczki zaczynają zachowywać się podobnie 
jak komórki tkanki nowotworowej. Znane są 2 postaci 

łuszczki: aktywna, która jest tkanką dobrze unaczynio-
ną, z dużą liczbą komórek i z nowotworopodobnym 
naciekaniem chrząstki stawowej przez wrzecionowate 
komórki łuszczki (fibroblasty i fibrocyty) i nieaktywna 
- tkanka ubogokomórkowa (głównie włókna kolagenowe 
i srebrochłonne), ze skąpą siecią naczyń krwionośnych. 
Z czasem łuszczka zastępuje chrząstkę (21). Procesem 
zapalnym objęte są również więzadła stawowe i ścięgna. 
Do najczęstszych zmian patomorfologicznych należy 
rozluźnienie ich struktury i powstawanie pustych, po-
dłużnych szczelin. Włókna kolagenowe ulegają zwyrod-
nieniu, pękaniu, a w niektórych przypadkach martwicy. 
W ścięgnach do najczęstszych zmian należy powstawanie 
ziarniny zapalnej, nasilona angiogeneza i nacieki zapalne 
z komórek limfoidalnych zlokalizowane głównie wokół 
naczyń krwionośnych. Zmiany te początkowo dotyczą 
błony maziowej pochewek, potem naczynia zaczynają 
wnikać w głąb ścięgien, rozfragmentowując je. W po-
chewkach, rzadziej w ścięgnach mogą również wystąpić 
guzki reumatoidalne (22). Zmienione zapalnie więzadła 
i ścięgna łatwo ulegają uszkodzeniu, przy banalnym ura-
zie. Dochodzi do ich zerwania i nadwichnięć. Powstaje 
obraz radiologicznych zmian:

Ryc. 3a. Rtg 5. stawu śródręczno-paliczkowego u chorego 
57-letniego: obraz w normie.

Ryc. 3b. Usg u tego samego chorego, między krzyżykami 
nadżerka o śr. 2,7 mm.
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Okres IV - okres nasilonych zmian

W obrazie rentgenowskich, poza wszystkimi innymi 
zmianami opisywanymi w poprzednich okresach (obrzęk 
tkanek miękkich, uogólniona osteoporoza, geody, nadżer-
ki) widoczne są zniekształcenia powierzchni stawowych 
i nadwichnięcia.

W dynamicznym badaniu usg możemy ocenić, czy 
błona maziowa przylega do widocznych powierzchni 
stawowych i czy do nadżerek wnikają naczynia - stwier-
dzenie obecności przekrwienia w tkance nad chrząstką 
i wnikanie naczyń do chrząstki i nadżerek upoważnia 
nas do opisania obecności aktywnej łuszczki zapalnej 
(ryc. 4). To jest badanie o kapitalnym znaczeniu, które 
nie ma odpowiednika w innych badaniach obrazowych. 
W badaniu dynamicznym możemy również ocenić trocz-
ki ścięgien i więzadła poboczne. Proszę zwrócić uwagę, 
że rentgenogram może być fałszywie ujemny, jeśli 
uszkodzenia dotyczą pojedynczych więzadeł, a technik, 
zgodnie z lege artis, zadba o podobne ułożenie rąk jak na 
rentgenogramach z poprzednich lat. 

Okres V - ciężkich deformacji stawowych

Po kilku latach aktywnego RZS następuje całkowi-
te uszkodzenie chrząstki i zniszczenie podchrzęstnej. 
Łuszczka ulega zwłóknieniom i skostnieniu tworząc 
pomosty kostne, prowadząc do ankylozy. Stan zapalny 
pochewek ścięgnistych i ścięgien prowadzi do przykur-
czów.

W obrazie rentgenowskim widoczne są, poza nasilo-
nymi zniekształceniami powierzchni stawowych i nad-
wichnięciami, przykurcze i kostne zesztywnienia.

Dynamiczne badanie usg może wykazać zachowanie 
ruchomości pomiędzy kośćmi lub jej brak - w ten sposób 
można ocenić obecność skostnień. 

Właściwie w obu ostatnich okresach - zmiany są 
tak duże, że reumatolog sam będzie w stanie ocenić jak 
bardzo zaawansowane są zmiany. Wykonanie rtg jest 
konieczne do porównania z poprzednimi badaniami, by 
określić, jak duże zniszczenie nastąpiło - w jakim czasie. 

Badanie usg ma tę przewagę, że poza zmianami do-
konanymi - nieodwracalnymi, widocznymi klinicznie 
i na rtg, pozwala na ocenę obecności patologicznej błony 
maziowej, łuszczki i stopnia ich przekrwienia. W każ-
dym bowiem okresie mogą być aktywne zmiany - obrzęk 
i przekrwienie błony maziowej zarówno stawowej jak 
i w pochewkach ścięgien, i w kaletkach. Ustalenie na 
podstawie badania klinicznego przyczyny bólu w sta-
wie - czy występuje z powodu zniekształceń kostnych, 
czy z powodu toczącego się aktywnego zapalenia jest 
niemożliwe. 

Jeśli ilość widocznych naczyń świadczy o aktywności 
procesu zapalnego, to w usg można określić aktywności 
i monitorować wyniki leczenia (14, 15, 23, 24). Wadą usg 
jest - przy nasilonych zmianach - praktycznie brak moż-
liwości oceny postępu choroby: niemożliwa jest ocena 
w usg czy duże zmiany na powierzchni stawowej uległy 
jeszcze dalszemu nasileniu. Wykonanie RM u osób z du-
żym zniekształceniem stawów jest niemożliwe, ze wzglę-
du na brak możliwości odpowiedniego ułożenia kończyn 
do badania (16).

Podsumowanie

Postęp w terapii chorych na reumatoidalne zapalenie 
stawów jest olbrzymi. Duże deformacje stawowe wystę-
pują obecnie rzadziej i później. Kapitalne znaczenie ma 
agresywne leczenie już w początkowej fazie choroby 
- hamuje rozwój choroby i opóźnia powstanie niepeł-
nosprawności lub kalectwa (3). Farmakoterapia niesie 
jednak za sobą duże skutki uboczne. Istotna jest ocena 
- w którym momencie zacząć leczenie - im wcześniej, 
tym lepiej, szczególnie w aktywnych postaciach cho-
roby. Niezwykle ważna jest możliwość monitorowania 
efektywności farmakoterapii - nie chcemy bowiem na-
rażać chorego na potencjalnie toksyczne czynniki, które 
nie przynoszą mu korzyści (25). Do niedawna, do oceny 
zmian stosowano wyłącznie rentgenogramy. Obecnie 
dysponujemy również RM i usg. Rezonans jest drogi, 
wymaga specjalnych cewek do badania małych stawów, 
badanie jest długotrwałe, dla większości chorych z RZS, 
z bólami kostnymi niemożliwe jest utrzymanie jednej 
pozycji przez dłuższy czas. Bardziej dostępnym bada-
niem i niewątpliwie tańszym jest ultrasonografia. Z po-
równawczych prac wynika, że usg ma podobną wartość 
do RM i jest bardziej czułe od rtg i badania klinicznego. 
Kluczowym jest fakt, że w badaniu usg można wykryć 
nadżerki niewidoczne na rentgenogramach (12, 17-20, 
25-27).

W związku ze starzeniem się społeczeństw i wzro-
stem występowania chorób układu kostno-stawowego 
międzynarodowa społeczność ogłosiła lata 2000-2010 
dekadą kości i stawów. Jej celem jest poprawa zdro-
wia i jakości życia chorych na schorzenia układu kost-
no-stawowego. Wczesna diagnostyka RZS, wczesne 
wykrycie utrwalonych zmian, które jest niezbędne do 
wkroczenia z agresywnym leczeniem jest jednym ze 
sposobów jego osiągnięcia. Ultrasonografia jest ta-
nim i powszechnie dostępnym badaniem, uwidacznia 
wczesne zmiany, może służyć do oceny skuteczności 
terapii i powinna być włączona w standardy diagno-
styki rzs. 

Ryc. 4. Usg nadgarstka: widoczny jest obrzęk błony ma-
ziowej, z cechami przekrwienia oraz nadżerka w kości 
łódeczkowatej, do której wnikają naczynia - obraz aktywnej 
łuszczki zapalnej.

Miejsce ultrasonografii w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
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Ultrasonograficzna ocena nerek w zwężeniu
tętnicy nerkowej i w nerce małej bez zwężenia

Ultrasound in renal artery stenosis
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Streszczenie:
Cele pracy: 1. Ocena wielkości nerek i grubości ich miąższu w jednostronnym zwężeniu tętnicy nerkowej oraz 

ocena grubości miąższu w jednostronnie małej nerce bez zwężenia, 2. Doplerowska ocena wewnątrznerkowego 
ukrwienia przy użyciu wskaźnika oporu w obu grupach badanych, 3. Doplerowska ocena ukrwienia drugostronnej 
nerki celem wykrycia ewentualnych następstw obecnego w obu grupach badanych nadciśnienia tętniczego.

Badani: Badaniem objęto 16 chorych z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (grupa I) oraz 24 chorych 
z jednostronną małą nerką (grupa II). Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych osób w analogicznym wieku.

Metodyka: Badanie wykonywano aparatem Acuson Sequoia przy użyciu elektronicznej głowicy sektorowej 3,5 
MHz, z badającą wiązką doplera pulsacyjnego 2,5 MHz. We wstępnej części badania oceniano nerki w prezentacji B.

Rejestrowano widma przepływu z tętnic międzypłatowych w górnej, środkowej i dolnej części nerki. Widma te 
oceniano ilościowo za pomocą wskaźnika oporu (wskaźnik Pourcelota). 

Wyniki: Wymiar podłużny nerki po stronie zwężenia (grupa I a) był znamiennie niższy niż w grupie kontrolnej 
(p<0,05). Jednakże jedynie u jednego chorego stwierdzono małą, marską nerkę, a u 14 chorych tej grupy wymiar 
podłużny nerki mieścił się w granicach normy. Grubość miąższu natomiast różniła się znamiennie w porównaniu 
z grupą kontrolną w nerkach chorych w obu grupach. Wartości wskaźnika oporu (RI) nie wykazywały znamiennych 
różnic dla grupy kontrolnej oraz nerki po stronie chorej w obu badanych grupach. Natomiast znamienna różnica 
wystąpiła w zakresie RI pomiędzy grupą kontrolną a drugostronną nerką w grupie II b. 

Wnioski: 1. W ultrasonografii dwuwymiarowej jedynie parametr ścieńczenia miąższu może być przydatny 
w diagnostyce następstw zwężenia tętnicy nerkowej, gdyż wielkość nerki pozostaje długo w granicach normy. 
2. Mała nerka ze zwężeniem tętnicy nerkowej i mała nerka bez zwężenia nie mogą być zróżnicowane na podstawie 
doplerowskiego parametru, jakim jest wskaźnik oporu z tętnic wewnątrznerkowych. 3. W grupie chorych z marską 
nerką bez zwężenia nerka drugostronna zostaje również wciągnięta w proces chorobowy, wykazując zmiany una-
czynienia o typie nefropatii nadciśnieniowej.

Summary:
Purpose: 1. The aim of the study was to assess the kidney size and diameter of parenchyma in renal artery stenosis 

(RAS) and in small kidney without renal artery stenosis, 2. To assess intrarenal vascularization by measuring RI in 
both studied groups, 3. Evaluation of vascularization the contrallateral kidney to detect any possible consequences 
of arterial hypertension in both groups.

Patients: 16 patients with RAS (group I) and 24 patients with unilateral small kidney without RAS were 
examined (group II). The control group consisted of 16 healthy subjects. 

Methods: Examinations were performed with Acuson Sequoia 3,5 MHz sector probe, 2,5 MHz Doppler beam. 
In the first part of the examination kidneys in presentation B were assessed.

In Dopler study an intrarenal flow parameter was measured- resistive index (RI).
Results: Longitudinal diameter on the side of kidney with stenosis (group I a) was significantly lower than in control 

group (p<0,05). However, only one patient with small, cirrhotic kidney was diagnosed and other 14 longitudinal 
diameters were in normal limits. Thickness of parenchyma was significantly different in both examined groups in 
comparison with control group. RI did not demonstrate significant differences between the two groups of patients. 
However, it differed significantly between the control group and the contralateral kidney in small kidney group.
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Conclusions: 1. Using two-dimensional ultrasonography only parenchymal thinning parameter may be useful for 
detecting consequences of renal artery stenosis - size stays correct for a longer time. 2. Small kidney with RAS and 
small kidney without RAS cannot be differentiated by using RI. 3. In small kidney group without RAS, contralateral 
kidney is also involved in the disease demonstrating abnormal vascularization of hypertensive nephropathy.

Słowa kluczowe: 
ultrasonografia, zwężenie tętnicy nerkowej, mała nerka

Key words: 
ultrasound, renal artery stenosis, small kidney

Ultrasonografia dwuwymiarowa (w prezentacji B) 
jest we współczesnej diagnostyce uważana za podstawo-
we badanie obrazowe w chorobach nerek. Bez wątpienia 
jest ona zwykle pierwszym wykonywanym badaniem 
obrazowym. 

Pomimo bogactwa informacji, jakie dostarcza nam 
to badanie, niezaprzeczalne jest jednak to, że obraz ne-
rek w prezentacji B może pozostać prawidłowy mimo 
obecności poważnych schorzeń nerek. Może to mieć 
miejsce np. w hemodynamicznie znamiennym zwężeniu 
tętnicy nerkowej (z.t.n.), jak też w nefropatii cukrzyco-
wej i kłębuszkowych zapaleniach nerek (1). Dlatego też 
uzupełnienie obrazowania dwuwymiarowego o obrazo-
wanie doplerowskie jest nader przydatnym poszerzeniem 
możliwości diagnostycznych ultrasonografii. 

Zwężenie tętnicy nerkowej często nie jest wykrywane 
i postęp choroby prowadzi do zmian wstecznych w nerce, 
określanych mianem nefropatii niedokrwiennej (ischaemic 
nephropathy). Mianem nefropatii niedokrwiennej określa 
się istotne zmniejszenie przesączania kłębuszkowego 
i upośledzenie czynności wydalniczej nerki spowodowane 
istotnym hemodynamicznie z.t.n. w jej odcinku zewnątrz-
nerkowym (2).

Zmniejszenie wymiarów nerki w następstwie z.t.n. 
było przedmiotem kilku wartościowych opracowań. Gu-
zman i wsp. stwierdzili ultrasonograficznie w dwuletniej 
obserwacji chorych ze z.t.n. dużego stopnia (≥ 60% zwę-
żenia średnicy) zmniejszenie podłużnego wymiaru nerki 
o średnio 1,9 cm (w przedziale 1,2 do 3,4 cm) u 26% 
chorych (3).

W badaniu Capsa i wsp. zmniejszenie wymiaru 
nerki o ponad 1 cm wystąpiło w dwuletniej obserwacji 
u 20,8% chorych ze z.t.n. ≥ 60% (2). Z ryzykiem wystą-
pienia marskości nerki korelowały w tym badaniu nastę-
pujące czynniki: skurczowe ciśnienia tętnicze powyżej 
180 mm Hg, szczególnie wysoka prędkość przepływu 
w tętnicy nerkowej (powyżej 4 m/s) oraz zmniejszony 
przepływ końcowo-rozkurczowy w tętnicach łukowatych 
(≤ 5 cm/s).

W chorobach ogólnoustrojowych (miażdżyca, nad-
ciśnienie tętnicze) obecność jednostronnie małej nerki, 
gdy nie mamy do czynienia ze z.t.n., musi wiązać się 
z zaistnieniem jakiegoś innego, dodatkowego czynnika 
uszkadzającego lub z wrodzoną hipoplazją narządu. Wy-
kazano, że u chorych z odmiedniczkowym zapaleniem 
nerek miażdżyca tętnic wewnątrznerkowych pojawia się 
znacznie wcześniej niż w nerkach nie dotkniętych tą cho-
robą, a w razie choroby uszkadzającej tylko jedną nerkę 
jest bardziej nasilona po stronie chorej. Do najczęstszych 

przyczyn prowadzących do marskości nerki o charakte-
rze nienaczyniowym należą nefropatia refluksowa oraz 
kamica nerkowa z towarzyszącym odmiedniczkowym 
zapaleniem.

Cel pracy 

1. Ocena wielkości nerek i grubości ich miąższu 
w jednostronnym zwężeniu tętnicy nerkowej oraz ocena 
grubości miąższu w jednostronnie małej nerce bez zwę-
żenia.

2. Doplerowska ocena wewnątrznerkowego ukrwienia 
przy użyciu wskaźnika oporu w obu grupach badanych.

3. Doplerowska ocena ukrwienia drugostronnej nerki 
celem wykrycia ewentualnych następstw obecnego w obu 
grupach badanych nadciśnienia tętniczego.

Badani i metodyka

Badaniem objęto 16 chorych z jednostronnym zwęże-
niem tętnicy nerkowej w wieku 51 do 70 lat, średnia wie-
ku 60,9 ± 7,0 lat (11 mężczyzn i 5 kobiet) (grupa I) oraz 
24 chorych z jednostronną małą nerką (wymiar podłużny 
nerki ≤ 8 cm) w wieku 52 do 72 lat, średnia wieku 63,4 lat 
± 7,3 lat (11 mężczyzn i 13 kobiet) (grupa II). 

Kryterium włączenia do grupy I było stwierdzenie 
w sonografii doplerowskiej jednostronnego zwężenia tęt-
nicy nerkowej, potwierdzonego w angiografii: u 4 osób 
w angiografii klasycznej, u 12 osób w cyfrowej angiogra-
fii subtrakcyjnej.

Kryterium włączenia do grupy II było stwierdzenie 
małej nerki w ultrasonografii (wymiar podłużny nerki 
≤ 8 cm) oraz wykluczenie zwężenia tętnicy nerkowej 
na podstawie wykonania angio-TK tętnic nerkowych 
(9 chorych) lub renografii izotopowej z kaptoprilem 
(15 chorych). 

Aż u 15 chorych grupy II nie udało się w najstaranniej 
zebranym wywiadzie wykryć przypuszczalnej przyczyny 
zmniejszenia wymiarów nerki. Trzech pacjentów z grupy 
II miało w wywiadzie kamicę nerkową.

Wszyscy badani chorowali na nadciśnienie tętnicze 
i intencją lekarzy kierujących było poszukiwanie na-
czyniowo-nerkowej przyczyny nadciśnienia lub ocena 
uszkodzenia nerek w następstwie nadciśnienia tętniczego 
samoistnego.

Grupę kontrolną stanowiło 16 badanych w wieku 52 
do 76 lat (średnia wieku 62,2 ±6,7 lat), wybraną spośród 
pacjentów skierowanych do Pracowni Ultrasonografii ce-
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lem wykonania rutynowego badania usg jamy brzusznej. 
Badani ci byli normotonikami i nie byli obciążeni scho-
rzeniami nerek. 

Badanie wykonywano u pacjentów pozostających na 
czczo w pozycji leżącej na wznak lub na boku. Posługi-
wano się aparatem Acuson Sequoia przy użyciu elektro-
nicznej głowicy sektorowej 3,5 MHz, z badającą wiązką 
doplera pulsacyjnego 2,5 MHz.

We wstępnej części badania oceniano nerki w pre-
zentacji B, stosując się do zaleceń the American Institute 
of Ultrasound in Medicine (AIUM). Pomiaru maksy-
malnego podłużnego wymiaru nerki dokonywano, ob-
razując nerkę w projekcji pośredniej między projekcją 
strzałkową a wieńcową. Za małą nerkę uznawano taką, 
której wymiar podłużny był ≤ 8 cm. Dokonywano oceny 
kształtu i zarysu nerki. Mierzono grubość miąższu nerki, 
przyjmując standaryzowane miejsce pomiaru w połowie 
opisanego wyżej obrazu podłużnego nerki na obrysie 
przeciwległym do wnęki nerki.

W badaniu doplerowskim tętnic nerkowych stosowa-
no technikę badania podaną przez Greene i wsp., Avashi 
i wsp., w modyfikacji Zwiebela (4). Za kryterium hemo-
dynamicznie istotnego zwężenia tętnicy nerkowej (czyli 
zmniejszenia średnicy ≥60%) uznano ogólnie przyjęty 
próg podwyższenia prędkości maksymalnej w pniu tętni-
cy nerkowej powyżej 180 cm/s. 

 Rejestrowano widma przepływu z tętnic między-
płatowych w górnej, środkowej i dolnej części nerki. 
Widma te oceniano ilościowo za pomocą wskaźnika 
oporu (wskaźnik Pourcelota). Obliczano średnią wartość 
z trzech pomiarów. Tętnice międzypłatowe wybrano do 
analizy, gdyż badania innych autorów uznały pomiar 
w nich za dokładny i powtarzalny wykładnik oporu na-
czyniowego.

Analizy statystycznej po uprzednim sprawdzeniu 
normalności rozkładu testem Smirnowa-Kołmogrowa 
dokonano przy użyciu testu ANOVA (post test Dunnett′a 
i Bonferoniego), porównując wyniki grup badanych 
z grupą kontrolną oraz grup badanych między sobą. Róż-
nice i zależności, dla których wartość p wynosiła < 0,05 
uznawano za znamienne statystycznie. Przedstawione 
obliczenia jak i statystykę kolumn (średnia, OS) wyko-
nano przy użyciu programu komputerowego GraphPad 
Prism ver.2. 

Wyniki

Porównanie wymiaru podłużnego nerek w badanych 
grupach przedstawia ryc. 1. Wymiar podłużny nerki po 
stronie zwężenia (grupa I a) był znamiennie niższy niż 
w grupie kontrolnej (p<0,05). Jednakże jedynie u jed-
nego chorego stwierdzono małą, marską nerkę, a u 14 
chorych tej grupy wymiar podłużny nerki mieścił się 
w granicach normy. 

Grubość miąższu natomiast różniła się znamiennie 
w porównaniu z grupą kontrolną w nerkach chorych 
w obu grupach (ryc. 2).

Wartości wskaźnika oporu (RI) nie wykazywały 
znamiennych różnic dla grupy kontrolnej oraz nerki po 
stronie chorej w obu badanych grupach. Natomiast zna-
mienna różnica wystąpiła w zakresie RI pomiędzy grupą 
kontrolną a drugostronną nerką w grupie II b (ryc. 3).

Ryc. 4 ukazuje prawidłowe widmo przepływu z tętni-
cy międzypłatowej w grupie kontrolnej. Ryc. 5 ukazuje 
widmo przepływu z analogicznej tętnicy w nerce mar-
skiej.

Dyskusja

Zmniejszenie wymiarów nerki można ustalić w naj-
prostszym badaniu ultrasonograficznym w prezentacji 

Ryc. 1. Porównanie wymiaru podłużnego nerek w badanych 
grupach z grupą kontrolną.

Ryc. 2. Porównanie grubości miąższu nerek w badanych 
grupach z grupą kontrolną.

Ryc. 3. Porównanie RI w badanych grupach z grupą kon-
trolną.

* p<0.05, ** p<0.01

Gr. I a - chorzy z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerko-
wej - „nerka chora”.
Gr. I b - chorzy z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerko-
wej - nerka drugostronna „zdrowa”.
Gr. II a - chorzy z jednostronnie małą nerką - „nerka cho-
ra”.
Gr. II b - chorzy z jednostronnie małą nerką - nerka drugo-
stronna „zdrowa”.

Ultrasonograficzna ocena nerek w zwężeniu tętnicy nerkowej i w nerce małej bez zwężenia
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B i zwykle pociąga to za sobą dalszą diagnostykę. Asy-
metria wymiarów nerek jest dobrze znanym objawem 
sugerującym zwężenie tętnicy nerkowej. Jednakże nawet 
hemodynamicznie istotne zwężenie tętnicy nerkowej 
może nie powodować zmniejszenia wymiaru nerki, co 
miało miejsce u 14 chorych grupy I (87,5%). Jedynie 
u 1 chorego wystąpiła po stronie zwężenia nerka mała, tj. 
nerka o wymiarze podłużnym ≤8 cm. 

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki są zgodne z kon-
statacją innych autorów, że zmniejszenie wymiarów 
nerki jest późną cechą z.t.n. i występuje dopiero wtedy, 
gdy zwężenie jest bardzo zaawansowane (5). W badaniu 
Radermachera i wsp., obejmującym 131 chorych z nadci-
śnieniem naczyniowo-nerkowym, zmniejszenie wymiaru 
nerki stwierdzono jedynie u 11 badanych z okluzją tętni-
cy nerkowej (6).

W porównywaniu wielkości nerek należy wziąć pod 
uwagę, że w stanie prawidłowym dopuszczalna jest 
różnica w wymiarze podłużnym nerek wynosząca 1 cm, 
a według niektórych autorów nawet 1,5 cm (7). Stąd wy-
stąpienie u badanych grupy I a statystycznie znamiennej 
różnicy wymiaru nerki w porównaniu z grupą kontrolną 
można uznać za dopuszczalną. 

Emamian i wsp. określili wymiar podłużny nerki 
w grupie 665 zdrowych ochotników: nerka prawa miała 
średnio 11,2 cm, nerka lewa 10,9 cm (8). Wymiar nerki 
wykazuje wyraźny związek z wiekiem. Po osiągnięciu 

maksymalnego wymiaru w wieku 18 lat następuje po-
wolne jego zmniejszenie. Zmniejszenie to jest bardziej 
zaznaczone po 50 roku życia, przy czym wynika głównie 
z postępującego ubytku miąższu (9). Maksymalny po-
dłużny wymiar nerek, jakim posłużono się w badaniu, 
jest prosty do zmierzenia, a równocześnie dobrze ko-
reluje z bardziej skomplikowanym pomiarem objętości 
nerki (8).

Drugim łatwym do zmierzenia w rutynowej ultraso-
nografii parametrem jest grubość miąższu nerki. W przed-
stawionym badaniu parametr ten różnił się znamiennie 
w obu grupach w porównaniu z grupą kontrolną. 

Grubość miąższu nerek wykazuje w stanach normy 
duże zróżnicowanie i jest zależna od miejsca pomiaru. 
U ludzi młodych grubość miąższu waha się od 1,5 do 2,5 
cm. Z wiekiem grubość miąższu fizjologicznie zmniejsza 
się i po 60 roku życia wynosi 1,0 - 1,2 cm. Jednakże na-
wet po uwzględnieniu zależności grubości miąższu od 
wieku badanego, parametr ten - według większości au-
torów - nie różnicuje dobrze zdrowych i chorych nerek. 
Owszem, w przewlekłych schorzeniach nerek obserwuje 
się ścieńczenie miąższu, ale stopień, w jakim się to dzieje 
jest bardzo zmienny, a korelacja z czynnością wydalniczą 
nerek i typem patologii jest niewielka.

Mimo tych zastrzeżeń dostępne są prace, które przy-
pisują znaczenie pomiaru miąższu nerki w diagnostyce 
z.t.n. Przykładem jest praca Mounier-Vehier i wsp., 
w której mierzono za pomocą spiralnej tomografii 
komputerowej wielkość nerek i grubość ich kory (5). 
Uzyskane w tej pracy wyniki pomiaru grubości miąższu 
nerki idą w parze z przedstawionymi w niniejszej pracy, 
gdyż grubość warstwy miąższowej nerki była znamiennie 
niższa u chorych ze z.t.n. W niniejszej pracy ścieńczenie 
miąższu dotyczyło także chorych grupy IIa co było spo-
dziewane w małej nerce. Wobec powyższego pomiar 
grubości miąższu nie pozwolił na zróżnicowanie obu 
przedstawianych patologii nerek.

Z drugiej strony Mounier-Vehier i wsp. uznają, że 
zaproponowany przez nich pomiar grubości kory nerek 
jest użytecznym markerem wpływu zwężenia tętnicy ner-
kowej na żywotność miąższu nerki i być może pomiar ten 
mógłby okazać się przydatny w przewidywaniu korzyści 
rewaskularyzacji tętnicy nerkowej (5). 

Wyniki niniejszej pracy oraz wyniki licznych cyto-
wanych powyżej publikacji są zgodne, co do tego, że 
wartość diagnostyczna ultrasonografii w schorzeniach 
nerek jest ograniczona, gdy posługujemy się tylko obra-
zowaniem w prezentacji B. Dodanie natomiast opcji do-
plerowskiej wnosi wiele cennych diagnostycznie danych. 
W dostępnej literaturze daje się zauważyć wyraźną róż-
nicę w ilości dostępnych danych, jakie można by odnieść 
do dwóch grup chorych badanych w niniejszej pracy. 

I tak podczas, gdy przydatność metody doplera w dia-
gnostyce z.t.n. jest obszarem dobrze już spenetrowanym 
i opisanym w dziesiątkach publikacji, to znacznie mniej 
uwagi poświęcono dotychczas przydatności metody do-
plera w diagnostyce schorzeń miąższu nerek A metoda 
ta może dać nieinwazyjny wgląd w unaczynienie nerki 
nawet w przypadkach jej zaawansowanej dysfunkcji. So-
nografią doplerowską możemy się bezpiecznie posłużyć 
nawet wtedy, gdy nie mamy odwagi zalecić pacjentowi 
badania angiograficznego, które wiąże się z podaniem 
kontrastu. 

Ryc. 4. Prawidłowe widmo z tętnicy międzypłatowej bada-
nego z grupy kontrolnej.

Ryc. 5. Widmo przepływu niskooporowego z tętnicy między-
płatowej nerki marskiej.
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Po wyeliminowaniu za pomocą metody doplera nie-
prawidłowości w pniu tętnicy nerkowej, badający może 
przeprowadzić łatwiejsze technicznie badanie tętnic we-
wnątrznerkowych, gdyż w tym obszarze mniej go ogra-
nicza ewentualna przeszkoda w postaci zasłaniających 
obraz gazów jelitowych. 

Prace dotycząc doplerowskiej oceny tętnic wewnątrz-
nerkowych można z grubsza podzielić na dwie grupy: 
1. prace oceniające patologię tętnic wewnątrznerkowych 
pod kątem jej przydatności dla diagnostyki zwężenia 
tętnicy nerkowej, 2. prace oceniające patologię tętnic we-
wnątrznerkowych będącą następstwem schorzeń miejsco-
wych (jednostronnie mała nerka) lub ogólnoustrojowych 
(nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, kolagenozy i inne).

Nie napotkano w dostępnej literaturze pracy zesta-
wiającej parametry unaczynienia wewnątrznerkowego 
w obu przedstawianych w niniejszej pracy grupach.

Wskaźnik oporu (RI) nie wykazywał znamiennych 
różnic w odniesieniu do grupy kontrolnej w nerkach po 
stronie chorej w grupach I a i II a. Dla grupy ze z.t.n. 
jest to zgodne z wynikami van der Hulst i wsp., którzy 
również nie wykazali znamiennej różnicy RI pomiędzy 
grupą chorych ze z.t.n. i grupą kontrolną, posługując się 
wewnątrznaczyniowym przepływomierzem doplerow-
skim (10).

Z drugiej jednak strony znamienne różnice RI w z.t.n. 
w porównaniu z grupą kontrolną zostały opisane przez 
wielu autorów. Wysokim wartościom RI (RI ≥ 0,80) 
przypisano negatywne znaczenie prognostyczne w plano-
waniu udrażniania tętnic nerkowych (11). 

W dostępnym piśmiennictwie można też spotkać 
wyniki wręcz przeciwne. W badaniu Riehla i wsp. roz-
rzut wartości RI w grupie badanych z nadciśnieniem 
tętniczym, lecz bez z.t.n. był duży i wynosił 0,47 do 0,90. 
Wartości RI < 0,45 autorzy przypisują wartość diagno-
styczną w z.t.n. (12). 

Obniżoną wartość RI w z.t.n. stwierdził również 
Krumme i wsp.(13). Obniżenie parametru RI w tętnicach 
wewnątrznerkowych po stronie zwężenia przypisuje się 
głównie obniżeniu skurczowej prędkości przepływu 
krwi.

W ocenie parametrów wewnątrznerkowych widm 
przepływu ważne jest uwzględnienie wieku badanych. 
Stwierdzono bowiem, że parametr RI wykazuje wyraźną 
zależność od wieku. Najmłodsi i najstarsi zdrowi badani 
wykazali w badaniu Terry′ego i wsp. najwyższe RI: wiek 
< 1 roku- śr. RI=0,73; wiek > 59 roku- śr. RI=0,68; ba-
dani w wieku 20-39 lat wykazywali najniższe wartości 
RI=0,59. Przyczyna tej zmienności nie jest do końca 
wyjaśniona. Przypisuje się znaczenie zależnej od wieku 
zmiany oporu i podatności tętnic (14).

W piśmiennictwie nie znaleziono danych na temat 
wskaźników doplerowskich z tętnic wewnątrznerkowych 
małej nerki bez z.t.n. Natomiast stwierdzone w pracy 
znamiennie różnice RI pomiędzy grupą kontrolną a dru-
gostronną nerką w grupie chorych z marską nerką można 
zapewne odnieść do prac dotyczących wpływu nadciśnie-
nia tętniczego na wewnątrznerkowe widma przepływu. 

Już prace innych autorów sugerowały, że nerki drugo-
stronnej względem z.t.n. nie można traktować jako nerki 
„kontrolnej”. Może bowiem ona ujawniać następstwa 
wieloletniego nadciśnienia typu nefropatii nadciśnienio-
wej (15, 16).

 Tullis i wsp. badali drugostronne nerki chorych 
z jednostronnym z.t.n. na tle miażdżycy i stwierdzili, że 
parametr diastolic/systolic ratio był znamiennie obniżony 
w drugostronnej nerce, co przypisuje się wytworzeniu 
zmian typu nefropatii nadciśnieniowej (17).

Również u chorych z nadciśnieniem tętniczym samo-
istnym stwierdzono, że wskaźniki przepływu wewnątrz-
nerkowego PI i RI są znamiennie wyższe niż w grupie 
kontrolnej. Dotyczyło to zarówno chorych z nadciśnie-
niem tętniczym i prawidłową czynnością nerek (18) jak 
i chorych z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością 
nerek (GRF< 50 ml/min.) (19). Wartość tych wskaźni-
ków nie korelowała ze średnim ciśnieniem tętniczym. 
Wykazano natomiast korelację z klirensem kreatyniny 
i przepływem osocza krwi przez nerki (ERPF).

Podobnie inni autorzy stwierdzili u chorych z niele-
czonym nadciśnieniem tętniczym podwyższenie wskaź-
nika oporu RI na poziomie tętnic międzypłatowych. 
Wskaźnik ten ponadto dobrze korelował z innymi zna-
mionami narządowego uszkodzenia, jak mikroalbumi-
nuria, pogrubienie kompleksu intima-media w tętnicy 
szyjnej oraz masą lewej komory ocenioną echokardio-
graficznie (20).

Wnioski

1. W ultrasonografii dwuwymiarowej jedynie para-
metr ścieńczenia miąższu może być przydatny w dia-
gnostyce następstw zwężenia tętnicy nerkowej, gdyż 
wielkość nerki pozostaje długo w granicach normy.

2. Mała nerka ze zwężeniem tętnicy nerkowej i mała 
nerka bez zwężenia nie mogą być zróżnicowane na pod-
stawie doplerowskiego parametru, jakim jest wskaźnik 
oporu z tętnic wewnątrznerkowych.

3. W grupie chorych z marską nerką bez zwężenia 
nerka drugostronna zostaje również wciągnięta w proces 
chorobowy, wykazując zmiany unaczynienia o typie ne-
fropatii nadciśnieniowej.
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Streszczenie:
Celem pracy jest opisanie wyglądu gazu w dużych żyłach brzucha i zatorowości gazowej wątroby.
Materiał i metoda. Dokonano retrospektywnego przeglądu wyników ultrasonografii u pięciu chorych z gazem 

w żyle wrotnej i żyłach centralnego układu. Badania usg brzucha wykonano głowicami szerokopasmowymi 2,5-5,5 
MHz, 3-6 MHz i 3-5 MHZ (aparatów Tosbee, Nemio-30 i Acuson XP-4). Wszystkie ultrasonografy posiadały opcje 
doplerowskie. 

Wyniki. W skali szarości gaz ujawniał się jako jasne cząsteczki poruszające się w strumieniu krwi. W zapisie 
widma doplerowskiego manifestował się on jako grube, dwukierunkowe, pionowe prążki. Embolia gazowa wątroby 
przejawiała się jako drobne hiperechogeniczne ogniska lub w formie większych zlewających się obszarów. Czterech 
pacjentów zmarło.

Wnioski. Gaz w dużych żyłach brzucha ujawniał się jako jaskrawe cząsteczki poruszające się ze strumieniem 
krwi, a w zapisie doplerowskim zmieniał widmo. W tych przypadkach wątroba wykazuje obecność niezliczonych 
ognisk hiperechogenicznych. W chorobach samoistnych pojawiający się gazu w dużych żż. jamy brzusznej jest 
złowieszczym objawem.

Summary:
Purpose: To describe the sonographic appearances of gas in a large veins of the abdomen and gaseous embolism 

of the liver.
Materials and methods: In a retrospective study the sonography findings in five patients with portal and central 

venous gas were reviewed. Abdominal sonography was carried out with a real-time systems using a wideband 
probes 2,5-5,5 MHz, 3-6 MHz and 3-5 MHz (Tosbee, Nemio-30 and Acuson XP-4 machines). All US equipment 
used had Doppler capabilities.

Results: Gray scale sonography revealed gas as a brigth particles moving with the bloodstream. In venous 
Doppler tracing gas manifested by thick, bidirectional, vertical, streaks. Gaseous embolism of the liver appeared as 
an intensly hyperechogenic foci or in the form larger coalescend areas. Four patients died.

Conclusion: Gas in a large abdominal veins can be seen as a bright particles moving with the bloodstream 
and altering the Doppler spectrum. In these cases, the liver is showing an innumerable, hiperechogenic foci. In 
spontaneous diseases gas appearing in the large abdominal veins is of ominous prognostic sign. 
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Od początku wprowadzenia ultrasonografii było 
wiadomo, że propagacji ultradźwięków wyraźnie nie 
sprzyjają tkanka kostna, tłuszczowa oraz gaz. Ostat-
ni ośrodek prawie całkowicie odbija ten rodzaj fali 
akustycznej, co uniemożliwia obrazowanie struktur 
niżej położonych. Pomimo to w niektórych sytuacjach 
klinicznych, wykrycie gazu jest ważną wskazówką 
diagnostyczną (16). Gaz więc można traktować jako 
nośnik informacji, a jego najbardziej spektakularnym 
wykorzystaniem są środki kontrastujące, w większości 
których mikropęcherzyki stanowią podstawowy skład-
nik i decydują o wydatnym podwyższeniu dynamiki 
odbiorczej z tkanek i narządów obrazowanych z ich 
udziałem. Podobny efekt, ale w mniejszym stopniu 
powoduje pojawienie się gazu w dużych żyłach jamy 
brzusznej. 

Celem pracy jest zaprezentowanie cech ultrasono-
graficznych i sposobów obrazowania tego typu zjawiska 
u 5 naszych chorych.

Materiał i metoda 

Analizie poddano pięciu chorych (dwie kobiety 
i trzech mężczyzn w przedziale wieku od 47 do 75 lat), 
u których w badaniu usg przeglądowym jamy brzusznej 
wykryto istnienie gazu w żyłach jamy brzusznej. W czte-
rech przypadkach pojawienie się gazu w układzie żylnym 
miało związek z patologią jelit, a u jednej chorej było 
następstwem zatrzymania krążenia. Czterech chorych 
operowano w trybie pilnym. 

Ultrasonografię przeprowadzono za pomocą aparatów 
Tosbee, Nemio 30 oraz Acuson XP-4 wyposażonych 
w opcje impulsowego doplera, a dwa ostatnie aparaty 
w system kodowania przepływu kolorem. Stosowano 
głowice szerokopasmowe 2,5-5,5 MHz, 3-6 MHz i 3-5 
MHz. Za gaz w żyłach uznawano w prezentacji B płyną-
ce z prądem krwi hiperechogeniczne cząsteczki (ryc. 1). 

Natomiast w widmie doplerowskim rejestrowano obec-
ność asynchronicznych pionowych, długich i grubszych 
prążków skierowanych jednoczasowo w obu kierunkach 
(ryc. 2). Za mniej typowe uznawano oscylacje częstotli-
wości w jednym kierunku, ale bez widocznego związku 
ze spektrum (ryc. 3). 

Wyniki

Zestawienie dokładnych danych kliniczno-ultrasono-
graficznych prezentuje tab. 1. U dwóch chorych pneumo-
portalia towarzyszyła rozległym zmianom niedokrwien-
nym jelita cienkiego, a u jednego chorego jelita cienkiego 
i prawie całej okrężnicy. U innego pacjenta powodem 
tego objawu była niedrożność na tle zapalnym w zgięciu 
śledzionowym okrężnicy z jednoczesną formacją ropnia 
w sąsiedztwie. W wymienionej grupie pacjentów gaz 
w wątrobie manifestował się jako bezładnie rozsiane, 
hiperechogeniczne mikroogniska rozmieszczone w miąż-
szu wątroby głównie w obwodowych częściach (ryc. 4). 
Przy bacznym badaniu u dwóch chorych można było 
zaobserwować poruszające się hiperechogeniczne czą-
steczki od wrót w kierunku torebki (kierunek przepływu 
centrofugalny jak w systemie wrotnym wątroby, ryc. 5a 
i 5b). 

Tylko u chorej z zatrzymaniem krążenia obserwowa-
no gaz w ż. wątrobowej (ryc. 6) i w żyle głównej dolnej. 
Jedynie przypadek 3 (tab. 1) opuścił szpital w zadowala-
jącym stanie, pozostali czterej pacjenci umarli w ciągu 
tygodnia od przyjęcia do szpitala.

Ryc. 1. W żyle głównej dolnej widoczne hiperechogeniczne 
cząsteczki odpowiadające mikropęcherzykom gazu (strzał-
ka).

Ryc. 2. W spektrum przepływu zarejestrowanym w ż. 
wrotnej widoczne długie, asynchronicznie pojawiające się 
oscylacje, skierowane jednocześnie w przeciwstawnych kie-
runkach to artefakty spowodowane silnymi odbiciami fali 
ultradźwiękowej od pęcherzyków (strzałki).

Ryc. 3. Spektrum uzyskane w ż. wątrobowej. Pojedyn-
cza oscylacja dwukierunkowa (strzałki) i seria krótkich, 
grubych prążków nakładających się na intensywny zapis 
widma. 
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Dyskusja

Gaz w dużych żyłach jamy brzusznej jest zjawiskiem 
nieprawidłowym i objawem wysoce niepokojącym, 
gdyż towarzysząc samoistnym chorobom znamionuje 
ich poważny charakter lub przejście w fazę zagrażającą 
życiu. Liebman i wsp. w 1978 r. (cyt. za 8) dokonali 
metaanalizy prac dotyczących 64 chorych z gazem w ż. 

Ryc. 4. Na ultrasonogramie ujęto fragment wątroby z licznymi punkci-
kami hiperechogenicznymi odpowiadającymi cząsteczkom gazu w ob-
wodowych rozgałęzieniach ż. wrotnej.

Ryc. 5a. Początkowa faza napływu mikropęcherzyków gazu 
z koryta wrotnego lokalizujących się w centralnej części 
wątroby.

Ryc. 5b. U tego samego chorego co na ryc. 5a późniejsza 
faza napływu mikropęcherzyków gazu, które teraz zajmują 
bardziej obwodowe części wątroby.

Tab. 1. Zestawienie danych kliniczno-ultrasonograficznych u 5 chorych z gazem w żyłach brzucha.

Lp. Płeć Wiek Dane kliniczne Gaz w żyle 
wrotnej

Gaz w żyle 
wątrobowej

Gaz w żyle 
głównej 
dolnej

Zgon

1 K 69 Zatrzymanie krążenia + + +

2 M 75 Resekcja martwiczo zmienionego 
jelita krętego i okrężnicy do epicy + +

3 M 67 Resekcja 60 cm martwiczo
zmienionego jelita cienkiego +

4 K 58 Zator t. krezkowej górnej.
Resekcja 2/3 jelita cienkiego + +

5 M 47
Naciek zapalny zgięcia
śledzionowego okrężnicy.
Ewakuacja ropnia w tej okolicy

+ +

wrotnej z różnorodnych przyczyn ustalając średni wskaź-
nik śmiertelności na 75%, a szczególnie przerażająco 
wysoki w niedrożności t. krezkowej górnej - 90%. Jed-
nak wieloletnie gromadzenie danych dotyczących tego 
zjawiska udowodniło, że w przypadkach pourazowych, 
po procedurach diagnostycznych i terapeutycznych na 
naczyniach, a także wskutek przeprowadzonych badań 
endoskopowych, rtg jelita grubego, czy po intubacji 

Gaz w żyłach brzusznych. Obrazy usg i znaczenie kliniczne
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nosowożołądkowej itd. można liczyć na wyzdrowienie 
(3, 15, 1, 9). Wspomniani wyżej Liebman i wsp. (cyt. za 
8) stwierdzili, że najważniejszymi czynnikami predyspo-
nującymi do pojawienia się pneumoportalii były: w 88% 
posocznica, uszkodzenie błony śluzowej jelit w 86% 
i rozdęcie gazem jelit w 85%. Częstość występowania 
gazu w ż. wrotnej jest trudna do określenia, ponieważ 
wynika z różnych przyczyn i jest zjawiskiem zdecydo-
wanie niestałym, zwykle znikającym w ciągu 24 godzin 
(3, 7, 12, 15, 1, 9). Lien i wsp. (8) w prospektywnych ba-
daniach ustalili, że pneumoportalia występuje aż u 36% 
chorych z zatrzymaniem krążenia. Natomiast u chorych 
po transplantacjach wątroby zjawisko to Chezmar i wsp. 
(3) obserwowali u 18%. Braun i wsp. (1) wykrywali gaz 
w ż. wrotnej, żż. wątrobowych i ż. głównej dolnej u cho-
rych po tępych urazach brzucha. W grupie 730 pacjentów 
takie zjawisko stwierdzili jednak zaledwie u 5 (0,7%), ale 
przyznali, że badania nie były ukierunkowane na rozpo-
znawanie tego objawu, więc może być częstsze. Najrza-
dziej gaz w ż. wrotnej wykryli za pomocą TK Faberman 
i May-Smith (4) - u 17 chorych wśród 13927 badań jamy 
brzusznej. Jednak ich analiza wykazała, że objaw ten nie 
jest tak złowieszczy jak pierwotnie sądzono, ponieważ 
śmiertelność wyniosła tylko 29%. Duża przelotność 
omawianego zjawiska sprawia, że trudno obiektywnie 
wyłonić najbardziej przydatną metodę do jego obrazo-
wania. Jednak zdecydowana większość zajmujących się 
tym zagadnieniem zgodnie stwierdza niską skuteczność 
diagnostyczną radiografii konwencjonalnej (16, 3, 6-
8, 11). Niektórzy obserwowali niższą przydatność TK 
w porównaniu z usg (7, 10, 2, 5), ale to pierwsze badanie 
lepiej identyfikuje przyczynę, np. martwicę jelit (10). 
Wydaje się jednak, że ultrasonografia ma kilka niepod-
ważalnych zalet w ocenie tego objawu: dużą dostępność, 
możliwość badania przyłóżkowego, obrazowanie w cza-
sie rzeczywistym bez ograniczeń trwania jednostkowego 
badania i doskonale nadaje się do monitorowania zmian. 
Głównymi wadami metody są trudne warunki anatomicz-
ne chorego i przede wszystkim brak odpowiedniego do-
świadczenia diagnostycznego lekarza. Należy wiedzieć, 
że posługując się tylko prezentacją B możemy popełnić 
błąd biorąc za gaz poruszające się hiperechogenczne czą-
steczki w korycie żylnym. Taki obraz niekiedy powodują 
tzw. agregaty krwinek czerwonych (rulonizacja). Studia 

nad tym zagadnieniem podjęli Lafortune i wsp. (7) wyko-
rzystując w tym celu 9 psów. Zwolnienie o około połowę 
wyjściowej prędkości krwi w ż. wrotnej osiągali zakłada-
jąc specjalny reduktor przepływu, co przyczyniało się do 
pojawienia w strumieniu krwi agregatów krwinek czer-
wonych. W takich warunkach widmo doplerowskie nie 
wykazywało żadnych zaburzeń. Następnie wprowadzano 
kolejno do światła tego naczynia powietrze pokojowe, 
tlen, dwutlenek węgla i azot. Każdy z tych rodzajów 
gazu powodował pojawienie się w widmie artefaktów 
w postaci długich, wyraźnych, jasnych prążków skiero-
wanych jednocześnie w obu kierunkach występujących 
asynchronicznie, a odzwierciedlających silne odbicia fali 
ultradźwiękowej od pęcherzyków gazu. Samo widmo sta-
wało się intensywniejsze. Przeglądając prace innych au-
torów nie znajdujemy takiej symetrii położenia opisanych 
artefaktów względem linii podstawowej, a nawet są pre-
zentowane obrazy, na których prążki te są zlokalizowane 
tylko nad albo pod nią (3, 6, 14, 15, 1). Wytłumaczenie 
tego zjawiska nie jest pewne, ale wydaje się, że częścio-
wo można to wyjaśnić kątem insonacji oraz miejscem pę-
cherzyka (nie musi być idealnie sferyczny), na który pada 
fala ultradźwiękowa. Wreszcie nie bez znaczenia jest też, 
czy jest on pojedynczy, czy też w formie gromadnej. Jed-
nak tego rodzaju efekty spektralne spotykamy także w żż. 
wątrobowych i w ż. głównej dolnej. (6, 14, 1, 17). W tym 
miejscu warto wspomnieć, że do dyspozycji mamy rów-
nież opcję kolorowego doplera umożliwiającą identyfika-
cję także pneumoportalii. Ten sposób obrazowania jest 
rzadko stosowany i też przez nas nie był użyty. Schulze 
i wsp. (15) posługując się tą opcją wykazali jej wysoką 
przydatność jednak nie zamieszczają przykładu takiego 
obrazu. W opisie płynącego gazu w ż. wrotnej podają, że 
przejawiało się to pojawieniem jasnych ruchomych kro-
pek w strumieniu kolorem oznaczonej krwi. 

Osobnego omówienia wymaga mikropneumoembolia 
wątroby, ponieważ może wprawić w niemałe zakłopota-
nie badającego, który nie zna takiego obrazu w prezentacji 
B. Wątroba wówczas jest usiana delikatnymi ogniskami 
hiperechogenicznymi położonymi głównie w częściach 
obwodowych narządu. Przy bacznej obserwacji obraz ten 
wolno zmienia się w trakcie badania i charakteryzuje się 
przesuwaniem hiperechogenicznych mikrocząsteczek od 
centrum do obwodu. Wg badań Lafortune i wsp. (7) do 
podobnego wyglądu wątroby należało zużyć większej 
ilości dwutlenku węgla niż powietrza. Dlatego wymie-
nieni autorzy, uważają że czulszym badaniem w takich 
przypadkach jest próbkowanie impulsowym doplerem 
ż. wrotnej, niż obrazowanie wątroby w prezentacji B. 
Mikropneumoembolia wątroby najbardziej przypomina 
gaz w drogach żółciowych. Jednak w pneumobilii roz-
mieszczenie gazu jest centralne i wyjątkowo zdarza się, 
aby był on położony w obwodowych odcinkach dróg we-
wnątrzwątrobowych, ponieważ spływ żółci ma kierunek 
centropetalny. Przy wątpliwościach należy ocenić stan ż. 
wrotnej (czy nie ma w niej hiperechoegnicznych cząste-
czek), a testem który zazwyczaj rozwiewa wątpliwości 
jest zmienne ułożenia ciała chorego. W pneumobilii gaz 
rozmieszcza się w części wątroby najwyżej położonej, co 
nie jest typowe dla pneumoportalii. W tym miejscu wy-
pada wspomnieć o rzadko spotykanym zwapnieniu ścian 
rozgałęzień t. wątrobowej (13). W tych przypadkach 
obraz jest stały i nierzadko występuje z podobnymi zmia-

Ryc. 6. Hiperechogeniczne cząsteczki w ż. wątrobowej to 
mikropęcherzyki gazu (strzałka).

Andrzej Smereczyński, Jan Lubiński, Maria Gałdyńska, Stefania Bojko, Marek Król 



26 Ultrasonografia nr 25, 2006 27Ultrasonografia nr 25, 2006

nami w innych tt. trzewnych. W różnicowaniu należy 
uwzględnić również odpryskowca dróg żółciowych, któ-
remu nie towarzyszą żadne niepokojące objawy klinicz-
ne. W tym odchyleniu widujemy przeważnie pojedyncze 
drobne zespoły odbić wyzwalające artefakt typu ogona 
komety, nierzadko z towarzyszącymi w pobliżu mikro-
torbielkami lub większymi ogniskami hipo- lub hiper-
echogenicznymi. Obraz ten jest stały, a zmiany te też są 
położone w przestrzeniach bramno-żółciowych. Wygląd 
ż. wrotnej i przewodu żółciowego wspólnego (gdy nie 
ma dodatkowo patologii żółciowo-trzustkowej) nie od-
biegają od prawidłowego. Innym stanem wymagającym 
uwzględnienia są rozsiane drobnoogniskowe zwapnienia, 
głównie jako zejście rozsiewu krwiopochodnego różnego 
rodzaju zakażeń. Zmiany te mają stałą lokalizację miąż-
szową niezwiązaną z przestrzeniami bramno-żółciowymi 
i nierzadko towarzyszą temu podobne mikrozwapnienia 
szczególnie w śledzionie. 

Wnioski

1. Gaz w żyłach brzucha przejawia się pojawieniem 
w krwi bezładnie płynących cząsteczek hiperechoge-
nicznych, co powoduje w zapisie impulsowego doplera 
zwiększenie intensywności widma i wystąpienie asyn-
chronicznych, długich, pionowych oscylacji.

2. Wątroba w tych przypadkach wykazuje hiperecho-
geniczne, bezładnie rozmieszczone, mikroogniska, z pre-
dylekcją do lokalizacji na obwodzie.

3. Gaz w żyłach brzucha jest złowieszczym zwiastu-
nem. 
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Przydatność skriningowych badań ultrasonogra-
ficznych tarczycy u młodzieży w wieku 13-16 lat 
- praca porównawcza z powiatów: podkarpackie-
go, świętokrzyskiego, toruńskiego

The screening ultrasonographic examinations of thryoid
at young people at the age of 13-16 - the comparative work
from świętokrzyskie, podkarpackie and toruńskie regions

Małgorzata Nowalska1, Borys Welz2, Paweł Guzik3, Lech Mizarewicz4, 
Leszek Pluciński5, Cezary Hałat6, Anna Trzebińska7
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Streszczenie: 
Na przestrzeni poprzedniego oraz obecnego roku szkolnego przeprowadzane są skriningowe badania usg tarczy-

cy u młodzieży w wieku gimnazjalnym na terenie powiatów: podkarpackiego, świętokrzyskiego i toruńskiego.
Obecnie wykonano badania u 2381 osób. Przeprowadzone badania pozwoliły na wykrycie następujących rodzai 

patologii: wole proste, wole guzkowe oraz zapalenia tarczycy.
W sumie patologiczne zmiany w tarczycy stwierdzono u 128 osób, co stanowi 5.4% badanej grupy. Zdecydowa-

nie więcej patologii wykryto u dziewcząt-99 osób, co stanowi 77.3% spośród grupy osób z patologią tarczycy, niż 
u chłopców-29, którzy stanowili 22.7 % grupy.

Summary:
The screening ultrasonographic examinations of thyroid among teens at the age of 13-16 are being done within 

the present and the previous school year. 2381 people have been examined so far. Recent research in pathology has 
uncovered the following list of problems:

- simple struma
- struma nodosa
- thyroid inflammation
Altogether more pathological changes have been detected among 128 people (5, 4% of the group). Much more 

pathologies have been detected among the girls- 99 people (77, 3%) than among the boys -29 (22,7%).

Słowa kluczowe:
diagnostyka usg tarczycy, skriningowe badania tarczycy

Key words:
diagnostic usg of thyroid, screening examinations of thyroid
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Wstęp

Choroby tarczycy w grupie dzieci i młodzieży wystę-
pują z częstotliwością 15-20%.

W przedziale wiekowym 13-18 roku, najczęściej wy-
stępującymi patologiami gruczołu tarczowego są: 
- wole obojętne
- wole guzkowe
- zapalenia tarczycy na tle autoimmunologicznym.

Powiększenie tarczycy - tzw. wole może być ende-
miczne lub sporadyczne. Najczęściej stanowi ono objaw 
zespołu adaptacji do niedoboru jodu. Może być również 
wynikiem działania innych czynników takich jak:
- związki wolotwórcze,
- defekty enzymatyczne syntezy hormonów tarczycy,
- leki hamujące syntezę hormonów tarczycy,
- procesy autoimmunologiczne,
- oporność na hormony tarczycy.

Najczęstszymi patologiami tarczycy spotykanymi 
u młodzieży są: wole obojętne, autoimmunologiczne 
zapalenie tarczycy i wole wieloguzkowe.

Podstawowym badaniem obrazowym we współcze-
snej diagnostyce, oceniającym strukturę morfologiczną 
tarczycy jest badanie ultrasonograficzne. Umożliwia ono 
dokładną ocenę położenia gruczołu, wielkości jego płatów 
i cieśni, objętości tarczycy, jak również echogeniczności 
miąższu z oceną zmian uogólnionych (nadczynność, za-
palenie, niedoczynność) oraz zmian ogniskowych (zmia-
ny ogniskowe lite, płynowe, zwapnienia).

Cel pracy

Opracowanie to opisuje wyniki skriningowych badań 
usg tarczycy u młodzieży w wieku 13-16 lat, które zo-
stały przeprowadzone w gimnazjach powiatów: podkar-
packiego, świętokrzyskiego i toruńskiego, w celu oceny 
częstości występowania nieprawidłowych zmian mor-
fologicznych w gruczole tarczowym z uwzględnieniem 
różnych obszarów geograficznych w naszym kraju.

Materiał i metoda

Badania wykonano w poprzednim oraz obecnym roku 
szkolnym.

Zbadano 2381 osób z gimnazjów powiatów: podkar-
packiego, świętokrzyskiego i toruńskiego (tabela 1).

Badania zostały wykonane zgodnie ze standardami 
dla badań usg tarczycy Polskiego Towarzystwa Ultraso-
nograficznego.

Pacjentów badano następującymi ultrasonografami:
- Medison Sonoace Pico z głowicą liniową elektronicz-

ną szerokopasmową o częstotliwości 5.0-9.0 MHz,
- Esaote Caris Plus z głowicą liniową elektroniczną 

szerokopasmową o częstotliwości 5.0-10.0 MHz,
- Fukuda 4400F z głowicą liniową elektroniczną o czę-

stotliwości 7.0 MHz,
- S.A.9900 Uranus z głowicą liniową elektroniczną 

szerokopasmową o częstotliwości 5.0-10.0 MHz.
Badania zostały wykonane za zgodą rodziców, po 

uprzednim dostarczeniu rodzicom informacji na piśmie 

dotyczącej celu badania, braku jego szkodliwości i spo-
dziewanych wynikach.

Zgodę na badania uzyskano dla całej grupy 2381 osób 
badanych.

Przed badaniem usg każda z osób badanych miała 
wykonane badanie przedmiotowe i podmiotowe obej-
mujące:
- badanie palpacyjne szyi,
- ocenę wzrostu i masy ciała,
- wywiad w kierunku chorób tarczycy u badanego 

dziecka, jego rodzeństwa i rodziców,
- ocenę dotychczas wykonanych badań usg tarczycy.

W czasie każdego badania usg oceniano:
- położenie tarczycy,
- wielkość płatów tarczycy w milimetrach,
- grubość cieśni tarczycy w milimetrach,
- objętość tarczycy w ml,
- echogeniczność miąższu (prawidłowa, nierównomier-

na, obniżona),
- granice tarczycy (prawidłowe, nierówne, zatarte),
- obecność zmian ogniskowych,
- obecność zwapnień w miąższu i zmianach ognisko-

wych tarczycy,
- węzły chłonne szyi.

Przy ocenie wykonanych badań usg tarczycy za nor-
mę dla tej grupy wiekowej przyjęto:
- objętość tarczycy 10-18 ml,
- równomierną echogeniczność, bez zmian ognisko-

wych i rozlanych,
- granice płatów równe,
- brak ech od podścieliska, 
- węzły chłonne na szyi niepowiększone (w osi długiej 

do 10 mm) o prawidłowej echostrukturze.

We wszystkich przypadkach stwierdzonych odchyleń 
od wyżej przyjętej normy, obraz usg kwalifikowano do 
następujących grup nieprawidłowych zmian morfolo-
gicznych:
1. powiększenie tarczycy przy prawidłowej echogenicz-

ności - wole proste,
2. rozlane zmiany w miąższu tarczycy (obniżenie echo-

geniczności) - podejrzenie autoimmunologicznego 
zapalenia tarczycy,

3. zmiany ogniskowe bez powiększenia wymiarów i ob-
jętości tarczycy,

4. zmiany ogniskowe z powiększeniem wymiarów i ob-
jętości tarczycy - wole guzkowe.

Wyniki

W badanej grupie 2381 osób, nieprawidłowości 
w miąższu tarczycy stwierdzono u 128 osób, co stanowi 
5.4 % badanej populacji. Spośród badanych regionów 
Polski, obszarem o największej zapadalności na choroby 
tarczycy jest powiat świętokrzyski - 103 osoby chore, co 
stanowi 7.4 %, następnie powiat toruński 15 osób z pato-
logią w badaniu usg stanowiące 5% populacji zbadanej 
w tym regionie oraz obszar o najniższej zapadalności na 
choroby tarczycy w danym przedziale wiekowym - po-
wiat podkarpacki - 10 osób chorych (1.4%) - tabela 2.

Przydatność skriningowych badań ultrasonograficznych tarczycy u młodzieży w wieku 13-16 lat...
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Zdecydowanie większą liczbę nieprawidłowych zmian 
morfologicznych w tarczycy stwierdzono u dziewcząt. 
Rozkład patologii pomiędzy dziewczynkami i chłopcami 
jest podobny w powiatach świętokrzyskim i podkarpac-
kim- stosunek 80% do 20% na korzyść dziewczynek. 
Nieco inaczej przedstawia się on w powiecie toruńskim 
60% do 40% na korzyść dziewczynek (tabela 3).

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono nastę-
pujące nieprawidłowe zmiany w tarczycy (tabela 3):
- wole proste (jedynie w powiecie świętokrzyskim):
 ~ dziewczęta 53,
 ~ chłopcy 18,
- podejrzenie autoimmunologicznego zapalenia tarczy-

cy (występowało we wszystkich powiatach):
 ~ dziewczęta 28,
 ~ chłopcy 1 (w powiecie świętokrzyskim),
- zmiany ogniskowe lite i lito-płynowe:
 ~ dziewczęta 18,
 ~ chłopcy 10.

W całej badanej populacji nie stwierdzono:
- nierówności i zatarcia granic tarczycy,
- ech od podścieliska,
- powiększenia węzłów chłonnych i nieprawidłowej 

ich echostruktury.
Spośród 128 osób u których stwierdzono w badaniu 

usg nieprawidłowe zmiany morfologiczne w tarczycy, 
tylko u 6 były one stwierdzone przed rozpoczęciem wy-
żej opisanych badań skriningowych.

Oznacza to więc, że przeprowadzone badania pozwo-
liły u 122 osób na wykrycie patologii tarczycy, co stano-
wi 5.12% całej badanej populacji.

Wszystkie osoby z wykrytymi patologiami zostały 
skierowane na dalszą diagnostykę i leczenie do Poradni 
Endokrynologicznych.

Dyskusja

Przeprowadzone badania udowodniły celowość wyko-
nywania skriningowych badań usg tarczycy u młodzieży.

Pozwoliły one na wykrycie u 128 osób tj. u 5.4% 
badanej populacji zmian morfologicznych w tarczycy, 
która nie leczona mogłaby doprowadzić do poważnych 
zaburzeń czynności gruczołu tarczowego.

Na uwagę zasługuje fakt występowania odmiennych 
patologii tarczycy zależnych od miejsca zamieszkiwa-
nia.

Przeprowadzone badania potwierdzają dane z pi-
śmiennictwa o dużej przydatności skriningowych badań 
tarczycy w celu wczesnego wykrywania chorób tarczycy 
w okresie przedklinicznym. 

Wnioski

1. Przeprowadzone badania wykazały przydatność 
skriningowej ultrasonografii we wczesnej diagnostyce 
chorób tarczycy u młodzieży.

Tabela 1.

Liczba wykonanych badań usg

Ogółem Dziewczęta Chłopcy

Powiat
świętokrzyski

1387
(100%)

729 
(52.6%)

658 
(47.4%)

Powiat
podkarpacki

696 
(100%)

348 
(50%)

348 
(50%)

Powiat
toruński

298 
(100%)

140 
(47%)

158 
(53%)

RAZEM 2381 
(100%)

1217 
(51.1%)

1164 
(48.9%)

Tabela 2.

Liczba osób
zbadanych

Liczba osób z 
patologią tarczycy 

skierowana do 
endokrynologa

Powiat
świętokrzyski 1387 103

(7.4%)
Powiat
podkarpacki 696 10 

(1.4%)
Powiat
toruński 298 15 

(5 %)

RAZEM 2381 128 
(5.4%)

Tabela 3.

Rodzaj zmiany
Powiat świętokrzyski Powiat podkarpacki Powiat toruński

Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta  Chłopcy

Wole proste 53 18

Wole wieloguzkowe 1

Pojedynczy guzek 4 2 3 3 7 3

Mnogie guzki 3 1 1

Podejrzenie zapalenia 20 1 3 5

RAZEM 81 (78.6%) 22 (21.4%) 6 (60%) 4 (40%) 12 (80%) 3 (20%)

Małgorzata Nowalska, Borys Welz, Paweł Guzik, Lech Mizarewicz, Leszek Pluciński, Cezary Hałat, Anna Trzebińska
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2. Przeprowadzone badania umożliwiły wczesne 
wykrycie chorób tarczycy w 5.4 % przypadków badanej 
populacji.

3. Przeprowadzone badania pokazują odmienność 
rodzajów wykrytych patologii w zależności od regionu 
Polski w którym zamieszkuje młodzież.

4. Przeprowadzone badania wykazały celowość wy-
konywania okresowych badań usg u młodzieży w celu 
monitorowania stanu morfologicznego tarczycy.
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Współczesna diagnostyka sonommograficzna z dużą 
dokładnością pozwala na uwidocznienie dużych zmian 
ogniskowych w sutkach średnicy powyżej 10mm i na ich 
diagnostykę różnicową (1, 2, 3). Czułość tego badania 
oceniana jest na 98%, a swoistość w granicach 72% (2, 
4, 5).

Dotyczy to większości dużych, średnicy 10 mm i 
powyżej zmian ogniskowych w sutkach jak: torbiele 
(proste, powikłane rozrostem, z gęstą zawartością), 
zmian litych łagodnych, złośliwych, zapalnych i poura-
zowych. Część z tych zmian zwłaszcza otorebkowanych 
lub z pseudotorebką jak torbiele z gęstą zawartością, gru-
czolakowłókniaki, rak rdzeniasty, tłuszczaki, chłoniaki, 
mogą mieć bardzo podobne obrazy ultrasonograficzne, 
co w każdym przypadku wymaga szczegółowej, morfo-
logicznej diagnostyki różnicowej i często wykonywania 
innych badań w tym biopsji monitorowanej obrazem usg 
(1, 2, 6).

Ultrasonograficznie podobne do siebie
obrazy zmian ogniskowych w sutkach
- implikacje diagnostyczne

Similar ultrasound pictures of focal breast lesions
- diagnostic implications

Wiesław Jakubowski

Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydział Lekarski AM Warszawa
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski
Adres: 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8

Streszczenie:
W pracy dokonano retrospektywnej analizy 107 rozpoznań badań usg sutków, które wykonano powtórnie 

w ośrodku referencyjnym w celach konsultacyjnych. Wszystkie oceniane zmiany ogniskowe sutków miały średnicę 
powyżej 10mm. W oparciu o wykonane badania konsultacyjne w 38 przypadkach (35,5%) zmieniono pierwotne 
rozpoznanie. W pracy dokonano analizy przyczyn popełnionych błędów i omówiono sposoby ich unikania.

Summary:
The work concerned a retrospective analysis of 107 results of ultrasound breast examinations. The examinations 

were repeated in a reference center for consultation purposes. All assessed lesions had a diameter less than 10mm. 
Primary diagnoses were changed in 38 cases (35,5%) basing on performed consultation examinations. The analysis 
of the mistakes and their reasons was performed. The methods of avoiding diagnostic mistakes were discussed. 

Słowa kluczowe:
Usg zmian ogniskowych w sutkach, diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych w sutkach

Key words:
Usg of foctal breast lessions, differential diagnosis of focal breast lessions

Materiał i metoda
W pracy dokonano retrospektywnej analizy wyko-

nanych 856 badań usg w latach 2003-2006, które wyko-
nano porównanie w celach konsultacyjnych. Spośród tej 
grupy u 107 kobiet uzyskano potwierdzenie rozpoznań 
konsultacyjnych badań usg sutków na podstawie biopsji 
(88 cienkoigłowej, 19 gruboigłowej), operacji i następo-
wego badania histopatologicznego (47 kobiet) i obserwa-
cji oraz kontrolnych badań usg wykonywanych co 6 mie-
sięcy w przedziale czasu 12-24 miesiące (60 kobiet).

Wszystkie konsultacyjne badania usg w analizowanej 
grupie wykonał ten sam lekarz, zgodnie ze standardami 
badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego, ultrasonografami wysokiej klasy 
z głowicami liniowymi szerokopasmowymi o częstotli-
wości od 5 do 14 MHz (Voluson 730 Expert, ATL HDI 
5000, Technos XP).
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Średnica zmian ogniskowych w sutkach w analizo-
wanej grupie 107 kobiet wyniosła od 12 do 31 mm, a ich 
wiek 19-72 lata. 94 z ocenianych zmian były to zmiany 
kliniczne, dobrze wyczuwalne w badaniu palpacyjnym 
jako guzy lub zgrubienia.

Wyniki

W analizowanej grupie 107 kobiet u 94 badanie usg 
sutków było pierwszym badaniem, potwierdzającym ba-
danie konsultacyjne. Przyczyną wykonania badania usg 
były wyczuwalne zmiany w badaniu własnym (53 ko-
biety) lub badaniu lekarskim (41 kobiet). U pozostałych 
13 kobiet z analizowanej grupy zmian ogniskowych nie 
uwidoczniono w kolejnych, profilaktycznych badaniach 
usg i były one niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym. 
W analizowanej grupie 107 kobiet 49 wykonywało syste-
matycznie, co miesiąc własne badanie sutków, 39 niere-
gularnie 3-5 razy w roku, a pozostałe 29 nie wykonywało 
takich badań.

W tabeli 1 przedstawiono zestawienie wyników bada-
nia usg poprzedzającego badanie konsultacyjne, wyniki 
badań konsultacyjnych i dane liczbowe odnośnie popeł-
nionych pomyłek.

Pomyłki w analizowanej grupie 107 kobiet popełnio-
no aż w 38 badaniach, co stanowi 35,5% przypadków. 
Duży niepokój musi budzić fakt, że aż w 12 przypadkach 
(31,5%) spośród 38 popełnionych pomyłek były to no-
wotwory sutka.

Tab. 1. Zestawienie wyników badań usg sutków (I wynik) 
i wyników badań konsultacyjnych (II wynik) oraz popełnio-
nych pomyłek.

Zmiany ogniskowe 
w sutkach Wynik I Wynik II Pomyłki

gęsta torbiel 43 32 11
FA 48 43 5
tłuszczak 9 6 3
rak rdzeniasty 3 8 5
guz liściasty 4 9 5
odpryskowiak - 5 5
naczyniak - 2 2
chłoniak - 2 2

RAZEM 107 107 38

W 38 przypadkach (35,5%) w badaniach konsultacyj-
nych zmieniono pierwotne rozpoznanie.

Omówienie wyników

Analizę przedstawionego materiału wykonano po-
równując wyniki badań usg poprzedzających (opis wraz 
z dokumentacją zdjęciową jako podstawowe kryterium 
włączenia do badanej grupy 107 kobiet) badanie konsul-
tacyjne z wynikami badania konsultacyjnego i ostatecz-
nym rozpoznaniem.

We wszystkich przypadkach zmian ogniskowych 
w sutkach, które nie były leczone operacyjnie, kontrolne 
badanie usg i badanie lekarskie wykonywano co 6 mie-
sięcy przez okres 24 miesięcy.

Powszechnie przyjmuje się, że duże zmiany ogni-
skowe w sutku średnicy powyżej 10 mm mają wiele 
morfologicznych cech jak granice (równe, nierówne, po-
licykliczne, z wypustkami, typu naciekającego), echoge-
niczność (równomierna, nierównomierna), cienie boczne, 
wzmocnienie za tylną granicą lub cień ultradźwiękowy, 
rozrost typu rozprężającego lub naciekającego, obec-
ność zmian morfologicznych, przestrzeni płynowych, 
mikro lub makrozwapnień, podatność lub nie na ucisk 
głowicą, które pozwalają na ich diagnostykę w badaniu 
usg (1, 2, 3, 4). Z drugiej strony praktyka ultrasonogra-
ficzna dowodzi, że wiele zmian ogniskowych o wzorcu 
ultrasonograficznym jak dla zmian łagodnych mogą mieć 
bardzo zbliżone do siebie obrazy usg wyłącznie ze zmia-
nami łagodnymi i złośliwymi (2, 6). Potwierdzeniem tej 
praktyki jest analizowany w niniejszej pracy materiał, 
który dowodnie pokazuje, że najwięcej błędów popełnio-
no w grupie najczęściej występujących w sutkach łagod-
nych zmian ogniskowych jak torbiele z gęstą zawartością 
(11 błędów), gruczolakowłókniaki (5 błędów) i tłuszcza-
ki (3 błędy) (ryc. 1, ryc. 2, ryc. 3).

Drugą dużą grupą pomyłek było nierozpoznanie aż 12 
ogniskowych nowotworów sutka (5 rak rdzeniasty, 5 guz 
liściasty, 2 chłoniak) (ryc. 4, ryc. 5, ryc. 6). Są to zmiany 
ogniskowe sutków, które przez fakt, że mają swoją toreb-
kę, a więc najczęściej równe lub prawie równe granice 
morfologicznie często podobne są do łagodnych zmian 
w sutkach zwłaszcza do gruczolakowłókniaka. Ramy 
mniejszego artykułu nie pozwalają na opisanie dokład-
nych różnic morfologicznych różnych zmian ognisko-
wych w sutkach. Pewne różnice morfologiczne pomię-
dzy tymi zmianami istnieją, co w zestawieniu z wiedzą 
o epidemiologii tych zmian umożliwia dokładniejszą 
diagnostykę różnicową.

W analizowanym materiale nie rozpoznano żadnego 
chłoniaka, naczyniaka i odpryskowiaka sutków (ryc. 6, 
ryc. 7, ryc. 8). W porównaniu do wyżej wymienionych 
zmian ogniskowych w sutkach są relatywnie rzadkie 
zmiany i to jedynie może tłumaczyć popełnione błędy.

Podstawową przyczyną popełnionych błędów był 
fakt, że tylko w 22 przypadkach w pierwszym badaniu 
wykonano BACC. W tej grupie 22 badań popełniono 
tylko 2 pomyłki diagnostyczne (nie rozpoznano odpry-
skowiaka i chłoniaka). Niepokoić musi również fakt, że 
w pierwszych badaniach w grupie 107 kobiet tylko w 32 
przypadkach zlecono wykonanie biopsji.

W celu minimalizacji pomyłek diagnostycznych 
należy przyjąć jako regułę i postępowanie standardowe, 
we wszystkich przypadkach wykrytych pierwszorazowo 
zmian ogniskowych w sutkach, kiedy na podstawie ob-
razu usg nie można postawić ostatecznego rozpoznania 
(poza prostymi torbielami) algorytm diagnostyczny 
powinien zostać przedłużony o biopsję. Wieloletnie 
doświadczenia wskazują, że dla tego celu wystarczająca 
jest biopsja cienkoigłowa. Biopsję gruboigłową należy 
wykonywać wtedy, kiedy wynik BACC jest niejedno-
znaczny.

Ultrasonograficznie podobne do siebie obrazy zmian ogniskowych w sutkach - implikacje diagnostyczne
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Ryc. 1. A - dwie duże torbiele sutków z gęstą zawartością rozpoznane jako gruczolakowłókniaki (strzałki).
B - torbiel mlekowa sutka rozpoznana jako gruczolakowłókniak (strzałki).

Ryc. 2. Gruczolakowłókniaki rozpoznane jako torbiel sutków (strzałki).

Ryc. 3. Tłuszczaki sutków rozpoznane jako torbiele z gęstą zawartością (strzałki).

Wiesław Jakubowski

A B
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Ryc. 4. Raki rdzeniaste sutków rozpoznane jako gruczolakowłókniaki (strzałki).

Ryc. 5. Guz liściasty rozpoznany jako torbiel z gęstą 
zawartością (strzałki).

Ryc. 6. Chłoniaki sutków rozpoznane jako gruczolakowłókniaki (strzałki).

Ryc. 7. Naczyniaki sutków rozpoznane jako tłuszczaki (strzałki).

Ultrasonograficznie podobne do siebie obrazy zmian ogniskowych w sutkach - implikacje diagnostyczne
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Przepukliny powłok brzusznych.
Część 1. Anatomia i metodyka badania usg
powłok brzusznych

Abdominal tegument hernias.
Part 1. Anatomy and sonographic examination methods

of the abdominal wall
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Streszczenie:
Przepukliny należą do najczęstszych zmian powłok brzusznych. Ponieważ dotychczas ultrasonografia pozostaje 

złotym standardem w badaniu struktur powierzchownych, więc jest ona odpowiednia do obrazowania przepuklin 
brzusznych. W pracy tej, opartej na własnych doświadczeniach i piśmiennictwie opisano anatomię i metodykę ba-
dania powłok brzusznych.

Summary:
Hernias are one of the most common abdominal wall lesions. So far, sonography remains the gold standard 

for examination of superficial structures, including imaging of abdominal hernias. In this paper, based on the own 
experience and reviewed literature, the sonographic anatomy and methods of examination of the abdominal wall 
has been described.

Słowa kluczowe:
anatomia, metodyka badania powłok brzusznych, usg
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Powłoki brzuszne można przyrównać do niekształtne-
go cylindra o złożonej budowie mięśniowo-powięziowej, 
w którym można wyróżnić ściany: przednią, boczne i tylną. 
Struktura ta rozpięta jest między dolnymi żebrami a kośćmi 
miednicy i wydatnie wsparta od tyłu na odcinku piersiowo-
lędźwiowym kręgosłupa. Pomimo zwartej budowy w po-
włokach istnieją miejsca zmniejszonego oporu zwłaszcza 
w ścianie przedniej, co głównie wynika z przejścia przez nie 
naczyń i nerwów oraz wskutek zespoleń między poszcze-
gólnymi grupami mięśni. Aby zrozumieć formowanie prze-
puklin i nabyć zdolność ich rozpoznawania, nieodzowna jest 
znajomość podstaw anatomii ultrasonograficznej powłok 
brzusznych. Zakres jej należy odnieść do anatomii prawi-

dłowej, której drobnych szczegółów nie daje się wykazać za 
pomocą usg (ryc. 1). Zasadniczą strukturą przedniej ściany 
jamy brzusznej są parzyste mięśnie proste rozpięte między 
żebrami i mostkiem oraz gałęziami kości łonowych (ryc. 2). 
Są one szersze i węższe u góry, a w ich obrębie do poziomu 
pępka występują trzy przewężenia określane smugami ścię-
gnistymi (ryc. 3). Nie należy miejsc tych mylić ze zmianami 
chorobowymi (np. częściowym przerwaniem). Nad spoje-
niem łonowym mięśnie proste wzmacnia mięsień pirami-
dowy (struktura o takim kształcie podstawą oparta o gałęzie 
kości łonowych), który leży od przodu (ryc. 4). Mięsień ten 
spotykany jest u około 80% populacji niekiedy w formie 
nieparzystej. Poniżej pępka od tyłu do przedniej grupy 



38 Ultrasonografia nr 25, 2006 39Ultrasonografia nr 25, 2006

mięśni przylega nagromadzony tłuszcz 
nadotrzewnowy kształtu trójgraniastego. 
Należy o takiej kombinacji ośrodków 
o różnej oporności akustycznej pamię-
tać, ponieważ może być to powodem 
wystąpienia artefaktu rozszczepienia 
obrazu (split-image artefact), co będzie 
się przejawiało zdwojeniem narządów 
miednicy mniejszej (1). Grupa mięśni 
przednich jest otoczona przez błonę 
włóknisto-ścięgnistą wytworzoną przez 
rozcięgna grupy mięśni bocznych. Po-
chewka ta posiada dwie blaszki przednią 
i tylną. Pod nią może gromadzić się 
krwiak samoistny lub urazowy, a także 
między brzuścem mięśnia a uszkodzoną 
blaszkę tylną mogą wpuklać się trzewia. 
Pochewki obu mięśni prostych łączą 
się w linii środkowej ciała wytwarzając 
kresę białą - szerszą nad pępkiem (ryc. 
5). Jest to ulubione miejsce powstawa-
nia przepuklin ściany przedniej, gdzie 
czynnikiem predysponującym są otwo-
ry naczyń krwionośnych (2). W tym 
miejscu koniecznie trzeba wspomnieć 
o pępku będącym kolejnym słabym 
punktem powłok brzusznych. Jego 
anatomia ultrasonograficzna została 
zaprezentowana wcześniej (3). Z tego 
artykułu warte przypomnienia są dwie 

ryciny (ryc. 6 i 7), które pokazują ten element anatomiczny 
na dwóch przekrojach. 

W skład grupy bocznej mięśni powłok brzusznych 
wchodzą trzy płaskie mięśnie. W każdym z nich włókna 
mają inny kierunek przebiegu, co w konsekwencji daje 
bardzo silną i elastyczną strukturę (ryc. 8). Powierzchownie 
położony jest mięsień skośny zewnętrzny umocowany u gó-
ry do połowy dolnych żeber (od V do XII) a u dołu do 2/3 
przednich grzebienia biodrowego, dalej poprzez zdwojenie 
swego rozcięgna wytwarza ważny element anatomiczny 
- więzadło pachwinowe łączące kolec biodrowy górny 

Ryc. 1. Budowa anatomiczna przednio-bocznej ściany powłok brzusznych.
Widok z przodu. 

Ryc. 2. Na przekroju poprzecznym mięsień prosty brzucha 
lewy. Strzałki wskazują obie blaszki pochewki tego mięśnia. 
Tylna warstwa złożona z dwóch echogenicznych linii. Linia 
przylegająca do brzuśca mięśnia to blaszka tylna, linię głę-
biej położoną tworzą powięź poprzeczna i otrzewna ścienna. 

Ryc. 3. Zwężenie brzuśca mięśnia prostego brzucha ozna-
czone strzałką to tzw. smuga ścięgnista.

Ryc. 4. Przekrój poprzeczny nad spojeniem łonowym. 
Strzałkami oznaczono mięsień piramidowy pokrywający od 
przodu mięśnie proste (mp).

Andrzej Smereczyński, Alina Deręgowska
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przedni z guzkiem łonowym (ryc. 9). Przebieg włókien tego 
mięśnia jest skośny od góry i tyłu do dołu i przodu. Środko-
wą warstwę grupy mięśni bocznych zajmuje mięsień skośny 
wewnętrzny zwykle najgrubszy (ryc. 10), który ma kształt 
romboidalny. Przyczepia się on także do grzebienia kości 
biodrowej, ale na 3/4 długości oraz do bocznych 2/3 więza-

dła pachwinowego na dole i do zewnętrznych powierzchni 
żeber od VIII do XII u góry. Włókna tego mięśnia rozbiega-
ją się promieniście od tyłu do przodu, aby dalej wytworzyć 
rozcięgno biorące udział w wytworzeniu pochewki mięśnia 
prostego brzucha, ale tylko powyżej kresy łukowatej, poni-
żej tej kresy rozcięgno obejmuje mięsień prosty tylko od 

Ryc. 5. Po lewej stronie ryciny widoczna kresa biała (strzał-
ki. Mp - mięsień prosty, t - tłuszcz podskórny). Po prawej 
stronie ryciny strzałka wskazuje resztkową kresę białą.
Mp - mięsień prosty, t - tłuszcz nadotrzewnowy.

Ryc. 6. Przekrój poprzeczny na wysokości pępka (u). 

Ryc. 8. Na przekroju poprzecznym śródbrzusza widoczny 
układ mięśni grupy bocznej powłok brzusznych: msz - mię-
sień skośny zewnętrzny, msw - mięsień skośny wewnętrzny, 
mp - mięsień poprzeczny.

Ryc. 7. Przekrój podłużny przez pępek (u). Strzałki wskazu-
ją zwłókniałą żyłę pępkową.

Ryc. 9. Na przekroju poprzecznym pachwiny strzałka wska-
zuje więzadło pachwinowe. T i ż to tętnica i żyła biodrowe 
zewnętrzne.

Ryc. 10. Silnie umięśnione powłoki na przekroju poprzecznym. 
Najgrubszy brzusiec ma mięsień skośny wewnętrzny (msw). 
Msz - mięsień skośny zewnętrzny, mp mięsień poprzeczny.

Przepukliny powłok brzusznych. Część 1. Anatomia i metodyka badania usg powłok brzusznych
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przodu. Wreszcie najgłębiej jest położony mięsień poprzecz-
ny, który na dole razem z mięśniem skośnym wewnętrznym 
wytwarza górną ścianę kanału pachwinowego. Z tyłu jego 
początek zaczyna się rozcięgnem początkowym. U góry 
przyczepy tego mięśnia przylegają do wewnętrznych po-
wierzchni od VI do XII żebra, a u dołu przytwierdzone są do 
grzebienia biodrowego. Włókna jego mają przebieg prosto-
padły w stosunku do płaszczyzny strzałkowej i przechodzą 
w przyśrodkowej części w rozcięgno, które bierze udział 
w wytworzeniu kresy półksiężycowatej, a dalej wchodzi 
w skład pochewki mięśnia prostego.

Kresa półksiężycowata (miejsce przejścia ścięgna 
mięśnia poprzecznego w rościegno) oraz powięź Spigla 
(ścięgnista struktura łącząca mięsień prosty brzucha 
z grupą mięśni bocznych) to następne miejsce słabsze-
go oporu powłok brzusznych, szczególnie w odcinku 
poniżej poziomu pępka, gdzie brak jest z tyłu rościęgien 
mięśni skośnych (ryc. 11). W tej okolicy występują tzw. 
przepukliny boczne (Spigla).

Posuwając się w kierunku grzbietu napotykamy dwie 
inne gorzej zabezpieczone przestrzenie anatomiczne przed 
wytrzewieniem. Chodzi o trójkąty lędźwiowe zlokalizo-
wane przykręgosłupowo. Trójkąt lędźwiowy dolny (Petita) 
jest utworzony przez brzeg tylny mięśnia skośnego ze-
wnętrznego od boku i brzeg boczny mięśnia najszerszego 
grzbietu od strony przyśrodkowej. Podstawę stanowi tylny 
odcinek grzebienia biodrowego (ryc. 12). Taki wariant 
budowy jest spotykany u 70% populacji. Natomiast trój-
kąt lędźwiowy górny (zwany też ścięgnistą przestrzenią 
lędźwiową - czworokąt Grynfeltta-Lesshafta) związany 
jest z XII żebrem, które stanowi jego górne ograniczenie, 
natomiast dolną ścianę kształtuje mięsień prostownik 
grzbietu, od boku przestrzeń tę wydzielają tylne krawędzie 
obu mięśni skośnych. Z takimi warunkami anatomicznymi 
należy się liczyć u każdego badanego. Chcąc więc ocenić 
okolicę lędźwiową pod względem obecności przepukliny 
należy za punkty odniesienia brać tylny odcinek grzebienia 
biodrowego dla trójkąta dolnego i dolny brzeg XII żebra 
dla trójkąta lędźwiowego górnego (2).

O ile przyswojenie sobie stosunków anatomicznych 
wyżej wyszczególnionych miejsc o zmniejszonym oporze 
powłok brzusznych nie powinno przysparzać większych 
trudności, o tyle sytuacja zmienia się radykalnie na nieko-
rzyść uczącego się w okolicach pachwin (1, 2, 4-7). Zło-
żoność budowy kanału pachwinowego Bendavid i wsp. 

określają „koszmarem dla młodych lekarzy i studentów 
medycyny” (cyt. za 5). Zgodnie z procesem embriogenezy 
wypada zacząć opis tego przestworu tkankowego długości 
4-6 cm od strony jamy brzusznej. Pomocny w tym będzie 
widok od strony brzucha tylnej ściany powłok brzusznych 
(ryc. 13). Istotne jest dostrzeżenie trzech dołów ograni-
czonych przez fałd pępkowy pośrodkowy i parzyste fałdy 
pępkowe przyśrodkowe i boczne. Fałd pośrodkowy two-
rzy zwłókniały powrózek po moczowniku, natomiast fałdy 
przyśrodkowe to pozostałość po tętnicach pępkowych. 
Wreszcie w fałdzie bocznym (nabrzusznym) występują 
naczynia nabrzuszne dolne, które stanowią granicę między 
dołem pachwinowym przyśrodkowym a bocznym (ryc. 
14), właśnie w tym ostatnim zagłębieniu otrzewnej znajdu-
je się pierścień pachwinowy głęboki, od którego zaczyna 
się kanał o tej samej nazwie. Przy korzystnych warunkach 
budowy anatomicznej chorego miejsce to daje się również 
uwidocznić w usg. Manifestuje się to lekkim lejkowatym 
wpukleniem trzewi do tylnej ściany powłok podbrzusza, 
co znacznie lepiej uchwycić u mężczyzn ze względu na 
wnikanie powrózka nasiennego oplecionego włóknami 
mięśnia dźwigacza jądra. Struktury te wypełniając kanał 
pachwinowy powodują jego niejednolitą echogeniczność, 
przez co utrudniają wyizolowanie go od otoczenia. Zasto-
sowanie obrazowania doplerowskiego w kolorze zwykle 
pozwala na pokazanie biegnących w nim naczyń (ryc. 
15 a i b). Sam kanał też jest łatwiejszy do odgraniczenia, 
jeśli nadal wykorzystywane będzie badanie doplerowskie 
(16 a, b, c). Mniej więcej w środkowym odcinku kanału 
pachwinowego, gdy prowadzi się skanowanie poprzecz-
nie do jego długiej osi, znajdujemy skrzyżowanie naczyń 
powrózka nasiennego (położonego wyżej) z naczyniami 
nabrzusznymi dolnymi (położonymi niżej - ryc. 17). To 
właśnie te ostatnio wymienione naczynia są punktem 
odniesienia w różnicowaniu między przepukliną pachwi-
nową skośną i prostą (1-7). Jeśli ultrasonograf nie jest wy-
posażony w opcje doplerowskie kodujące przepływ w ko-
lorze to sytuacja anatomiczna tej okolicy się zaciemnia, 
ponieważ naczynia nabrzuszne dolne trudno jest dostrzec. 
Powyżej więzadła pachwinowego są one położone w na-
dotrzewnowej tkance tłuszczowej o hipoechogenicznym 
wzorcu akustycznym (ryc. 18). To komplikuje sprawę, 
gdyż w większości przypadków sieć tworząca zawartość 
worka przepuklinowego ma podobny wygląd. U kobiety 

Ryc. 11. Przekrój poprzeczny podbrzusza lewego. Strzałki 
wskazują kresę półksiężycowatą. Mp - mięsień prosty brzu-
cha, mb - mięśnie grupy bocznej.

Ryc. 12. Schemat trójkątów lędźwiowych. Trójkąt lędźwiowy 
dolny *, trójkąt lędźwiowy górny **. NG - mięsień najszerszy 
grzbietu, PG - mięsień prostownik grzbietu, SZ - mięsień sko-
śny zewnętrzny, SW - mięsień skośny wewnętrzny.

Andrzej Smereczyński, Alina Deręgowska
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Ryc. 13. Widok od tyłu budowy anatomicznej powłok brzusznych.

Ryc. 14. Przekrój poprzeczny pachwiny pokazuje miejsce 
odejścia naczyń nabrzusznych dolnych. Strzałka skośna 
w prawo - żyła nabrzuszna dolna, strzałka skośna w lewo 
- tętnica nabrzuszna dolna, ż - żyła biodrowa zewnętrzna, 
t - tętnica biodrowa zewnętrzna.

Ryc. 15a. Pierścień pachwinowy głęboki (strzałki). Kolo-
rem wypełniona tętnica jądrowa w powrózku nasiennym.

Ryc. 15b. Pierścień pachwinowy głęboki (strzałki). Widocz-
ny przepływ w tętnicy mięśnia dźwigacza jądra i w żyle 
powrózka nasiennego.

Przepukliny powłok brzusznych. Część 1. Anatomia i metodyka badania usg powłok brzusznych



42 Ultrasonografia nr 25, 2006 43Ultrasonografia nr 25, 2006

pachwinowy powierzchowny jest ustawiony w płaszczyź-
nie mięśnia skośnego zewnętrznego i na brzegu przed-
nim więzadła pachwinowego, natomiast jego projekcja 
brzuszna w przybliżeniu odpowiada dołowi pachwinowe-
mu przyśrodkowemu. W sytuacji nieuzyskania sygnałów 
doplerowskich jako kryterium różnicowania rodzaju prze-
pukliny pachwinowej należy określić kierunek przebiegu 
worka przepuklinowego. W przepuklinie skośnej styczne 
do jej osi długiej ustawienie wiązki ultradźwiękowej uzy-
skujemy przy ukierunkowaniu głowicy na okolicę kolca 
biodrowego przedniego górnego (na zewnątrz), natomiast 

Ryc. 16a. Na przekroju poprzecznym pachwiny strzałkami 
oznaczono powrózek nasienny.

Ryc. 16b. Powrózek nasienny (strzałki) na przekroju po-
dłużnym z wypełnioną kolorem tętnicą jądrowa.

Ryc. 16c. Na przekroju podłużnym widoczny powrózek na-
sienny ze splotami żylnymi.

odnalezienie kanału pachwinowego, przez który przecho-
dzi więzadło obłe, może być trudniejsze (ryc. 19). Tutaj 
zwykle nie pomaga zastosowanie opcji doplerowskich. 
Na niewiele się przydaje wiedza, że przednią ścianę 
kanału wytwarza rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrz-
nego, tylną powięź poprzeczna a górną dolne brzegi mię-
śni poprzecznego i skośnego wewnętrznego. Z budowy 
kanału pachwinowego największą wartość referencyjną 
dla jego identyfikacji ma więzadło pachwinowe tworzące 
jego ścianę dolną. Nierzadko łatwiej daje się je określić 
na podstawie badania palpacyjnego niż usg. Pierścień 

Ryc. 17. Skrzyżowanie powrózka nasiennego (po) z naczy-
niami nabrzusznymi dolnymi (nnd) położonymi głębiej.

Ryc. 18. Na dwóch przekrojach w tłuszczu nadotrzewno-
wym widoczne naczynia nabrzuszne dolne.

Ryc. 19. Na dwóch przekrojach pachwiny u kobiety strzał-
kami ujęto więzadło obłe. 

Andrzej Smereczyński, Alina Deręgowska
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w przepuklinie prostej efekt taki jest osiągany na przekroju 
zbliżonym do przystrzałkowego (6, 7). 

Z więzadłem pachwinowym również ściśle jest zwią-
zany kanał udowy, który jest tzw. przestrzenią potencjalną 
wypełnioną przez tkankę tłuszczową i chłonną. Od góry 
przestrzeń ta zamknięta jest tzw. przegrodą udową pokrytą 
otrzewną ścienną. Osłabienie tych struktur dopiero dopro-
wadza do wytworzenia szczelinowatego kanału zlokalizo-
wanego poniżej poziomu więzadła pachwinowego, dlatego 
w ocenie tej okolicy ważne jest uwidocznienie początko-
wych odcinków tętnicy i żyły udowej aż do poziomu ujścia 
żyły odpiszczelowej (ryc. 20). W chwili obecnej tyle omó-
wionych elementów anatomicznych daje się identyfikować 
za pomocą badania usg. Znajomość ich powinna w więk-
szości przypadków wystarczyć do trafnego rozpoznawania 
przepuklin powłok brzusznych.

Metodyka badania usg powłok brzusznych

Ultrasonograf o takim przeznaczeniu musi posiadać 
co najmniej 64 stopniową skalę szarości i tyleż samo 
kanałów nadawczych oraz osobno odbiorczych, ognisko-
wanie dynamiczne i moduł doplerowski.

Podstawową jest głowica liniowa najlepiej szerokopa-
smowa w zakresie 5-10 MHz. U otyłych i przy dużych prze-
puklinach przydatna jest głowica konweksowa 3-6 MHz. 

Ocenie podlegają wszystkie okolice o udowodnionym 
anatomicznie zmniejszonym oporze, a więc: cała kresa biała 
nad i pod pępkiem łącznie z nim samym, kresa półksiężyco-
wata po obu stronach oraz obie pachwiny. Warto też badać 
okolice trójkątów lędźwiowych, aby nabrać wprawy w ich 
interpretacji, koniecznie też należy oceniać blizny poope-
racyjne i pourazowe oraz wszelkie inne okolice uznane za 
podejrzane przez chorego lub lekarza. Powinno się także pa-
miętać o miejscach po wprowadzeniu laparoskopu i wypro-
wadzeniu drenu. Niekiedy występują przepukliny stomijne 
i dlatego powłoki w ich otoczeniu również trzeba ocenić. 

Badanie powłok brzusznych usg należy przeprowa-
dzić w dwojaki sposób:
- w pierwszym etapie w pozycji leżącej, a następnie,
- po spionizowaniu chorego powtórzyć ocenę wyżej 

wyszczególnionych okolic i miejsc.
Takie postępowanie pozwala na wykazanie tzw. repo-

nujących się przepuklin w pozycji leżącej, ich ruchomości, 

rzeczywistej wielkości worka i jego zawartości. Każdą 
wykrytą zmianę należy uwidocznić co najmniej w dwóch 
płaszczyznach nierzadko do tego stosując przekroje sko-
śne, czy też modyfikowane kątem ustawienia głowicy.

Ważnymi testami jest ucisk głowicą, próba Valsalvy, 
kaszel, głęboki oddech a niekiedy węszenie. U otyłych wy-
zwolenie ruchu przepukliny osiągamy dopiero po silnym 
oburęczny ucisku głowicą. Nie należy jednak uzyskanego 
efektu ruchu przepukliny pomylić z powrózkiem nasien-
nym, który także jest nieznacznie przesuwalny. Taki model 
badania jest optymalny ponieważ uwzględnia dynamikę 
zachowania się przepukliny w testach prowokacyjnych, 
a więc podobnie jak w życiu codziennym. Tę zaletę ultra-
sonografii koniecznie trzeba wykorzystać i tym przeważa 
ona nad TK i MR, jeśli pacjent nie może ustać, wówczas 
należy podjąć próbę oceny w pozycji siedzącej.

Badanie doplerowskie wykorzystuje się do określenia 
unaczynienia struktur w worku przepuklinowym oraz po-
maga w uwidocznieniu i identyfikacji prawidłowych ele-
mentów anatomicznych. Pamiętać przy tym trzeba, aby 
parametry aparatu nastawić na najwolniejsze przepływy 
z jednocześnie niskim filtrem, ale z możliwie najwyż-
szym wzmocnieniem koloru.

Wnioski

1. Opanowanie anatomii ultrasonograficznej powłok 
brzusznych to fundament położony pod przyszłe sukcesy 
diagnostyki przepuklin. Szczególnych trudności w inter-
pretacji dostarcza okolica pachwin.

2. Do badania usg powłok brzusznych wymagana jest 
co najmniej aparatura średniej klasy z opcją doplerowską. 
Podstawowymi są głowice liniowa i konweksowa o wyż-
szych częstotliwościach.

3. Badanie powłok należy przeprowadzić wg za-
prezentowanego standardu, a więc w pozycji leżącej 
i stojącej wykorzystując przy tym próby czynnościowe 
i obrazowanie przepływu w kolorze. 
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Ryc. 20. Na przekroju poprzecznym uda lewego tuż poniżej 
pachwiny widoczne ujście żyły odpiszczelowej (strzałka) do 
żyły udowej (ż). T - tętnica udowa.

Przepukliny powłok brzusznych. Część 1. Anatomia i metodyka badania usg powłok brzusznych



44 Ultrasonografia nr 25, 2006 45Ultrasonografia nr 25, 2006

Wstęp

Każdy uprawiający ultrasonografię jamy brzusznej 
musi opanować rozpoznawanie przepuklin powłok 
brzusznych, których mnogość występowania i kliniczne 
maski zadziwią niejednego doświadczonego lekarza.

Dane epidemiologiczne są najlepszym dowodem tego 
stwierdzenia, np. ocenia się, że co czwarta osoba ma prze-
puklinę pachwinową. Rocznie w Stanach Zjednoczonych 
operuje się 700 tys. chorych z przepuklinami (1), a w Pol-
sce 40 tys. samych przepuklin pachwinowych (2), dotyczy 
to oczywiście chorych objawowych. Nieznany jest odsetek 

Przepukliny powłok brzusznych w ultrasonografii.
Część 2. Przepukliny przedniej i bocznej ściany 
brzucha
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osób, u których przebieg tej patologii jest niemy klinicznie 
bądź skąpo-objawowy, w tym miejscu warto też wspo-
mnieć o wieloczynnikowej etiopatogenezie przepuklin. 
Ostatnio podkreśla się, że w części przypadków istnieją 
genetyczne uwarunkowania do tworzenia niedojrzałego 
kolagenu (3, 4), który zdecydowanie osłabia struktury 
ścięgnisto-powięziowe. Wśród innych czynników przy-
czynowych należy wymienić: otyłość, ciężką pracę fizycz-
ną, urazy i wiele innych sytuacji powodujących wzrost 
ciśnienia wewnątrzbrzusznego np. poród, choroby dróg 
oddechowych, zaparcia, przerost stercza itd. (3-16).

Zanim zostaną omówione szczegółowe zagadnienia 
na wstępie powinno się wyjaśnić kilka pojęć ogólnych.
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Za przepuklinę powłok brzusznych (czyli tzw. ze-
wnętrzną) należy przyjąć wniknięcie trzewi w obręb 
ściany brzucha przez ubytek w powięzi (ryc. 1). Różnica 
między przepukliną prawdziwą a rzekomą polega na bra-
ku worka przepuklinowego jakim jest otrzewna ścienna, 
w tym ostatnim rodzaju przepukliny, czego nie można 
ustalić za pomocą usg. W budowie worka przepuklino-
wego wyróżnia się szyję, trzon i dno. Szyja znajduje się 
na poziomie wrót, czyli w miejscu gdzie w powłokach 
jest ubytek ciągłości (ryc. 2). Zawartość worka stanowi 
najczęściej sieć i rzadziej jelita, ale może być każdy inny 
narząd. Ze względu na pochodzenie przepuklin można 
je podzielić na wrodzone i nabyte, ponadto wyróżnia 

się tzw. przepukliny ześlizgowe, których jedną ze ścian 
worka tworzy pęcherz moczowy, jelito grube lub wy-
rostek robaczkowy. Przepuklina Littrego to uwięźnięty 
uchyłek Meckela w przepuklinie. Szczególnym rodza-
jem jest przepuklina Richtera oznaczająca uchwycenie 
w worku przepuklinowym tylko jednej ze ścian jelita 
przy zachowanej drożności jego światła. Zaletą usg jest 
możliwość określenia, na podstawie testu uciskowego 
głowicą, czy dana przepuklina jest odprowadzalna, 
częściowo odprowadzalna czy nieruchoma, co trudno 
wykazać za pomocą TK lub MR (ryc. 3a, 3b, 4 i 5). 
Brak ruchomości przepukliny nie musi być wyrazem jej 
uwięźnięcia. Takie zachowanie jej może być spowodowa-
ne nie tylko wąskimi wrotami, ale także zrostami worka 

z otaczającymi tkankami. Należy z naciskiem podkreślić, 
że nieruchomą przepuklinę z workiem wypełnionym 
jedynie siecią jest szczególnie trudno zidentyfikować, po-
nieważ sieć i otaczająca tkanka tłuszczowa oraz mięśnie 
wyglądem niewiele się od siebie różnią. W tej sytuacji 
z pomocą przychodzi znajomość anatomii danej okolicy 
i porównanie jej ze stroną przeciwną. Dla praktyki nie-
zwykle ważne będzie podanie cech ultrasonograficznych 
uwięźniętej przepukliny. Najbardziej wiarygodny opis tej 
sytuacji klinicznej przedstawili Rettenbacher i wsp. (5). 
W porównawczej ocenie operowanych 126 chorych bez 
uwięźniętej i 23 chorych z uwięźniętą przepukliną ustalo-
no, że najbardziej wartościowymi objawami są:
- płyn w worku przepuklinowym: czułość 91%, specy-

ficzność 97%,
- grubość ściany jelita > 3 mm w przepuklinie: czułość 

88%, specyficzność 100%,
- płyn w jelicie znajdującym się w przepuklinie: czu-

łość 82%, specyficzność 97%, 
- poszerzenie pętli jelitowych w jamie brzusznej: czu-

łość 65%, specyficzność 100%.
Jednoczesne wystąpienie co najmniej dwóch z czterech 

wyszczególnionych objawów daje 100% czułości i specy-
ficzności, gdyż takiego współistnienia nie stwierdzono 
w przepuklinach bez cech uwięźnięcia. Wymienieni auto-
rzy przestrzegają przed pochopnym rozpoznaniem uwięź-
nięcia, gdy w trakcie badania nie obserwuje się perystaltyki 
w wypadniętej pętli jelitowej, ponieważ takie zachowanie 
jelita stwierdzono w 38% przepuklin bez uwięźnięcia. 
Natomiast wymienieni autorzy (5) uważają, że wykazanie 
perystaltyki w tak położonym jelicie będzie świadczyć 
o jego żywotności. Ciekawe spostrzeżenia odnoszą się 

Ryc. 1. Przepuklina (H) w kresie białej. Strzałki wskazują 
linię echogeniczną jaką tworzą wspólnie otrzewna ścienna 
i powięź poprzeczna brzucha. Na poziomie wrót brak tych 
struktur.

Ryc. 2. Budowa przepukliny. Strzałki wskazują szyję worka 
a groty strzałek wrota. H - trzon worka przepuklinowego.

Ryc. 3a. Przepuklina całkowicie odprowadzalna. Przepu-
klina pachwinowa skośna obrazowana bez ucisku głowicą 
(strzałki). 

Ryc. 3b. Ta sama przepuklina co na rycinie 3a, ale pod 
wpływem ucisku głowicą całkowicie odprowadzona do-
brzusznie.

Przepukliny powłok brzusznych w ultrasonografii. Część 2. Przepukliny przedniej i bocznej ściany brzucha



46 Ultrasonografia nr 25, 2006 47Ultrasonografia nr 25, 2006

do przydatności badania doplerowskiego, wg nich ma ono 
wątpliwą wartość, ponieważ zawartość uwięźniętych prze-
puklin aż w 78% wykazywała przepływ przy zastosowaniu 
kolorowego doplera. Trzeba jednak dodać, że przyjęli oni 
tylko dwie możliwości oceny ukrwienia: istnienie lub 
brak sygnałów doplerowskich. Natomiast Liang i wsp. 
(6) oparli swe badania na szerszych kryteriach, miano-
wicie wyróżnili ponadto jako cechę niedokrwienia ubogie 
unaczynienie. To pozwoliło im na ustalenie uwięźnięcia 
przepukliny dodatkowo u trzech chorych. Biorąc pod 
uwagę zaprezentowane różnice metodyczne należy raczej 
rozpoznanie uwięźniętej przepukliny opierać na kryteriach 
obrazowania w skali szarości i ostrożnie interpretować 
wyniki kolorowego doplera. Inną zaletą usg jest zdolność 
identyfikacji zawartości worka przepuklinowego. Wymie-
niony zespół autorów z Rettenbacherem na czele (5) uwa-
ża, że uwięźnięcie sieci może zdecydować o odroczeniu 
operacji przepukliny u chorych obciążonych poważnymi 
chorobami w przeciwieństwie do sytuacji, gdy w worku 
znajduje się niedokrwione jelito.

Wskazania do badania usg w celu wykluczenia lub 
potwierdzenia przepukliny powłok brzusznych:
- patologiczny opór i/lub ból powłok brzusznych zgła-

szany przez chorego,
- nadwaga lub otłuszczenie chorego to samodzielne 

czynniki zwiększające częstość występowania prze-
puklin powłok,

- inne czynniki zwiększające ciśnienie wewnątrz-
brzuszne (ciężka praca fizyczna, liczne porody, choro-
by dróg oddechowych i serca w okresie niewydolno-
ści szczególnie współistniejące z kaszlem, zaparcia, 
przerost gruczołu krokowego itd.),

- wrodzone choroby tkanki łącznej (zespół Marfana, 
wiotkość wielostawowa, wrodzone zwichnięcie sta-
wu biodrowego a także u chorych z wielotorbielowa-
tością nerek lub przepukliną rozworu przełykowego 
przepony),

- u dzieci z wrodzonymi wadami serca wykazano 
częstsze występowanie przepuklin pachwinowych 
(odwrotne postępowanie też będzie uzasadnione: 
a więc u dzieci z przepukliną pachwinową celowe 
będzie wykonanie echokardiografii),

- tętniaki aorty i przepukliny rozworu przełykowego 
przepony częściej współistnieją z przepuklinami pa-
chwinowymi, 

- urazy tępe i przenikające brzucha,
- rany i blizny po operacjach brzusznych metodą otwar-

tą i zamkniętą,
- wodobrzusze i chorzy systematycznie poddawani 

dializoterapii,
- podejrzenie nawrotowej przepukliny,
- niewyjaśnione bóle brzucha (1-4, 7-16).

1. Przepukliny w kresie białej (nadbrzuszne)

Zwykle są one spotykane u dorosłych, głównie 
u mężczyzn w wieku średnim. Zdecydowanie przeważa 
lokalizacja przystrzałkowa lewa. Wrota tych przepuklin 
są przeważnie bardzo wąskie i dlatego bóle nadbrzusza 
lub uwięźnięcia są nierzadkie. Zawartością worka jest 
prawie zawsze sieć, rzadko jelito cienkie lub razem oba 
składniki, wyjątkowo żołądek lub okrężnica, niekiedy 
występują w formie mnogiej (ryc. 6, 7 i 8). U otyłych 
rozpoznanie kliniczne jest trudne i obraz takiej przepu-

Ryc. 4. Przepuklina pachwinowa 
skośna częściowo odprowadzal-
na. Po stronie lewej ryciny prze-
puklina (H) bez ucisku, po stronie 
prawej rycina przepuklina (H) 
w znacznym stopniu odprowa-
dzona dobrzusznie.

Ryc. 5. Uwięźnięta przepuklina 
pępkowa zawiera sieć i płyn. 
Ucisk głowicą spowodował tylko 
zmianę konfiguracji przepukliny.

Andrzej Smereczyński, Alina Deręgowska
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kliny może maskować wiele poważnych chorób: chorobę 
wrzodową, perforację wrzodu, zapalenie trzustki, napad 
kamicy żółciowej itd. We wstępnej fazie kształtowania 
się przepukliny najpierw przez otwór w kresie białej 
wpukla się tłuszcz nadotrzewnowy (brak jeszcze worka 
przepuklinowego). Znalezienie przepukliny samoistnej 
w kresie białej poniżej pępka należy do dużych rzadko-
ści, ponieważ kresy w tym miejscu prawie brak, wąski jej 
pasek jest widoczny tylko pod pępkiem. W różnicowaniu 
należy uwzględnić nowotwory tkanek miękkich, krwiaki 
i ropnie. Innym zagadnieniem jest rozciągnięcie w po-
przek kresy białej i mięśni prostych, które manifestuje się 
przy próbie wstawania chorego podłużnym wybrzusze-

niem jego powłok między wyrostkiem mieczykowatym 
mostka a pępkiem, co raczej należy zaliczyć do rozstępu, 
a nie przepukliny.

2. Przepuklina pępkowa (przepukliny okołopępko-
we) u dorosłych

Czynnikiem sprawczym jest zazwyczaj zwiększone 
ciśnienie wewnątrzbrzuszne, które rozciąga pierścień 
pępkowy (otyłość, mnogie ciąże, wodobrzusze itd.), 
aż dziesięciokrotnie częściej w tym miejscu występuje 
przepuklina u kobiet niż u mężczyzn, a wśród ogółu 
przepuklin jest szacowana na 3-6%. Najsłabszym miej-
scem jest okolica nad pępkiem, gdzie powstają wrota. 
Z względu na położenie przepukliny tej okolicy można 
podzielić na nadpępkowe (najczęstsze - ryc. 9), pęp-
kowe (rzadkie - ryc. 10) i podpękowe (bardzo rzadkie 
ryc. 11). Obrazowanie tej okolicy bywa trudne jeśli dołka 
pępkowego nie wypełni się całkowicie żelem (artefakty 
od gazu!). Jednak nawet spełnienie tego warunku nie 
gwarantuje optymalnych warunków, ponieważ sama bro-
dawka pępkowa wyzwala cienie boczne i zaciera obraz. 
Niekiedy wielkość przepukliny osiąga duże rozmiary 
i może zawierać spore ilości głównie sieci i jelit, jednak 
zwykle wrota są wąskie, co bywa powodem częściowego 
niedokrwienia z następowymi wysiękami, tworzeniem 
zrostów i przegród. Taka budowa jest charakterystyczna 
dla przepukliny pępkowej. Wreszcie nierzadko dochodzi 
do jej uwięźnięcia (ryc. 12), niekiedy zawartości worka 
tylko w jednej z komór. W różnicowaniu należy brać 

Ryc. 6. Przepuklina (H) w kresie białej z dość szeroką szyją 
worka, który wypełnia sieć mającą tę samą echogeniczność 
co otaczająca podskórna tkanka tłuszczowa.

Ryc. 7. Przepuklina (H) w kresie białej. Sieć wypełniająca 
worek ma niższą echogeniczność niż podskórna tkanka tłusz-
czowa i powoduje nawet niewielkie tylne wzmocnienie.

Ryc. 8. W kresie białej dwie obok siebie przepukliny (H) 
z wąskim wrotami (strzałki).

Ryc. 9. Przepuklina (H) nadpępkowa dnem worka sięga do 
pępka (U). Wrota przepukliny szerokie (strzałki).

Ryc. 10. Mała przepuklina (H) pępkowa. Cienie boczne 
(strzałki poziome) pochodzą od brzegów dołka pępka.

Przepukliny powłok brzusznych w ultrasonografii. Część 2. Przepukliny przedniej i bocznej ściany brzucha
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pod uwagę przerzuty raków w ten rejon (jajnika, jelita 
grubego, pęcherzyka żółciowego i innych), endometriozę 
i torbiel moczownika. 

3. Przepukliny boczne (Spigla)

Kilka centymetrów poniżej pępka mięsień poprzeczny 
i skośny wewnętrzny skracają swe brzuśce w odcinkach 
przyśrodkowych i formują ościęgna, które kierują się na 
przednią powierzchnię mięśnia prostego brzucha, gdzie 
wytwarzają z ościęgnem mięśnia skośnego zewnętrznego 
przednią pochewkę mięśnia prostego. Przestrzeń więc mię-
dzy mięśniem prostym a mięśniami grupy bocznej jest tylko 
zabezpieczona przez mięsień skośny i powięź poprzeczną. 
W to osłabione miejsce może wstawiać się: sieć, jelito 
cienkie lub grube (ryc. 13, 14 i 15). Przepuklina Spigla ma 
charakter nabyty i należy do tzw. przepuklin śródściennych, 
a czynnikami przyczynowymi są sytuacje zwiększające ci-
śnienie wewnątrzbrzuszne. Manifestacja w formie guza po-
włok spotykana jest u około 1/4 przypadków. W podobnym 
odsetku występują bóle nie zawsze zlokalizowane. Uwięź-
nięcia można się spodziewać w 17%, ten rodzaj przepukliny 
przedniej ściany jamy brzusznej jest szacowany na mniej niż 
2% i w równym stopniu dotyczy obu płci (1, 4, 11-13, 15). 
W różnicowaniu należy myśleć o guzie tkanek miękkich, 
krwiaku, ropniu, nacieku sieci, raku jelita grubego, guzie 
jajnika itd.). Podobnie jak w innych przepuklinach przedniej 
ściany jamy brzusznej rozpoznanie usg zwykle nie nastręcza 
trudności a testy czynnościowe: ucisk głowicą, kaszel czy 
próba Valsalvy ułatwiają identyfikację przepukliny i zawar-
tości jej worka oraz pozwalają na ocenę odprowadzalności. 
Szczególnie wartościowe będzie przeprowadzenie badania 
w pozycji stojącej. 

4. Przepukliny lędźwiowe

Ten rodzaj należy do najrzadziej spotykanych wśród 
przepuklin powłok brzusznych i często nie powoduje 
żadnych dolegliwości. Ze względu na szerszą budowę 
miednicy żeńskiej samoistne przepukliny kątów lędźwio-
wych widywane są częściej u kobiet. Nabyte przepukliny 
w tej okolicy są następstwem urazów brzucha lub operacji. 
Pourazowe przepukliny w tej okolicy wynikają z mechani-
zmu pośredniego. Najczęstszym czynnikiem są pasy bez-
pieczeństwa, które na drodze wzrostu ciśnienia wewnątrz-
brzusznego powodują uszkodzenie powłok brzusznych 
w najsłabszych miejscach z następowym wypuklaniem 
trzewi. Zwykle takie przepukliny powiększają się i grożą 

Ryc. 11. Przepuklina (H) podpępkowa na przekroju strzał-
kowym. U - pępek.

Ryc. 12. Uwięźnięta przepuklina pępkowa zawiera sieć (O) 
a w dnie worka płyn (F).

Ryc. 13. Przepuklina Spigla lewa zawiera sieć. Strzałki 
wskazują wrota. MR - mięsień prosty, MOE - mięsień sko-
śny zewnętrzny.

Ryc. 14. Przepuklina Spigla lewa (strzałki) zawiera pętlę 
jelita cienkiego (B).

Ryc. 15. Przepuklina Spigla prawa zwiera sieć i jelito cien-
kie (B). W - wrota przepukliny. Strzałki wskazują ścianę 
przednią brzucha.
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uwięźnięciem aż w 25% i zdzierzgnięciem jelita w 10% 
(10). Samoistne przepukliny głównie zawierają tłuszcz 
zaotrzewnowy (ryc. 16 a i 16b), rzadziej jelito, natomiast 
w nabytych przepuklinach spotykano jelito cienkie, różne 
odcinki okrężnicy, sieć większą, krezkę, a nawet nerkę. 
Uwięźnięcie samoistnych przepuklin jest rzadkie i dotyczy 
około 10% przypadków (4, 9), w usg opisano pojedyncze 
przypadki. Metodą z wyboru jest tomografia komputerowa 
zwłaszcza w przypadkach urazów wielonarządowych, po-
nieważ ujawnia inne uszkodzenia wewnątrzbrzuszne.

Na koniec należy podkreślić dużą przydatność w wy-
krywaniu i charakteryzacji przepuklin powłok brzusznych 
testów czynnościowych: ucisku głowicą, kaszlu i próby 
Valsalvy oraz badania w pozycji stojącej. W badaniu TK 
właściwie daje się wykonać jedynie próbę Valsalvy, co 
zresztą jest rzadko stosowane. Jednak Jaffe i wsp. (16) 
wykazali jej przydatność, ponieważ 15% przepuklin było 
wyraźniej widocznych, a 10% wykazano jedynie stosując 
taki model badania. W naszych badaniach szczególnie 
cenną okazała się pozycja stojąca umożliwiająca wykaza-
nie 41% przepuklin zwłaszcza mniejszych (17).

Wnioski 

1. Badanie usg jest wartościową metodą diagnostycz-
ną przepuklin ściany przedniej i bocznej brzucha. 

2. Usg umożliwia też z dużą precyzją scharakteryzo-
wać ich zawartość, ruchomość i uwięźniecie.

3. Szczególnie pomocne są w tym testy czynnościowe 
(ucisk głowicą, próba Valsalvy, kaszel).

Ryc. 16b. Przepuklina lędźwiowa prawa ujęta wskaźnikami 
odległości zawiera tłuszcz zaotrzewnowy.

Ryc. 16a. Przepuklina (H) lędźwiowa lewa zawiera tłuszcz 
zaotrzewnowy.
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Już w części 1 cyklu artykułów na temat przepuklin 
powłok brzusznych wyeksponowano złożoną anatomię 
okolicy pachwinowej i przewidywane trudności w jej 
interpretacji za pomocą usg. W tym miejscu wypada 
podać jakie to inne czynniki będą utrudniały ocenę tego 
regionu:
- ogólne otłuszczenie stanowi istotną przeszkodę 

w obrazowaniu tej okolicy poprzez oddalenie gło-
wicy od obszaru zainteresowania, obwisły fartuch 
skórno-tłuszczowy brzucha utrudniający dostęp oraz 
nagromadzoną tkankę tłuszczową nadotrzewnową, 
która wręcz uniemożliwia uwidocznienie naczyń 
nabrzusznych dolnych. Przy takich warunkach należy 
stosować ucisk nawet oburącz głowicą wcześniej po-
lecając, aby badana osoba rękoma uniosła przeszka-

Przepukliny powłok brzusznych.
Część 3. Przepukliny pachwiny

Abdominal tegument hernias.
Part 3. Groin hernias
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dzający fałd otłuszczonych powłok. Niekiedy należy 
zmienić głowicę liniową na konweksową o niższej 
częstotliwości (3-6 MHz). Oprócz sporych rozmia-
rów przepukliny dla chirurgów drugim czynnikiem 
potęgującym problemy operacyjne jest także otyłość 
chorego (1).

- brak współpracy ze strony chorego lub gdy nie potrafi 
on wydatnie przeć czy kaszlnąć, są to czynniki na któ-
re wpływ badającego jest niewielki.

- przy małych i prawie nieruchomych przepuklinach 
zawierających tylko sieć istnieje małe zróżnicowanie 
akustyczne miedzy nią a otaczającą tkanką tłuszczo-
wą (ryc. 1), wówczas bardzo pomocna jest znajomość 
anatomii tej okolicy, testy czynnościowe obserwowa-
ne na obrazie powiększonym i porównanie topografii 
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ze stroną przeciwną. Przy niejasnościach lepiej nie 
rozpoznawać przepukliny. Fałszywie dodatni wynik 
może skutkować zbędnym zabiegiem operacyjnym 
niekiedy obciążonym ryzykiem powikłań. Nieroz-
poznanie przepukliny zawierającej tylko sieć jest 
mniejszym złem pod warunkiem, że nie doszło do 
jej uwięźnięcia. Cechy ultrasonograficzne tego stanu 
charakteryzują się wysoką skutecznością diagnostycz-
ną i zostały podane w drugim artykule z tego cyklu. 
W tym miejscu warto dodać, że uwięźnięta sieć staje 
się mniej lub bardziej echogeniczna w zależności od 
ilości otaczającego ją płynu (ryc. 2).

Jak widać z zaprezentowanych danych, na początku 
skupiono się na najtrudniejszych sytuacjach diagnostycz-
nych. Wyzwaniem dla badających są małe i słabo rucho-
me przepukliny zawierające tylko sieć. Średnie i duże 
przepukliny nawet nieruchome, ale z workiem wypełnio-
nym siecią, jelitem i płynem w różnej proporcji i ukła-
dzie tkankowym są bez trudu rozpoznawane klinicznie 
i ultrasonograficznie (2). Część małych przepuklin też 
jest symptomatycznych i wg chirurgów są wskazaniem 
do rekonstrukcji powłok w trybie planowym. Mackie-

wicz i Prywiński (1) w „Przeglądzie piśmiennictwa 
chirurgicznego 2004” jako uzasadnienie takiego postępo-
wania podają przekonujące dane statystyczne: proporcje 
powikłań po operacjach planowych i pilnych wyniosły 
7,5% - 22% do 19,5% - 58%, zaś w zgonach 0 - 0,6% do 
4,7% - 58%. Wcześniej, kiedy nie stosowano zabiegów 
beznapięciowych, dokładne określenie rodzaju przepukli-
ny okolicy pachwinowej nie miało wielkiego znaczenia. 
Obecnie jednak na ogół taka informacja jest pożądana (1, 
3). Najpierw jednak wypada odnieść się do nazewnictwa 
i klasyfikacji przepuklin tej okolicy. Przyjmuje się, że 
przepukliny pachwinowe, udowe i zasłonowe należą do 
przepuklin grupy przedniej miednicy (4, 10). Nie wdając 
się w odmienne definicje anatomiczne okolicy pachwiny 
można zgodzić się z propozycją Śmietańskiego i wsp. 
(3), że przepukliny pachwinową i udową powinno się 
ujmować wspólną nazwą przepuklin pachwiny. Ci ostat-
nio wymienieni autorzy sprecyzowali następujące ważne 
informacje jakie wymagane są przed zabiegiem napraw-
czym powłok brzusznych metodą beznapięciową:
- po pierwsze, czy mamy do czynienia z przepukliną 

pachwinową, czy udową?
- po drugie, jeśli jest to przepuklina pachwinowa, to 

jakiego rodzaju (skośna, czy prosta)?
Na postawione pytania ultrasonografia jest aktualnie 

w stanie trafnie odpowiedzieć w większości przypadków. 
Biorąc pod uwagę możliwości tej metody, a wzorując się 
na przyjętych przez chirurgów w Polsce podziałach prze-
puklin pachwiny wg Nyhus oraz wg Gilberta i Rutkowa 
(3), proponujemy następującą klasyfikację usg:
typ 1 - pachwinowa skośna (ryc. 3),
typ 2 - pachwinowa prosta (ryc. 4),
typ 3 - udowa (ryc. 5),
typ 4 - mieszana skośna i prosta (panthaloon hernia - ryc. 6),
typ 5 - mieszana pachwinowa i udowa (ryc. 7),
typ 6 - nawrotowa (ryc. 8). 

W podziale tym nie ma przepuklin skośnych, z nie 
poszerzonym i poszerzonym pierścieniem głębokim oraz 
z ubytkiem tylnej ściany kanału pachwinowego. Obecnie 
tylko u mniejszej części chorych dorosłych z przepukliną 
pachwinową skośną można określić stan pierścienia pa-
chwinowego głębokiego. Takie warunki stwarza pacjent 
szczupły z małą przepukliną, które nie utrudniają obra-
zowania tylnej ściany powłok brzusznych. Dodano nato-
miast do podziału typ 5 - mieszana pachwinowa i udowa, 
ponieważ obserwowano takie współistnienie przepuklin. 
Rodzaje przepuklin nawrotowych (skośna, prosta, czy 
udowa) zwykle nie daje się określić, jeśli do naprawy 
powłok użyto siatki plastykowe, które zdecydowanie 
zaburzają obrazowanie struktur pod nią położonych. 

1. Przepukliny pachwinowe

To najliczniejsze z wszystkich, ponieważ stanowią 
około 2/3 ogółu przepuklin brzusznych. Niezarośnięcie 
wyrostka pochwowego otrzewnej, w obrębie którego 
jądro zstępuje do moszny, jest zasadniczą przyczyną 
powstania przepukliny skośnej. Spotyka się ją zdecydo-
wanie częściej (od 4 do 7 razy) u mężczyzn niż u kobiet 
(4). W Stanach Zjednoczonych, aż 66% wszystkich 
operowanych przepuklin właśnie dotyczy przepukliny 
pachwinowej skośnej (5). Natomiast przepuklina pachwi-
nowa prosta ma charakter nabyty i zwykle związana jest 

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny pachwiny lewej. Trzy cyfry 
oznaczają skupiska tkanki tłuszczowej. Sieć w przepuklinie 
skośnej ma cyfrę 2, tkanka tłuszczowa podskórna oznaczona 
cyfrą 3, a tłuszcz nadotrzewnowy cyfrą 1. Strzałka wskazuje 
ledwie widoczne naczynia nabrzuszne dolne.

Ryc. 2. Na przekroju poprzecznym uwięźnięta przepuklina 
pachwinowa prosta. Sieć (O) jest lekko hiperechogeniczna 
i otaczają ją wąska warstwa płynu - strzałki.

Przepukliny powłok brzusznych. Część 3. Przepukliny pachwiny
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Ryc. 3. Przepuklina skośna na przekroju podłużnym (H). 
Puste strzałki wskazują wrota. Strzałka pełna określa kieru-
nek penetracji przepukliny w kanale pachwinowym.

Ryc. 4. Przepuklina pachwinowa prosta prawa (H) kształtu 
owalnego. KL - gałąź górna kości łonowej.

Ryc. 5. Przepuklina udowa (H) na przekroju podłużnym. 
Strzałki wskazują wrota. FV - żyła udowa. Proszę zauważyć 
brak istotnej różnicy miedzy echogenicznością sieci i żyły.

Ryc. 6. Dwie przepukliny pachwiny lewej ujęte na przekroju 
poprzecznym. D - przepuklina prosta, I - przepuklina skośna.

Ryc. 7. Dwie przepukliny ujęte na przekroju podłużnym: 
I - przepuklina pachwinowa skośna, F - przepuklina udowa.

Ryc. 8. Przepuklina nawrotowa w pachwinie prawej zawie-
ra płyn i sieć - O. 
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z osłabieniem powięzi poprzecznej brzucha w obrębie 
dołu pachwinowego przyśrodkowego. Jej szczyt wy-
stępowania obserwuje się między 30 a 40 rokiem życia 
i często związana jest z ciężką pracą fizyczną, nierzad-
ko występuje obustronnie (6). Jak więc poradzić sobie 
z identyfikacją rodzaju przepukliny pachwinowej?
a) przy sprzyjających warunkach obrazowania wyko-

nując skanowanie w płaszczyźnie poprzecznej od 
poziomu ujścia żyły odpiszczelowej przesuwa się 
głowicę ku górze. Na wysokości więzadła pachwino-
wego (zwykle dobrze dostępnego palpacyjnie) należy 
skupić uwagę, aby wykryć naczynia nabrzuszne dolne 
zawsze wtopione w depozyt tłuszczu nadotrzewno-
wego, w tym celu włącza się opcję kolorowego do-
plera lub doplera mocy i poprzez zwiększenie ucisku 
głowicą uzyskuje się wypełnienie kolorem światła 
zwykle tętnicy nabrzusznej. Określenie rodzaju 
przepukliny jest następujące: przepuklinę skośną roz-
poznaje się, gdy jest ona położona bocznie względem 
naczyń nabrzusznych (ryc. 9), natomiast prostą, jeśli 
zajmuje miejsce od strony przyśrodkowej tych naczyń 
(ryc. 10).

 Koniecznie należy dodać, że określenie rodzaju 
przepukliny pachwinowej na podstawie jej stosun-
ku do naczyń nabrzusznych dolnych zawodzi przy 
większych przepuklinach i przy próbie Valsalvy, gdyż 
wtedy naczynia te mogą zmieniać swoje położenie 
względem worka przepuklinowego, tak się dzieje 
szczególnie z przepuklinami skośnymi (2). Zhang 
i wsp. (7) mogli pewnie identyfikować stosunek mię-
dzy tymi naczyniami, a workiem przepuklinowym, 
tylko w 55% (w 11 z 20 przepuklin).

 Jeśli nakreślony sposób zawodzi, mimo nastawienia 
aparatu na najwolniejsze przepływy, na możliwie 
najwyższe wzmocnienie koloru i na najniższą filtra-
cję, można ponowić próbę identyfikacji tych naczyń 
wykonując skanowanie od góry, ponieważ naczynia 
nabrzuszne wstępują od pachwiny ku górze i przy-
środkowo, dlatego należy je odszukać bocznie poniżej 
pępka. Od tego miejsca przesuwamy głowicę wzdłuż 
ich przebiegu, im bliżej pachwiny, tym sygnał słabnie, 
a nawet może całkowicie zniknąć. Mimo tego daje się 
u wielu badanych podążać zarysami tych naczyń, aż 
do pożądanego poziomu przepukliny (ryc. 1). 

b) W sytuacji istnienia nadal niejasności co do rodzaju 
przepukliny pachwinowej pozostaje inny pomysł na 
rozwiązanie tej zagadki. Głowicę ustawioną w płasz-
czyźnie strzałkowej przykładamy do pierścienia pa-
chwinowego powierzchownego (tuż nad przyśrodkową 
część więzadła pachwinowego). Wiązkę ultradźwię-
kową należy ustawić stycznie względem kierunku 
penetracji przepukliny upewniając się co do tego przy 
ucisku głowicą albo przy próbie Valsalvy. Przepuklina 
skośna wymaga skierowania wiązki do boku i nieco ku 
górze (w przybliżeniu na kolec biodrowy przedni gór-
ny), zaś prosta praktycznie nie wymaga zmiany kąta 
skanowania albo tylko jego niewielką korekcję, czyli 
zdąża w kierunku tylno-przednim (ryc. 11). 

Ryc. 9. Na przekroju poprzecznym przepuklina pachwinowa 
skośna prawa (H). Strzałka wskazuje naczynia nabrzuszne 
dolne.

Ryc. 10. Na przekroju poprzecznym przepuklina pachwino-
wa prosta lewa (H). Strzałka wskazuje stosunek szyi worka 
przepuklinowego do naczyń nabrzusznych dolnych.

Ryc. 11. Na obraz anatomiczny pachwiny prawej naniesio-
no kierunki obrazowania przepuklin pachwiny. Przepuklinę 
skośną obrazuje się głowicą skierowana do boku i lekko ku 
górze (skośna strzałka), zaś przepuklinę prostą uwidacznia 
się w projekcji przednio-tylnej (strzałka mała).

Przepukliny powłok brzusznych. Część 3. Przepukliny pachwiny
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c) Kształt przepukliny może też wynikać z jej rodzaju. Jest 
oczywiste, że przeciskający się worek przepuklinowy 
z zawartością przez kanał pachwinowy dostosowuje się 
do jego formy rurowatej. Z tego powodu przepuklina 
skośna pozostająca w kanale pachwinowym ma kształt 
wydłużony (ryc. 12). Na inne warunki oporu tkankowe-
go natrafia przepuklina prosta, która mimo nacisku na 
tylną ścianę kanału pachwinowego, do niego samego nie 
wnika, Jej worek zbliżony jest do piłki lub jaja (ryc. 13).

d) Wreszcie przy sprzyjających warunkach anatomicz-
nych możemy identyfikować powrózek nasienny lub 
więzadło obłe (ryc. 14), albo tętnicę jądrową (ryc. 15). 

Przy takich znaleziskach sytuacja co do rodzaju prze-
pukliny staje się jasna.

e) Zwykle wrota przepukliny prostej są szersze, a prze-
pukliny skośnej węższe i dlatego ta ostatnia częściej 
ulega uwięźnięciu (około 20% - 4), (ryc. 16). 

f) Zawartością obu rodzajów przepuklin bywa najczę-
ściej sieć (składowa najtrudniejsza do identyfikacji) 
i/lub jelito cienkie, różnica dotyczy tzw. przepukli-
ny ześlizgowej: w przepuklinie skośnej spotykamy 
wówczas jelito grube, natomiast w prostej pęcherz 
moczowy (ryc. 17).

Kraft i wsp. (2) ustalili w konfrontacyjnej anali-
zie ultrasonograficzno-laparoskopowej u 220 chorych 
z przepuklinami pachwinowymi, że usg osiągnęła 94% 

Ryc. 12. Kształtu rękawa przepuklina pachwinowa skośna lewa 
(H) na obrazie dzielonym (strzałki wskazują wrota przepukliny).

Ryc. 13. Przepuklina pa-
chwinowa prosta (H) kształ-
tu okrągłego (strzałki).

Ryc. 14. Na przekroju poprzecznym pachwiny prawej widoczna 
przepuklina skośna (H), strzałkami oznaczono więzadło obłe.

Ryc. 15. Przepuklina pa-
chwinowa skośna (H). Na 
przekroju podłużnym ujęto 
wrota, początkowy odci-
nek worka przepuklinowe-
go i tętnicę jądrową.

Ryc. 16. Uwięźnięta przepuklina pachwinowa prawa zawie-
ra pętle jelita biodrowego (i).

Ryc. 17. Przepuklina ześlizgowa pachwiny prawej zwiera 
fragment sklepienia pęcherza moczowego (strzałka).
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czułości i specyficzności i że była tylko o kilka procent 
lepsza od badania klinicznego (odpowiednio 92% i 86%). 
W wymienionym materiale było łącznie 289 przepuklin 
pachwinowych, ale u 69 chorych wystąpiły obustronne. 
Usg wypowiedziała się trafnie co do rodzaju przepukliny 
pachwinowej w 62%, natomiast badanie kliniczne było 
gorsze o 8%. Należy dodać, że kryteria oceny rodzaju 
przepukliny były oparte jedynie na stosunku worka 
przepuklinowego do naczyń nabrzusznych dolnych i kie-
runku jego penetracji. Lepsze wyniki w różnicowaniu 
przepuklin pachwinowych osiągnął Bredley i wsp. (8). 
W odniesieniu do przepuklin prostych ultrasonografia 
uzyskała czułość 86% i specyficzność 97%, natomiast 
w odniesieniu do przepuklin skośnych odpowiednio: 
97% i 87%. W naszej metodzie badający ma do dyspo-
zycji 4 stałe punkty odniesienia (a-d) i 2 niestałe (e, f). Są 
też tacy, którzy powątpiewają w ultrasonograficzne róż-
nicowanie między rodzajami przepuklin pachwinowych 
i dla tej metody widzą rolę jaką może ona odegrać w róż-
nicowaniu przepuklin z innymi zmianami w pachwinach 
(9). Spotykamy tutaj całą gamę patologii poczynając od 
zaburzeń rozwojowych (np. niezstąpione jądro), poprzez 
krwiaki, ropnie, adenomegalie, malformacje naczyniowe, 
aż do nowotworów pierwotnych i wtórnych włącznie 
(ryc. 18-20). U Krafta i wsp. (2) najczęstszym powodem 
błędu fałszywie pozytywnego był tłuszczak kanału pa-
chwinowego (ryc. 21).

2. Przepuklina udowa

Około 70% nie uwięźniętych przepuklin udowych nie 
jest rozpoznawanych przez lekarzy ogólnych, natomiast 
w 25% uwięźniętych przepuklinach tego typu zawodzi 
ocena chirurgiczna (9), stąd rośnie znaczenie badania 
usg u wszystkich osób podejrzanych o taką patologię 
lub inną w tej okolicy. Przepuklina udowa ma charakter 
nabyty i występuje od 5 do 7 razy częściej u kobiet, co 
ma wynikać z szerszej miednicy żeńskiej (4, 10). Na-
tomiast z niejasnych powodów spotykana jest częściej 
po stronie prawej. Wskutek osłabienia tzw. przegrody 
udowej dochodzi do wpuklania się trzewi i rozsunięcia 
szczelinowatej przestrzeni, z której powstaje kanał udo-
wy. Górne wejście czyli tzw. pierścień udowy głęboki 
tworzy wymieniona przegroda udowa, zaś rolę pierście-
nia udowego powierzchownego przejmuje otwór owalny 
powięzi szerokiej, z tego powodu w celu wykrycia prze-
pukliny udowej zawsze należy obejrzeć odcinek górno-
przyśrodkowy uda od więzadła pachwinowego do ujścia 
żyły odpiszczelowej. Wytworzony kanał udowy jest 
wąski i dlatego ponad 50% operowanych w tym miejscu 
przepuklin nosi cechy uwięźnięcia (ryc. 22). Nierzadką 
przyczyną tego jest częściowa niedrożność typu Richte-
ra. Nieuwięźnięta przepuklina udowa ma podobnie jak 
przepuklina pachwinowa skośna podłużny kształt i prze-
ważnie zawiera sieć (ryc. 23 a i b), częściej jednak jest 
mało ruchoma lub nieruchoma mimo stosowanych prób 
czynnościowych, ta cecha może być główną przyczyną 

Ryc. 20. Przerzut raka jelita grubego (M) do pachwiny pra-
wej imituje uwięźniętą przepuklinę.

Ryc. 21. W kanale pachwinowym widoczna hipoechoge-
niczna masa (L) to tłuszczak, który naśladuje sieć w worku 
przepuklinowym.

Ryc. 18. Na przekroju podłużnym pachwiny lewej ujęto nie 
zstąpione jądro (T) naśladujące wyglądem przepuklinę.

Ryc. 19. W kanale pachwinowym lewym widoczne żylaki 
powrózka nasiennego.
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niepowodzeń diagnostycznych usg, w takim stanie rze-
czy, szczególnie ważna jest znajomość anatomiczna tego 
regionu. Istotne będzie też porównanie podejrzanej oko-
licy ze stroną przeciwną, gdyż obustronne występowanie 
jest rzadkie. Gdy dno przepukliny udowej zagina się ku 
górze nad więzadłem pachwinowym lub jeśli występuje 
ona w tzw. formie dwudzielnej (worek przepuklinowy 

szerzy się jednym końcem na udo, a drugim w kierunku 
pachwiny), wówczas pojawiają się kłopoty z odróżnie-
niem jej od przepukliny pachwinowej schodzącej na udo. 
Ważne jest prześledzenie kanału, którym wędruje przepu-
klina i znalezienie położenia pierścienia wewnętrznego. 
W różnicowaniu należy uwzględnić szereg zmian: po-
większone węzły chłonne, zakrzepicę ujścia żyły odpisz-
czelowej, tętniaki prawdziwe i rzekome tętnicy udowej, 
nowotwory itd. (ryc. 24).

3. Przepuklina zasłonowa

Przepuklina grupy przedniej miednicy, to przepuklina 
występująca jedynie u wychudzonych kobiet w pode-
szłym wieku i prawie zwykle łącząca się z zadzierzgnię-
ciem jelita biodrowego w worku przepuklinowym, tylko 
30% chorych ma postawione prawidłowe rozpoznanie 
przedoperacyjne i dlatego śmiertelność w tej grupie cho-
rych wynosi ponad 60% (4, 11). Niekiedy niedrożność 
ma charakter przemijający wskutek cofania się dobrzusz-
nie worka przepuklinowego, diagnostyka obrazowa tej 
przepukliny nie została sprecyzowana, ze względu na 
rzadkość jej występowania. 

Po analizie przez nas obserwowanej przepukliny za-
słonowej prawej rozpoznanej przedoperacyjnie u 87-let-
niej chorej i danych z piśmiennictwa (4, 11), można sfor-
mułować następujące kryteria świadczące o podejrzeniu 
tej patologii:
- wychudzona kobieta w podeszłym wieku,
- z bólami przyśrodkowej powierzchni uda,
- z objawami niedrożności mechanicznej jelit,
- koniecznie wymaga oceny okolicy pachwiny w celu 

wykluczenia uwięźnięcia przepukliny udowej lub 
zasłonowej.
Uwięźniętą przepuklinę udową znajdujemy na pozio-

mie lub przy żyle udowej od strony przyśrodkowej, nato-
miast przepukliny zasłonowej należy poszukiwać jeszcze 
bardziej przyśrodkowo. Wyznacznikami anatomicznymi 
są tutaj panewka stawu biodrowego i przyśrodkowy odci-
nek górnej gałęzi kości łonowej, elementy które daje się 
identyfikować ultrasonograficznie, tuż pod gałęzią kości 
łonowej powinna znajdować się uwięźnięta przepuklina 
zasłonowa (ryc. 25). 

Ryc. 22. Uwięźnięta przepuklina udowa prawa. Sieć (O) 
otoczona niewielką ilością płynu.

Ryc. 23a. Przepuklina udowa prawa ujęta na przekroju po-
przecznym (strzałka). A - tętnica udowa, V- żyła udowa.

Ryc. 23b. Ta sama przepuklina (H) jak na ryc. 23a, ale na 
przekroju podłużnym. V - żyła udowa. Proszę zauważyć 
brak istotnej różnicy echogeniczności między siecią a na-
czyniami udowymi.

Ryc. 24. Żylak ze skrzepliną (VS) ujścia żyły odpiszczelowej 
może naśladować przepuklinę udową.
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Ryc. 25. Przepuklina zasłonowa prawa na przekroju po-
dłużnym (H) zawiera uwięźnięte jelito biodrowe. P - gałąź 
górna kości łonowej.

Wnioski

1. Pomimo osobniczych ograniczeń anatomicznych 
usg charakteryzuje zadowalająca przydatność w diagno-
styce przepuklin pachwiny.

2. Metoda w większości przypadków pozwala na 
określenie rodzaju, wielkości, ruchomości i zawartości 
przepukliny.

3. Najwięcej kłopotów diagnostycznych stwarzają 
chorzy otyli i nieruchome przepukliny zawierające tylko 
sieć.
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Każdy zabieg operacyjny, nawet wykonany w formie 
mało inwazyjnej, jest obarczony ryzykiem wystąpienia 
powikłań. Jednym z częstych niezamierzonych efektów 
działań chirurgicznych w jamie brzusznej są przepukliny 
pooperacyjne. Po laparotomiach ich odsetek może sięgać 
nawet 10% (1), jeśli rocznie w Stanach Zjednoczonych 
wykonywanych jest prawie 2 mln operacji brzusznych 
(2), to takie skutki jatrogenne (nawet w skali kilku 
procent) stanowią poważny problem medyczny i eko-
nomiczny. Koszt naprawy przepukliny w bliźnie wynosi 
około 6000 $ (3). Głównymi czynnikami niechirurgicz-
nymi tego rodzaju przepuklin są: starszy wiek i współ-
istniejące poważne choroby, np.: cukrzyca, marskość 
wątroby, przewlekłe choroby płuc i otyłość, wg ustaleń 
Sauerlanda i wsp. (4), otyłość była jedynym poważnym 
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czynnikiem ryzyka wystąpienia przepukliny nawrotowej, 
którą stwierdzono u 11% chorych, okazało się, że takie 
niepowodzenie zagrażało do 2,6 razy przy wskaźniku 
masy ciała 33 i rosło do 4,2 razy, gdy wskaźnik ten osią-
gał 38 w porównaniu z osobami o prawidłowym BMI. 
Liapis i wsp. (5), udowodnili na podstawie porównania 
grupy chorych operowanych z powodu tętniaka aorty 
brzusznej z grupą operowaną wskutek miażdżycy zaro-
stowej, że ten pierwszy rodzaj patologii jest niezależnym 
czynnikiem wystąpienia przepukliny w bliźnie. Stosu-
nek tego powikłania między wymienionymi grupami 
wyniósł 16,2% do 7,4%, a ryzyko pojawienia się jego 
było 3,8 razy większe u chorych z formą tętniakowatą 
niż zwężeniową miażdżycy. Czynników chirurgicznych 
mających wpływ na powstanie przepuklin pooperacyj-
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nych jest szereg, najważniejsze to: zakażenie rany, rodzaj 
użytych elementów zszywających, sposób zakładania 
szwów, użyty materiał protetyczny, techniki operacji 
itd. (1, 3). Przepukliny pooperacyjne tworzą się głównie 
w pierwszych miesiącach od zabiegu, a u 5-10% chorych 
ich przebieg bywa bezobjawowy (2, 6). W zależności od 
ubytku w powięzi poprzecznej można je podzielić na: 
małe (do 6 cm), średnie (6-10 cm) i duże oraz olbrzymie 
(powyżej 10 cm), mogą występować w formie mnogiej, 
w naszym materiale największą liczbę przepuklin - sześć 
- miał chory w bliźnie po hemikolektomii.

Zagadnieniem łączącym się z leczeniem operacyjnym 
przepuklin są często spotykane ich nawroty po zabiegach 
naprawczych powłok brzusznych, szacowano takie nie-
pokojące powikłanie nawet na 50%, ale po wprowadze-
niu siatek radykalnie zmniejszyło się poniżej 10% (7).

Zaprezentowane dane zmuszają badającego usg jamę 
brzuszną, aby w każdym przypadku dokonał oceny bli-
zny pooperacyjnej bez względu na to czy objawy klinicz-
ne można łączyć, czy też nie z tym śladem działalności 
chirurgicznej, takie zachowanie powinno być standar-
dowym postępowaniem, ponieważ część niespecyficz-
nych objawów brzusznych można wyjaśnić rozpoznaną 
przepukliną. W naszej praktyce nierzadko widujemy 
przepukliny w bliźnie, o których ani lekarz ani pacjent 
nic nie wiedzą (ryc. 1), taka informacja jest niebagatelna 
dla pacjenta, ponieważ odtąd powinien unikać wszelkich 
czynników wydatnie zwiększających ciśnienie wewnątrz-
brzuszne, np. otyłość. Ponadto z chwilą pojawienia się 
bólów w tej okolicy będzie zorientowany co do przyczy-
ny i powinien nie zwlekać z wizytą u chirurga. 

Badanie usg wyjaśniające sytuację w bliźnie powinno 
obejmować:
• ocenę samej blizny poprzez skanowanie od końca do 

końca blizny głowicą ustawioną do niej prostopadle 
i stycznie, 

• ocenę kilkucentymetrowej strefy wokół blizny ze 
względu na możliwość uszkodzenia otrzewnej i/lub 
powięzi poprzecznej brzucha przez narzędzie chirur-
giczne, np. hakiem (ryc. 2),

• zawsze też powinno się ocenić miejsca wprowadzo-
nego trójgrańca i wyprowadzonego drenu (ryc. 3),

• wykonanie w podejrzanych miejscach prób czynno-
ściowych: kaszlowej, Valsalvy i ucisku głowicą,

• na poziomie blizny możemy również wypowiedzieć 
się o ewentualnym istnieniu zrostów, dowodem na to 
jest brak lub ograniczona ruchomość ślizgowa trzewi 
względem powłok przy głębokim oddychaniu. Ważne 
jest porównanie zachowania się trzewi w miejscach 
o podobnej lokalizacji.
W naszym materiale 47 chorych z przepukliną po-

operacyjną stwierdzono jej istnienie po następujących 
laparotomiach:
- po hemikolektomii przepuklinę w bliźnie wykryto 

u 14 chorych (ryc. 4),
- po implantacji tętniaka aorty brzusznej u 8 chorych 

(ryc. 5),
- po resekcji wątroby u 7 (ryc. 6),
- po operacji Whippla u 5 (ryc. 7),
- po histerektomii u 5 (ryc. 8),
- po cholecystektomii u 4 (ryc. 9),
- po adenohektomii stercza u 2 (ryc. 10),
- po appendektomii u 2 (ryc. 11).

Z pobieżnej analizy zaprezentowanego materiału, 
mimo braku analizy wieloczynnikowej, można stwier-
dzić, że ważne znaczenie w wystąpieniu tego powikłania 
ma długość wykonanego cięcia operacyjnego, im dłuższe 
cięcie tym większe prawdopodobieństwo pojawienia 
się przepukliny. Wynika to ze zmęczenia chirurga dłu-
gim zabiegiem i chęcią szybkiego jego zakończenia. 
Z tego wypływa wniosek, żeby każdą bliznę prześle-
dzić ultrasonograficznie bardzo dokładnie od końca do 
końca (szczególnie koncentrując się na tych po długich 
cięciach). Trudno też znaleźć jakieś specyficzne cechy 

Ryc. 1. Na podłużnym przekroju nadbrzusza prawego 
w bliźnie po cholecystektomii widoczna przepuklina zawie-
rająca sieć (H), pacjent bez objawów z tej okolicy.

Ryc. 2. Przepuklina śródmięśniowa (strzałki) w odległości 
5 cm od brzegu blizny. Prawdopodobne uszkodzenie tylnej 
ścinany powłok narzędziem chirurgicznym w czasie zabiegu.

Ryc. 3. W miejscu blizny po wyprowadzonym drenie nie-
wielka przepuklina (H) położona w tkance podskórnej 
tłuszczowej, strzałki wskazują wrota przepukliny.

Przepukliny powłok brzusznych. Część 4. Przepukliny pooperacyjne
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Ryc. 4. Dwie przepukliny (H) w bliźnie po hemikolektomii.

Ryc. 5. Dwie obok siebie przepukliny (H) w bliźnie po lapa-
rotomii z powodu wszczepienia protezy aorty. 

Ryc. 6. Przepuklina (H) zawierająca sieć w bliźnie po nie-
anatomicznej resekcji wątroby, strzałki wskazują wrota.

Ryc. 7. Dwie przepukliny (H) wypełnione siecią w bliźnie 
z powodu operacji Whippla.

Ryc. 8. W bliźnie po histerektomii przepuklina (H) zawiera-
jąca jelito cienkie.

Ryc. 9. Na dwóch przekrojach w bliźnie po cholecystektomii 
znajduje się wątroba (L).

Ryc. 10. Przepuklina w bliźnie (H) po adenomektomii ster-
cza.

Ryc. 11. Przepuklina w bliźnie (H) po appendektomii.

Andrzej Smereczyński, Alina Deręgowska
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przepuklin, które można byłoby odnieść do konkretnego 
typu operacji. 

Znaną powszechnie sprawą jest utrudnienie obrazowa-
nia danej okolicy przez świeżą lub starą bliznę, ponieważ 
powoduje ona szereg niekorzystnych zjawisk akustycz-
nych, jednak prawdziwe problemy diagnostyczne dla 
ultrasonografii stwarzają prawie powszechnie stosowane 
wszczepy siatek plastykowych w zabiegach naprawczych 
powłok brzusznych, bez względu na to gdzie są zakładane 
(na powięź - operacja typu „onlay”, czy pod powięź - ope-
racja typu „inlay”). Istnieją liczne dowody statystyczne 
i kliniczne, że zastosowanie tego materiału protetycznego 
znacznie poprawiło wyniki, zarówno pierwotnego leczenia 
przepuklin powłok brzusznych, jak też przepuklin na-
wrotowych. Jednak ocena usg zmian pod siatką staje się 
niewymownie trudna, ponieważ większość z nich wyzwala 
za sobą cień akustyczny, co niekiedy uniemożliwia obrazo-
wanie (ryc. 12), w takich okolicznościach wykrycie prze-
pukliny nawrotowej staje się możliwe tylko jeśli wychodzi 
ona poza siatkę (ryc. 13). Crespi i wsp. (8) pozytywnie 
ocenili przydatność usg w ocenie wczesnego okresu po 
implantacji siatki, okazało się, że zdecydowanie więcej 
powikłań wystąpiło u 14 chorych operowanych techniką 
tradycyjną (u 2 chorych ropnie, u 3 zbiorniki surowicze, 
u 2 sfałdowanie siatki i u 2 przemieszczenie jej z nawro-
tem przepukliny), natomiast u 17 chorych leczonych la-
paroskopowo stwierdzono tylko jeden zbiornik surowiczy. 
Sfałdowanie i przemieszczenie siatki jest dobrze widoczne 
z towarzyszącym zbiornikiem płynu (ryc. 14). Zazwyczaj 
nie ma większych kłopotów z wykryciem przepukliny na-
wrotowej po operacji tradycyjnej bez użycia tego materiału 
protetycznego (ryc. 15). 

Pewne cechy odrębności mają przepukliny związane 
z założeniem stomii, które spotyka się prawie u co dru-
giego chorego (do 48%) i są najczęstszym powikłaniem 
takiego zespolenia (ryc. 16). Mniej więcej 15-20% cho-
rych wymaga naprawy chirurgicznej, co będzie wyni-
kało z nawrotowych niedrożności, uwięźnięcia, dużych 
rozmiarów przepukliny, bólów oraz kłopotów z monta-
żem i noszeniem worków. Najważniejszym czynnikiem 
sprawczym jest sama stomia i czas jej trwania, nawroty 
po operacjach tradycyjnych sięgają nawet do 76%, na-
tomiast rekonstrukcja powłok z użyciem siatki redukuje 
tę wielkość do 8,5%. Problem powinien być szerzej po-
strzegany, ponieważ rocznie w Polsce wytwarza się około 
6 tys. takich zespoleń oraz, że przepukliny okołostomijne 
nierzadko współistnieją z przepukliną w bliźnie (1, 9).

Podobnym zagadnieniem są prawie nieznane przepu-
kliny polaparoskopowe (ryc. 17), można się ich spodzie-
wać z częstością 21 na 100 tys. procedur, pojawienie się 
przepukliny jest dość wczesne, bo najczęściej do 10 dnia 
od operacji, głównym czynnikiem przyczynowym jest 

Ryc. 12. Obraz siatki plastikowej wszczepionej w powłoki, 
która całkowicie uniemożliwia ocenę tkanek pod nią poło-
żonych wskutek intensywnego cienia akustycznego.

Ryc. 13. Stan po plastyce powłok z użyciem siatki z powodu 
przepukliny pachwinowej, po roku nawrót przepukliny (H), 
która wystaje spod siatki.

Ryc. 14. Niepowodzenie operacji przepukliny pachwinowej 
wskutek oderwania się i zagięcia siatki (strzałki) zanurzo-
nej w płynie.

Ryc. 15. Nawrotowa przepuklina pachwinowa skośna po 
klasycznej rekonstrukcji powłok bez zastosowania mate-
riału protetycznego, przepuklina (H) dobrze widoczna na 
całej długości. 

Przepukliny powłok brzusznych. Część 4. Przepukliny pooperacyjne
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średnica trójgrańca. Okazało się, że ryzyko powstania 
takiego powikłania rośnie 13-krotnie między średnicą 
10 mm a 12 mm tego instrumentu. Przepuklina po zabie-
gu laparoskopowym może powstać w każdym miejscu 
przebicia powłok brzusznych (10), ze względu na nie-
rzadkie występowanie ukrytych przepuklin pępkowych, 
należałoby przed laparoskopią sprawdzić za pomocą usg 
tę okolicę zamiast wprowadzenia na ślepo trokaru, co 
może łączyć się z uszkodzeniem struktur kryjących się 
pod pępkiem. Wydaje się, że jest to prostsze rozwiązanie 
niż ocena mikrolaparoskopem tej okolicy wprowadzo-
nym w pewnej odległości od pępka (11). 

Innym zagadnieniem jest zwiotczenie (częściowy za-
nik) powłok brzusznych (następstwo laparotomii, które 
głównie należy różnicować z przepukliną pooperacyj-
ną), opis ultrasonograficzny tego powikłania pochodzi 
od Mullera i wsp. (12), którzy w grupie 625 chorych ze 
zmianami powłok brzusznych stwierdzili jego istnienie 
u 5. Sprawa polega na redukcji masy mięśni ściany 
bocznej brzucha, a przyczyną jest uszkodzenie pnia 
nerwu międzyżebrowego przed jego rozgałęzieniem, 
w wyniku tego dochodzi nie tylko do stopniowej reduk-
cji masy mięśniowej, ale także do wyraźnego zmniej-
szenia napięcia tych mięśni, co morfologicznie prze-
jawia się wypukleniem bocznej ściany brzucha (flank 
bulge). Z wyglądu naśladuje to przepuklinę lub rozstęp 
mięśni, jednak w tym miejscu stwierdza się jedynie 
cieńszą grubość warstw mięśni, które mają zachowaną 
ciągłość i nie widać ubytku w powięzi (ryc. 18). W trak-
cie próby Valsalvy ścieńczała ściana silniej się wypukla, 
takich następstw należy się spodziewać szczególnie po 

zabiegach operacyjnych w przestrzeni zaotrzewnowej 
z dojścia bocznego (najczęściej po nefrektomii). 

Wnioski

1. Przepukliny pooperacyjne nie są rzadkie i dlatego 
należy dokładnie zbadać ultrasonograficznie każdą bliznę 
i jej okolicę.

2. Nie należy zapominać również o ocenie okolic 
wokół stomii, miejsc po wprowadzeniu laparoskopu 
i wyprowadzeniu drenu.

3. Zwiotczenie powłok po laparotomii bocznej na-
śladuje przepuklinę lub rozstęp mięśni i daje się od nich 
pewnie odróżnić za pomocą usg.

4. Siatki plastikowe używane do naprawy powłok 
brzusznych istotnie utrudniają obrazowanie struktur głę-
biej położonych.
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Zarys wątroby nie jest całkowicie gładki, ponie-
waż więzadła mocujące ten największy narząd jamy 
brzusznej, a także przylegające: pęcherzyk żółciowy, 
nadnercze i nerka prawa, żołądek, odźwiernik, dwu-
nastnica i przepona powodują odpowiednie wcięcia, 
wyciski i bruzdy. Badając ten narząd w pewnych miej-
scach spotykamy zmieniony jego zarys ze względu na 
sąsiedztwo anatomiczne, w symptomatologii chorej 
wątroby, oprócz oceny wielu elementów morfologicz-
nych, w tym stanu jednorodności i echogeniczności 
struktury, określa się jej wielkość i zarys. W ocenie tego 
ostatniego wykładnika zwraca się uwagę zwłaszcza 
na znaczenie wypukłości, falistości czy karbowania, 
odnosząc je głównie do istnienia patologicznych mas 
w wątrobie albo do zmian marskich. Wyraźnie mniej 
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Streszczenie:
Istnieje wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które zmieniają zarys wątroby. W pracy tej na podsta-

wie piśmiennictwa i własnego doświadczenia opisano i podkreślono znaczenie w diagnostyce obrazowej objawu za-
głębienia wątroby. Wieloogniskowe zmiany w wątrobie z wciągnięciem jej torebki są częściej widywane w pierwot-
nych i wtórnych nowotworach złośliwych tego narządu niż w guzach łagodnych. Omówiono także szeroki wachlarz 
zmian zewnątrzwątrobowych zmieniających zarys torebki. Wiedza o tym może być użyteczna w rozpoznaniu.

Summary:
Many extrinsic and intrinsic factors may cause an alteration of the liver contour. In this paper, on the basis the 

literature and our experience, a capsular depression of the liver and the importance of this sign in imaging diagnostics 
was desrcibed and underlined. Multifocal hepatic changes with a retraction of liver surface are more commonly seen 
in malignant primary and secondary neoplasms than benign neoplasms. Vast spectrum of extrahepatic pathologies 
altering the liver capsule has also been discussed. This knowledge can be useful in diagnostics. 
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uwagi poświęca się zagłębieniom traktując je głównie 
jako następstwo ubytku tkankowego.

W obecnej pracy chcemy omówić i podkreślić 
znaczenie zagłębienia, jako niedocenianego objawu 
w symptomatologii wątroby, opierając się na danych 
z piśmiennictwa i własnym doświadczeniu, wydaje się, 
że ze względów praktycznych i patomechanicznych moż-
na zagłębienie (objaw pojedynczy) podzielić na: 
1. wciągnięcie (retrakcja), wskazujące na działanie czyn-

nika wewnątrzwątrobowego, którym jest zwłóknienie, 
zbliznowacenie, albo ogniskowy zanik miąższu na 
różnym tle, należy dodać, że w diagnostyce obrazowej 
za wciągnięcie przyjmuje się nie tylko zagłębienie, ale 
także spłaszczenie w warunkach prawidłowych lekko 
wypukłej powierzchni wątroby (1), objaw ten może 
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wynikać z działania czynników nowotworowych 
i nienowotworowych.

2. wycisk będący następstwem ucisku różnorodnych 
czynników zewnątrzwątrobowych, falistość zarysu, 
czy karbowanie stanowi zwykle efekt obecności mno-
gich ognisk patologicznych lub współistnienia rozla-
nych zmian zanikowych i przerostowych, a niekiedy 
także z towarzyszącym uciskiem wątroby.

Ad 1. 

Zaobserwowano, że wciągnięcie to nie tylko następ-
stwo uogólnionych lub ogniskowych zmian łagodnych 
(zejście przebytego urazu, zawału, resekcji, czy toczą-
cej się marskości, lub zespołu Budda-Chiarego, itd. 
- ryc. 1 prezentuje stan po zawale wątroby), ale także 
nowotworów, w powszechnym mniemaniu utrwalił się 
pogląd, że podtorebkowo położony guz wywołuje tyl-
ko uniesienie powierzchni wątroby wskutek działania 
rozrastającej się masy tkankowej. Taka wskazówka jest 
szczególnie cenna w zmianach normoechogenicznych: 
- nie wyróżniających się echogenicznością od otaczają-
cego miąższu (objawy garbu, krawędzi, ugięcia naczynia 
i ucisku pęcherzyka żółciowego), ponieważ będzie zmu-
szać do poszukiwań patologicznego ogniska w tym frag-
mencie wątroby, w ostatnim 15-leciu ukazało się szereg 
prac dokumentujących fakt, że niekiedy nawet sporych 
wielkości guzy wywołują odmienny efekt, a mianowicie 
wciągnięcia torebki (2-8), wystąpienie takiego zjawiska 
tłumaczy się kilkoma przyczynami:
- zwyrodnieniem i reakcją włóknienia w samym guzie 

i jego otoczeniu,
- uciskiem patologicznej masy wywieranym głównie 

na żyły tej okolicy, co przede wszystkim powoduje 
rak wątrobowokomórkowy,

- blokadą przewodów żółciowych wewnątrzwątro-
bowych doprowadzając do odcinkowego zaniku 
miąższu (szczególnie forma obwodowa raka dróg 
żółciowych).

Do tego należy dodać, że efekt wciągnięcia będzie 
potęgował przerost otaczającego zdrowego miąższu, co 
nie jest rzadkie przy mnogich ogniskach patologicznych 
(2- 4, 6-10). Z analizy wymienionego wyżej piśmien-
nictwa wynika, że retrakcję torebki wątroby powodują 

najczęściej: śródbłoniak limfatyczny nabłonkowaty 
- epithelioid hemangioendothelioma (EHE) i przerzuty 
raka sutka.

Ten pierwszy guz (EHE) (choć rzadki), charaktery-
zuje występowanie wciągnięcia od 25 do 69% (4, 6, 10), 
z tych powodów wymaga szerszego omówienia. Należy 
on do nowotworów pierwotnych wątroby, lokalizując się 
w zakresie stopnia złośliwości między naczyniakiem jami-
stym a naczyniakomięsakiem (dlatego większość chorych 
przeżywa od rozpoznania 5-10 lat), zdecydowanie częściej 
występuje u osób młodych. U kobiet czynnikiem przyczy-
nowym może być farmakologiczna antykoncepcja, obraz 
kliniczny niecharakterystyczny: pobolewania w prawym 
nadbrzuszu, osłabienie, szybkie męczenie, chudnięcie, 
objawy niewydolności wątroby, nierzadko ten rodzaj no-
wotworu bywa wykrywany incydentalnie w trakcie badań 
obrazowych jamy brzusznej. Masa guza złożona jest z den-
drytowatych i nabłonkowatych komórek rozmieszczonych 
we włóknistym zrębie z polami szklistośluzowymi, 
centralna część zmiany jest bezkomórkowa, przypomina 
bliznę, natomiast im dalej na obwód tym narasta liczba ko-
mórek i unaczynienie, czym EHE przypomina naczyniaka 
również w badaniach obrazowych. Różnicowanie z tym 
ostatnim guzem i naczyniakomięsakiem jest szczególnie 
istotne, ponieważ pomyłka może zdecydować o długości 
i jakości życia. Morfologicznie wyodrębniono dwie formy: 
uogólnioną i rozlaną. Występuje prawie zawsze w postaci 
mnogich ognisk od 5 mm do 12 cm rozmieszczonych 
w obu płatach z predylekcją do lokalizacji podtorebkowej 
i z tendencją do zlewania się w konglomeraty, niekiedy 
w zmianach spotykamy zwapnienia, w zaawansowanych 
przypadkach mogą wystąpić objawy nadciśnienia wrot-
nego. W obrazach ultrasonograficznych dominują ogniska 
hipoechogeniczne, rzadko spotykane są hiperechogeniczne 
lub normoechogeniczne z rąbkiem halo i nie ma to związ-
ku z ich wielkością, w TK bez wzmocnienia guzy mani-
festowały się jako ogniska hipodensyjne, a po podaniu 
środka cieniującego wzmocnienie pojawiało się na obwo-
dzie w formie pierścienia. W badaniu MR na obrazach T1- 
zależnych zmiany były hipo- lub izointensywne zwykle też 
z widocznym centrum o jeszcze niższym sygnale. Obrazy 
T2-zależne ujawniały ogniska heterogeniczne, niekiedy 
przypominające tarczę strzelniczą. Podanie zwłaszcza 
kontrastu zawierającego tlenek żelaza potęgowało ten 
efekt i lepiej odgraniczało zmianę od zdrowego miąższu. 
Badania z użyciem kontrastu okazały się szczególnie 
przydatne w ujawnianiu przerzutów, które stwierdzano 
w węzłach chłonnych nie tylko brzusznych, w sieci, krez-
ce, płucach i opłucnej oraz w mięśniach i skórze. U tych 
chorych śmiertelność przekraczała 60% (4, 6, 10).

Drugim nowotworem co do częstości współwystępo-
wania z nim retrakcji są ogniska przerzutowe raka sutka. 
Ostatnio Fennessy i wsp. (1) wśród 58 kobiet wykazali 
objaw ten u 50% (u 29 z 58 kobiet). Ponadto autorzy 
ci udowodnili, że retrakcja nie była zależna od liczby 
ognisk, typu histologicznego raka (czy zawierał on, czy 
też nie receptory estrogenowe) i od rodzaju zastosowa-
nej chemioterapii, natomiast przy większych ogniskach 
wciągnięcie torebki obserwowali częściej, z podobną 
częstością zjawisko to występowało, gdy przerzut się 
powiększał lub zmniejszał. Można byłoby sądzić, że 
jest to głównie zasługą działania cytostatycznego leków, 
które wyzwalają reakcje zwłóknieniowe w ogniskach 

Ryc. 1. Na zewnętrznym zarysie prawego płata wątroby 
wyraźne zaciągnięcie jako następstwo przebytego zawału 
tego narządu (strzałka).
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rakowych i guzkową regeneracją zdrowego miąższu 
w otoczeniu, jednak retrakcja torebki w sąsiedztwie prze-
rzutów była także obserwowana u kobiet nie leczonych 
cytostatykami (cyt. za 1). 

W tym miejscu warto poświęcić kilka zdań mało zna-
nemu i rzadko spotykanemu następstwu chemioterapii 
u tych kobiet jakim jest rzekoma marskość wątroby (11-
13). Proces włóknienia przerzutów i otaczającego miąż-
szu jako efekt cytotoksyczny leków jest tak bardzo nasi-
lony, że dochodzi do wyraźnego obkurczania się wątroby 
przy jednocześnie silnie wyrażonej guzkowej hiperplazji 
regeneracyjnej, co morfologicznie przypomina marskość 
wielkoguzkową. Wrażenie takie potęguje zanik poszcze-
gólnych segmentów i nierzadko towarzyszący przerost 
płata ogoniastego. Niekiedy następstwem tych zmian jest 
powstanie objawów nadciśnienia wrotnego.

Wyraźnie rzadziej wciągnięcie torebki stwier-
dzano w innych nowotworach pierwotnych: w raku 
wątrobowokomórkowym i raku dróg żółciowych oraz 
w przerzutach gruczolakoraków jelita grubego, żołądka, 
trzustki i pęcherzyka żółciowego, a nawet w raku płuca 
(ryc. 2) - (2, 4, 5, 7, 9), warto dodać, że zaobserwowano 
istotną różnicę w częstości występowania tego zjawi-
ska miedzy nowotworami złośliwymi a nowotworami 
łagodnymi, tylko w pojedynczych naczyniakach i ogni-
skowym rozroście guzkowym obserwowano wciągnię-
cie torebki (2, 3, 8). W tym miejscu można więc zary-
zykować twierdzenie, że koincydencja mnogich ognisk 
patologicznych w wątrobie z retrakcją torebki powinna 
nasuwać silne podejrzenie istnienia złośliwego procesu 
nowotworowego. 

Istnieje szeroka gama patologii nienowotworowych, 
które mogą w podobny sposób kształtować powierzchnię 
wątroby, można więc wciągnięcia na tym tle dla przejrzy-
stości podzielić na:
1. samoistne

a) nienaczyniowe (np. zejście ogniskowych zapaleń, 
po ogniskowej martwicy, ropniach, itd.),

b) naczyniowe (np. po zawałach, w przebiegu zespo-
łu Budda-Chiariego).

2. pourazowe
a) po tępych urazach wątroby (np. po stłuczeniu, po 

wygojeniu krwiaka wątroby itd. - ryc. 3), 
b) po przenikających urazach (rany kłute, cięte wą-

troby).
3. poterapeutyczne (po różnego rodzaju resekcjach, 

ablacjach, embolizacjach, itd.). 

Dotychczas w piśmiennictwie nie ma opracowań sta-
tystycznych dotyczących tego zagadnienia (2, 4, 9). 

Ad 2. 

Wycisk, czyli zagłębienie wątroby ma też liczną gamę 
czynników przyczynowych:
1. anatomicznych (wpływ przylegających więzadeł, 

wiązek przepony, żeber, narządów - ryc. 4), których 
nie należy mylić z działaniem zmian chorobowych.

2. nienowotworowych:
a) patologicznych zbiorników (ropni, krwiaków, zbior-

ników żółci, itd.). Krwiaki samoistne wokół wątroby 
nierzadko są spotykane w zespole HELLP (hemoli-
za, podwyższone enzymy, obniżone płytki krwi),

b) zmian pourazowych (krwiaków, przemieszczo-
nych żeber, ciał obcych, itd.),

c) jatrogennych (zgubionych przy cholecystektomii 
kamieni żółciowych, pozostawionych ciał obcych 
- ryc. 5).

3. nowotworowych:
a) zmian łagodnych wychodzących z przepony, 

nadnercza, nerki, śledziony itd., np. mięśniaki, 
gruczolaki, naczyniaki itd.),

b) zmian złośliwych o podobnym punkcie wyjścia, 
np. raki, mięsaki, chłoniaki itd.),

Ryc. 2. Pod torebka lewego płata wątroby widoczne ognisko 
hipoechogeniczne z pępkowatym wciągnięciem (strzałka) to 
przerzut raka jelita grubego.

Ryc. 3. Nierówny zarys przeponowej powierzchni wątroby po 
wygojonym krwiaku śródmiąższowym tego narządu (strzałki).

Ryc. 4. Guzek rzekomy wątroby (strzałka) spowodowany 
wpuklającą się w miąższ wiązką przepony.
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c) zmian różnych, rozprzestrzeniających się drogą 
jamy otrzewnej, wśród nowotworów złośliwych 
taki rodzaj przerzutów jest charakterystyczny dla 
raków: jajnika, jelita grubego, trzustki, żołądka 
i niekiedy sutka (ryc. 6). Szczególną formę stano-
wi śluzak rzekomy otrzewnej będący następstwem 
rozsiewu guzów śluzotwórczych (łagodnych i zło-
śliwych) jajnika i wyrostka robaczkowego, w tych 
przypadkach w jamie otrzewnej znajdujemy 
nieruchome galaretowate masy z guzkami lito-
torbielowatymi („jelly belly”), które powodują 
faliste zarysy wątroby i śledziony (scalloping -2, 
4, 9, 14).

Przy omówieniu tych zagadnień należy wspomnieć 
o innym zjawisku morfologicznym. Nietypowy efekt na 
powierzchni wątroby powodują zrosty trzewno-otrzew-
nowe. Mimo iż działają z zewnątrz, nie manifestują się 
wyciskiem, lecz wskutek pociągania powstaje wypukle-
nie, które naśladuje zmianę ogniskową położoną pod 
torebką (ryc. 7).

Kończąc omawianie niniejszego tematu należy pod-
kreślić, że ocena powierzchni wątroby jest łatwiejsza 
i dokładniejsza za pomocą rezonansu magnetycznego 
(możliwość obrazowania w dowolnej płaszczyźnie) 
i tomografii komputerowej szczególnie wielorzędowej 
(rekonstrukcje obrazu z bardzo cienkich warstw są dobrej 
klasy), w ultrasonografii nawet wykorzystując najnowsze 
osiągnięcia technologiczne (obrazowanie harmoniczne, 
z odwróceniem impulsu czy też z kodowaniem fali, So-
noCT i X-RES) jesteśmy skazani na przeszkody jakie 
trudno pokonać, są nimi żebra i powietrzne segmenty 

podstawowe płuc, które mimo różnych dostępów i pro-
jekcji obrazowania wydatnie utrudniają ocenę odcinków 
podprzeponowych powierzchni wątroby. Sytuacja wyraź-
nie się poprawia, gdy pojawia się wodobrzusze odsuwa-
jące wątrobę od przepony i stanowiące dobry kontrast dla 
oceny powierzchni tego narządu.

Podsumowanie

1. Zagłębienie powierzchni wątroby jest jednym z ze-
społu objawów w patologii tego narządu i przy ocenie nie 
należy tego zaniedbywać, gdyż może ułatwić rozpozna-
nie. 

2. Istotne będzie określenie czy objaw ten jest następ-
stwem działania czynników zewnątrz- czy wewnątrzwą-
trobowych.

3. Retrakcja torebki wątroby współistniejąca z mno-
gimi ogniskami powinna skierować naszą uwagę przede 
wszystkim na złośliwe procesy nowotworowe. 
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Streszczenie:
Mimo stałego postępu wiedzy i wprowadzania coraz nowocześniejszych metod diagnostycznych chorób żył, 

nadal bardzo istotne znaczenie w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej (pnż) ma właściwie przeprowadzo-
ne badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. Ponieważ badania te nie zawsze umożliwiają pewne rozpoznanie 
choroby i ustalenie stopnia jej zaawansowania, w następnej kolejności wykorzystuje się szereg metod obrazujących 
zmiany morfologiczne (np. niedrożności, odmiany anatomiczne) oraz zaburzenia czynnościowe zastawek żylnych 
i pompy mięśniowej, w tym zasięg anatomiczny tych zmian. W pracy omówiono metody stosowane w diagnostyce 
pnż, w tym pletyzmografię, flebografię, metodę pomiaru ciśnień marszowych, a zwłaszcza ultrasonografię duplex 
dopler, oraz algorytm postępowania diagnostycznego w pnż. 

Summary:
Notwithstanding constant progress of science and an introduction of increasingly modern methods for diagnosing 

veins diseases, an appropriate examination of patient’s conditions and his medical history remain an important 
diagnostic tool in identifying the chronic venous insufficiency (CVI).

In light of the fact that these examinations do not always render it possible to show if a person definitely has the 
disease and to determine its advancement, a series of methods depicting morphological changes is thus subsequently 
applied (for instance occlusion, anatomic variants) as well as functional disorders of the valves and muscular pump, 
in this an anatomical location of those abnormalities. 

This thesis presents methods applied to a CVI diagnosis including pletysmography, phebography, ambulatory 
venous pressure, and especially duplex dopler sonography, and diagnostic algorithm for CVI.

Słowa kluczowe: 
przewlekła niewydolność żylna, diagnostyka, ultrasonografia duplex dopler

Key words: 
chronic venous insufficiency, diagnostics, duplex dopler sonography
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Wstęp

Badania diagnostyczne stosowane w przewlekłej nie-
wydolności żylnej (pnż) można podzielić na 3 grupy (1): 
• I - wywiad, badanie przedmiotowe, w tym ocena 

naczyń żylnych palpacyjna i tzw. próby opaskowe 
(tracące obecnie znaczenie na rzecz badań doplerow-
skich), oraz ocena krążenia tętniczego; 

• II - badania nieinwazyjne - badanie doplerowskie 
metodą fali ciągłej („ślepy dopler”), metodą podwój-
nego obrazowania (duplex dopler), pletyzmografia, 
spiralna tomografia komputerowa, rezonans magne-
tyczny; 

• III - badania inwazyjne - flebografia wstępująca 
i zstępująca, warikografia, pomiar ciśnienia żylnego 
(flebodynamometria).
Starannie zebrany wywiad i badanie przedmiotowe 

pacjenta powinny pozwolić na rozpoznanie typu dolegli-
wości, ocenę stopnia ich zaawansowania oraz zróżnico-
wanie, czy przyczyną stwierdzanych zmian są choroby 
żył, czy inne patologie, np. naczyń tętniczych, mięśni lub 
zaburzenia neurologiczne (1). Ponieważ badania podmio-
towe i przedmiotowe nie zawsze umożliwiają pewne roz-
poznanie choroby i ustalenie stopnia jej zaawansowania, 
w następnej kolejności wykorzystuje się szereg metod 
diagnostycznych, które w przypadku oceny układu żyl-
nego pokazują zmiany morfologiczne (np. niedrożności, 
odmiany anatomiczne) oraz zaburzenia czynnościowe 
zastawek żylnych i pompy mięśniowej, w tym zasięg 
anatomiczny tych zmian. Nie istnieje pojedyncza metoda, 
która dostarczyłaby wszystkich informacji potrzebnych 
do podjęcia decyzji klinicznej (rozpoznania) i zapla-
nowania odpowiedniego sposobu leczenia. W związku 
z czym zazwyczaj diagnostykę chorób żył przeprowadza 
się z wykorzystaniem kilku badań. Trudność w wyborze 
odpowiednich metod i ich interpretacji zainicjowała pra-
ce wielu ekspertów, których efektem był opublikowany 
w 2000 r. dokument pn.: Investigation of Chronic Venous 
Insufficiency. A consensus Statement (1). Przedstawia on 
opis metod wykorzystywanych w diagnostyce pnż, ich 
zalety i ograniczenia, oraz praktyczne wskazania doty-
czące wyboru danej metody w konkretnym przypadku 
klinicznym.

Badanie podmiotowe w pnż

Typowe objawy dla pnż to uczucie ciężkości, zmę-
czenia nóg, kurcze łydek, ból opisywany jako tępy lub 
piekący. Charakterystyczne jest narastanie objawów 
(szczególnie obrzęku) w ciągu dnia, w miarę długotrwa-
łego siedzenia lub stania. Po nocnym wypoczynku obja-
wy przeważnie ustępują lub ulegają znacznemu zmniej-
szeniu (2). Dolegliwości zmniejszają się także w czasie 
wysiłku fizycznego (np. chodzenia czy biegania), leżenia 
z uniesionymi nogami czy po zimnym prysznicu. Chorzy 
często sami zwracają uwagę na obecność żylaków, obrzę-
ków, przebarwień na skórze goleni. Niejednokrotnie 
jednak zgłaszane dolegliwości nie znajdują potwierdze-
nia w postaci zauważalnych zmian w układzie żylnym 
w badaniu usg czy pletyzmografii. Z drugiej zaś strony 
zdarza się, że skargi chorego są niewspółmierne do zmian 
stwierdzanych w badaniu przedmiotowym czy np. ultra-

sonograficznym. Istotne w badaniu podmiotowym jest 
zwrócenie uwagi na elementy, które mogą być przyczyną 
stwierdzanych zmian, m.in. przebyta zakrzepica żylna, 
urazy kończyn, ciąże, charakter pracy, styl życia, rodzin-
ne występowanie chorób żył (2).

Badanie przedmiotowe w pnż 

Badanie przedmiotowe rozpoczyna się od ogląda-
nia kończyn. Należy polecić pacjentowi rozebranie się 
przynajmniej od pasa w dół (czasem po zakrzepicy żył 
biodrowych rozwija się krążenie żylne oboczne w naczy-
niach podskórnych okolicy łonowej). Zwraca się uwagę 
na obecność teleangiektazji, żył siatkowatych, żylaków, 
obrzęków, przebarwień i zmian troficznych charaktery-
stycznych dla chorób żył (zanik skórno-tłuszczowy, wy-
prysk żylny), wreszcie owrzodzeń, zarówno czynnych jak 
i blizn po ich wygojeniu. Palpacyjne badanie kończyn po-
zwala na odróżnienie żył siatkowatych i żylaków, ocenia 
się w nim również spoistość obrzęków, ciągłość powięzi 
(która może być przerwana w przypadku obecności nie-
wydolnych perforatorów). Badanie przedmiotowe można 
uzupełnić testami czynnościowymi: próbą Trendelen-
burga (ocena wydolności zastawek żyły odpiszczelowej 
VSM-łac. Vena Saphena Magna, i ewentualnie żył prze-
szywających), próbą Perthesa (ocena drożności układu 
głębokiego), próbą Pratta (lokalizacja niewydolnych żył 
przeszywających), próbą Schwartza (ocena wydolności 
zastawek żyły odpiszczelowej VSM) czy próbą kaszlową 
(wydolność zastawki w ujściu VSM). Próby czynnościo-
we ze względu na swoją niską czułość i swoistość zostały 
w ostatnich latach prawie całkowicie zastąpione przez 
badania doplerowskie. 

Każde badanie kończyn dolnych powinno zawierać 
ocenę tętna na dostępnych badaniu tętnicach, celem wy-
kluczenia współistniejącej patologii tych naczyń (2). Oce-
na zaawansowania klinicznego pnż wymaga doświadcze-
nia i często jest bardziej pracochłonna niż ocena układu 
tętniczego. Jednocześnie w dużym stopniu obarczona jest 
subiektywizmem. W związku z powyższym wprowadzo-
no spójne klasyfikacje pnż, pozwalające na dokładniejsze 
oszacowanie stopnia zaawansowania choroby. Pierwsza 
klasyfikacja, przedstawiona przez Widmera, stanowiła 
przez długi czas główny punkt odniesienia w flebologii.

Klasyfikacja pnż wg Widmera.

stopień I
sieć teleangiektazji w okolicy kostek 
i podeszw stóp (corona phlebectatica 
paraplantaris), obrzęk

stopień II
zmiany troficzne (atrophie blanche,
dermite ocre, hemosyderoza skórna,
lipodermatosclerosis)

stopień III owrzodzenia goleni
lub blizna powrzodowa

Dobrym przykładem współcześnie stosowanej oceny 
zmian w układzie żylnym jest klasyfikacja CEAP (ha-
wajska) zaproponowana przez międzynarodowy zespół 
specjalistów w 1994 roku. Klasyfikacja ta uwzględnia 
następujące elementy (tab. 1 i 2):

Iwona Sudoł-Szopińska, Krzysztof Błachowiak, Piotr Koziński



70 Ultrasonografia nr 25, 2006 71Ultrasonografia nr 25, 2006

Tab. 1. Elementy pnż klasyfikacji CEAP.

C
clinical signs - objawy przedmiotowe (stopnie 0-
6), uzupełnione literą „A” (asymptomatic), jeśli 
nie ma objawów podmiotowych lub „S” (sympto-
matic), jeśli są dolegliwości

E etiologic classification - klasyfikacja etiologiczna 
(zmiany wrodzone, pierwotne, wtórne)

A
anatomic distribution - lokalizacja anatomiczna (żyły 
powierzchowne, głębokie, przeszywające - ograni-
czone do jednego układu lub w kombinacji)

P pathophysiological dysfunction - zaburzenie pato-
fizjologiczne (refluks, obturacja albo obydwa)

Przy ocenie zaawansowania klinicznego (C0-C6) 
dodawana jest litera A (ang. asymptomatic) w posta-
ci bezobjawowej i S (ang. symptomatic) w postaci 
objawowej (np. bóle, obrzęki). Klasyfikacja pnż jest 
tematem ciągłych dyskusji flebologów. W najnowszej 
wersji klasyfikacji CEAP zaproponowanej przez Ad 
Hoc Committee of American Venous Forum (3) po-
dzielono klasę C4 na dwie podgrupy: C4a - dotyczącą 
przebarwień lub wyprysku oraz C4b - przebiegającą 
z tłuszczowym zanikiem skóry (lipodermatosclerosis) 
i zanikiem białym (atrophie blanche). Podział ten ma na 
celu precyzyjną ocenę zaawansowania zmian troficznych 
i zwrócenie uwagi na wzrost ryzyka rozwoju owrzodze-
nia żylnego w klasie C4b. Zaleca się także, aby przy 
zapisie zmian z użyciem klasyfikacji CEAP dopisywać 
datę badania, np. C4a, S, Ep, As, p, Pr (2006-04-11).
Badanie kliniczne, choć podstawowe pośród metod 
diagnostyki pnż, dostarcza jedynie orientacyjnych in-
formacji co do obecności ewentualnego refluksu (prze-

pływu zwrotnego) i zaburzeń drożności układu żylnego, 
stąd należy je uzupełnić badaniami dodatkowymi celem 
obiektywizacji i uwierzytelnienia uzyskanych danych, 
różnicowania charakteru zmian oraz dokładnej ich loka-
lizacji (2). 

Badania dodatkowe stosowane w pnż 

Badania uzupełniające w stosunku do badania pod-
miotowego i przedmiotowego, dostarczają informacji 
w zakresie (1): 
1. morfologii naczyń,
2. czynności zastawek żylnych (hemodynamiki przepły-

wu krwi),
3. mikrokrążenia.

Należy wśród nich wymienić następujące badania:
Ad.1. Flebografia wstępująca i zstępująca, wariko-

grafia, kawografia, flebografia przezmaciczna, wybiórcza 
flebografia żyły jajnikowej i żyły biodrowej wewnętrznej, 
badanie duplex dopler, termografia ciekłokrystaliczna;

Ad 2. Pomiar ciśnień marszowych (ambulatory ve-
nous pressure - AVP), pomiar ciśnienia w żyle udowej, 
flebodynamometria (inwazyjny pomiar ciśnienia żyl-
nego), wyznaczanie różnicy ciśnień żylnych w stopie 
i w ramieniu, reografia refleksu świetlnego, wolumetria 
imersyjna i optyczna, pletyzmografia żylna spoczynkowa 
i dynamiczna, w tym: 
• tensometryczna (SPG, strain-gauge pletysmography)
• fotopletyzmografia (PPG, photoplethysmography)
• pletyzmografia powietrzna (APG, air plethysmography)
• pletyzmografia impedancyjna i grawimetryczna, 

a także badanie doplerowskie falą ciągłą i techniką 
duplex dopler.

Tab. 2. Klasyfikacja CEAP pnż.

Ocena kliniczna Ocena anatomiczna
C0 Bez widocznych lub wyczuwalnych

objawów choroby żylnej
C1 Teleangiektazje, żyły siatkowate 
C2 Żylaki
C3 Obrzęk
C4 Zmiany skórne, np. przebarwienia,

wyprysk żylny, lipodermatoskleroza
C5 Zmiany skórne j.w. + wyleczone owrzodzenie
C6 Zmiany skórne j.w. + czynne owrzodzenie

Etiologia (EC, EP, ES)
EC Wrodzona
EP Pierwotna (przyczyna nieustalona)
ES Wtórna, np.: pozakrzepowa, pourazowa, inna

Patofizjologia
PR Reflux
PO Niedrożność
PRO Refluks i niedrożność

AS - układ żył powierzchownych
1 Teleangiektazje, żyły siatkowate
2 Żyła odpiszczelowa powyżej kolana
3 Żyła odpiszczelowa poniżej kolana
4 Żyła odstrzałkowa
5 Inne żyły

AD - układ żył głębokich
6 Żyła główna dolna
7 Żyła biodrowa wspólna
8 Żyła biodrowa wewnętrzna
9 Żyła biodrowa zewnętrzna
10 Żyły miednicy, gonadalna, powrózka nasiennego
11 Żyła udowa wspólna
12 Żyła udowa głęboka
13 Żyła udowa powierzchowna
14 Żyła podkolanowa
15 Żyły podudzia: piszczelowe przednie i tylne, 

strzałkowe
16 Żyły mięśniowe: mięśnia brzuchatego łydki,

mięśnia płaszczkowatego, inne

AP - Perforatory
17 Uda
18 Podudzia

Znaczenie ultrasonografii duplex Doppler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej
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Ad 3. Biopsja skóry, kapilaroskopia, fliksometria 
laserowa doplerowska, oksymetria przezskórna, mikro-
limfografia fluorescencyjna, pomiar ciśnienia śródmiąż-
szowego, limfoscyntygrafia, termografia

Algorytm postępowania w diagnostyce pnż

Biorąc pod uwagę różnorodność obrazu klinicznego 
pnż ważne staje się usystematyzowanie procesu diagno-
stycznego tak, aby w sposób szczegółowy i równocześnie 
ekonomiczny ocenić stopień zaawansowania choroby. 
Pozwala to na wczesne wdrożenie odpowiedniego lecze-
nia, na określonym etapie niewydolności żylnej. Proces 
diagnostyczny pnż można podzielić na trzy fazy (1, 2):

Faza I - wywiad, badanie fizykalne i badanie dople-
rowskie. 

Badania te pozwalają na ustalenie rozpoznania kli-
nicznego i ocenę wpływu, jaki zmiany żylne mają na 
jakość życia chorego. Badanie doplerowskie umożliwia 
określenie wydolności żył powierzchownych i dużych 
żył głębokich (udowa, podkolanowa). Na tym etapie 
badań można zakończyć diagnostykę u osób, u których 
nie stwierdzono zmian o typie niewydolności w układzie 
żylnym. Również stwierdzenie jedynie teleangiektazji 
czy żył siatkowatych pozwala na zaprzestanie dalszej 
diagnostyki, gdyż wykonanie bardziej złożonych badań 
nie ma wpływu na postępowanie lecznicze.

W przypadku stwierdzenia zmian bardziej zawanso-
wanych w układzie żylnym (żylaki, refluks w badaniu 
doplerowskim) przechodzi się do następnej fazy badań.

Faza II - badania doplerowskie, pletyzmografia, i inne.
W tej fazie badań istotne jest określenie etiologii cho-

roby (pierwotna czy wtórna niewydolność zastawkowa), 
rodzaju zaburzeń hemodynamicznych (reflux czy/i niedroż-
ność) oraz lokalizacji anatomicznej tych zmian. Dopiero 
po tym etapie badań można odpowiednio określić stopień 
zaawansowania pnż, posługując się skalą CEAP. Podstawo-
wym badaniem tej fazy jest ultrasonografia duplex dopler. 
Do potwierdzenia zmian w układzie żylnym i również ich 
oceny ilościowej można posłużyć się na tym etapie badań 
również pletyzmografią i badaniami ciśnień żylnych. 

Faza III - badania radiologiczne
Badania wykonywane na tym etapie diagnostyki 

(flebografia, warikografia) mają zastosowanie w ocenie 
skomplikowanych przypadków żylaków nawrotowych 
oraz przed planowaną operacją na układzie żył głębokich, 
także niejednoznaczny wynik badania duplex dopler 
może zostać zweryfikowany badaniem flebograficznym, 
w ocenie malformacji żylnych i złożonych angiodysplazji 
jest dodatkowo wykonywane badanie metodą rezonansu 
magnetycznego czy spiralna tomografia komputerowa. 

Inne metody diagnostyczne (inwazyjny pomiar ci-
śnienia żylnego, wolumetria, oksymetria przezskórna, 
kapilaroskopia, termografia) mają mniejsze znaczenie 
w codziennej diagnostyce pnż; są wykorzystywane 
przede wszystkim w badaniach naukowych.

Znaczenie wybranych metod diagnostycznych pnż

Flebografia
Flebografia zawsze była, a w niektórych przypad-

kach pozostaje nadal metodą z wyboru w obrazowaniu 

morfologii układu żylnego. Historycznie ujmując, uzna-
wana była za „złoty standard”, do którego porównywano 
wszystkie inne sposoby badania (3, 4). 

Flebografia wstępująca pozwala ocenić drożność żył 
układu głębokiego i powierzchownego oraz wydolność 
perforatorów, jednak bez możliwości dokonania ilościo-
wej oceny zaburzeń czynnościowych oraz określenia 
wydolności żył krążenia obocznego. Obecnie jej zasto-
sowanie jest ograniczone do sytuacji, gdy możliwości 
wykonania badania duplex dopler są ograniczone, nie 
można go w prawidłowy sposób wykonać lub interpreta-
cja uzyskanych obrazów budzi wątpliwości (1, 5).

Flebografia zstępująca, wykonana po raz pierwszy 
przez Bauera (6) umożliwia określenie stopnia refluksu 
w układzie głębokim i przeszywającym. Głównym wska-
zaniem do jej wykonania jest lokalizacja niewydolnych 
zastawek w żyłach głębokich oraz ustalenie miejsc prze-
cieku: z naczyń biodrowych do kończyn dolnych oraz 
z układu głębokiego do powierzchownego (7). Badanie 
służy także do obrazowania położenia i morfologii zasta-
wek żylnych (8), rozpoznawania odmian anatomicznych 
układu żylnego oraz do różnicowania zmian żylnych pier-
wotnych i wtórnych (9). Flebografię zstępującą należy wy-
konać u pacjentów z zaawansowaną pnż, kwalifikowanych 
do operacyjnej rekonstrukcji żył głębokich (valvulopla-
styka w pierwotnej niewydolności żylnej lub przeszczepy 
zastawkowe we wtórnej niewydolności żylnej).

Uzupełnieniem flebografii zstępującej jest flebografia 
żylaków, czyli warikografia, która służy do „mapowania” 
wszystkich połączeń żylnych, dzięki czemu znacznie 
ułatwia zabieg operacyjny, szczególnie w przypadku ży-
laków nawrotowych (10). Badanie to wykonuje się także 
w celu określenia dróg nieprawidłowego drenażu żylnego 
u chorych z malformacjami żylnymi.

Flebografia jest przeciwwskazana u osób obciążonych 
dużym ryzykiem wystąpienia powikłań uczuleniowych 
po podaniu jonowych środków kontrastowych (ciężkie 
reakcje uczuleniowe u 0,22% pacjentów) lub środków 
niejonowych (reakcje ciężkie u 0,04% pacjentów) (11). 
Innym powikłaniem związanym z podawaniem dożyl-
nym środków cieniujących drażniących błonę wewnętrz-
ną żył jest możliwość wystąpienia zakrzepicy - zdarza się 
to w 1-2% przypadków (12).

Pomiar ciśnień marszowych (ang. ambulatory veno-
us pressure - AVP)

Jest to najlepsza metoda określenia nadciśnienia 
żylnego, ciśnienie żylne mierzy się po wprowadzeniu do 
żyły na grzbiecie stopy kaniuli połączonej z przetwor-
nikiem ciśnienia. Rejestruje się ciśnienie w spoczynku 
(P0), średnie ciśnienie zarejestrowane w końcowej fazie 
wysiłku (po 10-krotnym wspięciu się na palce - P10), 
różnicę tych ciśnień oraz czas powrotu ciśnienia na stopie 
do wartości wyjściowej (ang. refilling time - RT). Wartość 
P10 wskazuje na stopień nadciśnienia żylnego i wzrasta 
niezależnie od tego, czy przyczyną nadciśnienia jest nie-
drożność i refluks w układzie głębokim, powierzchow-
nym, czy w obu układach jednocześnie. Nicolaides i wsp. 
wykazali liniową zależność między częstością występo-
wania owrzodzeń żylnych podudzi a wskaźnikiem P10. 
U chorych z P10 <30 mmHg nie stwierdzono owrzodzeń, 
a przy P10 powyżej 80 mmHg owrzodzenia wykazano 
u 73% chorych z pnż (13).

Iwona Sudoł-Szopińska, Krzysztof Błachowiak, Piotr Koziński
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Pletyzmografia żylna
Układ żylny kończyn dolnych stanowi duży zbiornik 

krwi. Objętość krwi znajdującej się w żyłach zależy od 
wielu czynników fizjologicznych (aktywność fizyczna, 
ciepło) i patologicznych (żylaki, zakrzepica utrudniająca 
odpływ krwi). Pomiary tej objętości i wpływ różnych 
czynników na jej zmiany pozwalają na rozpoznanie lub 
potwierdzenie niektórych nieprawidłowości w układzie 
żylnym, w tym przepływu zwrotnego. W przeciwień-
stwie jednak do badania doplerowskiego (omówionego 
w następnej kolejności), które umożliwia ocenę każdej 
z żył oddzielnie, pletyzmografia mierzy sumaryczny 
refluks w całej kończynie. Pletyzmografia żylna, w tym 
najbardziej powszechna fotopletyzmografia, pozwala 
na dokonanie pomiaru odpływu żylnego (diagnostyka 
niedrożności żyły), całkowitego refluksu żylnego (ocena 
stopnia niewydolności) oraz wydolności pompy mięśnio-
wej podudzi (5,14). Badanie polega na pomiarze zmian 
objętości kończyny (uzależnionej od drożności układu 
żylnego, stanu zastawek i funkcji pompy mięśniowej). 
W fotopletyzmografii oceniany jest czas powrotu żylnego 
(ang. venous refilling time - VRT), który jest czasem po-
wrotu wypełnienia łożyska żylnego do wartości wyjścio-
wej po wysiłku. Norma VRT wynosi >20 w pozycji sie-
dzącej. Reflux w żyłach powierzchownych lub głębokich 
powoduje skrócenie tego czasu. W niewydolności żyły 
odpiszczelowej skrócony czas powrotu żylnego wraca 
do normy po założeniu opaski elastycznej na przebiegu 
niewydolnego naczynia. Brak normalizacji sugeruje 
obecność refluksu i niewydolności w układzie żył głę-
bokich, co jest szczególnie istotne przy prognozowaniu 
efektów hemodynamicznych leczenia operacyjnego. Po-
prawa dolegliwości i oczekiwany dobry wynik leczenia 
chirurgicznego mogą być w tej sytuacji niezadowalające. 
W pletyzmografii powietrznej i oporowej mierzony jest 
maksymalny odpływ żylny po próbie dynamicznej. 

Badania doplerowskie w diagnostyce pnż

Użyteczną metodą do oceny refluksu w miejscach 
połączeń żyły odpiszczelowej z żyłą udową oraz miedzy 
żyłą odstrzałkową a podkolanową jest badanie dople-
rowskie metodą fali ciągłej (tzw. ślepy dopler). W tej 
metodzie wiązka ultradźwiękowa jest stale wysyłana 
i odbierana przez przetwornik, a uzyskany sygnał do-
plerowski częstości różnicowej jest proporcjonalny do 
średniej prędkości przepływu krwi w danej przestrzeni 
badania. Układ taki nie rozróżnia przepływów w innym 
naczyniu znajdującym się w polu widzenia, dlatego jest 
nazywany „ślepym doplerem”. W praktyce oznacza to, 
że przepływ w naczyniach (np. tętnicy i żyle) leżących 
jedno za drugim na kierunku rozchodzenia się fali trak-
towany jest w odbiorniku łącznie; dopler metodą fali 
ciągłej nie rozróżnia głębokości badania. Powyższe wady 
nie występują w doplerowskiej metodzie podwójnego 
obrazowania (tzw. duplex dopler), gdzie wykorzystuje się 
badanie doplerowskie metodą pulsacyjną (15). W przy-
padku połączenia odpiszczelowo-udowego, brak sygnału 
w czasie kaszlu lub próby Valsalvy lub po zwolnieniu 
ucisku (wykonanego ręką lub mankietem pneumatycz-
nym) świadczy o wydolności zastawek, przeciwnie, 
przepływ zwrotny przekraczający 0,5 sek. świadczy 
o niewydolności połączenia (1, 5, 15, 16). Stwierdze-

nie to wymaga potwierdzenia testem polegającym na 
ponownym ucisku uda lub podudzia, z następowym 
nagłym jego zwolnieniem, po uprzednim uciśnięciu ręką 
VSM lub przewiązaniu uda opaską. Zniesienie refluksu 
świadczy o niewydolności połączenia. Utrzymywanie się 
refluksu wskazuje na niewydolność żyły udowej. Przy 
wydolnych żyłach podkolanowych, refluks w VSM może 
świadczyć o niewydolności żył przeszywających w od-
cinku udowym. 

W diagnostyce niewydolności połączenia odstrzał-
kowo-podkolanowego zasada oceny refluksu jest 
identyczna jak przedstawiona powyżej. W przypadku 
stwierdzenia przepływu zwrotnego, ponawia się próbę 
uciskową, jednocześnie wykonując stały nacisk na żyłę 
odstrzałkową dystalnie od głowicy. Utrzymywanie się 
refluksu potwierdza niewydolność żyły podkolanowej 
lub żył śródmięśniowych (mięśnia brzuchatego łydki). 
Metoda ta umożliwia rozpoznanie niewydolności żyły 
podkolanowej z czułością 100% i swoistością 92% (wy-
niki fałszywie „+” 8%). 

Jak wspomniano, wadą ślepego doplera jest niemoż-
ność uzyskania informacji na temat konkretnych naczyń, 
ponieważ rejestrowany sygnał doplerowski pochodzi ze 
wszystkich naczyń znajdujących się na drodze ultradź-
więków. Na wysokości pachwiny może on pochodzić 
z VSM, ale równie dobrze z zasilających ją odnóg czy 
z żyły udowej wspólnej. Refluks w mięśniu brzuchatym 
lub w żyle Giacominiego może w sposób fałszywy suge-
rować niewydolność w układzie głębokim. W przypadku 
planowania operacji, rozpoznanie refluksu musi zostać 
więc potwierdzone badaniem duplex (ewentualnie tri-
plex) dopler w celu identyfikacji konkretnego naczynia 
(1). Duplex dopler, czyli tzw. technika podwójnego 
obrazu, to jednoczesne badanie w prezentacji B, tj. 
w konwencjonalnej szarej skali (ocena morfologiczna, 
anatomiczna) i technice doplera, spektralnego lub kodo-
wanego kolorem (ocena czynnościowa, hemodynamiczna 
kierunku i prędkości przepływającej krwi). Triplex dopler 
- to jednoczesne obrazowanie w 3 opcjach: w prezentacji 
B oraz za pomocą wielokierunkowej doplerowskiej fali 
pulsacyjnej - ryc. 1 ab. W badaniu kolorowym doplerem 
możliwa jest stała wizualizacja przepływu krwi i jego kie-
runku, dzięki czemu czas diagnostyki chorób żył, w tym 
niewydolnych perforatorów, ulega skróceniu, przy jedno-
czesnej poprawie dokładności badania. W prawidłowych 
żyłach przepływ w kierunku dogłowowym ulega wzmoc-
nieniu po ucisku dłonią podudzia. Po zwolnieniu ucisku 
przepływ zwrotny nie jest widoczny (światło naczynia 
czarne, lub sygnał przepływ nie przekracza 0,5 sek). 
Przepływ zwrotny trwający >0,5 sek. świadczy o refluk-
sie. Przepływ zwrotny może pojawić się także w niewy-
dolnym odcinku żyły w trakcie próby Valsalvy. Zasięg 
zmian chorobowych (niewydolności zastawkowej) jest 
oceniany wzdłuż całej długości kończyny. W przypadku 
perforatorów, kryterium sugerującym niewydolność jest 
ich średnica przekraczająca 2,5-3 mm. Uwidocznienie 
przepływu zwrotnego podczas próby uciskowej, przy 
jednoczesnym założeniu opaski uciskowej na kończynę, 
proksymalnie w stosunku do badanego połączenia, po-
twierdza niewydolność perforatorów (17). 

Schultheiss R. i wsp. (18) porównali wartość badania 
klinicznego, „ślepego doplera” i badania duplex dopler 

Znaczenie ultrasonografii duplex Doppler w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej
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w rozpoznawaniu niewydolności perforatorów u cho-
rych z pnż. W stosunku do badania duplex dopler, które 
traktowano jako „złoty standard” w rozpoznawaniu nie-
wydolności perforatorów, wykazano zaskakującą niską 
swoistość i czułość badania klinicznego (odpowiednio 
15% i 29 %), a także niską skuteczność „doplera ślepe-
go”. Niewydolne perforatory autorzy stwierdzali zarów-
no u osób z objawami pnż, jak i bezobjawowych. 

Związek między zasięgiem anatomicznym niewy-
dolności żylnej a stopniem zaawansowania kliniczne-
go pnż

Badanie duplex dopler jest bardzo czułą metodą 
określania zasięgu anatomicznego refluksu (układ po-
wierzchowny, głęboki, perforatory, lub kombinacja 
powyższych). Umożliwia rozpoznanie odcinkowej nie-
wydolności naczyń, zróżnicowanie czy obejmuje ona 
odcinek powyżej czy poniżej kolana, czy też całą koń-
czynę. Jest to istotne w świetle prognozowania stopnia 
klinicznego zaawansowania pnż, z uwagi na podkreślany 
silny związek między zaawansowaniem pnż a anatomicz-
ną rozległością tej choroby (1). Objawy pnż występują 
często w przypadku niewydolności VSM na całej jej 
długości oraz w sytuacji zmian obustronnych. Zmiany 
skórne rzadko występują w przypadku niewydolności 
proksymalnego odcinka VSM. Z kolei niewydolność 
wielosegmentowa rozpoznawana jest częściej u osób 
z owrzodzeniami podudzi, w porównaniu do osób bez 
owrzodzeń (75% vs 22%): u 2/3 osób ze zmianami 
skórnymi lub owrzodzeniem podudzi stwierdza się za-
jęcie min. 2 układów. Potwierdzają to również badania 
Cesarone M.R. i wsp. (19), którzy twierdzą, że obecność 
zmian skórnych a priori świadczy o większym zaawan-
sowaniu pnż. Jednocześnie znaczenie badania doplerow-
skiego, zdaniem autorów, polega na stwierdzeniu lub 
wykluczeniu współistnienia żylaków z niewydolnością 
żylną. Obecność tych dwóch patologii często prowa-
dzi do owrzodzeń podudzi (u 22% osób w ciągu 6 lat), 
podczas gdy ryzyko owrzodzeń u osób z żylakami, ale 
bez niewydolności jest zdecydowanie mniejsze i wynosi 
jedynie 3%.

Znaczenie pompy mięśniowej podudzi 

O szczególnej roli pompy mięśniowej w zapewnieniu 
sprawnego odpływu żylnego z kończyn dolnych pisali 
już wcześniej m.in. Dodd H. (1, 20, 21) oraz May R. 
i Nissl R. (za Nicolaides A.N. [1]), ale stosunkowo nie-
dawno potwierdzono znaczenie tego mechanizmu w etio-
logii pierwotnej pnż oraz nawrotów pnż po leczeniu (22, 
23). Z tego względu diagnostyka pnż powinna również 
obejmować ocenę morfologii i czynności (niewydolno-
ści) żył śródmięśniowych. Rozpoznanie refluksu w żyłach 
śródmięśniowych pozwala na odpowiednią kwalifikację 
chorego do zabiegu podwiązania tych naczyń (1, 22). 

Ocena ilościowa refluksu

W diagnostyce pnż niezwykle cenną możliwością 
badania usg jest ilościowa ocena refluksu. Pomiar czasu 
żylnego przepływu zwrotnego jest istotny zarówno w ce-
lu rozpoznania pnż, jak też oceny naturalnego przebiegu 
choroby czy oceny skuteczności nowych metod leczenia 
pnż. Do niedawna jedynym dostępnym badaniem ilo-
ściowym był, omówiony powyżej, pomiar ciśnienia mar-
szowego, jest to badanie inwazyjne, choć pozwalające 
na zmierzenie nadciśnienia żylnego, będącego łącznym 
efektem niedrożności i refluksu. Pletyzmografia posze-
rzyła te możliwości o ocenę względnego udziału niedroż-
ności naczynia, refluksu w układzie powierzchownym 
i głębokim oraz niewydolności pompy mięśniowej go-
leni, pozwalając na zróżnicowanie, czy obraz kliniczny 
jest wynikiem pierwotnej choroby żył, choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego czy też obydwu patologii (1). 

W 1989 r. van Bemmelen i wsp. (24) opracowali jako-
ściową metodę oceny refluksu w badaniu doplerowskim, 
na podstawie określania wartości przepływu zwrotnego 
w poszczególnych segmentach badanego naczynia, a na-
stępnie ich sumowania. Technika badania w kierunku 
niewydolności zastawek naczyń żylnych wg van Bem-
melen’a, stanowiąca próbę standaryzacji badania układu 
żylnego pod kątem jego niewydolności, jest uznawana 
obecnie przez wielu autorów za metodę z wyboru do wia-
rygodnej oceny refluksu. Polega ona na wykonaniu bada-
nia doplerowskiego w pozycji stojącej, z zastosowaniem 

Ryc. 1 ab. Niewydolna VSM prawa: a) w badaniu 2D w skali VSM na przekroju podłużnym (krzyżykami zaznaczono średnicę 
naczynia); b) w badaniu triplex dopler stwierdzono odwrócenie kierunku przepływu, zarówno w opcji kolorowego doplera jak 
i w doplerze spektralnym (długo utrzymujący się przepływ zwrotny >2 min), spowodowane testem uciskowym. 
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ucisku kończyny mankietem pneumatycznym, na udzie do 
wartości ciśnienia 80 mmHg, na podudziu do 100 mmHg, 
na stopie do 120 mmHg. Mankiet pompuje się przez około 
3 sek., a następnie gwałtownie uwalnia się powietrze.

W celu określenia wielkości refluksu stosowane są 
3 wskaźniki:
1. Objętość refluksowa w momencie maksymalnej 

prędkości szczytowej (ang. rate of reflux), będąca ilo-
czynem pola przekroju poprzecznego i średniej pręd-
kości szczytowej w chwili największego przepływu 
wstecznego (1, 25). Obliczana jest przy założeniu, że 
żyła ma okrągłą średnicę, wobec czego pole przekroju 
poprzecznego jest wyliczane ze zmierzonej średnicy 
naczynia. 

2. Czas refluksu (czas zamknięcia zastawek), jest to czas, 
w którym zastawka ulega zamknięciu po zwolnieniu 
ucisku podudzia. Na podstawie badań doplerowskich 
wiadomo, że w przypadku niewydolności przepływ 
zwrotny ulega wydłużeniu powyżej 0,5 sek. Zsumo-
wanie czasów przepływu zwrotnego stwierdzonych 
na różnych poziomach naczynia/naczyń pozwala na 
uzyskanie całkowitego (zsumowanego) czasu refluk-
su (1, 26, 27).

3. Wskaźnik refluksu (ang. reflux index) jest modyfika-
cją metody obliczania czasu zamknięcia zastawek. 
Wylicza się go ze stosunku prędkości wstecznej 
do prędkości w kierunku właściwym, dosercowym 
(obszar po krzywą) (1, 28, 29). Wskaźnik ten, znany 
jako wskaźnik Psathakisa, jest obliczany na podstawie 
pomiaru prędkości maksymalnej refluksu V’, czasu 
refluksu T’ oraz maksymalnej prędkości przepływu 
żylnego w kierunku dosercowym V i czasu przepły-
wu w kierunku dosercowym T, z następującego wzo-
ru: (V’ x T’) / (V x T). W prawidłowych warunkach 
nie przekracza on 0,5 jednostki. 
Zdania na temat przydatności powyższych wskaźni-

ków do oceny stopnia zaawansowania klinicznego pnż 
są rozbieżne. Wśród uwag krytycznych można wymienić 
następujące (1,30,31):
a) wielkość przepływu zwrotnego określona za pomocą 

przedstawionych powyżej wskaźników wykazuje sła-
bą korelację z wynikami pletyzmografii, co tłumaczy 
się złożonymi wzorcami niewydolności w różnych 
segmentach żylnych, 

b) sumowanie wartości przepływów zwrotnych uzyski-
wanych na poszczególnych poziomach badanych na-
czyń powierzchownych, głębokich, perforatorów czy 
żył śródmięśniowych jest metodą wyjątkowo praco-
chłonną, a przy tym nie gwarantującą wiarygodnego 
wyniku;

c) u osób z chorobą żylakową o charakterze pierwot-
nym, ucisk podudzia w pozycji stojącej wywoła 
przepływ krwi w kierunku dogłowowym naczyniami 
głównie układu głębokiego, podczas gdy po zwolnie-
niu ucisku, przepływ zwrotny odbywa się naczyniami 
układu powierzchownego. W przypadku niewydolno-
ści w zakresie obydwu układów, stosunek przepływu 
w kierunku dogłowowym w żyłach powierzchownych 
do przepływu naczyniami układu głębokiego podczas 
ucisku podudzia może być odmienny, w porównaniu 
do przepływu po zwolnieniu ucisku. 
Wobec powyższego, ilościowa ocena przepływu 

zwrotnego w poszczególnych naczyniach żylnych nie 

jest powszechnie stosowana ani wymagana w codzien-
nej praktyce lekarskiej, pozostając głównie narzędziem 
badań naukowych. 

Abstrahując od sceptycznych opinii, jest jednak wiele 
prac potwierdzających korelację ilościowych badań do-
plerowskich z zaawansowaniem klinicznym pnż, jak i ich 
przydatność do prognozowania, monitorowania progresji 
klinicznej pnż, oraz kwalifikacji do różnych metod lecze-
nia pnż:
a) Vasdekis S.N. (25), wykorzystując do badań technikę 

wg Bummelen’a wykazał, że przepływ na szczycie 
prędkości refluksowej (tj. objętość refluksowa) prze-
kraczający 10ml/s wiązał się z dużym prawdopodo-
bieństwem zmian skórnych, niezależnie od tego, czy 
zajęty był układ powierzchowny, czy głęboki układ 
żylny. Przy przepływie <10ml/s nie stwierdzano 
zmian skórnych. Autor oceniał również wydolność 
perforatorów wykonując, w celu wymuszenia prze-
pływu zwrotnego, ucisk dłonią stopy. Ilościowa ocena 
refluksu w perforatorach nie jest jednak, zdaniem 
autora możliwa, z uwagi na nieregularny przebieg 
tych naczyń, a w przypadku perforatorów podudzia, 
dodatkowo z uwagi na niemożność zastosowania 
mankietu pneumatycznego.

b) Valentjin Leonardo i wsp. (za Nicolaides A.N. [1]) po-
równał różne parametry ilościowe badania doplerow-
skiego u osób zaklasyfikowanych do następujących 
grup objawów pnż: 1. tylko ból kończyn dolnych; 
2. tylko obrzęk; 3. żylaki bez obrzęków; 4. żylaki 
i obrzęki, 5. żylaki i lipodermatosis; 6. wrzód zasto-
inowy. Określono średnią i maksymalną prędkość 
przepływu, średni i maksymalny przepływ, objętość 
refluksową. Badania wykazały, że wszystkie te pa-
rametry, w tym najczęściej stosowany czas refluksu, 
są porównywalne jeżeli chodzi o różnicowanie stopni 
klinicznych pnż. Rekomendowanym przez autorów 
parametrem do określania stopnia zaawansowania pnż 
była szczytowa objętość refluksowa, równie dokładna 
jak pozostałe wskaźniki, a przy tym znacznie prostsza 
do wyznaczenia i obarczona niewielkim ryzykiem 
błędu pomiaru. Jednocześnie sumowanie czasów 
refluksu uzyskanych w poszczególnych segmentach 
naczynia/naczyń uznano za wartościową metodę do 
oceny zaawansowania klinicznego pnż. Podobne 
wyniki uzyskano w badaniu RELIEF, w którym wy-
kazano pogarszanie się parametrów ilościowych prze-
pływu wraz z progresją zaawansowania klinicznego 
pnż (32). 

c) Weingarten i wsp. (33), u osób z pnż porównali 
wartość różnych parametrów fotopletyzmografii ze 
wskaźnikami badania doplerowskiego, wykonanego 
w pozycji stojącej, z zastosowaniem standaryzowane-
go ucisku podudzia i uda mankietem pneumatycznym 
(metoda van Bemmelen’a). Autorzy wykazali istotną 
korelację między sumarycznym czasem refleksu Rt, 
(suma czasów refluksu w poszczególnych odcin-
kach naczynia, w tym w układzie głębokim) i śred-
nim sumarycznym czasem refluksu Mt, z czasem 
powrotu żylnego (VRT) określanym na podstawie 
fotopletyzmografii. Rt i Mt korelowały ze stopniem 
zaawansowania klinicznego pnż, co więcej Rt powy-
żej 9,66 sek. był predyktorem owrzodzeń. Informacje 
uzyskane z obydwu badań były komplementarne: 
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w oparciu o badanie fotopletyzmatyczne - na temat 
hemodynamiki przepływu, niewydolności zastawko-
wej i czynności pompy mięśniowej, zaś na podstawie 
ultrasonografii doplerowskiej - w zakresie lokalizacji 
anatomicznej zmian o typie niewydolności czy nie-
drożności. Dodatkowo wykazano, że:
- pletyzmograficzny wskaźnik powrotu żylnego 

(VFI) powyżej 7 ml/sek. występował u większości 
osób z pnż, i pozwalał różnicować przypadki bez-
objawowe, z pnż przebiegającą z owrzodzeniami; 

- doplerowski wskaźnik objętości refluksowej kore-
lował ze zmianami o charakterze lipodermatoskle-
rosis i owrzodzeniami, 

- u osób z niewydolnością zarówno układu po-
wierzchownego, jak głębokiego, źródłem refluksu 
był głównie układ głęboki,

- refluks w układzie głębokim, zwłaszcza w żyle 
udowej wspólnej oraz w żyłach piszczelowych 
tylnych, miał największy wpływ na rozwój owrzo-
dzeń podudzi. 

Autorzy konkludowali, przytaczając jednocześnie 
identyczne wnioski z pracy Neglen P. i Raju S. (patrz 
poniżej, 24) oraz Bays R.A. i wsp. (za Weingarten 
M.S. [33]), iż jedynie łączna ocena refluksu w badaniu 
doplerowskim i pletyzmografii gwarantuje wiarygod-
ność oceny stopnia klinicznego zaawansowania pnż, 
eliminując tym samym potrzebę wykonywania w tym 
celu wszelkich badań o charakterze inwazyjnym. 

d) Neglen P. i Raju S. (24) porównali badanie duplex do-
pler z flebografią i oceną kliniczną pnż z zastosowa-
niem klasyfikacji CEAP. U 33 pacjentów wykonano 
flebografię wstępującą i zstępującą, badania duplex 
Dopler w pozycji leżącej i stojącej,i przeprowadzo-
no ocenę kliniczną układu żylnego wg klasyfikacji 
CEAP. Refluks rozpoznawano przy wartości prze-
pływu zwrotnego przekraczającej 0,5 sek. Stopień 
zaawansowania refluksu określano metodą osiową, 
przyznając od 1 do 4 punktów za niewydolność wy-
kazaną w: żyle udowej wspólnej, powierzchownej 
uda, podkolanowej i piszczelowych tylnych. Do-
datkowo stosowano klasyfikację wielosegmentową, 
punktując od 1 do 5 refluks wykazany w: żyle udowej 
powierzchownej, żyle odpiszczelowej, podkolano-
wej, odstrzałkowej i w żyłach piszczelowych tylnych. 
Przeprowadzone badania wykazały, że:
- badanie doplerowskie w lepszym stopniu określa-

ło stopień zaawansowania klinicznego choroby, 
w porównaniu do flebografii,

- wraz ze wzrostem zaawansowania klinicznego 
choroby częściej rozpoznawano niewydolność 
w układzie powierzchownym i niewydolne perfo-
ratory,

- lepsze wyniki uzyskiwano podczas badania dople-
rowskiego w pozycji stojącej, niż leżącej (rozpo-
znanie refluksu, odpowiednio, w 80% vs 42%),

- wyższą czułość rozpoznawania pnż wykazano 
przy zastosowaniu klasyfikacji wielosegmento-
wej, w porównaniu do osiowej, co prawdopodob-
nie wynikało z uwzględnienia w pierwszej z nich 
oceny wydolności układu powierzchownego,

- nie stwierdzono korelacji między oceną flebogra-
ficzną zaawansowania niewydolności, a zaawan-
sowaniem klinicznym pnż. Korelację wykazano 

między badaniem doplerowskim a oceną klinicz-
ną pnż: wartość przepowiadająca w diagnostyce 
refluksu prowadzącego do zmian bardziej zaawan-
sowanych (klasy 2 i 3) wyniosła 77%, podczas 
gdy flebografii zstępującej 35-44%, 

- wraz ze wzrostem zaawansowania klinicznego 
choroby stwierdzano częstsze przypadki nie-
wydolności żył układu powierzchownego, co 
było ważnym spostrzeżeniem w kontekście le-
czenia pnż. Wyniki sugerowały bowiem, że we 
wszystkich stopniach zaawansowania pnż, prze-
ważający wpływ na obraz kliniczny i progresję 
zmian chorobowych miała niewydolność układu 
powierzchownego. Stąd usunięcie niewydolnych 
żył powierzchownych mogłoby być najbardziej 
użyteczną interwencją, nawet w przypadku rów-
noczesnego występowania choroby w układzie 
głębokim. Oczywiście powyższe spostrzeżenia 
wymagają weryfikacji, chociażby z uwagi na 
cytowane powyżej wnioski Weingartena i wsp. 
(26), którzy wykazali, że u osób z łączną niewy-
dolnością w zakresie układu powierzchownego 
i głębokiego, źródłem refluksu był głównie układ 
głęboki.

e) Welch H.L. i wsp. (34) wykazali korelację sumarycz-
nego czasu zamknięcia zastawek ze stopniem zaawan-
sowania klinicznego pnż (pacjent badany w pozycji 
stojącej, standardową techniką Bummelen’a). Nie-
wydolność zastawek rozpoznawano przy przepływie 
zwrotnym przekraczającym 0,5 sek. dla badanego 
odcinka naczynia. Diagnostyczną dla niewydolności 
wartością sumaryczną czasów zamknięcia zastawek 
był: 
- przepływ przekraczający 1 sek. w układzie po-

wierzchownym (ujście odpiszczelowo-udowe 
i VSM powyżej kolana) lub w układzie głębokim 
(udowa powierzchowna i podkolanowa), bądź

- przepływ zwrotny przekraczający 1,5 sek. w ukła-
dzie powierzchownym (połączenie odpiszcze-
lowo-udowe, VSM powyżej kolana, VSP) lub 
w układzie głębokim (żyła udowa powierzchow-
na, podkolanowa, głęboka uda). 

Badania wykazały, że niewydolność w układzie 
powierzchownym nie pozwalała różnicować poszcze-
gólnych stopni klinicznych pnż, w przeciwieństwie do 
refluksu w układzie głębokim. Niemniej jednak pod-
kreślono, podobnie jak Neglen P. i Seshadri R. (24), 
znaczenie faktu niewydolności układu powierzchow-
nego dla dalszego przebiegu, zwłaszcza powikłań pnż 
w postaci owrzodzeń podudzi. Wartość ultrasonografii 
doplerowskiej w tym przypadku polega na możliwości 
identyfikacji osób, u których jest wskazane leczenie 
metodą podwiązania lub strippingu, w celu zapobiegania 
powstaniu owrzodzeń. Welch H.L i wsp. (34) podkreślili 
jednocześnie konieczność przeprowadzania badania 
doplerowskiego techniką wg Bummelen’a, w pozycji 
stojącej, z zastosowaniem ucisku mankietem pneuma-
tycznym, w celu uzyskania wiarygodnych informacji nt. 
niewydolności zastawkowej. Dodali przy tym, iż istnieją 
obawy czy uznawana za znamienną dla rozpoznania re-
fluksu wartość przepływu zwrotnego przekraczająca 0,5 
sekundy jest właściwa. Niektórzy autorzy bowiem za do-
puszczalny czas przepływu zwrotnego przyjmują nawet 
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1 sek. Welch H.L. i wsp. (34) przeprowadzili weryfikację 
proponowanych czasów refluksu, stosując u każdego 
z badanych dwa kryteria diagnostyczne niewydolności, 
tj. czas refluksu 0,5 sek. i 1 sek. i nie stwierdzili różnic 
w częstości rozpoznawania niewydolności żylnej.

Podsumowanie

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się dynamiczny 
rozwój technik diagnostycznych stosowanych w celu ilo-
ściowej oceny niewydolności żylnej. Aktualnie do metod 
stosowanych rutynowo zalicza się badanie doplerowskie, 
zwłaszcza ultrasonografię doplerowską z podwójnym ob-
razowaniem przepływu i pletyzmografię. Ich znaczenie 
polega na monitorowaniu naturalnego przebiegu pnż, 
określaniu wskazań do różnych metod leczenia pnż, 
oraz do pooperacyjnej kontroli osób z pnż. Wraz z wpro-
wadzeniem i upowszechnieniem technik operacyjnych 
przywracających sprawność zastawek, metody te zyskały 
na znaczeniu, umożliwiając określenie drożności układu 
głębokiego i powierzchownego oraz dokładną lokalizację 
niewydolności zastawkowej (24). 

Szereg prac i prób ilościowej oceny wielkości re-
fluksu żylnego w badaniu metodą duplex dopler (przy 
pomocy wskaźników takich jak np. objętość refluksowa, 
wskaźnik refluksu) wykazało, że w praktyce wszystkie te 
parametry, z wyjątkiem czasu refluksu (max. 0,5 -1 sek. 
- wg różnych autorów) nie mają praktycznego zastosowa-
nia i są domeną głównie badań naukowych. Czas refluksu 
z kolei, mimo że uznawany za wskaźnik najbardziej 
przydatny i najprostszy do obliczenia, jest w bardzo du-
żym stopniu zależny od siły ucisku podudzia. Silny ucisk 
może wywołać długi refluks, o wysokiej prędkości mak-
symalnej, odwrotnie ucisk słaby. Co więcej, zbyt lekki 
ucisk czasami może w ogóle nie sprowokować refluksu. 
Stąd tak ważne jest stosowanie, podkreślanego w kilku 
cytowanych powyżej pracach, standaryzowanego ucisku 
uda i podudzia mankietem pneumatycznym. 

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę 
w trakcie badania, jest uniknięcie odruchowego napina-
nia mięśni łydek i ud przez pacjentów badanych w pozy-
cji stojącej. Nie wszyscy bowiem potrafią całkowicie roz-
luźnić mięśnie kończyn, zwłaszcza jeżeli nie zostaną im 
zapewnione odpowiednie warunki badania (zapewnienie 
stabilności badanemu, w celu umożliwienia mu przenie-
sienia ciężaru ciała na przeciwległą kończynę; wsparcie 
badanej kończyny na stopniu), co nie jest bez znaczenia 
przy próbach uciskowych. Uciskając napięty mięsień 
można nie uzyskać wystarczającej objętości krwi, która 
cofając się mogłaby wywołać refluks. 

Reasumując, skuteczność badania metodą duplex 
dopler w bardzo dużej mierze zależy od właściwej tech-
niki badania oraz od doświadczenia lekarza badającego, 
a w jeszcze większym stopniu, od jego rzetelności. 

Jednocześnie wartość ultrasonografii duplex dopler 
rośnie po jej skojarzeniu z pletyzmografią, w zakresie 
diagnostyki różnicowej pnż, oceny stopnia zaawansowa-
nia pnż, planowania sposobu leczenia i prognozowania 
jego efektów. Ocena ultrasonograficzna zmian morfo-
logicznych (np. nietypowe ujście żyły odpiszczelowej, 
zdwojenie VSM na udzie) i czynnościowych (zasięg 
refluksu) układu żylnego kończyn dolnych przed pla-
nowaną operacją żylaków pozwala na wybiórcze i ce-

lowane usunięcie naczyń niewydolnych i zmienionych 
żylakowato, z pozostawieniem żył zdrowych. Dzięki 
temu znacznie spadła liczba powikłań związanych 
z samym zabiegiem operacyjnym, jak i nawrotów po 
operacji (związanych z pozostawieniem niewydolnych 
odcinków żył, np. kikuta żyły odpiszczelowej). Z kolei 
badanie pletyzmograficzne, umożliwiające ocenę wydol-
ności pompy mięśniowej podudzia, pozwala na lepsze 
przewidywanie efektu leczenia operacyjnego. Wartość 
diagnostyczną tych dwóch metod porównali m.in. Welch 
H.L. i wsp. (27), wykazując korelację zarówno między 
tymi metodami, jak również miedzy doplerowską oceną 
niewydolności i stopniem zaawansowania klinicznego 
pnż oraz między czasem powrotu żylnego, określonym 
na podstawie pletyzmografii, a stopniem zaawansowa-
nia klinicznego choroby żylnej. Należy jednak mieć na 
uwadze fakt, iż czas powrotu żylnego jest wskaźnikiem 
jedynie stopnia zaawansowania pnż, nie zaś parametrem 
ilościowym. Wynika to z faktu, że nie zależy on jedynie 
od wielkości refluksu, ale także od pojemności układu 
żylnego w momencie zakończenia wysiłku (25).

Przewagę nad badaniem doplerowskim ma flebografia 
zstępująca, ponieważ w lepszym stopniu obrazuje niewy-
dolność żył głębokich i zastawki, w związku z czym jest 
podstawowym badaniem wykonywanym przez planowa-
ną operacją rekonstrukcji zastawek (24). We wszystkich 
pozostałych przypadkach, metodą z wyboru do diagno-
styki cech morfologicznych i czynnościowych w przebie-
gu pnż, pozostaje ultrasonografia doplerowska.
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Ropień wątroby jest rzadką, ale poważną chorobą wy-
magającą szybkiej diagnostyki i odpowiedniego leczenia. 
Częstość występowania jest szacowana na 0,01% hospitali-
zowanych.[1] Rokowanie jest poważne, gdyż śmiertelność 
wynosi 6-15 % [2]. Współczesne leczenie ropnia polega 
na jego drenażu oraz na leczeniu odpowiednimi antybio-
tykami. W pracy przedstawiono ropień wątroby u kobiety 
w podeszłym wieku, który diagnozowano i leczono korzy-
stając z metody ultrasonograficznej. Ustalenie rozpoznania 
choroby, a następnie skuteczne leczenie przeprowadzono 
w szpitalu pierwszego poziomu referencyjnego.

Ropień wątroby u chorej w podeszłym wieku
wyleczony drenażem przezskórnym pod kontrolą 
ultrasonografii

Liver abscess in elderly woman successfully cured
with percutaneous drainage guided by ultrasound
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Streszczenie:
Ropień wątroby jest rzadką przyczyną hospitalizacji. W pracy opisano ropień wątroby u 77-letniej kobiety wy-

leczony przezskórnym drenażem pod kontrolą usg. Ultrasonografia ma istotne znaczenie w diagnostyce i leczeniu 
ropnia wątroby.

Summary:
Liver abscess is a rare cause of hospitalization. The paper describes a case of 77-year-old-woman successfully 

cured with percutaneous drainage under ultrasound guidance. Ultrasonography plays an important role in the 
diagnosis and treatment of liver abscess.
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Opis przypadku

Kobieta B.M., lat 77 została przyjęta do oddziału 
z powodu bólów w podżebrzu prawym, narastającej od 
2 miesięcy utraty masy ciała, ogólnego osłabienia oraz 
stanów podgorączkowych. 

W badaniu przedmiotowym z istotnych odchyleń 
od normy stwierdzono wyniszczenie organizmu (waga 
- 39 kg), bladość powłok skórnych oraz powiększoną na 
1 palec poniżej łuku żebrowego wątrobę. W badaniach 
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dodatkowych poziom hemoglobiny był obni-
żony do 6,41 mmol/l, poziom leukocytów był 
podwyższony do 14,8 G/l, a poziom mocznika 
w surowicy krwi był podwyższony do 12,1 
mmol/l. Badaniem usg uwidoczniono w pra-
wym płacie wątroby obszar średnicy 6 cm 
o zmniejszonej echogeniczności, z wyraźnie 
zaznaczoną hiperechogeniczną ścianą. Wy-
konano nakłucie diagnostyczne cienkoigłowe 
uzyskując treść ropną. Po otrzymaniu od 
chorej zgody na drenaż przezskórny do jamy 
ropnia metodą jednostopniową pod kontrolą 
obrazu ultradźwiękowego wprowadzono cew-
nik typu pig tail (ryc. 1a i b). Aspirując uzy-
skano 100 ml gęstej, cuchnącej treści ropnej. 
Dwa razy na dobę ropień płukano roztworem 
soli fizjologicznej. Stopniowo zmniejszała się 
ilość wydzieliny, aż do całkowitego zaniku 
w 30 dniu leczenia. Wielokrotne posiewy ropy 
na rutynowo stosowanych podłożach były 
ujemne. Od chwili ustalenia rozpoznania cho-
ra otrzymywała parenteralnie Biotaksym, a po 
ustąpieniu gorączki przez okres 1 miesiąca 
przyjmowała doustnie Zinnat oraz Klimicin. 
Po 6 mies. wykonano kontrolne badanie usg, 
które nie wykazało w wątrobie żadnej patolo-
gii (ryc. 2). Chora przybrała na wadze 20 kg.

Omówienie

Ropień wątroby jest makroskopowo wi-
docznym zbiorowiskiem ropy w miąższu tego 
narządu. Najczęstszym czynnikiem etiologicz-
nym są bakterie Escherichia coli (35-45%). 
U 40% chorych występuje więcej niż jeden 
gatunek bakterii, a w ponad 50% przypadków 
stwierdza się obecność beztlenowców. Szcze-
gólnym rodzajem ropni wątroby są zakażenia 
wywołane przez Entamoeba histolytica (10%). 
Grzyby i inne mikroorganizmy odpowiedzial-
ne są za mniej niż 10% zakażeń.

W praktyce klinicznej u około 20-30% 
chorych nie udaje się ustalić czynnika przy-
czynowego - są to tzw. ropnie kryptogenne 
[3]. 

Pojedynczy ropień wątroby daje słabe 
objawy kliniczne. Najczęstszymi skargami 
są: brak apetytu, utrata wagi ciała, postępu-
jące osłabienie, umiarkowana gorączka, ból 
w prawym podżebrzu. Wysoka leukocytoza, 
podwyższone OB, czasami niedokrwistość, 
podwyższony poziom transaminaz, fosfatazy 
alkalicznej oraz bilirubiny to obserwowane 
odchylenia w badaniach laboratoryjnych. 
Obraz kliniczny jest zwykle mało charaktery-
styczny, co skutkuje długim okresem jaki mija 
od chwili wystąpienia dolegliwości do czasu 
ustalenia rozpoznania. 

Podstawę rozpoznania stanowią bada-
nia obrazowe: ultrasonografia, tomografia 
komputerowa, oraz rezonans magnetyczny. 
Podstawowym, a ze względu na dostępność 

Ryc. 2. Ultrasonogram wykonany 6 miesięcy po zabiegu.
Całkowite wyleczenie.

Zdzisław Juszczyk, Janina Mrowiec, Jarosław Bugajski, Andrzej Wachowiak

Ryc. 1. Ropień wątroby: A) przed leczeniem, B) wkrótce po drenażu.

A

B
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często też i pierwszym badaniem diagnostycznym jest 
ultrasonografia. W początkowym okresie ropień wykazu-
je w stosunku do pozostałego miąższu wątroby obniżoną 
echogeniczność i nie ma wyraźnie zaznaczonych granic. 
Wraz z tworzeniem się martwicy rozpływnej pojawia się 
prawie bezechowa struktura płynowa. Z biegiem czasu 
wokół ropnia powstaje hiperechogeniczny naciek za-
palny, a obraz może upodabniać się do torbieli wątroby. 
W przypadku wątpliwości diagnostycznych zaleca się 
nakłucie patologicznej zmiany z pobraniem materiału do 
badania bakteriologicznego. 

Czułość ultrasonografii w wykrywaniu ropni wątroby 
oceniana jest na 90% [5]. Metodą diagnostyczną o prawie 
100% czułości i 100% specyficzności są tomografia kom-
puterowa oraz rezonans magnetyczny, które są jednak 
rzadko wykonywane jako badania pierwszego rzutu.

W leczeniu ropni wątroby nadal obowiązująca i ak-
tualna jest fundamentalna zasada chirurgii: „ubi pus, ibi 
evacua”. Zalecanym sposobem postępowania jest dre-
naż zmian ropnych z równoczesną antybiotykoterapią. 
Opróżnienie jamy ropnia może być przeprowadzone 
poprzez wielokrotnie powtarzane nakłucia przezskórne, 
oraz poprzez drenaż przezskórny lub drenaż operacyjny. 
Drenaż przezskórny wykonuje się monitorując zabieg 
nakłucia tomografią komputerową lub ultrasonografią. 
Przed nakłuciem zaleca się podanie antybiotyku o sze-
rokim spektrum działania. Po założeniu cewnika do pa-
tologicznej zmiany aspiruje się płynną zawartość, aż do 
zapadnięcia ścian. Cewnik winien być utrzymywany do 
czasu, aż wypływa z niego mniej niż 10ml/24h surowi-
czej wydzieliny. Płukanie jamy ropnia należy dokonywać 
2 razy/dobę sterylnym roztworem soli fizjologicznej. 
Drenaż przezskórny z 70-93% skutecznością, 1-15% 
wskaźnikiem powikłań i 1-11% śmiertelnością stał się 
w ostatnich latach metodą z wyboru w leczeniu ropnia 
wątroby [6]. Operacyjny drenaż obecnie wykonuje się 
rzadko. Wskazaniem do takiego sposobu postępowania 
jest brak wyleczenia po przezskórnym drenażu, pęknięcie 
ropnia lub gdy jest on niedostępny do nakłucia przezskór-
nego. Wyjątkowo, głównie w przypadku ropni mnogich, 
zachodzi konieczność resekcji segmentu albo całego 
płata wątroby, a śmiertelność w tych wypadkach sięga 
nawet do 30% [2].

Każdy ropień wątroby wymaga intensywnego lecze-
nia antybiotykami lub chemioterapeutykami [7].

Z uwagi na mieszaną florę bakteryjną wdrożone an-
tybiotyki winny posiadać szerokie spektrum działania. 
Po otrzymaniu wyniku antybiogramu celowana antybio-
tykoterapia daje największą szansę wyleczenia, ze sku-

tecznością dochodzącą do 94%. Nie ustalono jak długo 
należy stosować antybiotyki, jednak większość chorych 
jest leczona 1-3 tygodnie drogą dożylną, a następnie 1-2 
miesiące formą doustną. 

Przedstawiony przypadek jest przykładem ropnia wą-
troby, w którym nie udało się ustalić ogniska pierwotnego 
- należy więc go zaliczyć do tzw. ropnia sterylnego. Duże 
jego wymiary wskazywały, iż proces chorobowy był dłu-
gotrwały. Istotną rolę w wyleczeniu chorej w podeszłym 
wieku z potencjalnie śmiertelnej choroby miała ultraso-
nografia. Metoda pomogła ustalić rozpoznanie, umożli-
wiła wykonanie przezskórnego drenażu leczniczego oraz 
pozwoliła monitorować postępy leczenia. W wybranych 
przypadkach ropnia wątroby przezskórny drenaż pod 
kontrolą ultrasonografii może być z dobrymi efektami 
stosowany nawet w szpitalu I poziomu referencyjnego.
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Wrodzone wady serca są najczęstszymi wadami wro-
dzonymi z częstością 0,8-1% u żywo urodzonych nowo-
rodków, natomiast u płodów częstość ta jest od 3-5 razy 
wyższa zależnie od okresu ciąży.

Wady serca płodu należą do najtrudniejszych do wy-
krycia w prenatalnym badaniu ultrasonograficznym.1-5 
Wady serca są jedną z głównych przyczyn zgonów nowo-
rodków, często ze względu na współistniejące anomalie, 
w tym aberracje chromosomalne. Od 4 do 13 noworod-

Certyfikat Umiejętności skriningowego badania 
serca płodu (podstawowy) Sekcji Echokardiografii 
i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego
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Streszczenie:
W związku z tym, że prenatalnym wykrywaniem wad serca płodu powinni zajmować się w XXI wieku położni-

cy, a dopiero rozpoznawaniem i leczeniem kardiolodzy płodowi, Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego rozpoczęła system szkoleń lekarzy położników kończący się uzyska-
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Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Artykuł dotyczy problematyki wrodzonych wad serca. 
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Summary:
It is particularly recommended that detection of congenital heart disease should be performed by obstetrician. 

Specialists of fetal echocardiography consequently recognise and treat the fetus with malformation. Fetal 
Echocardiography and Cardiology Section of Polish Ultrasound Society began to train and certify the obstetricians 
in screening of fetal heart malformation. We present the qualifications and rights that gives the certificate.
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ków na 1000 porodów umiera z powodu wrodzonych 
wad serca.2,6

W latach 2004-2005 działał Program Ministerstwa 
Zdrowia POLKARD-PRENATAL, dzięki któremu zosta-
ły zebrane dane na temat stanu prenatalnej diagnostyki 
kardiologicznej w Polsce. Wykazano, iż odsetek nowo-
rodków zdiagnozowanych prenatalnie w stosunku do 
liczby noworodków wymagających interwencji kardio-
chirurgicznej wynosił w roku 2003 (przed realizacją Pro-
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gramu) średnio dla Polski < 10%.7 Zestawienie zbiorcze 
na podstawie danych z 9 ośrodków za rok 2003 podaje 
liczbę 245 noworodków zdiagnozowanych prenatalnie, 
w kilku ośrodkach referencyjnych.7 Przy założeniu, że 
w naszym kraju rodzi się 350 000 dzieci rocznie, przyj-
mując najniższą wartość statystyczną 0,8%, w Polsce 
rodzi się ok. 2800 noworodków z wrodzoną wadą serca, 
z czego zdiagnozowanych prenatalnie było mniej niż 
10%, czyli optymistycznie patrząc co 10 noworodek... co 
jest znacznie poniżej wskaźników europejskich.1,8

Prenatalne zdiagnozowanie wady serca pozwala 
wdrożyć odpowiednie postępowanie u ciężarnej: wyklu-
czyć lub potwierdzić istnienie innych anomalii i aberracji 
chromosomalnych, zidentyfikować grupę ciężarnych 
wymagających specjalistycznego postępowania i przy-
gotowania do odpowiedniego postępowania w okresie 
ciąży, porodu oraz postępowania z noworodkiem w od-
powiednim ośrodku.8-9 Dla noworodka z prenatalnie wy-
krytą i zdiagnozowaną wadą serca np. stenozą aortalną 
można zabezpieczyć w Klinice Kardiologii Dziecięcej 
cewnik do plastyki balonowej, dla noworodka ze znanym 
od okresu prenatalnego blokiem całkowitym serca można 
zabezpieczyć możliwość elektrostymulacji po porodzie. 
Noworodki z prenatalnie rozpoznanymi niektórymi 
wadami serca, po transporcie in utero mają w wybra-
nych przypadkach większą szansę na przeżycie10,14 oraz 
kwalifikowane są do zabiegów kardiochirurgicznych 
w lepszym stanie niż noworodki z analogicznymi wa-
dami rozpoznanymi po porodzie i transportowanymi do 
ośrodka referencyjnego w sposób tradycyjny (karetka lub 
helikopter).11-12 Nie bez znaczenia jest również aspekt fi-
nansowy. Gdyby, chociaż połowa noworodków z wadami 
wrodzonymi miała skuteczny program badań skriningo-
wych w skali 1 roku w Polsce można by zaoszczędzić 
na transporcie noworodków w stanie zagrożenia życia, 
wykorzystując bezpieczny transport in utero, sumę ok. 
13 mln złotych.13

Zarówno w Polsce jak i na całym świecie odnotowuje 
się coraz lepsze wyniki operacji noworodków z wrodzo-
ną wadą serca. Jeszcze kilka lat temu w wielu krajach 
zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS) 
z powodów ekonomicznych i merytorycznych 
uważano za wadę letalną.3 Obecnie w niektó-
rych ośrodkach odnotowuje się blisko 50% 
przeżywalność po wszystkich trzech etapach 
operacji.9 Transpozycja dużych naczyń (TGA) 
w grupie noworodków z prenatalnym roz-
poznaniem może mieć lepsze rokowanie niż 
w grupie z postnatalnym rozpoznaniem w tym 
samym ośrodku kardiologiczno-kardiochirur-
gicznym.12 Losy pourodzeniowe noworodków 
nie są jedynym wyznacznikiem miary i postę-
pu prenatalnej diagnostyki, ponieważ znaczna 
część płodów z wadami serca oraz innymi 
anomaliami umiera in utero lub po urodzeniu 
i z przyczyn obiektywnych noworodki te nie 
mogą być pacjentami klinik kardiologiczno-
kardiochirurgicznych, natomiast pacjenci 
ci - płody stanowią nadal problem z punktu 
widzenia ciężarnych oraz położników.15,16 
W roku 2003 spośród 73 płodów z wadą serca 
rozpoznaną w Zakładzie Diagnostyki i Profi-
laktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum 

Zdrowia Matki Polki operowanych było 11 noworodków, 
z czego przeżyło 7, w sumie żyje 16 dzieci (22%).7 Dwie 
trzecie z grupy 73 płodów nigdy nie dotarło z przyczyn 
naturalnych do kliniki kardiologiczno-kardiochirurgicz-
nej, która znajduje się w tej samej instytucji co kliniki 
położnicze i oddziały neonatologiczne. 

Realizacja Programu Polkard-Prenatal pokazała iż 
w latach 2004-2005 w ogólnopolskiej bazie danych 
(www.orpkp.pl) zarejestrowano 645 płodów z patologią 
kardiologiczną z 12 ośrodków. Program ten wykazał 
zarówno możliwości współpracy położników-ultrasono-
grafistów z kardiologami dziecięcymi jak i uświadomił 
konieczność stworzenia organizacyjnego systemu skri-
ningowych badań serca płodu jako podstawy dalszego 
rozwoju kardiologii prenatalnej.

W związku z tym, że prenatalnym wykrywaniem 
wad serca płodu powinni zajmować się w XXI w. położ-
nicy,3,12,16,17,23,27 a dopiero rozpoznawaniem i leczeniem 
kardiolodzy płodowi, których trafność rozpoznań sięga 
ponad 90%.3,18,19,20,21,22,24-26,28,29 Sekcja Echokardiografii 
i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultra-
sonograficznego proponuje system szkoleń lekarzy po-
łożników, radiologów, kardiologów dziecięcych, genety-
ków kończący się uzyskaniem Certyfikatu Umiejętności 
z zakresu podstawowego, przesiewowego badania serca 
płodu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest spełnienie 
poniższych wymogów:
1. Udział w minimum jednym kursie z zakresu ultra-

sonografii położniczej oraz minimum jednym kursie 
z echokardiografii prenatalnej (w kraju lub zagrani-
cą).

2. Szkolenie indywidualne w ośrodku Programu Po-
lkard-Prenatal C lub B (Łódź, Warszawa, Śląsk, Po-
znań) (minimum 5 dni).

3. Wykonanie i przesłanie do weryfikacji do jednego 
z trzech ośrodków rereferencyjnych typu C, zdjęć 
z minimum 10 badań prawidłowego serca płodu, po 
4 zdjęcia do każdego badania obrazujące cztery jamy 
serca (ryc. 1), drogi odpływu (ryc. 2 i 3) i śródpiersie 
górne (ryc. 4). Na zdjęciu powinno znajdować się 

Ryc. 1. Cztery jamy serca: symetryczne komory i przedsionki, ciągłość 
przegrody międzykomorowej, otwór owalny otwarty, prawidłowy przyczep 
zastawek przedsionkowo-komorowych, prawidłowy „krzyż serca”.

Certyfikat Umiejętności skriningowego badania serca płodu (podstawowy) Sekcji Echokardiografii i Kardiologii...
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nazwisko lekarza wykonującego badanie, ini-
cjały ciężarnej, wiek płodu w tygodniach, data 
badania, opis rejestrowanych struktur (4ch, 
LVOT, RVOT, mediastinum). Wzór zdjęć 
dostępny także na stronie www.fetalecho.pl 
i www.mszu.pl). 
4. Skierowanie minimum dziesięciu patolo-
gii kardiologicznych do ośrodka referencyj-
nego kardiologii prenatalnej, potwierdzo-
nych minimum poprzez udokumentowanie 
w www.orpkp.pl obecności w bazie danych 
nazwiska lekarza wykrywającego wadę (do 
patologii kardiologicznej zaliczamy podej-
rzenie wady serca potwierdzone w ośrodku 
referencyjnym, częstoskurcz u płodu, cał-
kowity blok serca, niewydolność krążenia 
u płodu, zespół przetoczenia pomiędzy bliź-
niętami - TTTS; bliźnięta połączone o typie 
toracoomphalopagus z problemem kardio-
logicznym, acardiac twin. Nie zaliczamy do 
patologii kardiologicznej warunkującej uzy-
skanie Certyfikatu takich anomalii jak: aryt-
mie o charakterze skurczów dodatkowych 
u płodu oraz zmian czynnościowych w sercu 
płodu jak wysięk w osierdziu < 5 mm czy 
przerost mięśnia sercowego).
5. Dostarczenie niezbędnych dokumentów 
(list przewodni z podaniem miejsca pracy 
lekarza, CV, kserokopii zaliczonych kursów, 
dokumentację zdjęciową z badań 10 zdro-
wych płodów, wydruk 10 rekordów z ogólno-
polskiej bazy danych dotyczących wykrytych 
przez danego lekarza patologii kardiologicz-
nych, koperta zwrotna ze znaczkiem z poda-
niem swojego adresu pocztowego) w kopercie 
A4 na adres ZDiPWW w Łodzi lub na adresy 
doc. J. Dangel lub dr A. Włoch do 30 marca 
lub do 30 listopada danego roku kalendarzo-
wego, z dopiskiem: Certyfikat Umiejętności 
Podstawowy.
6. Certyfikat Umiejętności jest podpisywany 
przez Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kar-
diologii Prenatalnej PTU 2 x w roku (do 30 
kwietnia oraz do 30 grudnia). 
7. Certyfikat Podstawowy ma ważność 4 lata, 
a jego przedłużenie można uzyskać poprzez 
udokumentowanie udziału w min. dwóch 
kolejnych kursach z zakresu ultrasonografii 
i echokardiografii lub udokumentowanie 100 
punktów edukacyjnych (udział w konferen-
cjach, punktacja za prace naukowe z dziedzi-
ny echokardiografii prenatalnej).

Posiadanie Certyfikatu Podstawowego 
z badania serca płodu umożliwi wyróżnienie 
tych położników-ultrasonografistów, którzy 
potwierdzili swoje umiejętności z zakresu 
skriningowego badania serca płodu. Lista 
lekarzy z Certyfikatem naszych sekcji będzie 
uaktualniana 2 x w roku na stronie interne-
towej www.fetalecho.pl oraz www.orpkp.pl. 
Lekarz z Certyfikatem naszej Sekcji poza 
potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji, 

Ryc. 2. Droga odpływu z lewej komory serca (LVOT).

Ryc. 3. Droga odpływu z prawej komory serca: pień płucny.

Ryc. 4. Obraz śródpiersia górnego: 3 naczynia.

Maria Respondek-Liberska, Joanna Dangel, Agata Włoch
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w przypadku problemu medyczno-prawnego dotyczące-
go diagnostyki z zakresu kardiologii prenatalnej może 
się ubiegać o ekspertyzę formalno-prawną z naszej 
strony. 

Ośrodek, w którym pracuje lekarz z Certyfikatem 
może się ubiegać o akredytację naszej Sekcji i rejestrację 
ośrodka typu „A” systemu Programu POLKARD-PRE-
NATAL. Wymagania są następujące:
1. Dany ośrodek legitymuje się minimum jednym le-

karzem z Certyfikatem Umiejętności skrinigowego 
badania serca płodu.

2. Złoży aplikację o dokument Akredytacji Sekcji Echo-
kardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU & Sekcji 
Ultrasonografii PTG, z podaniem siedziby gabinetu, 
telefonu, faxu, e-maila, rodzaju aparatu usg, datą pro-
dukcji, formą dokumentowania badania, z przykłado-
wym wydrukiem raportu wraz z dokumentacją.

3. Wykazanie się posiadaniem minimum jednej publi-
kacji z zakresu echokardiografii płodowej (jako autor 
lub współautor).

4. Ośrodki typu A (ryc. 5) będą rekomendowane przez 
Zarząd Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prena-
talnej PTU do Narodowego Funduszu Zdrowia celem 
kontraktowania usług medycznych na skriningowe 
badania serca płodu.

5. Formalności administracyjne związane z Certyfikatem 
i Akredytacją przyjmuje na siebie Sekcja Echokardio-
grafii i Kardiologii Prenatalnej PTU (siedziba Łódź), 
a opracowane zestawienia 2 x rocznie będą podawane 
do wiadomości na stronie www.fetalecho.pl

Certyfikaty Umiejętności Badania Serca Płodu - Po-
ziom Podstawowy „a” oraz tworzenie ośrodków typu 
A umożliwi wprowadzenie ram organizacyjnych także 
dla lepszego funkcjonowania ośrodków referencyjnych 
dla kardiologii prenatalnej. 

W ośrodkach referencyjnych w Polsce, które groma-
dzą wiele przypadków złożonych patologii kardiologicz-
nych płodu, w wybranych przypadkach stosuje się tera-
pię wewnątrzmaciczną farmakologiczną lub zabiegową, 
prowadzi się monitorowanie kardiologiczne stanu płodu 
w czasie zabiegów wewnątrzmacicznych pozasercowych 
(np. zakładanie shuntów do płodu, laseroterapia etc.), 
szkolenia podyplomowe zarówno dla położników jak 
i kardiologów dziecięcych. Echokardiografia prenatalna 
od roku 2005 weszła w zakres wymagań dla kardiologów 
dziecięcych.

Wśród ośrodków referencyjnych występują dwa typy: 
C - gromadzący ponad 100 patologii kardiologicznych 
rocznie oraz typu B gromadzący min. 50 takich patologii 
rocznie (tabela 1). Ośrodki typu B i C prowadzą min. 
badania naukowe z zakresu echokardiografii i kardiologii 
prenatalnej potwierdzone publikacjami naukowymi.30

Dzięki dobrej współpracy położników z kardiologa-
mi prenatalnymi jesteśmy świadkami rozwoju w Polsce 
w XXI w. usystematyzowanej opieki kardiologicznej nad 
najmłodszymi pacjentami in utero.

Tab. 1. Kategorie ośrodków zależnie od liczby badanych 
płodów z problemem kardiologicznym w skali roku.

Poziom ośrodka
badającego serce płodu

Liczba udokumentowanych 
patologii rocznie w bazie 
danych www.orpkp.pl

Ośrodek typu A Minimum 10 płodów
z problemem kardiologicznym*

Ośrodek typu B Minimum 50 płodów

Ośrodek typu C Minimum 100 płodów

*do patologii kardiologicznych wprowadzanych do bazy 
danych www.orpkp.pl zaliczamy wadę serca, często-
skurcz, blok całkowity, guz serca, zroślaki, TTTS, acar-
diac twin, objawy niewydolności krążenia w przebiegu 
obrzęku płodu
do bazy danych nie zaliczamy pojedynczych skurczów do-
datkowych, czynnościowych niedomykalności zastawek, 
izolowanych dysproporcji w obrazie 4 jam serca. 

Ryc. 5. Ośrodki Programu Polkard-Prenatal - „a” położ-
nicy przeszkoleni w zakresie skriningowego badania serca 
z Certyfikatem Skriningowego Badania Serca Płodu oraz 
wybrane ośrodki położnicze „A” spełniające aktualnie 
zaproponowane kryteria. Szczegóły w tekście oraz na stro-
nach www.fetalecho.pl, lub www.orpkp.pl

Certyfikat Umiejętności skriningowego badania serca płodu (podstawowy) Sekcji Echokardiografii i Kardiologii...
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W Polsce, podobnie jak i na świecie, badania echo-
kardiograficzne płodu wykonywane są w nielicznych 
ośrodkach. Wymagają one od lekarzy czasochłonnego 
przygotowania, wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz 
umiejętności ultrasonograficznych z zakresu kilku dzie-
dzin: kardiologii dziecięcej, echokardiografii dziecięcej, 
neonatologii i położnictwa, radiologii, pediatrii, gene-
tyki.1-2 Dlatego zasady wykonywania badań kardiolo-
gicznych u płodów są opracowywane zarówno przez 

Certyfikat Umiejętności echokardiograficznego 
badania serca płodu (dla zaawansowanych)
Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Certificate of competence in echocardiography of fetal heart.
Fetal Echocardiography And Cardiology Section

of Polish Ultrasound Society.

Maria Respondek-Liberska*,
Joanna Szymkiewicz-Dangel*, Agata Włoch*

* Board of Fetal Echocardiography And Cardiology Section of Polish Ultrasound Society

Adres: Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych ICZMP & Uniwersytetu Medyczynego w Łodzi
Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
e-mail: majkares@uni.lodz.pl

Streszczenie:
Celem podnoszenia naszych kwalifikacji i zapewnienia odpowiedniej jakości badań wprowadziliśmy zasady 

przyznawania Certyfikatów Umiejętności. Przedstawiliśmy podstawowe założenia i cele Sekcji Echokardiografii 
i Kardiologii Prenatalnej PTU. Przedstawiliśmy również wskazania do badania echokardiograficznego i sposób jego 
przeprowadzenia, a także warunki uzyskania certyfikatu i uprawnienia wynikające z jego posiadania.

Summary:
To support our qualification and maintain a high standard of fetal echocardiography we have formed the condition 

to obtain the certificate of fetal echocardiography. We present guidelines and aims of Fetal Echocardiography 
and Cardiology Section of Polish Ultrasound Society. We present indication and the way of performing fetal 
echocardiography. We also present the qualifications and rights that gives the certificate. 

Słowa kluczowe:
certyfikat, echokardiografia, wada serca, płód

Key words:
certificate, echocardiography, congenital heart disease, fetus

amerykańskie jak i europejskie towarzystwa naukowe.3-4 
Chociaż wady serca płodu są wadami najtrudniejszymi 
do wykrycia w badaniu ultrasonograficznym,1-2,5 jest to 
zadanie dla położnika.1-2,6-8 Wykrycie nie znaczy ustalenia 
ostatecznego rozpoznania, najważniejsze jest zauważenie 
nieprawidłowości w skriningowym badaniu ultrasono-
graficznym serca płodu przez położnika i skierowanie 
ciężarnej do ośrodka referencyjnego celem wykluczenia 
lub potwierdzenia wady serca w pełnym badaniu echo-



88 Ultrasonografia nr 25, 2006 89Ultrasonografia nr 25, 2006

kardiograficznym, ustalenie właściwej diagnozy i opcji 
dalszego postępowania.2,6

Podstawowym założeniem i celem Sekcji Echokar-
diografii i Kardiologii Prenatalnej PTU jest propagowa-
nie idei badań kardiologicznych u płodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanów zagrożenia życia, celem stworze-
nia optymalnych warunków porodu i opieki poporodowej 
dla noworodków.9-11 Celem realizacji naszego głównego 
założenia jest organizowanie spotkań członków Sekcji, 
omawianie wybranych przypadków kardiologicznych, 
aktualnego stanu wiedzy z zakresu prenatalnej diagno-
styki kardiologicznej, ciągła edukacja. Członkami Sek-
cji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej mogą być 
lekarze różnych specjalności (położnicy, pediatrzy, neo-
natolodzy, kardiolodzy dziecięcy, radiolodzy), którzy są 
członkami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. 
Sekcja powstała w 1998 r. z inicjatywy ówczesnego prze-
wodniczącego PTU prof. W. Jakubowskiego.

Sekcja nasza skupia lekarzy profesjonalnie zajmujących 
się prenatalną diagnostyką kardiologiczną, niezależnie od 
posiadanej specjalizacji. Jest to dziedzina dynamicznie się 
rozwijająca w ciągu ostatnich 20 lat, stawiając wysokie 
wymagania zarówno, co do wiedzy, umiejętności lekarzy 
jak i najwyższej jakości sprzętu dedykowanego dla naj-
młodszych pacjentów w medycynie - płodów. Celem pod-
noszenia naszych kwalifikacji i zapewnienia odpowiedniej 
jakości badań dla naszych pacjentów wprowadziliśmy 
zasady przyznawania Certyfikatów Umiejętności. Inicjaty-
wa ta zbiegła się z projektem Ministerstwa Zdrowia, które 
sporządziło w roku 2005 wykaz umiejętności medycznych 
w Polsce (projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia 
w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin me-
dycyny 23.09-5.02.2005)12 powierzając formalnie przyzna-
wanie Certyfikatów z zakresu Echokardiografii Prenatalnej 
naszej Sekcji. Certyfikaty Umiejętności są wydawane 
według zasad opracowanych w porozumieniu z Polskim 
Towarzystwem Ginekologicznym oraz Polskim Towarzy-
stwem Kardiologicznym, Sekcją Kardiologii Dziecięcej. 
Lista lekarzy legitymujących się w Polsce Certyfikatem 
naszej Sekcji dostępna jest na stronie www.orpkpl.pl oraz 
na stronie www.fetalecho.pl 

Osoba ubiegająca się o przyznanie „Certyfikatu Sekcji 
Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej” powinna spełnić 
wszystkie poniższe warunki ustalone przez Zarząd Sekcji:
1. Co najmniej dwuletni staż pracy w pracowni 

ultrasonograficznej/echokardiograficznej.
2. Samodzielne wykonanie co najmniej 100 echokardio-

gramów płodowych prawidłowych oraz co najmniej 
50 echokardiogramów płodowych nieprawidłowych, 
potwierdzonych zgłoszeniem do ogólnopolskiej bazy 
danych (www.orpkp.pl), oraz stosownym zaświad-
czeniem bezpośredniego przełożonego i kierownika 
jednej z placówek:
- Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzo-

nych I „CZMP” & Uniwersytet Medyczny, Łódź
- Poradnia Perinatologii i Kardiologii Prenatalnej, 

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii 
AM Karowa 2, Warszawa

- Pracownia Kardiologii Prenatalnej, Oddział Kli-
niczny Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akade-
mii Medycznej ul. W. Lipa 2, Ruda Śląska

3. Zdanie egzaminu teoretycznego przed komisją skła-
dającą się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 

Ultrasonograficznego, Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologiczne-
go. Zagadnienia do opracowania znajdują się na stronie 
internetowej Sekcji: www.umed.lodz.pl/fetalecho.

4. Udział w min. 2 kursach i/lub szkoleniach z zakresu 
echokardiografii płodu.

5. Specjalizacja medyczna (otwarta lub ukończona) jed-
na z wyżej wymienionych lub doktorat lub znaczący 
dorobek publikacyjny.

6. Członkostwo w PTU potwierdzone opłaceniem skład-
ki za dany rok kalendarzowy.

7. Członkostwo Sekcji Echokardiografii i Kardiologii 
Prenatalnej PTU (konieczne wypełnienie deklaracji).
Certyfikat nasz jest ważny 4 lata. Celem przedłużenia 
Certyfikatu niezbędne jest zgłoszenie do ogólnopol-
skiej bazy danych www.orpkp.pl min. 5 kolejnych 
patologii kardiologicznych u płodów rocznie z wery-
fikacją rozpoznań pourodzeniowych i minimum jedna 
publikacja rocznie z zakresu kardiologii prenatalnej. 
Wybitnym osobom przyczyniającym się do rozwoju 
naszej Sekcji przyznajemy Honorowe Certyfikaty 
(bezterminowe) po złożeniu pisemnego wniosku przez 
członka Sekcji, wręczane tym osobom, które aktywnie 
uczestniczą w naszych spotkaniach. Członek Sekcji 
legitymujący się Certyfikatem ma prawo do zgłaszania 
gabinetu do Akredytacji Sekcji, której zasady opra-
cowano odrębnie. Uzyskanie Certyfikatu Sekcji jest 
potwierdzeniem posiadania przez lekarza umiejętno-
ści wykonania badania echokardiograficznego płodu, 
ale nie jest jednoznaczne z posiadaniem wiadomości 
z zakresu kardiologii płodowej, jak również nie jest 
jednoznaczne z możliwością udzielania profesjonalnej 
konsultacji kardiologicznej dla rodziców oczekujących 
urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną.
Profesjonalną konsultację z zakresu kardiologii pre-

natalnej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez 
L. Allan w podręczniku „Kardiologia prenatalna dla po-
łożników i kardiologów dziecięcych” wyd. Czelej 20062, 
ciężarna i jej położnik mogą uzyskać aktualnie w trzech 
ośrodkach referencyjnych typu C na terenie Polski 
(ryc. 1). W ośrodkach typu C gromadzi się największa 
liczba patologii kardiologicznych płodu, w każdym po-
nad 100 rocznie (tabela 1).

W ośrodku referencyjnym typu C w wybranych 
przypadkach stosuje się terapię wewnątrzmaciczną far-
makologiczną13-16 lub ustala się brak konieczności terapii 
a proponuje się w wybranych przypadkach jedynie moni-
torowanie stanu płodu.17-18 W ośrodku typu C istnieją tak-
że możliwości terapii zabiegowej, zarówno w niektórych 
wadach serca20-23 jak i wadach pozasercowych (tabela 2). 
Prowadzi się monitorowanie kardiologiczne stanu płodu 
w czasie zabiegów wewnątrzmacicznych pozaserco-
wych24-26 (np. zakładanie shuntów do płodu, laseroterapia 
etc.). W ośrodku typu C konieczna jest ścisła współpraca 
zarówno z genetykami, położnikami-chirurgami, jak 
i kardiologami i kardiochirurgami. Ośrodki typu C pro-
wadzą szkolenia i badania naukowe.

W tym systemie w ośrodku typu B lekarz z Certyfi-
katem Sekcji gromadzi minimum 50 istotnych patologii 
kardiologicznych płodu, a w wybranych przypadkach 
kieruje pacjentów - płody do ośrodka typu C. Aktualnie 
w Polsce mamy trzy ośrodki typu C oraz dwa ośrodki 
typu B (ryc. 1). 

Maria Respondek-Liberska, Joanna Szymkiewicz-Dangel, Agata Włoch
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Akredytację ośrodka typu B lub C można uzyskać 
zgłaszając do Zarządu Sekcji:
1) nazwisko lekarza posiadającego Certyfikat (dla za-

awansowanych),
2) lokalizację gabinetu, wyposażenie w ultrasonograf 

z oprogramowaniem położniczym i kardiologicznym, 
możliwość dokumentacji i archiwizacji badań,

3) nazwę współpracującego ośrodka genetycznego, 
ośrodka kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii,

4) wykaz publikacji z zakresu echokardiografii prenatalnej,
5) liczbę przypadków zgłoszonych do www.orpkp.pl

Akredytacja, podobnie jak Certyfikat są ważne 4 lata.
Badanie echokardiograficzne płodu jest integralną 

częścią badania ultrasonograficznego płodu, dlatego 
lekarz wykonujący badanie echokardiograficzne musi 
posiadać również wiedzę na temat pozasercowych wad 
wrodzonych gdyż często współistnieją one z wadami ser-
ca27, częściej niż u noworodków. Zadaniem lekarza z Cer-
tyfikatem jest ostateczne wykluczenie lub potwierdzenie 
wady serca i skierowanej przez położnika. 

Prawidłowo wykonane badanie echokardiograficzne 
zaczyna się od oceny położenia płodu w jamie macicy oraz 
zlokalizowania punktów orientacyjnych jak: kręgosłupa, 
żołądka, wątroby i główki płodu. Następnie należy wyko-
nać biometrię płodu i porównać z datą ostatniej miesiączki. 
Przed oceną kardiologiczną płodu należy wykonać bada-
nie usg „genetyczne” (poszukiwanie ultrasonograficznych 
pozasercowych markerów aberracji chromosomowych) 
celem ustalenia możliwie dokładnej budowy płodu. Wady 
pozasercowe i aberracje chromosomalne występują znacz-
nie częściej w populacji płodów niż w populacji dzieci.

W wyniku prenatalnego badania echokardiograficznego 
zawsze uwzględnia się ocenę masy płodu, jego wiek ciążo-
wy i biometryczny, położenia łożyska (co może warunkować 
ewentualne dalsze kroki lecznicze lub je dyskwalifikować), 
ilość wód płodowych (co może sugerować współistnienie 
infekcji w przypadku małowodzia lub zagrożenie porodem 
przedwczesnym w przypadku wielowodzia). Badanie echo-
kardiograficzne płodu powinno uwzględnić ocenę przepły-
wów w naczyniach obwodowych: w przewodzie żylnym, 
tętnicy środkowej mózgu, tętnicy i żyle pępowinowej, 
a także ocenę liczby naczyń w pępowinie.1-2

W czasie badania echokardiograficznego stosujemy tech-
nikę 2D, 2DD + KD, power angio, B-flow, M-mode, M-mode 
color, tissue M-mode, 3D, 4 D i STIC. Badanie echokardio-
graficzne kończymy raportem z badania wraz z wnioskiem, 
graficzną prezentacją wyniku, konsultacją dla położnika 
i przyszłych rodziców ze wskazaniem na optymalny sposób 
porodu z przyczyn kardiologicznych, czas porodu, przewi-
dywany stan noworodka oraz typ krążenia pourodzeniowego 
(np. wada przewodozależna wymagająca podawania prosta-
glandyn do pilnej interwencji kardiologiczno-kardiochirgicz-
nej lub przebieg wady ustabilizowany u płodu i noworodka 
bez konieczności pilnej interwencji tuż po porodzie).

Certyfikat Umiejętności badania echokardiograficznego 
płodu Sekcji PTU dotyczy najbardziej doświadczonych le-
karzy zaawansowanych w trudnych badaniach kardiologicz-
nych płodów, których aktualna liczba w naszym kraju nie 
przekracza 10. Grupa tych lekarzy podejmuje się szkolenia 
kadry medycznej w rozwoju kardiologii prenatalnej w Pol-
sce oraz nadzorowania rozwoju skriningowych badań serca 
płodu potwierdzonych uzyskaniem Certyfikatu Umiejętno-
ści podstawowym (przeznaczonym głównie dla położników 

Ryc. 1. Ośrodki typu C (Warszawa, Łódź, Śląsk), (ponad 100 
istotnych patologii kardiologicznych udokumentowanych 
w bazie danych www.orpkp.pl) i typu B (Łódź, Poznań, mi-
nimum 50 patologii kardiologicznych rocznie) z lekarzami 
legitymującymi się Certyfikatami Sekcji dla zaawansowa-
nych, szczegóły www.fetalecho.pl, oraz www.orpkp.pl

Tab. 1. Kategorie ośrodków zależnie od liczby badanych 
płodów z problemem kardiologicznym w skali roku zgłoszo-
nymi do www.orpkp.pl

Poziom ośrodka
badającego serce płodu

Liczba udokumentowanych 
patologii rocznie w bazie 
danych www.orpkp.pl

Ośrodek typu A Minimum 10 płodów
z problemem kardiologicznym*

Ośrodek typu B Minimum 50 płodów

Ośrodek typu C Minimum 100 płodów

Tab. 2. Kwalifikacja i prowadzenie terapii in utero w przypad-
kach problemu kardiologicznego u płodu w ośrodku typu C.

Rodzaj terapii 
Leczenie niewydolności krążenia u płodu
Leczenie częstoskurczu u płodu
Leczenie bloku całkowitego serca płodu
Odbarczanie wysięku w osierdziu płodu
Podawanie leków do pępowiny płodu
Kwalifikacja do plastyki balonowej u płodu
Kwalifikacja do terapii inwazyjnej
w przypadku TTTS lub acardiac twin
Monitorowanie echokardiograficzne zabiegów
chirurgicznych (w wadach pozasercowych) u płodów

Certyfikat Umiejętności echokardiograficznego badania serca płodu (dla zaawansowanych)...
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ultrasonografistów) oraz pomocą w tworzeniu położniczych 
ośrodków referencyjnych w zakresie badań serca płodu.

Tak stworzony system badań echokardiograficznych 
serca płodu: skriningowych oraz referencyjnych gwa-
rantuje właściwą opiekę nad najmłodszymi pacjentami 
z problemami kardiologicznymi i stwarza warunki dla 
rozwoju odpowiednio wyszkolonej kadry medycznej. 

Zasady uzyskania Certyfikatu Umiejętności z zakresu 
echokardiograficznego badania serca płodu (dla zaawan-
sowanych) Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Pre-
natalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
gwarantują wysoki poziom usług medycznych z zakresu 
echokardiografii prenatalnej w naszym kraju.

Lista lekarzy z Certyfikatem Sekcji dla zaawanso-
wanych (dostępna na stronie www.fetalecho.pl) będzie 
rekomendowana do Narodowego Funduszu Zdrowia ce-
lem odpowiedniego kontraktowania usług medycznych, 
zależnie od posiadanych kwalifikacji i przynależności do 
ośrodków referencyjnych danego poziomu.

Lekarz z Certyfikatem (dla zaawansowanych) poza 
potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji, w przypadku 
problemu medyczno-prawnego dotyczącego kardiologii 
prenatalnej (diagnostyki i/lub terapii) może ubiegać się 
o ekspertyzę formalno-prawną ze strony Zarządu Sekcji 
Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU. 
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W czasie VIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Ultrasonograficznego w Zamościu w dniach 
25-28 maja 2006 roku trafiła do rąk polskich ultraso-
nografistów unikalna pozycja monograficzna, jaką jest 
„Ultrasonograficzny Atlas Sutka” autorstwa Profesora 
Wiesława Jakubowskiego, wydany w Serii Wydawniczej 
Praktyczna Ultrasonografia.

Jest to książka sama w sobie jedyna i niepowtarzalna. 
Jej Autor mający przeszło dwudziestoletnie doświad-

czenie w diagnostyce usg sutków, zawarł w niej tak swo-
je doświadczenie jako diagnosta, jak i ogromną erudycję 
w wieloletnim nauczaniu i propagowaniu sonomammo-
grafii w Polsce. 

Atlas dokumentuje w postaci zbioru przeszło 900 
rycin, wszystkie współczesne możliwości diagnostyczne 
usg w chorobach sutków. Każdy z rozdziałów tego atlasu 
poprzedzony jest krótkim komentarzem. Prezentowane 
ryciny, dobrze i logicznie dobrane oraz opisane, doku-
mentują wszystkie rodzaje patologii sutka możliwe do 
zdiagnozowania w ultrasonografii.

Zachwyca szata graficzna atlasu na najwyższym edy-
torskim poziomie.

Recenzja książki pt.
„Ultrasonograficzny Atlas Sutka”
Wiesław Jakubowski

Dodatkowym smakiem i wartością tej monografii jest 
zamieszczenie w niej pięknych obrazów kwiatów nama-
lowanych przez malarkę ze Zwierzyńca Panią Elżbietę 
Hałasa, która - jak przyznaje we wstępie Autor - oczaro-
wała Go swoim malarstwem, jego ciepłem i radością. 

Tutaj Profesor Jakubowski jest konsekwentny, 
jako że Jego pierwszy sonomammograficzny atlas pt. 
„Atlas Sonomammograficzny”, Makmed, Gdańsk 1997, 
wyd. 1 ilustrowany był grafikami Mistrza Jerzego Nowo-
sielskiego. 

Nie było jeszcze takiej merytorycznej treściami i bo-
gactwem kolorów książki z sonomammografii w polskim 
piśmiennictwie.

Polecam ten atlas wszystkim zainteresowanym dia-
gnostyką usg sutka i wszystkim, którzy mają potrzebę 
obcowania z książką piękną, mądrą i pełną kolorów ta-
lentu Profesora Jakubowskiego i malarstwa Pani Elżbiety 
Hałasa. 

Jan Mazur
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
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Recenzowana książka ukazała się drukiem w 2006 
roku w Wydawnictwie Georg Thieme Verlag i jest naj-
nowszą pozycją monograficzną w światowym piśmien-
nictwie z zakresu ultrasonografii układu moczowo-płcio-
wego.

Jej autorzy dr Grant M. Baxter i dr Paul S. Sidhu na-
leżą do czołówki angielskich ultrasonografistów, szeroko 
znanych z wielu publikacji dotyczących zastosowań usg 
w narządach jamy brzusznej, miednicy mniejszej, prze-
strzeni zaotrzewnowej, w transplantologii i zastosowań 
ultrasonograficznych środków kontrastujących w ultra-
sonografii. 

Książka całościowo opisuje rolę, znaczenie i przydat-
ność badań usg w nefrologii, urologii, transplantologii ne-
rek, w chorobach stercza, pęcherza moczowego, moszny, 
członka i w onkologii urologicznej, a także zastosowania 
ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagno-
styce własnych i przeszczepionych nerek.

Recenzja książki pt.
„Ultrasound of the Urogenital System”
Grant M. Baxter, Paul S. Sidhu

Książka znakomicie napisana, ilustrowana 450 ry-
cinami i licznymi schematami i tabelami. Nowoczesny 
podręcznik akademicki do systematycznego studiowania 
dla wszystkich zainteresowanych utrwalaniem i pogłę-
bianiem wiedzy ultrasonograficznej z zakresu diagnosty-
ki układu moczowo-płciowego. 

To książka dla zaawansowanych ultrasonografistów, 
mających potrzebę obcowania ze sprawdzoną i ugrun-
towaną wiedzą. Osobiście, będąc specjalnie zaintereso-
wany diagnostyką układu moczowo-płciowego, z dużym 
zainteresowaniem ją studiowałem.

Z pełnym przekonaniem mogę ją polecić wszystkim 
doświadczonym ultrasonografistom mającym przekona-
nie, że wiedzę raz zdobytą należy pogłębiać i utrwalać.

Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej

II Wydział Lekarski AM, Warszawa



92 Ultrasonografia nr 25, 2006 93Ultrasonografia nr 25, 2006

W znanym i cenionym Wydawnictwie Urban i Part-
ner ukazała się kolejna książka z zakresu ultrasonografii, 
będąca przedrukiem na polski język drugiego wydania 
bardzo cenionej w języku angielskim monografii autor-
stwa Jana A. Bates pt. „Abdominal Ultrasound. How, 
Why and When”, która ukazała się w znanej oficynie 
Wydawniczej Churchill Livingstone w 2004 roku. Re-
daktorem polskiego wydania tej książki jest Profesor 
Wiesław Jakubowski.

Monografia ta jest zaliczana w światowym piśmien-
nictwie do liczących się pozycji z zakresu ultrasonografii 
jamy brzusznej. Dobrze, że ukazała się w polskim języku, 
jako że do tej pory było brak w naszym piśmiennictwie 
pozycji szczebla akademickiego z zakresu ultrasonografii 
jamy brzusznej.

Książka ta formatu akademickiego, na znakomitym 
poziomie edytorskim, ilustrowana bardzo dobrymi 
zdjęciami, schematami i tabelami przedstawia wszystkie 

Recenzja książki pt.
„Ultrasonografia jamy brzusznej”
Redaktor polskiego wydania: Wiesław Jakubowski

możliwości i zastosowania badań usg we współczesnej 
diagnostyce medycznej.

To bardzo rzetelna monografia, przekazująca sprawdzo-
ną wiedzę, mocno umocowana w zagadnieniach klinicznych 
szerokiego spektrum chorób jamy brzusznej. Książka za-
równo dla początkujących jak i zaawansowanych ultrasono-
grafistów, którą warto posiadać w swojej własnej bibliotece 
ultrasonograficznej i którą z przekonaniem i przyjemnością 
bierze się do ręki i studiuje jej sprawdzone treści. 

Z pełnym przekonaniem mogę ją polecić szerokiemu 
gronu ultrasonografistów mających potrzebę ustawicz-
nego nauczania, obcowania z dobrą, rzetelną, ultrasono-
graficzną monografią, którą intelektualnie i estetycznie 
z przyjemnością się studiuje. To książka, którą warto 
posiadać w swojej ultrasonograficznej bibliotece.

Anna Trzebińska
NZOZ Metabolik, Kielce
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W dniach 24-25 marca w Monachium Firma Siemens 
zorganizowała dla ultrasonografistów z całej Europy 
spotkanie podsumowujące postępy jakie dokonały się 
w technologii i diagnostyce ultrasonograficznej w 2005 
i na przełomie 2005/2006 roku.

Było to bardzo ciekawe i merytoryczne spotkanie. 
Obrady toczyły się w trzech równoległych sesjach tema-
tycznych - radiologicznej, echokardiograficznej i gineko-
logiczno-położniczej.

Obrady rozpoczęły się wspólną sesją, na której przed-
stawiono następujące zagadnienia:
1. Transformation of ultrasound
2. Where is ultrasound going in the radiology departa-

ment? - Where do we need to go?
3. The future of ultrasound: a tool for everyone - or just 

for the specialist?
4. Siemens ultrasound innovations
5. Molecular imagind

Sesja radiologiczna obejmowała problematykę:
1. Introduction to the Axius Direct Ultrasound Research 

Interface
2. Value of contrast enhanced ultrasound in abdominal 

imaging
3. Clinical impact with cost analysis of contrast enhan-

ced ultrasound: the Verona group experience
4. Characterisation of breast tumors with contrast
5. Characterisation of breast tumors with elastography

Sesja ginekologiczno-położnicza:
1. Assessment of fetal brain function by 4D
2. Obstetric ultrasound connectivity
3. Potential of the AcuNav-ultrasoundcatheter in fetal 

surgery
4. Assessment of gynecological diseases with 3D and 

contrast

Sesja echokardiograficzna:
1. Advances in echo for the evaluation of patients with 

heart failure
2. Assessing myocardial ischemia by echo - current ad-

vantages and limitations

Sprawozdanie z European Ultrasound
User Forum 2006

3. What stress echo can learn from SPECT
4. Intergrated utilization of Native Tissue Equalization 

Technology to optimize transesophageal and exercise 
echocardiography

5. Optimal periinterventional management of interatrial 
communications

6. The digital echolab - technical requirements, clinical 
utility

Piszący to sprawozdanie uczestniczył w obradach 
sesji radiologicznej. Najważniejsze spostrzeżenia z tej 
sesji dotyczyły:
1. Ultrasonograficzne środki kontrastujące (UŚK) I ge-

neracji, poza diagnostyką zmian ogniskowych w wą-
trobie, znajdują coraz szersze zastosowania w dia-
gnostyce nerek, trzustki, węzłów chłonnych, macicy, 
jajników, stercza, urazów narządów miąższowych

2. Pojawia się coraz więcej opracowań i dowodów na 
to, że UŚK odgrywają czołową rolę w diagnostyce 
różnicowej ogniskowych zmian w wątrobie i mogą 
zastępować inne badania, jak KT i RM oraz, że ich 
stosowanie w istotny sposób przyczynia się do obni-
żenia kosztów diagnostyki obrazowej poprzez zrezy-
gnowanie z części badań KT i RM

3. UŚK w diagnostyce różnicowej ogniskowych zmian 
w sutkach z uwagi na odmienne unaczynienie w po-
równaniu z narządami miąższowymi, nie umożliwiają 
pewnego różnicowania zmian złośliwych nowotworo-
wych od zmian łagodnych. Muszą być w tym zakresie 
prowadzone dalsze badania.

4. Elastografia, pomimo że uważana jest za jedną 
z przyszłościowych technik obrazowania ultrasono-
graficznego, na obecnym etapie swojego rozwoju 
nie może być uważana za w pełni przydatną technikę 
w różnicowaniu zmian ogniskowych w sutkach i in-
nych narządach dostępnych dla tego badania.

Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej

II Wydział Lekarski AM w Warszawie
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W dniu 18 marca 2006 roku w ramach XII Wło-
cławskich Dni Ultrasonograficznych odbyło się kolejne 
spotkanie naukowe „Diagnostyka ultrasonograficzna na-
rządów miednicy - możliwości, ograniczenia, postępy”.

Ze względu na zbliżający się termin VIII Naukowego 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
w tym roku spotkanie włocławskie odbyło się wcze-
śniej, a nie jak tradycyjnie bywało w poprzednich latach 
w pierwszy weekend po Świętach Wielkiej Nocy.

Zimowa aura tego spotkania w niczym nie wpły-
nęła na jego gorącą naukową i towarzyską atmosferę. 
Tematyka naukowa spotkania obejmowała następujące 
zagadnienia:
• Anatomia ultrasonograficzna narządów i tkanek 

miednicy
 Dr med. Agnieszka Brodzisz
• Diagnostyka usg naczyń krwionośnych miednicy
 Dr med. Michał Elwertowski
• Diagnostyka usg pęcherza moczowego i końcowego 

odcinka moczowodu
 Prof. Wiesław Jakubowski
• Diagnostyka usg stercza i pęcherzyków nasiennych 

- nowe techniki, postępy
 Prof. Paweł Wieczorek
• Diagnostyka usg nietrzymania moczu - rola i miejsce 

badań 3D/4D
 Prof. Paweł Wieczorek
• Diagnostyka usg narządu rodnego - postępy 
 Prof. Włodzimierz Sawicki
• Diagnostyka usg chorób przewodu pokarmowego 

związanego z miednicą
 Dr hab.med. Andrzej Smereczyński
• Diagnostyka endosonograficzna odbytnicy, bańki od-

bytnicy i zwieraczy odbytu w proktologii
 Dr hab. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Sprawozdanie z XII Włocławskich
Dni Ultrasonograficznych

• Diagnostyka usg narządów miednicy u dzieci
 Dr med. Michał Elwertowski

Poziom naukowy spotkania był bardzo wysoki. 
Wszyscy referenci przygotowali znakomite wykłady. 
Pokazano wiele nowości, zwłaszcza dotyczących techni-
ki 3D/4D w diagnostyce pęcherza moczowego, stercza, 
pęcherzyków nasiennych, odbytnicy i przepony miedni-
cy. Dla nikogo nie ulegało wątpliwości, że ta technika 
obrazowania usg zdecydowanie rozszerza możliwości 
diagnostyki ultrasonograficznej narządów miednicy.

Obradom sprzyjała wielka gościnność Władz Diece-
zjalnego Seminarium Duchownego na terenie którego 
tradycyjnie odbywały się obrady naukowe. 

Dużym wydarzeniem spotkania była premiera książki 
Pana Docenta Andrzeja Smereczyńskiego wydanej w Se-
rii Wydawniczej Praktyczna Ultrasonografia pt. „Diagno-
styka Ultrasonograficzna Żołądka i Jelit”. Książka na któ-
rą czekało całe środowisko ultrasonograficzne w Polsce, 
jako, że Docent Smereczyński jest niekwestionowanym 
Autorytetem w diagnostyce usg żołądka i jelit. 

Spotkanie zgromadziło przeszło 300 uczestników, któ-
rzy z pewnością nie żałowali udziału w XII Włocławskich 
Dniach Ultrasonograficznych. Spotkanie koleżeńskie już 
po zakończeniu spotkania w znakomitej atmosferze. Roz-
mowom, toastom i zabawie nie było końca. Duże brawa 
i podziękowania dla Organizatorów, a zwłaszcza dla Dok-
torostwa Marii i Janusza Ostrowskich.

XIII Włocławskie Dni Ultrasonograficzne odbędą się 
w 2007 roku tradycyjnie w pierwszy weekend po Wiel-
kiej Nocy.

Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej

II Wydział Lekarski AM w Warszawie
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W dniach 25 - 28 maja 2006 roku w Zamościu odbył 
się VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultraso-
nograficznego. Miejscem obrad zjazdu był historyczny bu-
dynek Akademii Zamojskiej, powołany do istnienia przez 
fundatora Zamościa Jana Zamojskiego w 1568 roku.

W tamtym czasie była Akademia Zamojska trzecią 
wyższą uczelnią w Polsce po krakowskiej i wileńskiej. 
Już samo miejsce obrad przydawało zjazdowi powagi 
i pozytywnie wymuszało jego wysokie treści meryto-
ryczne.

Trud organizacji zjazdu wzięła na siebie Roztoczań-
ska Szkoła Ultrasonografii. Podziękowania i duże brawa 
dla dyrektora Szkoły dr Jana Mazura i Jego Wspaniałego 
Zespołu. Była to znakomita organizacja, która stworzyła 
dobry nastrój i samopoczucie uczestników zjazdu.

W zjeździe wzięło w sumie udział 850 osób. Polska 
społeczność ultrasonograficzna była reprezentowana 
przez Koleżanki i Kolegów z całej Polski.

Cieszył udział dużej grupy młodzieży ultrasono-
graficznej, która widzi w profesjonalnym uprawianiu 
ultrasonografii szansę zaistnienia na rynku medycznym 
w Polsce.

Zjazdowi towarzyszyła duża wystawa aparatury 
ultrasonograficznej, oficyn wydawniczych, firm farma-
ceutycnych, w której wzięło udział 27 firm. Wystawa 
była miejscem w którym koncentrowała się aktywność 
koleżeńska i towarzyska zjazdu.

Pierwszy dzień zjazdu, 25 maja 2006 roku tradycyjnie 
już poświęcony był sesjom szkoleniowym, których było 
dwanaście. Ich tematyka dotyczyła aktualności w róż-
nych zastosowaniach diagnostycznych usg. Moderatora-
mi tych sesji była czołówka polskich ultrasonografistów. 
Jak zwykle sesje te cieszyły się dużym powodzeniem, na 
niektórych z nich brakowało miejsc stojących. Ogromnie 
cieszy potrzeba wśród polskich ultrasonografistów stałe-
go doskonalenia swojej wiedzy.

Aktywność naukowa zjazdu toczyła się na trzech 
płaszczyznach - wykłady na zaproszenie, sympozja sate-
litarne i sesje referatowe. Ta formuła aktywności nauko-
wej ogromnie się sprawdziła i uzupełniała się wzajemnie 
swoimi treściami.

W sumie wygłoszono 17 wykładów na zaproszenie. 
Wykłady te głoszone były przez polskich i zagranicz-
nych ekspertów z różnych dziedzin ultrasonografii. 
Program zjazdu został tak skonstruowany, że w czasie 
tych wykładów nie było innej aktywności zjazdowej, co 
umożliwiało uczestniczenie w tych wykładach większość 
uczestników zjazdu. Wykłady te były prawdziwą ucztą 

Sprawozdanie z VIII Naukowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

naukową i wzorem znakomitych wystąpień szczebla 
akademickiego, według najlepszych wzorów i tradycji 
akademickich.

Wykładem specjalnym, otwierającym obrady zjazdu 
był główny wykład VIII Naukowego Zjazdu PTU imienia 
Profesora Zbigniewa Kaliny, głoszony przez Profesora 
Michaela Gebela z Hanoweru. Był to pierwszy taki wy-
kład w historii zjazdów PTU, ustanowiony dla uczczenia 
świętej pamięci pioniera polskiej ultrasonografii, jakim 
był Profesor Kalina.

W czasie obrad Zjazdu zostały zorganizowane cztery 
satelitarne sesje sympozjalne:
1. współczesne diagnostyczne zastosowanie środków 

kontrastujących w ultrasonografii zorganizowana 
przy współudziale Firmy Bracco Altana,

2. ultrasonografia 3D / 4D miednicy mniejszej, zorgani-
zowana przy współudziale Firmy B / K Medical,

3. sesja Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatal-
nej PTU pt. Krążenie płucne u płodu i inne anomalie 
klatki piersiowej płodu,

4. sesja Sekcji Chirurgicznej PTU pt. Znaczenie i przy-
datność współczesnej ultrasonografii w rozpoznawa-
niu i leczeniu chorób chirurgicznych.
Były to znakomite sesje naukowe z wysoko meryto-

rycznymi prezentacjami. Duże brawa dla ich organiza-
torów. Specjalną sesją było sympozjum dotyczące ultra-
sonograficznych środków kontrastujących, w tym wzięła 
udział czołówka europejskich ekspertów z tej nowej dzie-
dziny ultrasonografii z USA, Anglii, Szwecji, Niemiec, 
Szwajcarii, Czech, Węgier i Danii. Podziękowania dla 
Firmy Bracco Altana za pomoc w jej zorganizowaniu.

W 13 sesjach referatowych przedstawiono 92 donie-
sienia naukowe przez prelegentów z Polski i zagranicy. 
W czasie tych sesji, które obejmowały praktycznie 
wszystkie diagnostyczne zastosowania współczesnej 
ultrasonografii, przedstawiono wiele interesujących 
referatów w tym wiele o najnowszych metodach dia-
gnostycznych jak 3D / 4D, środkach kontrastujących, 
endosonografii, elastografii. Na podkreślenie zasługuje 
fakt dużej aktywności na zjeździe Kolegów okulistów. 
W sesji poświęconej diagnostyce usg w okulistyce przed-
stawiono aż 11 referatów naukowych.

VIII Naukowy Zjazd wykazał i potwierdził dobrą 
kondycję polskiej ultrasonografii w wielu diagnostycz-
nych zastosowaniach badań usg i ugruntował pozycję 
czołowych ośrodków ultrasonograficznych w naszym 
kraju jak: Warszawa, Łódź, Lublin, Szczecin, Kraków, 
Gdańsk, Katowice. Trochę niepokoi w tym zestawieniu 
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fakt, że uznane, medyczne ośrodki akademickie w Pol-
sce jak poznański, wrocławski, bydgoski, białostocki 
praktycznie na zjeździe w zakresie doniesień naukowych 
nie były reprezentowane. Bez wątpienia to sprawa, którą 
powinien zająć nowo wybrany Zarząd Polskiego Towa-
rzystwa Ultrasonograficznego.

Bardzo podniosła i w znakomitej atmosferze i reżyse-
rii była uroczystość otwarcia Zjazdu.

Poza częścią oficjalną w czasie tej uroczystości tra-
dycyjnie, zgodnie z akademickim obyczajem wręczono 
dyplomy członków honorowych Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego. Dyplomy te otrzymali: prof. Janos 
Nemeth, okulista z Budapesztu, prof. Maria Respondek 
- Liberska, pediatra z Łodzi, prof. Andrzej Borówka, 
urolog z Warszawy, prof. Romuald Dębski, ginekolog 
- położnik z Warszawy i prof. Jerzy Adamus, kardiolog 
z Warszawy.

Po raz pierwszy w historii zjazdów PTU wręczono 
nagrody imienia Profesora Zdzisława Boronia i Doktora 
Jana Małczaka, upamiętniające zmarłych, wybitnych pol-
skich ultrasonografistów.

Nagrodę imienia Profesora Zdzisława Boronia za 
najlepszą pracę doktorską obronioną pomiędzy VII a VIII 
Zjazdem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
otrzymała dr med. Agnieszka Brodzisz z Lublina.

Nagrodę imienia Doktora Jana Małczaka za najlep-
sze prace naukowe opublikowane pomiędzy VII a VIII 
Zjazdem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
w polskim piśmiennictwie medycznym otrzymali dr hab. 
med. Andrzej Smereczyński ze Szczecina i dr med. Le-
szek Markuszewski z Łodzi.

Dopełnieniem części oficjalnej uroczystości otwarcia 
zjazdu był wykład inauguracyjny pt. „Co można, a czego 
nie można zobaczyć w obrazach usg i dlaczego?”, który 
wygłosił dr hab. med. Kazimierz Szopiński z Akademii 
Medycznej w Warszawie.

Ozdobą uroczystości otwarcia VIII Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Ultrasonograficznego był znakomity, pełen 
dobrego humoru występ Krzysztofa Piaseckiego i zamoj-
skiej grupy Vox.

Kulminacją programu towarzyskiego zjazdu była 
impreza plenerowa zorganizowana w Krasnobrodzie, 
na wolnym powietrzu, której punktem specjalnym był 
świetny, pełen werwy i artystycznego kunsztu występ 
piosenkarki Ingrid, która rozbawiła i rozśpiewała cały 
Zjazd i która zmusiła pozytywnie do tańca na estradzie 
czterech zacnych profesorów w tym piszącego to spra-
wozdanie.

Świetna, tradycyjna, polska oprawa kulinarna i zna-
komite trunki były jedynie dopełnieniem tej ze wszech 
miar udanej imprezy. A na jej zakończenie fascynujący 
pokaz sztucznych ogni na tle roztoczańskiego, wieczor-
nego nieba. Wszyscy uczestnicy tego spotkania czuli 
i bawili się wyśmienicie.

Końcowym akordem programu towarzyskiego zjaz-
du była Gala Polskich Ultrasonografistów pod hasłem 
„Ultrasonografia zbliża ludzi”. Z całą pewnością zbliżyła 
wszystkich na niej obecnych. Stroje wieczorowe, pro-
gram artystyczny, znakomita muzyka i jadła. Oby więcej 
takich spotkań eleganckich ultrasonografistek i ultraso-
nografistów.

Na zakończenie zjazdu odbyło się Forum Polskich 
Ultrasonografistów, które zatwierdziło zmiany w uzy-
skiwaniu nowych certyfikatów Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego.

W czasie obrad zjazdu odbyło się Walne Zebranie 
Delegatów PTU, które wybrało nowe władze PTU i wy-
tyczyło kierunki działania PTU najbliższe dwa lata.

Szczegółowe sprawozdanie z Forum i Walnego Ze-
brania Delegatów członkowie PTU otrzymali w rozesła-
nym komunikacie 1/2006.

Komunikat ten jest również dostępny na stronach 
internetowych PTU.

Następny IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego w 2008 roku odbędzie się w Toru-
niu, a X Jubileuszowy Zjazd w 2010 roku w Krakowie.

Już, teraz zapraszamy na te spotkania.

Wiesław Jakubowski
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Szanowny Panie Redaktorze,

Swój list chciałbym zatytułować „O potrzebie syste-
matycznego wykonywania obrazowych, profilaktycznych 
badań sutków”.

Opisany w nim przypadek jest klasycznym przykła-
dem potwierdzającym lansowaną i potwierdzaną wielo-
letnimi obserwacjami tezę o konieczności wykonywania 
w ściśle określonych przedziałach czasowych, profilak-
tycznych badań obrazowych sutków - usg i mammografii. 
Niżej przedstawiony przypadek jest dokładnym potwier-
dzeniem, że badanie usg i mammografia mogą być i są 
badaniami komplementarnymi, dopełniającymi swoje 
znaczenie i przydatność w profilaktyce chorób sutka.

Kobieta lat sześćdziesiąt bez obciążającego wywiadu 
rodzinnego, miesiączkująca regularnie do 52 roku życia, 
dwa porody, karmienie piersią powyżej 12 miesięcy 
każde dziecko, przez 5 lat stosująca HTZ. Zgodnie ze 
wskazaniami ginekologa do którego uczęszczała co 12 
miesięcy (badanie ginekologiczne, usg TV, cytologia, 
palpacyjne badanie sutków), wykonywała regularnie 
mammografię co 18 miesięcy. Nie wykonywała sama ba-
dania sutków i badania usg, ponieważ ginekolog stwier-
dził, że jeśli w mammografii ma sutki z przewagą tkanki 
tłuszczowej, to nie ma wskazań do wyżej wymienionych 
badań. (sic !)

Zgłosiła się na badanie usg sutków w związku 
z wynikiem ostatniego badania mammograficznego 
(30.05.2006), w którym w górnym zewnętrznym kwa-
drancie lewego sutka widoczne było nieregularne, radio-
logicznie zagęszczenie, które może odpowiadać neo.mal. 
(ryc. 1). W wykonanym badaniu usg sutków (13.06.2006) 
(palpacyjnie na godzinie 13.00 w lewym sutku twardy, 
nieprzesuwalny guz), który ultrasonograficznie był litą, 
hipoechogeniczną zmianą ogniskową o naciekających 
granicach, o wymiarach 18x23 mm, typową jak dla raka 
sutka (ryc. 2) W lewym dole pachowym uwidoczniono 
powiększone o nieprawidłowej echostrukturze węzły 
chłonne, typowe węzły przerzutowe (ryc. 3). Wykonano 
BACC zmiany w sutku lewym i największego, niepra-
widłowego węzła chłonnego lewego dołu pachowego, 
uzyskując w obydwu aspiratach komórki nowotworowe. 
W badaniu histopatologicznym po operacji (lewostron-
na mastektomia i lewostronna limfodenektomia) - rak 
przewodowy infazyjny i przerzuty do 8 z 15 usuniętych 
węzłów chłonnych. Zgodnie ze wskazaniami ginekologa 
badania mammograficzne były wykonywane co 18 mie-
sięcy. W wykonywanym przedostatnim badaniu mammo-

List do Redakcji

graficznym (12.08.2004) (ryc. 4) nie stwierdzono niepra-
widłowych zmian morfologicznych w sutku lewym.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej fakty, 
diagnostyczne nasuwa się pytanie czy było możliwe 
wcześniejsze zdiagnozowanie raka lewego sutka. Od-
powiedź na to pytanie jest oczywista. Było możliwe, 

Ryc. 1. Mammogram z dnia 30.05.2006 lewego sutka z ra-
diologicznie podejrzanym zagęszczeniem (strzałka).

Ryc. 2. Obraz usg z dnia 13.06.2006 nieprawidłowej, litej 
z nierównymi granicami zmiany ogniskowej w lewym sutku 
(strzałki).
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piszącego ten list do redakcji w pełni bezpieczny schemat 
badań profilaktycznych sutków - własne badanie co mie-
siąc, usg co 6 miesięcy, mammografia co 18 miesięcy, ma 
swoje praktyczne uzasadnienie. U kobiet obciążonych 
rodzinnym występowaniem raka sutka, po operacjach 
raka sutka lub po urazie sutka, mammografię należy wy-
konywać co 12 miesięcy.

Będę bardzo ciekawy opinii i własnych doświadczeń 
dotyczących profilaktyki badań obrazowych sutków Czy-
telników kwartalnika ULTRASONOGRAFIA

Pozdrowienia dla Redakcji

Prof. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej

II Wydział Lekarski AM, Warszawa

gdy pomiędzy przedostatnim i ostatnim badaniem 
mammograficznym wykonano co najmniej dwa badania 
usg w przedziałach co sześć miesięcy. Z całą pewnością 
w badaniu usg pierwszym po przedostatniej mammogra-
fii, a na pewno w następnym badaniu usg można było 
uwidocznić tego raka, co oznacza, że leczenie możnaby 
było wdrożyć wcześniej o 6-12 miesięcy. Bez wątpliwo-
ści opisany przypadek dotyczy raka sutka szybko rozwi-
jającego się, o czym świadczą wyniki kolejnych badań 
mammograficznych. Również nie uległa wątpliwości, że 
gdyby pomiędzy badaniami mammograficznymi (przed-
ostatnim i ostatnim), były wykonywane badania usg, by-
łoby możliwe wcześniejsze zdiagnozowanie raka sutka.

Opisany przypadek w całej rozciągłości potwierdza 
znany z praktyki i profilaktyki chorób sutka fakt, że 
badanie mammograficzne wykonywane u kobiet z prze-
wagą tkanki tłuszczowej w sutkach nie jest wystarczające 
jako jedyne badanie profilaktyczne. Lansowany przez 

Ryc. 3. Powiększone o nieprawidłowej echostrukturze wę-
zły chłonne (strzałki) lewego dołu pachowego.

Ryc. 4. Prawidłowy mammogram z dnia 12.08.2004 lewego 
sutka.
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Szanowny Panie Redaktorze,

Jeszcze nie mogę ochłonąć po zamojskim Zjeździe 
naszego Towarzystwa. Ach, co to był za Zjazd! Trudno 
porównywać go z poprzednimi, bo każdy był udany, ze 
swoim własnym kolorytem i odmiennościami. Ale ten 
zamojski był wyjątkowy, tak jak wyjątkowy jest rene-
sansowy rynek w Zamościu, Akademia Zamojska jako 
miejsce obrad Zjazdu i cudowne Roztocze.

Wróciłem ze Zjazdu nasycony treściami merytorycznymi, 
nowościami diagnostycznymi i aparaturowymi, spotkaniami 
z kolegami i przyjaciółmi, bogatym programem imprez towa-
rzyszących. Starałem się być wszędzie, gdzie działo się coś 
ciekawego. Wszędzie widziałem zadowolonych, uśmiech-
niętych uczestników, którym po prostu było dobrze na tym 
Zjeździe. Brawa i podziękowania dla Organizatorów, dla 
Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, dla jej Szefa dr Jana 
Mazura i Jego wspaniałego Zespołu. To unikalne w dzisiej-
szych czasach, aby tak to wszystko zorganizować, żeby każdy 
czuł się zauważony, zadbany, doceniony. Jeszcze raz duże 
brawa. I nawet nieprzyjazna pogoda niczego nie zepsuła.

Dobrą tradycją Zjazdów PTU są Sesje szkoleniowe w je-
go pierwszym dniu. Na tegorocznym Zjeździe serce rosło 
widząc zatłoczone sale w czasie ich trwania, słuchając pre-
legentów (wysoce merytorycznych) i dyskusji. Tak powinno 
wyglądać nauczanie i edukacyjna dyskusja. Sesje naukowe 
na wysokim poziomie, a i ta ich różnorodność obejmująca 
praktycznie wszystkie zastosowania usg w diagnostyce me-
dycznej. I kardiologia, okulistyka, pediatria, chirurgia, narząd 
ruchu, naczynia, usg endoskopowe, usg 3D no i sesja pozio-
mu światowego z udziałem wielu ekspertów zagranicznych, 
dotycząca ultrasonograficznych środków kontrastujących. 
Przysłuchiwałem się jej z zapartym tchem. Środki kontrastu-
jące to rzeczywisty postęp w usg o trudnych do przewidzenia 
obecnie zastosowaniach diagnostycznych. Boję się tylko, 
czy nadąży za tym postępem mój intelekt. Jedno jest pewne. 
Dużo, oj bardzo dużo trzeba się uczyć, aby nie odstawać i nie 
zostać w tyle. Cieszy, że ta metoda jest już stosowana przez 
kilka polskich ośrodków ultrasonograficznych. Mój Boże, 
a zaczynałem od B-mode i cieszyłem się, że jako tako widzę 
wątrobę i nerki oraz kamień w pęcherzyku żółciowym. 

Podniosłą uroczystość otwarcia, która od początku stwo-
rzyła dobry nastrój Zjazdu, podtrzymało tradycyjne wręcza-
nie godności Członków Honorowych PTU. Znamienne jest, 
że godność tę w tym roku otrzymali ginekolog, pediatra, 
kardiolog, urolog i okulista. Ultrasonografia, cudowna ultra-
sonografia i tylko ona potrafi tak jednoczyć różne specjalno-
ści medyczne. I między innymi za to ją kocham.

List do Redakcji

Z tej uroczystości otwarcia zapadło mi jedno stwierdze-
nie, będące parafrazą słynnego powiedzenia założyciela Za-
mościa i Akademii Zamojskiej Hetmana Jana Zamojskiego 
- „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowa-
nie” na parafrazę „takie będą Rzeczypospolitej ultrasono-
grafie, jakie jej doktorów nauczanie”. Tak, bo mądre myśli 
mądrych ludzi są uniwersalne przez pokolenia.

I wreszcie wzruszające dwie nagrody przyznawane 
po raz pierwszy: imienia Profesora Zdzisława Boronia 
i Doktora Jana Małczaka. Chwała PTU, że tak potrafi za-
chować pamięć Osób, które w istotny sposób przyczyniły 
się do rozwoju naszej rodzimej ultrasonografii. Dziękuję. 

Wreszcie wielki Wykład Główny Zjazdowy, poświę-
cony pamięci Profesora Zbigniewa Kaliny, głoszony przez 
Przyjaciela polskiej ultrasonografii Profesora Michaela 
Gebela z Hanoweru. Piękny wykład, piękna inicjatywa. 
Warto i trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli i którzy tak 
wiele zrobili i dali z siebie dla naszego rodzimego usg.

I to wszystko zrobione, zaaranżowane i wykonane z tak-
tem, kulturą i powagą, głęboką pamięcią i szacunkiem. Tak 
wszyscy to odebrali. Jestem dumny z mojego PTU.

No i imprezy towarzyszące. Na otwarcie recital 
Krzysztofa Piaseckiego. Inteligentny, wyuzdany ale kultu-
ralny dowcip. Zamojska Grupa VOX, old boye ale z kla-
są. I impreza plenerowa z przednim jadłem i napitkami. 
Z występem gorącej piosenkarki Ingrid, której przed tym 
nie znałem, a która rozgrzała wszystkich Uczestników do 
białości. 

Tyle wrażeń, odczuć, spotkań, rozmów, refleksji, tyle 
wiedzy i dobrych chwil. Niech to procentuje i potwierdza, 
że warto uprawiać ultrasonografię. Bardzo byłem ucieszo-
ny widząc na Zjeździe wiele nowych, młodych twarzy. To 
znakomicie. Nasze Towarzystwo potrzebuje młodej krwi, 
potrzebuje medycznej młodzieży. To ona za kilka lat bę-
dzie nadawała ton naszej polskiej ultrasonografii.

I tylko było mi smutno, że nie spotkałem na zamojskim 
Zjeździe części weteranów (w pozytywnym znaczeniu) 
naszej ultrasonografii. Tych, którzy byli od jej zarania. 
Czyżby się tak zestarzeli i nie czuli już potrzeby nauki 
i bycia tam, gdzie dzieje się coś ważnego w usg. Do części 
z nich dzwoniłem po Zjeździe. Tłumaczenia nieobecności 
były różne. Jak to w życiu. Trudno, każdy wybiera to, co 
dla niego najważniejsze, Chwała i cześć tym, co byli na 
zamojskim Zjeździe. Przeżyli piękne spotkanie. Piękne, bo 
ultrasonografia i ludzie, którzy ją uprawiają są piękni.

Z uszanowaniem
Stanisław Dorenda
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CZASOPISMO ULTRASONOGRAFIA

Regulamin nadsy∏ania prac
"Ultrasonografia" jest czasopismem naukowym. 

W czasopiÊmie "Ultrasonografia" zamieszczane sà:

1. prace naukowe dotyczàce badaƒ podstawowych, kli-

nicznych, prace poglàdowe oraz opisy przypadków

z zakresu szeroko rozumianej diagnostyki obrazowej,

do której zalicza si´ rentgenodiagnostyk´, tomografi´

komputerowà, rezonans magnetyczny, medycyn´ nu-

klearnà i ultrasonografi´, 

2. streszczenia prac habilitacyjnych, doktorskich, pro-

gramów naukowych typu granty krajowe i mi´dzyna-

rodowe, 

3. informacje, sprawozdania i kroniki dotyczàce dzia∏al-

noÊci naukowej, szkoleniowej i organizacyjnej zak∏adów

i pracowni diagnostycznych oraz medycznych towa-

rzystw naukowych zwiàzanych z diagnostykà obrazowà, 

4. listy do redakcji, 

5. kalendarium krajowych i mi´dzynarodowych szkoleƒ,

zjazdów i sympozjów naukowych, 

6. recenzje i informacje o piÊmiennictwie i publikacjach

ksià˝kowych z zakresu diagnostyki obrazowej, 

7. materia∏y informacyjne i reklamowe firm produkujà-

cych sprz´t, aparatur´ i Êrodki stosowane w diagnosty-

ce obrazowej. 

Wszystkie prace i inne materia∏y zamieszczane w czaso-

piÊmie mogà byç drukowane w j´zyku polskim i angielskim. 

Rodzaje publikacji
Redakcja przyjmuje prace oryginalne, poglàdowe, do-

niesienia wst´pne, opracowania kazuistyczne oraz zama-

wia artyku∏y redakcyjne. Praca oryginalna to opis badaƒ

naukowych, ich techniki lub przyrzàdu. Powinna przyczy-

niç si´ istotnie do zwi´kszenia wiedzy oraz powinna byç

napisana w taki sposób, by odpowiednio przygotowany

badacz móg∏, pos∏ugujàc si´ wskazaniami tekstu, powtó-

rzyç i sprawdziç doÊwiadczenia, obserwacje i obliczenia

autora oraz oceniç jego wnioski. Warunki powy˝sze po-

winny równie˝ spe∏niaç nadsy∏ane streszczenia prac habi-

litacyjnych, doktorskich bàdê programów naukowych.

Doniesienie wst´pne zawiera informacje naukowe

o trwajàcych badaniach. Wyniki tych badaƒ nie sà wyczer-

pujàce i ostatecznie opracowane. 

Praca kazuistyczna to zwi´z∏e opracowanie informacji na-

ukowej, opartej na pojedynczych przypadkach klinicznych.

Praca poglàdowa to praca, w której zbiera si´, analizu-

je i omawia informacje naukowe ju˝ og∏oszone w kon-

frontacji z w∏asnym doÊwiadczeniem. 

Uk∏ad pracy oryginalnej 
Prac´ oryginalnà nale˝y podzieliç na rozdzia∏y: wst´p,

metoda i materia∏, wyniki, omówienie, wnioski, piÊmien-

nictwo i streszczenie. We WWsstt´́ppiiee podaje si´ niezb´dne

poj´cia i definicje oraz okreÊla cel badania. W rozdziale

Materia∏ i metoda nale˝y zwi´êle i dok∏adnie przedstawiç

metod´, aparatur´ oraz wyczerpujàco scharakteryzowaç

materia∏ doÊwiadczalny lub kliniczny. Metod znanych

z piÊmiennictwa nie nale˝y opisywaç ponownie, lecz po-

daç odpowiednie êród∏a. W pracy przedstawiajàcej wyni-

ki eksperymentu klinicznego na ludziach nale˝y wyraênie

stwierdziç, ˝e dochowano zaleceƒ etycznych miejscowego

komitetu spraw etycznych w badaniach klinicznych albo

zaleceƒ deklaracji z Helsinek z 1975 r. i aktów póêniej-

szych. Przy przedstawianiu wyników badaƒ na zwierz´-

tach nale˝y stwierdziç, ˝e przestrzegano podstawowych

zasad opieki i u˝ycia zwierzàt do badaƒ doÊwiadczalnych.

W rozdziale WWyynniikkii nale˝y systematycznie przedstawiaç

w tekÊcie, tabelach i na wykresach wyniki doÊwiadczeƒ.

W miar´ mo˝noÊci nale˝y stosowaç metody statystyczne

dla okreÊlenia wiarygodnoÊci wniosków. W Omówieniu

autor mo˝e przedstawiç w∏asne wyniki na tle doÊwiad-

czeƒ innych oraz omówiç zalety i s∏abe strony propono-

wanych hipotez i rozwiàzaƒ metodycznych. Wnioski po-

winny zawieraç tylko uogólnienia wynikajàce z badaƒ

oraz ewentualnie okreÊliç ich dalsze kierunki. W SSppiissiiee

ppiiÊÊmmiieennnniiccttwwaa nale˝y umieÊciç jedynie prace wykorzysta-

ne w tekÊcie, pomijajàc êród∏a podr´cznikowe. Spis ten

nale˝y sporzàdziç na osobnej stronie, wweedd∏∏uugg  kkoolleejjnnooÊÊccii

ccyyttoowwaaƒƒ, w akapitach po 10 pozycji. W ka˝dej pozycji na-

le˝y zastosowaç nast´pujàcà kolejnoÊç: 

1. nazwiska i pierwsze litery imion wszystkich autorów

cytowanej pracy

2. tytu∏ artyku∏u

3. nazw´ czasopisma w skrócie wg Index Medicus

4. rok

5. tom

6. stron´ poczàtkowà i koƒcowà pracy 

PPrrzzyyttaacczzaajjààcc  kkssiiàà˝̋kkii  nnaallee˝̋yy  ppooddaaçç::  

1. nazwiska i pierwsze litery imion wszystkich autorów

2. tytu∏ ksià˝ki

3. tom

4. stron´ poczàtkowà rozdzia∏u

5. wydawnictwo

6. miejsce wydania ksià˝ki

7. rok wydania 

Praca oryginalna i praca poglàdowa mo˝e powo∏ywaç

si´ najwy˝ej na 20 pozycji piÊmiennictwa, a opracowanie

kazuistyczne na 5 pozycji piÊmiennictwa. Do pracy nale˝y

do∏àczyç SSttrreesszzcczzeenniiee w j´zyku polskim i angielskim na

osobnych stronach maszynopisu. Musi ono zawieraç od-

powiedê na pytanie co, dlaczego i jak badano, jakie fakty

i zale˝noÊci wykryto i co z tego wynika. Nale˝y sporzàdziç

je w formie bezosobowej, w obj´toÊci 250-300 s∏ów. Kar-

ta streszczenia winna zawieraç pe∏ny tytu∏ pracy, pierwszà

liter´ imienia oraz nazwisko autora lub podtytu∏ "stresz-

czenie" oraz tekst streszczenia. Obj´toÊç pracy oryginal-

nej lub poglàdowej nie mo˝e przekraczaç 12 stron, opra-

cowania kazuistycznego - 3 stron maszynopisu ∏àcznie ze

wszystkimi materia∏ami. 
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Przygotowanie tekstu
Tekst pracy nale˝y napisaç w edytorze Word  pracujà-

cym w Êrodowisku Windows, stosujàc rozmiar czcionki 12,

odst´p mi´dzy wierszami 1,5 wiersza. Zdania i wyrazy,

które majà byç w druku wyró˝nione, nale˝y adekwatnie

zaznaczyç (np. kursywa, pismo pogrubione itp.). Na

pierwszej stronie pozostawia si´ u góry 10 cm wolnego

miejsca dla redakcji. NNaasstt´́ppnniiee  kkoolleejjnnoo  ppooddaajjee  ssii´́  ttyyttuu∏∏

pprraaccyy  ((ww jj´́zzyykkuu  ppoollsskkiimm  ii aannggiieellsskkiimm)),,  ppee∏∏nnee  iimmiioonnaa  ii nnaa--

zzwwiisskkaa  aauuttoorróóww,,  nnaazzww´́  zzaakk∏∏aadduu,,  zz kkttóórreeggoo  ppoocchhooddzzii  pprraaccaa,,

iimmii´́  ii nnaazzwwiisskkoo  kkiieerroowwnniikkaa  ppllaaccóówwkkii,,  ppee∏∏nnyy  aaddrreess  mmiieejjssccaa

pprraaccyy  ppiieerrwwsszzeeggoo  aauuttoorraa aarrttyykkuu∏∏uu,,  aaddrreess  mmaaiilloowwyy  aauuttoorraa

oraz ssttrreesszzcczzeenniiee  ii ss∏∏oowwaa  kklluucczzoowwee  ((ww jj´́zzyykkuu  ppoollsskkiimm  ii aann--

ggiieellsskkiimm). Prac´ nale˝y nades∏aç w 2 egzemplarzach. Nie-

zb´dne jest dostarczenie dyskietki komputerowej z tek-

stem pracy jak równie˝, o ile to mo˝liwe, z grafikà. Do

pracy nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie, ˝e nie zosta∏a równo-

czeÊnie z∏o˝ona do innego czasopisma ani opublikowana

w nades∏anej formie. Je˝eli w pracy wykorzystuje si´ ma-

teria∏y uprzednio opublikowane lub takie, do których pra-

wa autorskie posiada inna ni˝ autor pracy placówka lub

osoba, nale˝y równie˝ do∏àczyç pisemnà zgod´ w∏aÊciciela

praw autorskich na ich wykorzystanie. Nadsy∏ajàc prac´

bez takiej zgody jej autor oÊwiadcza, ˝e posiada pe∏ne pra-

wa autorskie (w rozumieniu ustawy o ochronie praw au-

torskich) do wszystkich materia∏ów ∏àcznie z ilustracjami.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki prawne

wynik∏e z niedotrzymania powy˝szych zasad. 

Miary i miana
Nale˝y stosowaç jednostki miar mi´dzynarodowego

uk∏adu jednostek miar (SI) oraz ich obowiàzujàce skróty.

Mianownictwo anatomiczne ∏aciƒskie powinno odpowia-

daç terminologii paryskiej z roku 1955 (NAP), a polskie

terminologii polskiej z roku 1958 (MAP). 

Przygotowanie rycin, tabel
i wykresów

RRaaddiiooggrraammyy,,  zzddjj´́cciiaa  cczzyy rryyssuunnkkii  nnaallee˝̋yy ddoossttaarrcczzyyçç  nnaa

nnooÊÊnniikkuu  CCDD  ww ppoossttaaccii  pplliikkóóww  TTIIFFFF  lluubb  JJPPGG  ((rroozzddzziieellcczzooÊÊçç

330000  DDPPII,,  ppooddssttaawwaa  mmiinn..  88  ccmm))  nnaazzwwaannyycchh  ww∏∏aaÊÊcciiwwyymm  nnuu--

mmeerreemm  ppoorrzzààddkkoowwyymm  uu˝̋yyttyymm  ww tteekkÊÊcciiee. Osobno nale˝y

do∏àczyç wydruki zdj´ç z naniesionym strza∏kami czy inny-

mi oznaczeniami i odpowiednimi numerami i podpisami.

Radiogramy, zdj´cia czy rysunki mo˝na równie˝ dostar-

czyç do zeskanowania w postaci fizycznej – odbitek, wydru-

ków, itp., dobrej jakoÊci. Na odwrocie bàdê marginesie ry-

cin nale˝y je delikatnie opisaç w∏aÊciwym numerem po-

rzàdkowym u˝ytym w tekÊcie oraz oznaczyç gór´ i dó∏.

Opisy rycin nale˝y sporzàdziç na osobnej stronie maszyno-

pisu (podpis do ryciny nie mo˝e przekraczaç 3 wierszy tek-

stu). Tabele nale˝y przygotowaç na oddzielnym wydruku

komputerowym. Stosujàc komputerowe przygotowanie ta-

bel, nale˝y pos∏ugiwaç si´ prostym graficznie, czarno-bia-

∏ym stylem edycji bez dodatkowego cieniowania i t∏a, a kkaa˝̋--

ddàà  kkoolluummnn´́  ii kkaa˝̋ddyy  wwiieerrsszz  ww ttaabbeellii  ooddddzziieellaaçç  ttaabbuullaattoorreemm

zzaammiiaasstt  wwiieellookkrroottnnyymmii  ssppaaccjjaammii. Tabele nale˝y oznaczaç

numeracjà rzymskà, a ich treÊç zwi´êle opisaç w g∏ówce. 

Post´powanie redakcji
Nades∏ana praca zostaje umieszczona w tece redakcyjnej.

Maszynopis pracy poddaje si´ recenzjom. Kompetentnych

recenzentów wyznacza redakcja. Recenzenci przygotowujà

opinie, które zawierajà zalecenia i sugestie poprawek oraz

uzupe∏nieƒ treÊci i formy artyku∏u. Dyskwalifikacja nades∏a-

nego maszynopisu wymaga dwu niezale˝nych negatywnych

recenzji. Ostateczna decyzja o druku pracy nale˝y do redak-

cji. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy druku pracy za-

wierajàcej wyniki badaƒ, w których nie przestrzegano zasad

etycznych eksperymentu klinicznego bàdê regu∏ prawa autor-

skiego. ˚adnych materia∏ów, niezale˝nie od tego, czy b´dà

wydrukowane, czy te˝ nie, redakcja nie zwraca. Redakcja za-

strzega sobie prawo do poprawiania b∏´dów w mianownic-

twie i uchybieƒ stylistycznych, zmniejszenia obj´toÊci nade-

s∏anej pracy, usuni´cia zb´dnych rycin lub wykresów bez po-

rozumienia z autorem. Za dat´ przyj´cia do druku uwa˝a si´

dat´ nades∏ania ostatecznej wersji artyku∏u zakwalifikowane-

go do druku. Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem wydruko-

wania pierwszego numeru "Ultrasonografii". 

Zasady przygotowania reklam
Zasady ogólne:
FFoorrmmaatt  pprraaccyy  221100  xx 229977  mmmm ++  mmiinniimmaallnnaa  wwiieellkkooÊÊçç  ssppaa--

ddóóww ––  33  mmmm  poza format obci´cia strony. Obszar wolny

od tekstu – 3 mm do wewnàtrz od linii obci´cia. 

RReekkllaamm´́  nnaallee˝̋yy  pprrzzyyggoottoowwaaçç ww ppoossttaaccii eelleekkttrroonniicczznneejj::

1. pliku eps lub tiff (CMYK, rozdzielczoÊç – 300 DPI)

2. pliku Postscriptowego (PS).

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  pplliikkuu  PPoossttssccrriippttoowweeggoo  ((PPSS))::

Plik PS nale˝y wygenerowaç na urzàdzenie Linotronic

330, 530 lub wy˝szy. Nale˝y w∏àczyç opcj´ paserów i for-

matówek. Plik PS powinien byç przed wys∏aniem spraw-

dzony odpowiednim programem (Ghost Script, Adobe

Distiller/Reader) w celu detekcji b∏´dów i zgodnoÊci z do-

starczanà makietà! 

Pliki powinny zawieraç kompletny opis strony i zawar-

tych elementów (np.: definicja fontów, bitmapy w wyso-

kiej rozdzielczoÊci).

Nazwy plików nie mogà mieç zawieraç polskich liter,

spacji oraz znaków specjalnych (typu: * , > \ / ? itp), do-

puszczalny jest jedynie podkreÊlnik (_).

Materia∏y powinny byç dostarczone na noÊnikach CD-

ROM (zapis jednosesyjny) lub ∏àczem elektronicznym

(na serwer FTP pliki skompresowane ZIPem). Do noÊni-

ka nale˝y do∏àczyç makiet´ w postaci wydruku lub posta-

ci elektronicznej w formacie pdf oraz wskazane by∏oby

dostarczenie próby kontraktowej (odbitka próbna) w sys-

temie cyfrowym (wykonywanych w systemach Dupont-

Digital Cromalin lub CreoScitex-IRIS). 

W przypadku problemów technicznych lub w celu otrzy-

mania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Marta Kawecka, Studio PrePress
RR Donnelley Poligrafia S.A., Kielce, tel. (041) 360 75 00
marta.d.kawecka@rrd.com
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