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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

oddajemy do Państwa rąk już 33 numer kwartalnika 
UltRasonogRafia. numer wypełniony wieloma 
treściami merytorycznymi i różnymi impresjami i ser-
wisem fotograficznym, dotyczącymi iX naukowego 
zjazdu PtU, który odbył się w toruniu w dniach 12-15 
czerwca 2008 roku.

Wiele dobrych spraw i rzeczy zdarzyło się na tym 
zjeździe. o części z nich znajdziecie Państwo informa-
cje w tym numerze kwartalnika. Był to kolejny udany 
zjazd tak szkoleniowo, naukowo i organizacyjnie, jak 
i od strony towarzyskiej i rozrywkowej. nieobecni mogą 
i powinni żałować, że nie byli, że stracili kolejną okazję 
do nauki i śledzenia postępów. 

ciągle wiele dzieje się w polskiej ultrasonografii. 
nowe generacje aparatów, głowic, nowe zastosowania 
diagnostyczne, nowe wymogi standardów badań usg, 
zaawansowane prace nad wdrażaniem umiejętności 

ultrasonograficznych, wybory nowych władz PtU, kolej-
ne sympozja i spotkania naukowe w sezonie 2008/2009 
– Mielec, cedzyna, Włocławek, Warszawa, rozpoczę-
te przygotowania do X Jubileuszowego zjazdu PtU 
w 2010 roku w krakowie. trudno nadążyć i ogarnąć.

ciągle i ustawicznie zapraszamy i zachęcamy do dru-
kowania na łamach kwartalnika UltRasonogRafia 
artykułów naukowych, poglądowych, opisu ciekawych 
przypadków, streszczeń prac doktorskich i habilita-
cyjnych, recenzji książek, opisów i sprawozdań lokal-
nych wydarzeń i spotkań ultrasonograficznych. to nasz 
środowiskowy kwartalnik i organ naukowy naszego 
towarzystwa. zapraszam do jego współredagowania. 
Życzymy udanych urlopów i dobrego odpoczynku 
wakacyjnego.

W imieniu redakcji
Wiesław Jakubowski  
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Wstęp
Endosonografia (EUs) przewodu pokarmowego stała 

się na przestrzeni ostatnich 25 lat uznaną i bezpieczną 
metodą diagnostyczną w gastroenterologii. Dzięki gło-
wicy ultradźwiękowej, umieszczonej na końcu aparatu 
endoskopowego pozwala na jednoczesną ocenę endo-
skopową przewodu pokarmowego i  ultrasonograficzną 
wszystkich warstw jego ściany i okolicznych narządów. 
stanowi znakomite uzupełnienie innych metod diag-
nostyki obrazowej, jak ultrasonografii jamy brzusznej, 
gastroduodenoskopii, tomografii komputerowej, rezo-
nansu magnetycznego, czy wstecznej cholangiopankre-
atografii.

zobrazowanie zmiany w badaniu EUs pozwala czę-
sto na postawienie ostatecznego rozpoznania z zakoń-
czeniem dalszej diagnostyki i kwalifikacją do leczenia 
(1,2,3,4). Uważa się, że obrazowe badanie EUs stanowi 
metodę ostatecznego rozpoznania i zakończenia diag-
nostyki u około 50% chorych poddanych temu bada-
niu, a uzupełnienie jej o badanie biopsyjne zwiększa jej 
skuteczność od 85.7 do 95.5% (1,2,3). W wieloośrod-
kowych prospektywnych badaniach w grupie 428 cho-
rych badanie EUs wpłynęło na zmianę postępowania 
terapeutycznego u 74% badanych (5,6). Wprowadzenie 
przed 15 laty echoendoskopu liniowego z możliwością 
badania doplerowskiego, z szerokim kanałem roboczym 
pozwoliło na dynamiczny rozwój zabiegowej, interwen-
cyjnej endosonografii. ze znakomitej metody diagnosty-
ki obrazowej stała się na przestrzeni ostatnich lat rów-
nież metodą z wyboru w  terapii wielu schorzeń jamy 
brzusznej. Pod kontrolą EUs wykonywana jest neuro-
liza splotu trzewnego w zaawansowanym raku trzustki, 
drenaż i alkoholizacja torbieli trzustki, protezowanie 

poszerzonych dróg żółciowych i trzustkowych przez 
ścianę przewodu pokarmowego, czy injekcja chemio-
terapeutyków podawanych do masy guza. niezwykle 
dynamiczny rozwój endosonografii sprawia, iż zakres 
wskazań do tego badania stale się poszerza.

Ocena stopnia zaawansowania nowotworów 
przewodu pokarmowego

Możliwość dokładnej oceny miejscowego zaawan-
sowania raka przełyku, żołądka i odbytnicy stanowiła 
jedno z pierwszych wskazań do badania EUs. Badanie 
wykonywane jest w tym wskazaniu echoendoskopami 
radialnymi, czyli 360 stopniowym sektorem skanowania 
z zastosowaniem głowic i mini sond o wysokich często-
tliwościach umożliwiających dokładną ocenę wielkości 
zmiany, głębokości nacieku z możliwością dokładnej 
oceny zajętych warstw ściany przewodu pokarmowego, 
naciekania okolicznych tkanek i powiększenia węzłów 
chłonnych. Endosonograficzna ocena stopnia zaawan-
sowania nacieku nowotworowego raka przełyku, oce-
niana za najbardziej czułą i specyficzną, w przypadku 
cechy t wynosi 85%, a kt 45%, zaś dla cechy n odpo-
wiednio 77 i 54% (7). Właściwe rozpoznanie stopnia 
zaawansowania pozwala na wybór optymalnej metody 
leczenia endoskopowego, chirurgicznego czy palia-
tywnego (6,7,8). Ma to szczególne znaczenie w dobie 
dynamicznego rozwoju endoskopowych metod leczenia 
wczesnych stadiów raka przełyku, żołądka i odbytnicy, 
takich jak endoskopowa śluzówkowa resekcja (EMR-
Endosopic Mucosal Resection), czy endoskopowa pod-
śluzówkowa dyssekcja (EsD-Endoscopic submucosal 
Dissection) umożliwiających radykalne usunięcie zmian 
bez konieczności leczenia chirurgicznego.

Anna Wiechowska-Kozłowska
samodzielna Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i zabiegowej
szpitala MsWia w szczecinie

Endosonography  (EUS) of gastrointestinal tract, 
current aplications in diagnosis and therapy

Współczesne możliwości diagnostyki i terapii 
w badaniu endosonograficznym (EUs)
przewodu pokarmowego

poszerzonych dróg żółciowych i trzustkowych przez 
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Anna Wiechowska-Kozłowska

Wykrywanie i różnicowanie zmian podślu-
zówkowych (podnabłonkowych)

Badanie EUs pozwala na różnicowanie przyczyn 
impresji ściany, a także na ocenę zmian śródściennych, 
z kwalifikacją do ich leczenia. Rosch i wsp. na podsta-
wie dwuletnich prospektywnych badań w 23 ośrodkach 
stwierdzili, iż czułość powszechnie stosowanej gastro-
duodenoskopii w różnicowaniu zmian podśluzówko-
wych i impresji ściany z zewnątrz wynosi 87%, a specy-
ficzność jedynie 29%, podczas gdy endosonografii odpo-
wiednio 92 i 100%. (9) W ośrodkach dysponujących tą 
metodą diagnostyczną badanie EUs powinno stanowić 
więc kolejny etap diagnostyki obrazowej w każdym 
przypadku uwypuklenia ściany przewodu pokarmo-
wego(10,11). nie pozwala ono jednak u wszystkich 
chorych na ostateczne różnicowanie zmian łagodnych 
i złośliwych – czułość wynosi wg Roscha i wsp. 64% 
i specyficzność 80%(9). W tej grupie chorych zdecydo-
waną poprawę skuteczności złośliwych guzów stromal-
nych (gist) umożliwia badanie materiału biopsyjnego 
z oceną immunohistochemiczną. (12) Dokładna ocena 
charakteru zmiany i głębokości nacieku z zajęciem 
poszczególnych warstw ściany umożliwia kwalifikację 
do odpowiedniej metody postępowania: obserwacji, 
biopsji, leczenia endoskopowego-polipektomii, muko-
sektomii lub podśluzówkowej dyssekcji, a w niektórych 
przypadkach również leczenia chirurgicznego.

Różnicowanie przyczyn pogrubiałych fałdów 
żołądka

standardowe badanie endosonograficzne z użyciem 
radialnej, diagnostycznej głowicy 360 stopni stanowi 
metodę z wyboru u chorych z podejrzeniem pogrubie-
nia fałdów błony śluzowej lub nacieku śródściennego 

ściany przewodu pokarmowego, stwierdzanym w bada-
niu gastroduodenoskopowym, ultrasonograficznym czy 
tomografii komputerowej jamy brzusznej. liczne prace 
dowodzą, iż pozwala na rozpoznanie żylaków żołąd-
ka, pogrubienia warstwy błony śluzowej w przebiegu 
gastropatii i cech nacieku śródściennego o charakterze 
nowotworowym (3,8,12). Wyniki badań potwierdza-
ją zdecydowanie większą skuteczność badania EUs 
w rozpoznawaniu śródśluzówkowych żylaków żołądka 
w porównaniu z rutynowym badaniem endoskopowym 
(13,14).

Ocena stopnia zaawansowania nadciśnienia 
wrotnego

Badanie endoskopowe stosowane rutynowo dla oceny 
cech nadciśnienia wrotnego pozwala na zobrazowanie 
jedynie żylaków powierzchownych, natomiast badanie 
EUs umożliwia także ocenę żylaków głębokich poło-
żonych poza ścianą przewodu pokarmowego. autorzy 
wielu prac wskazują na zależność pomiędzy częstością 
epizodów krwawienia a szerokością żylaków głębokich 
i przeszywających w ścianie przełyku i żołądka (13,14). 
nasze ostatnie badania wykazujące możliwość wykry-
wania zaawansowanych żylaków głębokich przełyku 
i żołądka u chorych bez rozpoznanych żylaków w bada-
niu endoskopowym (niezależnie od parametrów dekom-
pensacji marskości, ocenianej według skali child’a) mogą 
stanowić kolejne potwierdzenie znaczenia EUs w ocenie 
klinicznej pacjentów z nadciśnieniem wrotnym (15,16). 

Poza możliwościami obrazowania cech nadciśnie-
nia wrotnego w badaniu EUs możliwa jest także tera-
pia stwierdzanych patologicznych naczyń. Uważa się, 
iż iniekcja pod kontrolą EUs środka obliterującego 
naczynia położone w głębszych warstwach ściany oko-

Ryc. 2. Rak odbytnicy.
a – obraz endoskopowy, b – obraz EUS T1, c – obraz EUS-T2.

Ryc. 1. Rak przełyku.
a – obraz endoskopowy, b – EUS rak przełyku T1, c – rak przełyku T2.

a b c

a b c
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licy łącza przełykowo-żołądkowego stanowi aktualnie 
warunek skutecznego ich leczenia (17). Wykazano 
również, że sklerotyzacja żylaków pod kontrolą EUs, 
pozwalająca na zamknięcie naczyń okołoprzełykowych 

zmniejsza częstość nawrotów krwawienia po sklero-
tyzacji żylaków przełyku z 45 do 10% (17,18). Może 
to stanowić kolejny krok w możliwościach klinicznego 
zastosowania EUs.

Ryc. 3. Guzy podśluzówkowe żołądka.
a – obraz endoskopowy, b – obraz EUS zmiana hiperechogeniczna-tłuszczak, c – zmiana hipoechogeniczna, wywodząca się 
z warstwy mięśniowej błony śluzowej d – guz podśluzówkowy z warstwy mięśniowej właściwej o cechach EUS zmiany łagod-
nej, e, f – guzy o średnicy ponad 30 mm o niejednorodnej echogeniczności, podejrzenie GIST.

a b b

e f g

Ryc. 4. Pogrubiałe fałdy żołądka. 
a – obraz endoskopowy, b – żylaki żołądka, c – naciek śródścienny żołądka o typie linitis plastica.

a b c

a b c

Ryc. 5. Ocena cech nadciśnienia wrotnego w badaniu EUS. a, b – żylaki głębokie przełyku, c – żylaki głębokie żołądka.
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Rozpoznanie przewlekłego zapalenia trzustki
Wysoka czułość i specyficzność badania EUs w oce-

nie trzustki wynika z anatomicznego położenia tego 
narządu względem ścian przewodu pokarmowego, 
wyrostka haczykowatego i głowy trzustki przylegają-
cych do ścian dwunastnicy, a trzonu i ogona trzustki do 
ścian żołądka. Pozwala to na bardzo szczegółową ocenę 
zarówno zmian miąższowych, jak i przewodów trzust-
kowych występujących już we wczesnym okresie prze-
wlekłego zapalenia trzustki. Do 9 kryteriów endosono-
graficznego rozpoznania wczesnego Pzt należą kryteria 
miąższowe: hyperechogeniczne ogniska, zwłóknienia, 
ogniska hypoechogeniczne, określane jako lobularyza-
cja miąższu i drobne torbiele, zaś do kryteriów przewo-
dowych: poszerzenie przewodu Wirsunga, poszerzenie 
ii i iii rzędowych przewodów trzustkowych, nieregu-
larny przebieg głównego przewodu, hyperechogeniczny 
jego zarys i obecność złogów w świetle (3,19) Uważa 
się, iż wystąpienie co najmniej 5 z 9 przedstawionych 
kryteriów pozwala na pewne rozpoznanie przewlekłego 
zapalenia trzustki w EUs. 

Wykrywanie małych zmian ogniskowych 
trzustki

EUs stanowi najbardziej czułą i nieinwazyjną meto-
dę wykrywania zarówno łagodnych, jak i złośliwych 
zmian ogniskowych w trzustce. na podstawie 22 badań 
klinicznych, którymi objęto 1003 chorych na prze-
strzeni 17 lat wykazano, że czułość EUs wahała się od 
85-100%, wynosi średnio 96% (3)i znacznie przewyższa 
czułość tk (20). Dotyczy to szczególnie zmian małych, 
o średnicy poniżej 15-20mm. Legmann i wsp. wykaza-

li 100% wykrywalność zmian poniżej 15mm w bada-
niu EUs i 67% w kt (20). czułość EUs, tk i nMR 
w wykrywaniu zmian poniżej 20mm w badaniu Mullera 
i wsp. wyniosła odpowiednio 90%,40% i 30% (21).

Różnicowanie charakteru zmian torbielowa-
tych trzustki

Dzięki nowoczesnym metodom obrazowania stale 
wzrasta liczba rozpoznawanych zmian torbielowatych 
trzustki. Według najnowszych doniesień około 40%, a nie 
jak oceniano wcześniej 10-15% (3) tych zmian ma cha-
rakter guzów torbielowatych, najczęściej bezobjawowych, 
w przeciwieństwie do pseudotorbieli. Diagnostyka różni-
cowa zmian torbielowatych ma na celu przede wszystkim 
wykrycie zmian śluzowych o charakterze złośliwym (ang-
intraductal papillary mucinous neoplasia iPMn i cystade-
nocarcinoma) i potencjalnie złośliwym (mucinous cysta-
denoma Mcn) od surowiczych zmian łagodnych (serous 
cystadenoma sca) (22). Diagnostyka ta oparta jest na 
różnicach w morfologii zmian w badaniach obrazowych-
kt i EUs oraz w badaniu płynu pobranego z torbieli pod 
kontrolą EUs na obecność komórek nowotworowych, 
śluzu i markerów nowotworowych, głównie poziomu 
cEa. Wieloośrodkowe badania Brugge i wsp wykazały 
51% skuteczność w rozpoznawaniu charakteru torbieli 
tylko na podstawie różnic w morfologii zmian w badaniu 
EUs, 59% przy dodatkowej ocenie cytologicznej i 79% 
gdy do oceny dołączono podwyższony >200 poziom mar-
keru cEa (23). inne prace potwierdzają zastosowanie 
EUs z możliwością wykonania biopsji i badania płynu 
z torbieli jako metody z wyboru w różnicowaniu zmian 
torbielowatych trzustki (24,25).

Ryc. 6. EUS-Przewlekłe zapalenie trzustki. 
a – cechy lobularyzacji miąższu trzustki, b – poszerzenie przewodu Wirsunga i przewodów II-rzędowych, zwłóknienia i zwap-
nienia miąższu z kamicą przewodu Wirsunga, c – kamica przewodu Wirsunga.

a b c

Ryc. 7. EUS-małe, poniżej 10 mm zmiany ogniskowe trzustki. 
a, b – zmiany torbielowate, c – mnogie zmiany lite.

a b c
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Drenaż torbieli trzustki pod kontrolą EUS
Endosonografia pozwala na dokładną ocenę morfo-

logii torbieli, z oceną jej struktury, odległości od ściany 
przewodu pokarmowego, obecności tętniaka i naczyń 
krwionośnych, możliwych do oceny w badaniu dople-
rowskim. Badania Fockensa i wsp. wykazały, że na 
podstawie diagnostycznego badania EUs, wykonanego 
przed planowanym zabiegiem drenażu endoskopowego 
zakwalifikowano do zabiegu tylko 63% badanych. U 16% 
zawartość torbieli, wypełnionych hiperechogeniczny-
mi tkankami martwiczymi, zaś u 26% powyżej 10mm 
odległość pomiędzy światłem torbieli i przewodu pokar-
mowego, z obecnością miąższu trzustki i  naczyń w tej 
przestrzeni były powodem odstąpienia od leczenia zmian 
drenażem endoskopowym (26). zastosowanie w 1992 
roku echoendoskopu zabiegowego w celu wykonania tej 
procedury pozwoliło na wykonywanie jej pod kontrolą 
obrazu ultrasonograficznego, co dało możliwość nakłu-

wania zmian nie dających impresji na ścianę przewodu 
pokarmowego, nietypowo położonych i zmniejszyło czę-
stość powikłań. Uważa się aktualnie się, iż do zabiegu 
powinni być kwalifikowani chorzy objawowi, po dokład-
nej ocenie endosonograficznej torbieli (27).

Neuroliza splotu trzewnego
zabieg neurolizy splotu trzewnego wykonywany 

w celu leczenia bólu najczęściej u chorych z zaawan-
sowanym rakiem trzustki i blokady splotu w ciężkim 
przewlekłym zapaleniem trzustki wykonywany jest 
przezskórnie, najczęściej pod kontrolą tomografii kom-
puterowej, chirurgicznie, ale także pod kontrolą endo-
sonografii. Metaanaliza oparta na 24 randomizowanych 
badaniach, opublikowana w 2006 roku potwierdziła 
wysoką skuteczność tej metody leczenia przeciwbólo-
wego i wykazała najwyższą, bo 80% jej skuteczność 
przy zastosowaniu techniki endosonograficznej. (28)

Ryc. 8. EUS–Różnicowanie zmian torbielowatych trzustki.
a – obraz EUS zmian o typie serous cystadenoma c – biopsja pod kontrolą EUS zmiany torbielowatej, podejrzenie mucinous 
cystadenoma, śluzowa treść materiału biopsyjnego.

a b c

Ryc. 9. Drenaż torbieli trzustki pod kontrolą EUS.
a – endoskopowy obraz uwypuklenia tylnej ściany trzonu żołądka, b – EUS – orbiel przylegąjąca do ściany żołądka c – cysto-
gastrostomia – widoczne protezy o typie „pig-tail” w ścianie żołądka. 

a b c

Ryc. 10. Neuroliza splotu trzewnego pod kontrolą EUS w nieoperacyjnym guzie trzustki.
a – biopsja (EUS-FNA) nieoperacyjnego guza trzustki, b – aorta i pień trzewny, c – alkoholizacja splotu trzewnego pod kontrolą EUS.

a b c
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Diagnostyka przyczyn cholestazy i idiopa-
tycznego OZT

Badanie endosonograficzne pozwalające na dokładną 
ocenę pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych, 
brodawki Vatera i głowy trzustki często umożliwia usta-
lenie przyczyny cholestazy i idiopatycznego zapalenia 
trzustki nie stwierdzonych w innych badaniach obra-
zowych (29). zgodnie z oceną Polkowskiego i wsp. 
czułość EUs w rozpoznawaniu kamicy przewodowej 
porównywalna jest z diagnostyczną ERcP i wynosi 91% 
(30), a według niektórych badaczy nawet ją przewyższa 
– 94-100% (29). Podkreśla się jej mniej inwazyjny cha-
rakter, że zdecydowanie mniejszą częstością powikłań 
oraz większą czułość w rozpoznawaniu bardzo drob-
nych złogów, określanych również mianem mikrolitiazy, 
stanowiącej najczęstszą przyczynę idiopatycznego ozt 
(31). Uważa się, że w tej grupie chorych badanie EUs, 
przewyższające swoją skutecznością nawet cholangio-
grafię rezonansu magnetycznego powinno stanowić 
podstawowe badanie diagnostyczne (31,32). Wydaje 
się, iż schemat postępowania zastosowany w naszym 
ośrodku z wykonywaniem EUs w przypadkach podej-
rzenia kamicy, bez ewidentnych jej cech w badaniu usg 
i kwalifikacji do sfinkterotomii w przypadku jej potwier-
dzenia wydaje się słuszny i zgodny z postępowaniem 
diagnostycznym w innych ośrodkach (29,30,31,32).

Diagnostyka różnicowa powiększonych 
węzłów chłonnych

Badanie endosonograficzne pozwala na zobrazowa-
nie węzłów chłonnych nadbrzusza środkowego okoli-
cy więzadła wątrobowego, trzustki, śledziony i aorty. 

skuteczność EUs w różnicowaniu charakteru powięk-
szenia węzłów chłonnych z oceną takich parametrów, 
jak średnica, kształt, echogeniczność czy ostrość zarysu 
oceniana jest na około 50% (33). Możliwość wykonania 
biopsji cienkoigłowej węzłów chłonnych pod kontrolą 
EUs zwiększa czułość metody do 95% (33,34). Rozwój 
elastosonografii, wykorzystującej różnice w elastyczno-
ści tkanek według najnowszych badań Gionanniniego 
i Saftoiu pozwala na zróżnicowanie charakteru węzłów 
chłonnych u 88% badanych. autorzy podkreślają zna-
czenie tej nowej metody we właściwym wyborze węzłów 
chłonnych kwalifikowanych do biopsji, wpływając na 
większą jej skuteczność, a nawet możliwość odstąpienia 
od wykonania biopsji na podstawie obrazu elastosono-
graficznego.(33,34) 

Powikłania endosonografii
Ryzyko perforacji w badaniu endosonograficznym jest 

porównywalne ze standardowym badaniem gastroduo-
denoskopowym i ocenia się je na 0.07-0.03%. Biopsja 
pod kontrolą EUs obciążona jest ryzykiem krwawienia 
u 1.3%, zapalenia trzustki u 0-2%, powikłań infekcyjnych 
u 0.4-1%. ze względu na ryzyko powikłań infekcyjnych, 
przede wszystkim w przypadku biopsji zmian płynowych 
(0.4-1%) w tej grupie chorych zalecana jest profilaktyka 
antybiotykowa (35). ostatnia wieloośrodkowa, retrospek-
tywna ocena bezpieczeństwa wykonywania EUs, przepro-
wadzona u ponad 11 tysięcy pacjentów potwierdziła bar-
dzo niskie ryzyko powikłań badania endosonograficzne-
go: odsetek powikłań dla badań diagnostycznych wyniósł 
0.046%, a dla zabiegowych połączonych z biopsją cienko 
i gruboigłową, drenażami i iniekcją leków 1.11%( 36). 

Ryc. 11. Różnicowanie przyczyny cholestazy w badaniu EUS. 
a – kamica przewodowa, b – poszerzenie PŻW – torbiel głowy trzustki, c – poszerzenie PŻW – zmiana lita głowy trzustki.

a b c

Ryc. 12. EUS – Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych. 
a – badanie doplerowskie, b – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, c – elastosonografia.

a b c
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stale rosnąca liczba doniesień dotyczących endoso-
nografii wskazuje na mnogość i różnorodność wskazań 
do tego badania i jego roli we współczesnej gastroente-
rologii. Wydaje się, że również w Polsce istnieje potrze-
ba częstszego uzupełniania diagnostyki i terapii o endo-
sonografię przewodu pokarmowego. niewątpliwym 
ograniczeniem częstości jej stosowania w naszym kraju 
nie jest brak wskazań, lecz niestety ograniczona jego 
dostępność.
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Streszczenie
celem pracy była ocena skuteczności ultrasonografii wzmocnionej kontrastem (ang. contrast-enhan-

ced ultrasound – cEUs) w różnicowaniu guzów trzustki.
Materiał i Metody: U 50 chorych (20 mężczyzn i 30 kobiet; średni wiek 58 lat) z litymi zmiana-

mi ogniskowymi w trzustce wykonano badanie ultrasonograficzne ze środkiem kontrastowym sonoVue 
(Bracco, italy). analizie poddano obrazy wzmocnienia kontrastowego guzów trzustki w fazie tętniczej 
(0 – 30 sekund) i w fazie żylnej (35 – 120 sekund). Po badaniu usg z kontrastem, u 20 chorych wykonano 
endoskopową ultrasonografię (EUs) z biopsją cienkoigłową i u 30 osób przezskórną biopsję aspiracyjną 
cienkoigłową (Bac) pod kontrolą usg. Wyniki cEUs porównano z rozpoznaniem końcowym. U 19/27 
chorych z guzami złośliwymi rozpoznanie końcowe ustalono na postawie badania histopatologicznego 
materiału operacyjnego. U chorych nieoperowanych rozpoznanie końcowe ustalono w oparciu o wynik 
EUs, biopsji cienkoigłowej oraz średnio 10-miesięcznego okresu obserwacji klinicznej i kontrolnych 
badań usg. obliczono czułość, specyficzność, pozytywną wartość redykcyjną (PPV) i negatywną wartość 
predykcyjną (nPV). 

Wyniki: Prawidłowo rozpoznano w cEUs 20/27 guzy złośliwe trzustki i 18/23 guzy łagodne. U 7 cho-
rych z guzem złośliwym wynik cEUs był błędnie ujemny, a u 5 osób z guzem łagodnym uzyskano wynik 
błędnie dodatni. czułość i specyficzność cEUs w różnicowaniu guzów trzustki wyniosły odpowiednio 
74% (20/27) (95% przedział ufności; ang. confidence interval /ci/:64%, 88%, i 78% (95% ci: 69%, 
89%). Pozytywna i negatywna wartość predykcyjna (PPV i nPV) wyniosły 80% (95% ci: 68%, 91%) 
i 72% (95% ci: 64%, 88%). 

Wniosek: Średnio wysokie wartości specyficzności i nPV wskazują, że cEUs może być pomocnym 
badaniem w różnicowaniu łagodnych i złośliwych guzów trzustki. 

Summary
objectives: to determinate if contrast-enhanced ultrasound (cEUs) is an accurate method to differen-

tiate malignant and benign pancreatic tumors.
Methods: Pulse-inversion harmonic imaging was performed with the second generation contrast 

agent, sonoVue (Bracco, italy), on 50 patients (20 men, 30 women; median age 58 years) that had 
detected ultrasonically solid pancreatic tumors. cEUs images were analyzed during arterial (early) phase 
(0 - 30 s) and venous (late) phase (35 - 120 s). after cEUs examination 20 patients had endoscopic 
ultrasonography (EUs) with fine needle biopsy and 30 patients had percutaneous fine needle aspiration 
biopsy under ultrasound control. a final diagnosis was based on histological examination in 19 patients 
operated and on EUs and cytological biopsy in 31 patients. the sensitivity, specificity, positive predictive 
value (PPV) and negative predictive value (nPV) were calculated.

Results: twenty of 27 cases with malignant pancreatic tumors were properly classified as malignant by 
cEUs as confirmed by surgery and histological examination or by EUs and fine needle biopsy. the sens-
itivity and specificity were 74% (20/27) (95% confidence interval /ci/:64%, 88%) i 78% (95% ci: 69%, 
89%). the PPV of cEUs was 80% (95% ci: 68%, 91%) and the nPV was 72% (95% ci: 64%, 88%). 

Conclusions: the specificity (78%; 18/23) and nPV (72%; 18/25) suggested that cEUs can be use-
fully method to differentiate pancreatic tumors.
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Wstęp
Różnicowanie guzów zapalnych i nowotworowych 

trzustki jest trudne z uwagi na podobne objawy klinicz-
ne i wygląd zmian w badaniach obrazowych. tradycyjna 
ultrasonografia jest skuteczną metodą wykrywania 
zmian ogniskowych w trzustce (czułość 40% – 88%), 
ale jej specyficzność (ocena czy zmiana jest łagod-
na czy złośliwa) jest niska i nie przekracza 40% (1,2) 
(ryc. 1). Wprowadzenie badań kolorowego doplera 

i doplera mocy nie poprawiło istotnie możliwości diag-
nostycznej usg w tym zakresie, dopiero ultrasonografia 
wzmocniona kontrastem zdecydowanie przewyższyła 
pod tym względem tradycyjne badanie (2–4). Postęp 
polegający na wprowadzeniu obrazowania harmonicz-
nego, techniki badania impulsem o odwróconej fazie 
i niskiego indeksu mechanicznego zapobiegającego 
rozbijaniu i niszczeniu mikropęcherzyków kontrastu 
pozwolił na skuteczne wykorzystanie cEUs do różnico-
wania zmian ogniskowych w narządach jamy brzusznej, 
zwłaszcza w wątrobie (5, 6). Prace dotyczące różnico-
wania guzów trzustki za pomocą ultrasonografii wzmoc-
nionej kontrastem nie są zbyt liczne, ale ich wyniki 
są zachęcające i wskazują na możliwość zwiększenia 
skuteczności diagnostycznej (7–10). od trzech lat jest 
dostępny na krajowym rynku kontrast drugiej genera-
cji – sonoVue (Bracco, italy) umożliwiający obrazowa-
nie mikrokrążenia w prezentacji B. Mikropęcherzyki 
sonoVue, wielkości od 3 do 7 µm, zawierają gaz – flu-
orek siarki-6 zamknięty w osłonce fosfolipidowej. Po 
podaniu dożylnym sonoVue w czasie rzeczywistym 
można obserwować przemieszczanie się pęcherzyków 
kontrastu w mikrokrążeniu guzów i w naczyniach 
okolicznego miąższu trzustki. Do badań z kontra-
stem zastosowane zostały specjalne sposoby obrazo-
wania (obrazowanie metodą opóźnionych interwałów 
czasowych oraz obrazowanie harmoniczne techniką 
impulsu o odwróconej fazie), dostarczające więcej 
informacji diagnostycznych i umożliwiające ocenę 
unaczynienia guza w dużo większym stopniu niż kon-
wencjonalne badanie doplerowskie. Wzmocnienie 
kontrastowe w guzach trzustki ocenia się w czasie rze-
czywistym, w dynamicznej fazie tętniczej oraz żylnej. 
obserwacja wzmocnienia pojawiającego się i ustępują-

cego w poszczególnych fazach naczyniowych zwiększa 
skuteczność wykrywania zmian ogniskowych i umożli-
wia ich różnicowanie. Możliwość oceny mikrokrążenia 
w guzie trzustki przy pomocy cEUs jest skuteczniej-
sza niż w tomografii komputerowej (11). Możliwa jest 
ponadto lepsza ocena stopnia zaawansowania guzów 
nowotworowych trzustki przy pomocy cEUs niż 
w tradycyjnym badaniu usg.

celem  pracy była ocena skuteczności ultrasonogra-
fii wzmocnionej kontrastem (cEUs) w różnicowaniu 
guzów trzustki

Materiał i metody
Pracę wykonano zgodnie z zasadami komisji etycznej 

centrum onkologii-instytutu. Wszyscy chorzy wyrazili 
zgodę na proponowane badania. W badaniu prospek-
tywnym u 50 chorych (30 k i 20 M, średni wiek 58 lat) 
z wykrytymi tylko w usg (pierwsze badanie obrazowe) 
litymi zmianami ogniskowymi w trzustce wykonano 
badanie ultrasonograficzne ze środkiem kontrastowym 
sonoVue (Bracco, italy). Badania były wykonywane 
przez dwóch gastroenterologów posiadających 3 letnie 
doświadczenie w wykorzystaniu ultrasonograficznych 
środków kontrastowych w diagnostyce zmian ognisko-
wych w narządach jamy brzusznej. W badaniu zasto-
sowano drugiej generacji kontrast sonoVue w postaci 
sterylnego, sproszkowanego liofilizatu, z którego po 
podaniu 5 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, a następ-
nie energicznym wstrząsaniu otrzymuje się zawiesinę 
zawierającą 8 µl/ml mikropęcherzyków fluorku siar-
ki-6. Środek kontrastowy w dawce 1,2 ml, a następnie 
10 ml fizjologicznego roztworu soli podawano dożylnie 
przez venflon o średnicy 20 g w pojedynczym, szybkim 
wstrzyknięciu. Do badań z kontrastem używano apa-
ratu usg Philips HDi 5000 sonoct z głowicą konwek-
sową 2-5 MHz. obrazy uzyskiwane w czasie rzeczywi-
stym zapisywano w postaci clipów filmowych, które po 
przeniesieniu na płytę cD mogły być odtwarzane i ana-
lizowane w komputerze osobistym. analizie poddano 
obrazy wzmocnienia kontrastowego guzów trzustki 
w fazie tętniczej (0–30 sekund) i w fazie żylnej (35–120 
sekund). Echogeniczność zmian ogniskowych przed i po 
podaniu środka kontrastowego w czasie poszczególnych 
faz badania oceniano w porównaniu do otaczającego 
miąższu trzustki. guzy trzustki klasyfikowano jako 
hiperechogeniczne (wzmocnienie kontrastowe większe 
od wzmocnienia miąższu trzustki), hipoechogeniczne 
(wzmocnienie mniejsze) lub izoechogeniczne (wzmoc-
nienie podobne do wzmocnienia miąższu trzustki). 
zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi (12), 
lite guzy, które nie wykazywały wzmocnienia w żad-
nej z faz badania, lub tylko niewielkie wzmocnienie 
w fazie wczesnej, ale zdecydowanie mniejsze niż ota-
czający miąższ trzustki, rozpoznawano jako raki (ade-
nocarcinoma). guzy, które wzmacniały się podobnie 
jak pozostały miąższ trzustki w fazie wczesnej i pozo-
stawały wzmocnione w fazie późnej przyjmowano, że 
są zmianami zapalnymi. guzy neuroendokrynne roz-
poznawano na podstawie intensywnego wzmocnienia 
w fazie tętniczej (wczesnej) z szybkim wypłukiwaniem 
kontrastu i braku wzmocnienia w fazie późnej. Po bada-
niu cEUs, u 20 chorych wykonano endoskopową ultra-
sonografię (EUs) z biopsją cienkoigłową i u 30 osób 
przezskórną biopsję aspiracyjną cienkoigłową (Bac) 

Ryc. 1. Obraz usg małego, hipoechogenicznego ogniska 
w trzustce (krzyżyki) jako przykład trudności w różnicowa-
niu między zmianą łagodną i złośliwą. Strzałka pokazuje 
nieposzerzony przewód trzustkowy.
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pod kontrolą usg. Biopsję aspiracyjną w czasie EUs 
wykonywano igłami na-200H-8022 (olympus Medical 
system corp.) Biopsję przezskórną pod kontrolą usg 
wykonywano igłami chiba 20 g. Wyniki cEUs porów-
nano z rozpoznaniem końcowym. U 19/27 chorych 
z guzami złośliwymi rozpoznanie końcowe ustalono na 
postawie badania histopatologicznego materiału ope-
racyjnego. Dwie osoby z tej grupy nie były operowane 
z powodu podeszłego wieku i chorób towarzyszących, 
a u trzech chorych guz uznano za nieresekcyjny (śred-
nica guza przekraczała 50 mm z widocznym w wykona-
nym w okresie przedoperacyjnym badaniem tk, nacie-
kaniem struktur sąsiadujących). U chorych nieoperowa-
nych rozpoznanie końcowe ustalono w oparciu o wynik 
biopsji cienkoigłowej oraz średnio 10-miesięcznego 
okresu obserwacji klinicznej i kontrolnych badań usg 
(tab. 1). analizę statystyczną wyników przeprowadzo-
no wykorzystując program stata v. 9.0, stata corp. l.P. 
obliczono czułość i specyficzność oraz pozytywną war-
tość predykcyjną (PPV) i negatywną wartość predykcyj-
ną (nPV) cEUs w diagnostyce guzów trzustki. czułość 
definiowano jako procent guzów trzustki prawidłowo 

rozpoznanych jako złośliwe, a specyficzność jako pro-
cent prawidłowych rozpoznań zmian łagodnych.

Wyniki
W badanej grupie 50 chorych z guzami trzustki, 

u 26 osób zmiany były zlokalizowane w głowie trzustki, 
u 14 w trzonie i u 10 w ogonie trzustki. guzy głowy 
trzustki miały wielkość od 8 mm do 50 mm (media-
na 25), w trzonie od 8 mm do 36 mm (mediana 15) 
i w ogonie trzustki od 17 mm do 60 mm (mediana 33). 
U 27 chorych rozpoznano ostatecznie złośliwe guzy 
w trzustce, u pozostałych 23 osób zmiany były łagod-
ne. obraz wzmocnienia kontrastowego guzów trzustki 
w analizowanej grupie chorych przedstawiono w tabe-
li 2. specyficzność cEUs w rozpoznawaniu guzów 
łagodnych wyniosła 78% (18/23), (95% ci: 69%, 89%). 
Uzyskano 5 wyników błędnie dodatnich, wszystkie 
dotyczyły chorych, u których ostatecznie rozpoznano 
zmiany ogniskowe o charakterze martwicy pozapalnej. 
czułość cEUs wyniosła 74% (20/27), (95% ci: 64%, 
88%) W 6 przypadkach raka gruczołowego i w jednym 
przypadku złośliwego nowotworu nabłonkowego trzust-
ki wynik cEUs był błędnie ujemny. W badanej grupie 
było 4 chorych z nowotworami neuroendokrynnymi 
trzustki; wszystkie prawidłowo rozpoznane w cEUs. 
W jednym przypadku raka gruczołowego charakter 
wzmocnienia kontrastowego we wczesnej fazie sugero-
wał obecność guza endokrynnego. PPV i nPV wyniosły 
80% (95% ci: 68%, 91%) i 72% (95% ci: 64%, 88%). 
Wyniki wartości diagnostycznej cEUs w różnicowaniu 
litych guzów trzustki przedstawia tabela 3 i 4.

Rozpoznanie 
ostateczne n Bac EUs OP follow-up

złośliwe 27 27 8 19 8
Łagodne 23 23 12 - 23

Tab. 1. Metody diagnostyczne użyte do ustalenia ostatecz-
nego rozpoznania u 50 chorych z litym guzem trzustki. 

BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
EUS – ultrasonografia endoskopowa
OP   – operacja i badanie histopatologiczne

Rozpoznanie ostateczne
cEUs

faza wczesna faza późna

złośliwe:
rak gruczołowy
rak endokrynny

(-) (+/-) (+) (++) Hipo izo Hiper

16
-

7
-

-
-

-
4

23
4

-
-

-
-

Łagodne 2 3 18 5 18 -

Tab. 2. Obraz wzmocnienia kontrastowego w CEUS w porównaniu z rozpoznaniem ostatecznym.

(-) - brak wzmocnienia
(+/-) - nieznaczne wzmocnienie
(+) - wzmocnienie takie, jak w pozostałym miąższu trzustki
(++) - intensywne wzmocnienie, większe niż w pozostałym miąższu trzustki

Rozpoznanie
ostateczne

cEUs
liczba cho-

rychZmiany 
łagodne

Zmiany 
złośliwe

zmiana łagodna 18 5* 23
zmiana złośliwa 7** 20 27
liczba chorych 25 25 50

Tab. 3. Zgodność wyników CEUS z ostatecznym rozpozna-
niem charakteru guza trzustki.

*    - wyniki błędnie dodatnie
**  - wyniki błędnie ujemne

Tab. 4. Wartość diagnostyczna CEUS w rozpoznawaniu 
guzów trzustki. 

CI     – ang. confidence interval (przedział ufności)
PPV – ang. positive predictive value (pozytwna wartość 
predykcyjna)
NPV – ang. negative predictive value (negatywna wartość 
predykcyjna)

% (95% ci)
czułość 74
specyficzność 78
PPV 80
nP. 72
trafność 76
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Omówienie
Różnicowanie guzów trzustki przy użyciu tradycyj-

nego badania usg jest zawodne, a w dużej części przy-
padków, zwłaszcza małych zmian ogniskowych, całko-
wicie niemożliwe (1–3). tej złej diagnostycznie sytuacji 
nie zmieniły również techniki doplerowskie wprowa-
dzone przed laty do standardowej oceny unaczynienia 
guzów w narządach jamy brzusznej (2). Badania obra-
zowe, takie jak tomografia komputerowa i nuklearny 
rezonans magnetyczny wykorzystujące wzmocnienie 
kontrastowe posiadały zdecydowaną przewagę nad usg 
w wykrywaniu i różnicowaniu guzów trzustki (3). od 
kilku lat, do diagnostyki zmian ogniskowych w wątro-
bie, a ostatnio i w trzustce są stosowane ultrasono-
graficzne środki kontrastujące (4–10). Jednym z nich 
jest zastosowany w obecnej pracy kontrast sonoVue 
umożliwiający obrazowanie mikrokrążenia w guzach 

w prezentacji B-mode. Mikrokrążenie w guzach trzust-
ki ocenia się w fazie wczesnej tętniczej oraz w fazie 
późnej żylnej. Unaczynienie raka gruczołowego trzustki 
w odróżnieniu od guzów neuroendokrynnych jest ubo-
gie w czasie fazy wczesnej dochodzi do niewielkiego 
i tylko częściowego wzmocnienia guza, które szybko 
ustępuje i w fazie żylnej zmiana jest hipoechogenicz-
na w stosunku do otaczającego miąższu trzustki (ryc. 
2a,b,c i 3a,b,c). ogniskowe zmiany zapalne w trzustce, 
po podaniu kontrastu, wzmacniają się w podobny spo-
sób, jak i pozostały miąższ trzustki są izoechogenicz-
ne. obszary martwicy zarówno w zmianach zapalnych 
jak i nowotworowych nie ulegają wzmocnieniu kontra-
stowemu, co powoduje, że różnicowanie w tych przy-
padkach jest zawodne (ryc. 4a,b,c). W prezentowanej 
pracy błędnie rozpoznano guz złośliwy w 5 przypad-
kach zapalnych zmian z martwicą. trudności w ocenie 

Ryc. 2. Rak gruczołowy trzustki, dwuogniskowy (strzałki): a) obraz wyjściowy przed podaniem kontrastu, b) faza wczesna 
(25 sekunda); widoczne nieznaczne, częściowe wzmocnienie obu ognisk, c) faza późna (120 sekunda); wzmocnienie ustą-
piło, zmiany ogniskowe hipoechogeniczne w stosunku do pozostałego miąższu trzustki.

a b c

a b c

Ryc. 3. Rak neuroendokrynny trzustki (strzałki): a) obraz wyjściowy guza, b) faza wczesna (15 sekunda); widoczne inten-
sywne wzmocnienie kontrastowe, c) faza późna (90 sekunda); wzmocnienie ustąpiło, zmiana hipoechogeniczna.

a b c

Ryc. 4. Zmiana zapalna trzustki z martwicą (strzałki): a) obraz wyjściowy; zmiana hipoechogeniczna o nieostrych grani-
cach, b) faza wczesna (25 sekunda) zmiana nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu, c) faza późna (100 sekunda) zmiana 
hipoechogeniczna, bez cech wzmocnienia.
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wzmocnienia pojawiały się w zmianach ogniskowych, 
których średnica nie przekraczała 20 mm, poza dobrze 
unaczynionymi guzami neuroendokrynnymi. z powodu 
małej wielkości guza obserwacja wzmocnienia i jego 
ustępowania była obciążona błędnymi wnioskami diag-
nostycznymi, w 7 przypadkach małych raków gruczoło-
wych rozpoznano błędnie zmiany zapalne (martwicze). 
guzy neuroendokrynne trzustki (4 przypadki) były pra-
widłowo rozpoznane i wszystkie miały typowy obraz 
wzmocnienia kontrastowego (intensywne wzmocnie-
nie w fazie wczesnej z szybkim wypłukaniem kontra-
stu w fazie późnej). W badanej grupie chorych nie było 
przypadków nieczynnych guzów endokrynnych, które 
mogą posiadać ubogie unaczynienie i wzmacniać się 
podobnie jak raki gruczołowe. W piśmiennictwie, inni 
autorzy wyrażają pozytywne opinie o ultrasonografii 
wzmocnionej kontrastem w ocenie unaczynienia guzów 
trzustki i ich różnicowania (4 – 9, 11). Podobnie jak 
w diagnostyce guzów wątroby, tak i w różnicowaniu 
guzów trzustki, uważa się, że cEUs jest skutecznym 
i lepszym badaniem od spiralnej tomografii komputero-
wej z kontrastem (11). z porównania własnych wyni-
ków dotyczących oceny cEUs w różnicowaniu zmian 
ogniskowych wątroby i trzustki, wyższe wartości czuło-
ści i specyficzności uzyskano w badaniach guzów wątro-
by (91% i 96%) w porównaniu do guzów trzustki (74% 
i 78%). zmiany ogniskowe, zwłaszcza małe (poniżej 20 
mm średnicy) ocenia się znacznie trudniej w trzustce 
niż w wątrobie. Poza tym w trzustce, w odróżnieniu od 
wątroby, istnieje problem różnicowania zmian zapal-
nych z ogniskami martwicy, które nie są unaczynione 
i nie wzmacniają się po podaniu kontrastu i raka gru-
czołowego, który również jest źle unaczyniony z powo-
du nasilonej desmoplazji tkanki guza. Prezentowane 
w pracy wyniki oceniające wartość diagnostyczną 
cEUs w różnicowaniu zmian ogniskowych w trzustce 
obrazują w/w trudności. Wskazane są dalsze badania 
na większej grupie chorych, w celu uzyskania bardziej 
wiarygodnych wyników analizy statystycznej skutecz-
ności metody. 
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Streszczenie
celem pracy była ocena przydatności badania ultrasonograficznego z zastosowaniem środka kontra-

stującego - contrast Enhanced Ultrasound (cEUs), z wykorzystaniem sonoVue w diagnostyce i róż-
nicowaniu łagodnych zmian ogniskowych w wątrobie oraz odpowiedź na pytanie, czy jest to metoda 
wystarczająca do postawienia ostatecznej diagnozy i pozwalająca na odstąpienie od dalszych metod diag-
nostycznych. analizie poddano 64 spośród 136 pacjentów (20 mężczyzn oraz 44 kobiety), u których na 
podstawie wykonanego konwencjonalnego badania usg zdiagnozowano ogniskowe zmiany w wątrobie, 
a w badaniu ultrasonograficznym z podaniem dożylnego środka kontrastującego sonoVue zdiagnozo-
wano zmiany łagodne. W tej grupie 17 pacjentów obciążonych było wywiadem onkologicznym, u pozo-
stałych 47 pacjentów nie stwierdzono wcześniej chorób złośliwych. Po podaniu środka kontrastujące-
go obserwowano wzmocnienie kontrastowe w obrębie badanych zmian podczas fazy tętniczej, wrotnej 
i faz późnych. Rozpoznanie charakteru zmian postawiono na podstawie typowego wzorca unaczynienia 
w badaniu z zastosowaniem środka sonoVue. W przypadkach, gdy u pacjentów wykonano dodatkowo 
badanie dynamiczne tomografii komputerowej (tk)(n=40), rezonansu magnetycznego (MR)(n=1) lub 
biopsję (n=3) dokonano porównania wyników badań z wynikami cEUs. U wszystkich 64 pacjentów 
na podstawie typowego wzorca wzmocnienia kontrastowego w badaniu cEUs postawiono ostateczne 
rozpoznanie. U 25 pacjentów z tej grupy rozpoznano naczyniaki, u 14 pacjentów ognisko prawidłowego 
miąższu w stłuszczonej wątrobie (focal fatty sparing – ffs), u 12 pacjentów torbiele, u 6 pacjentów ogni-
skową hiperplazję guzkową (focal nodular hyperplasia – fnH), u 4 pacjentów ogniskowe stłuszczenie 
wątroby (focal fatty lesion – ffl) oraz u 3 pacjentów gruczolaki. na podstawie wykonanych przez nas 
badań można stwierdzić, iż cEUs jest metodą z wyboru w diagnostyce i różnicowaniu łagodnych zmian 
ogniskowych w wątrobie, pozwalającą postawić jednoznaczne rozpoznanie, o poprzez to zamykającą 
algorytm diagnostyczny.

Summary
the aim of the paper was the evaluation of the usefulness of contrast Enhanced Ultrasound (cEUs),  

with the application of sonoVue in the diagnostics and differentiation of benign liver lesions and answer-
ing the question, whether cEUs is the diagnostic modality enabling achievement of the final diagnosis 
allowing renouncing further diagnostics. sixty four out of 136 patients (20 men and 44 women) were 
included into study group, in whom in conventional grey-scale ultrasound focal liver lesions were found 
and in cEUs the lesions were diagnosed as benign. Within this group 17 patients had the history of 
malignancy, while the latter 47 had no history of malignant diseases. following intravenous application 
of sonoVue contrast enhancement pattern was observed in arterial, portal and late phases. the diagnosis 
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Wstęp 
Różnicowanie zmian ogniskowych w wątrobie sta-

nowi często spotykany problem diagnostyczny zarówno 
u pacjentów z  negatywnym wywiadem onkologicznym 
jak i u pacjentów ze stwierdzoną chorobą nowotworo-
wą. konwencjonalne badanie ultrasonograficzne (usg) 
w skali szarości,  jak również badanie usg  z użyciem 
opcji doplerowskich posiada stosunkowo wysoką czu-
łość w wykrywaniu zmian ogniskowych w wątrobie (do 
83%), jednakże niska specyficzność metody (do 40%) 
nie pozwala na różnicowanie zobrazowanych zmian, 
a poprzez to na pewne wykluczenie lub potwierdzenie 
złośliwego ich charakteru (1).  niemożliwa jest również 
w konwencjonalnym badaniu usg diagnostyka różnico-
wa wśród zmian o określonym charakterze, czy to złośli-
wym czy łagodnym. Wprowadzenie ultrasonograficzne-
go środka kontrastującego trzeciej generacji (sonoVue, 
Bracco, italy) znacznie podniosło zarówno czułość, jak 
i specyficzność ultrasonografii w tej dziedzinie, czyniąc 
ją metodą równorzędną, a niekiedy nadrzędną w sto-
sunku do tomografii komputerowej (tk), do chwili 
obecnej uznawanej za „złoty standard” w diagnostyce 
zmian ogniskowych w wątrobie (2–4). Dzięki dużej 
odporności na ciśnienie akustyczne preparat sonoVue 
(mikropęcherzyki sześciofluorku siarki (sf6) z fosfoli-
pidową otoczką o średniej wielkości pęcherzyków 2,5 
µm) umożliwia długotrwałe wzmocnienie kontrastowe 
(ok. 3–8 min) mikrokrążenia miąższu wątroby. Dożylne 
podanie preparatu sonoVue w standardowej dawce 2,4 
ml powoduje wzmocnienie sygnału w skali szarości oraz 
sygnału doplerowskiego nawet o 30 dB, dzięki czemu 
możliwe jest określenie wzorca unaczynienia guza. 
zmiany ogniskowe w wątrobie posiadają typowe wzor-
ce perfuzji łożyska naczyniowego, co umożliwiło opra-
cowanie ścisłych kryteriów diagnostycznych pozwala-
jących na zróżnicowanie złośliwych i łagodnych zmian 
ogniskowych w wątrobie. (5–12). Wzorce te są na tyle 
specyficzne dla konkretnego rodzaju zmian, iż pozwa-
lają nie tylko na odróżnienie zmian łagodnych od zło-
śliwych, lecz także w większości przypadków na jedno-
znaczne stwierdzenie, z jakiego typu zmianą mamy do 
czynienia (10–14). Pozwala to na odstąpienie od dalszej 
diagnostyki, a poprzez to oszczędzenie pacjentowi bar-

dziej inwazyjnych metod, czy to łączących się z promie-
niowaniem i ryzykiem wystąpienia działań ubocznych 
po podaniu jodowych środków kontrastujących, jak 
w przypadku tomografii komputerowej (tk), czy bólu 
i możliwych powikłań związanych z biopsją. z uwagi 
na fakt, iż badanie usg jest metodą najmniej obciążającą 
dla pacjenta możliwość postawienia ostatecznego roz-
poznania na jego podstawie ma ogromne znaczenie.

Cel
celem pracy była ocena przydatności badania ultraso-

nograficznego z zastosowaniem środka kontrastującego 
- contrast Enhanced Ultrasound (cEUs), z wykorzysta-
niem sonoVue w diagnostyce i różnicowaniu łagodnych 
zmian ogniskowych w wątrobie oraz odpowiedź na 
pytanie, czy jest to metoda wystarczająca do postawie-
nia ostatecznej diagnozy i pozwalająca na odstąpienie 
od dalszych metod diagnostycznych.

Materiał i metody
 W okresie od listopada 2005 do września 2007 

wykonano badania ultrasonograficzne z użyciem środka 
kontrastującego sonoVue u 136 pacjentów ze stwier-
dzonymi w konwencjonalnym badaniu usg zmianami 
ogniskowymi w wątrobie.   Wszystkim pacjentom udzie-
lono wyczerpujących wyjaśnień odnośnie proponowa-
nego badania uzyskując ich pisemną zgodę. 

z grupy 136 pacjentów do dalszej analizy wyselek-
cjonowano 64 pacjentów (średni wiek 52 lata, przedział 
19–79 lat), u których na podstawie wykonanego bada-
nia usg z podaniem środka kontrastującego rozpozna-
no wyłącznie zmiany łagodne wątroby. W tej grupie 17 
pacjentów obciążonych było wywiadem onkologicznym 
i konwencjonalne badania usg jamy brzusznej, w trak-
cie których stwierdzono dyskusyjne zmiany ogniskowe 
w wątrobie, wykonywane były z powodu wcześniej roz-
poznanej i leczonej choroby nowotworowej (rak sutka 
n=7, rak jelita grubego n=3, rak gruczołu krokowego 
n=1, rak endometrium n=1, czerniak złośliwy n=1, 
gastrointestinal stromal tumor gist n=1, rak najądrza 
n=1, rak nerki n=1, neuroendokrynny guz nadnercza 
n=1). Pozostałych 47 pacjentów nie było obciążonych 
wywiadem onkologicznym i budzące wątpliwości zmiany 

was made on the basis of typical enhancement pattern. in cases when the patients underwent addition-
ally computed tomography (ct)(n=40), magnetic resonance (MR)(n=1)  or biopsy (n=3)  the results 
were compared with the results of cEUs. in all 64 patients the diagnosis was made on the basis of typical 
enhancement pattern during cEUs. in 25 patients haemangiomas were diagnosed, in 14 patients focal 
fatty sparing – ffs, in 12 patients cysts, in 6 patients focal nodular hyperplasia – fnH, in 4 patients focal 
fatty lesion – ffl and in 3 patients adenomas. cEUs is the modality of choice in the diagnostics and 
differentiation of benign focal liver lesions enabling making the final diagnosis and closing the diagnostic 
algorithm. 

Słowa kluczowe
utrasonografia z zastosowaniem środka kontrastującego, sonoVue, łagodne zmiany ogniskowe 

w wątrobie

Key words
contrast Enhanced Ultrasound (cEUs), sonoVue, benign liver lesions
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ogniskowe w wątrobie uwidoczniono przypadkowo pod-
czas badania usg wykonywanego z różnych wskazań. 

z grupy 64 pacjentów u 45 (70%) pacjentów uwi-
doczniono zmianę pojedynczą, u 11 pacjentów 2 zmia-
ny ogniskowe, natomiast u pozostałych 8 pacjentów 3 
i więcej zmian (w tym u 2 pacjentów zmiany bardzo 
liczne, niemożliwe do policzenia). Wśród pacjentów ze 
zmianami mnogimi, u 17 osób zdiagnozowane ogniska 
wykazywały jednakowy charakter wzmocnienia, obok 
zmian budzących wątpliwość kliniczną u 1 pacjenta 
współistniały torbiele proste (n=1) oraz u 1 pacjenta 
współistniało ognisko zachowanego miąższu w stłusz-
czonej wątrobie (n=1) o typowej morfologii i lokaliza-
cji. U obu tych pacjentów zmiany nie będące przyczyną, 
dla której pacjenci zostali skierowani na badanie cEUs 
ze względu na ich typowy obraz pominięto w analizie.  
Średnica zmian wynosiła od 5 mm do 12 cm. Wiek 
pacjentów wynosił od 18 do 70 lat. W badanej grupie 
znalazło się 20 mężczyzn oraz 44 kobiety. 

Badania ultrasonograficzne wykonywano aparatem 
Philips iU 22 z wykorzystaniem głowicy szerokopas-
mowej typu convex o częstotliwości 5-2 MHz. Środek 
kontrastujący drugiej generacji sonoVue podawano 
dożylnie w standardowej dawce 2,4 ml, w pojedynczym 
szybkim wstrzyknięciu przez wenflon założony do żyły 
obwodowej. U 45 chorych z pojedynczymi zmianami 
i u 2 pacjentów ze zmianami mnogimi podawano dawkę 
jednorazowo, natomiast u pozostałych 17 chorych, ze 
zmianami mnogimi podano drugą dawkę środka kon-
trastującego również w ilości 2,4 ml. Badanie z użyciem 
sonoVue przeprowadzono wykorzystując gotową apli-
kację oprogramowania do badań kontrastowych z indek-
sem mechanicznym w zakresie 0,06–0,12. Po podaniu 
środka kontrastującego obserwowano wzmocnienie 
kontrastowe w obrębie badanych zmian, porównując 
je ze wzmocnieniem niezmienionego miąższu wątroby 
podczas fazy tętniczej, wrotnej i faz późnych. W oparciu 
o dane z piśmiennictwa dotyczące różnicowania zmian 
łagodnych i złośliwych decydujące znaczenie miała 
echogeniczność zmiany w fazie wrotnej i fazach póź-
nych. charakter wzmocnienia i uwidocznienie naczyń 
w fazie tętniczej oraz wrotnej pozwalały na dalszą diag-
nostykę różnicową zmian. Unaczynienie i charakter 
wzmocnienia zmiany w poszczególnych fazach naczy-
niowych były ocenianie w czasie rzeczywistym oraz po 

badaniu, analizując zarejestrowane w trakcie badania 
pliki video.

Rozpoznanie charakteru zmian postawiono na 
podstawie typowego wzorca unaczynienia w bada-
niu z zastosowaniem środka sonoVue, w oparciu 
o ocenę w 3 fazach, zgodnie ze standardami zawartymi 
w wytycznych dotyczących zastosowania środków kon-
trastujących w ultrasonografii („guidelines for the use 
of contrast agents in ultrasound”) opracowanymi przez 
Europejską federację stowarzyszeń Ultrasonografii 
w Medycynie i Biologii (EfsUMB) (15). 

W przypadkach, gdy u pacjentów wykonano dodatko-
wo badanie dynamiczne tomografii komputerowej (tk)
(n=40), rezonansu magnetycznego (MR) (n=1) lub 
biopsję (n=3) dokonano porównania wyników badań 
z wynikami cEUs.  W grupie 40 pacjentów, u których 
wykonano badanie tk, u 32 pacjentów badanie tk 
wykonano przed cEUs. W tej grupie 4 pacjenci skiero-
wani zostali następnie na badanie z użyciem sonoVue 
ze względu na niejednoznaczny obraz tk, natomiast 28 
pacjentów skierowano w celu potwierdzenia diagnozy 
postawionej w oparciu o wynik tk. U pozostałych 8 
pacjentów badanie tk wykonano po cEUs w naszym 
ośrodku, gdzie lekarz wykonujący badanie z zastoso-
waniem sonoVue kierował pacjenta na badanie tk dla 
potwierdzenia diagnozy z badania ultrasonograficzne-
go. W okresie późniejszym w przypadku zdiagnozowa-
nia zmian łagodnych odstąpiono od tej praktyki z uwagi 
na chęć oszczędzenia pacjentom narażenia na promie-
niowanie oraz ryzyka powikłań po jodowych środkach 
kontrastujących na rzecz wykonywanych badań kon-
trolnych usg.

W jednym przypadku przed badaniem cEUs 
u pacjenta wykonano zarówno badanie tk jak i MR, 
gdzie z obu badań nie uzyskano jednoznacznego wyni-
ku i pacjenta skierowano na badanie z zastosowaniem 
środka kontrastującego sonoVue na podstawie, którego 
postawiono rozpoznanie. Po badaniu cEUs wykona-
no również biopsję także w celu powtórnej weryfika-
cji wyniku, której wynik nie wniósł żadnych informacji 
diagnostycznych. Metody diagnostyczne zastosowane 
u pacjentów z badanej grupy przedstawia tabela 1.

Wszyscy pacjenci pozostają w stałej obserwacji kli-
nicznej, w tym 22 pacjentów w obserwacji, co najmniej 
12 miesięcznej.

cEUs tk MR Biopsja obserwacja minimum 12 miesięczna
naczyniak 25 19 0 0 6
ffs 14 4 0 0 10
torbiel 12 7 0 1 4
fnH 6 5 1 1 0
ffl 4 3 0 0 1
gruczolak 3 2 0 1 1
suma 64 40 1 3 22

Tab. 1. Metody diagnostyczne zastosowane u 64 pacjentów z badanej grupy.
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Wyniki 
U wszystkich 64 pacjentów na podstawie typowego 

wzorca wzmocnienia kontrastowego w badaniu cEUs 
postawiono ostateczne rozpoznanie. U 25 pacjentów 
z tej grupy rozpoznano naczyniaki, u 14 pacjentów 
ognisko prawidłowego miąższu w stłuszczonej wątro-
bie (focal fatty sparing – ffs), u 12 pacjentów torbiele, 
u 6 pacjentów ogniskową hiperplazję guzkową (focal 
nodular hyperplasia – fnH), u 4 pacjentów ognisko-
we stłuszczenie wątroby (focal fatty lesion – ffl), u 3 
pacjentów gruczolaki (wykres 1). W grupie 25 pacjen-
tów z rozpoznanymi naczyniakami znalazł się 1 pacjent 
ze współistniejącymi torbielami prostymi, analogicz-
nie w grupie 3 pacjentów z gruczolakami znalazł się 
1 pacjent z typowym obrazem ffs – u obu pacjentów 
współistniejące zmiany, które nie budziły wątpliwo-
ści diagnostycznych w konwencjonalnym badaniu usg 
pominięto w analizie wyników. 

W grupie 25 pacjentów z rozpoznanymi naczyniaka-
mi u 24 po podaniu sonoVue występowało w fazie tętni-
czej grudkowate, obwodowe wzmocnienie kontrastowe 
postępujące w fazie wrotnej i fazach późnych w kierun-
ku dośrodkowym, co pozwoliło na ustalenie diagnozy 
(ryc. 1a,1b), u 1 pacjenta zaobserwowano podobne 

wzmacnianie się zmiany dośrodkowo przy czym zmia-
na wzmocniła się w całości pod koniec fazy tętniczej. 
spośród 25 pacjentów u 6 wykonano wyłącznie badanie 
cEUs, gdzie weryfikację stanowiła minimum 12 mie-
sięczna obserwacja kliniczna. U pozostałych 19 pacjen-
tów wykonano również badanie tk, gdzie u 18 pacjen-
tów uzyskano zgodność wyników pomiędzy cEUs i tk. 
U 1 pacjenta natomiast w badaniu tk wykonanym przed 
cEUs otrzymano wynik niejednoznaczny (naczyniak?/
gruczolak?/fnH?), dlatego też pacjent został skierowa-
ny na badanie z podaniem sonoVue, w którym stwier-
dzono obecność naczyniaka typu „high flow” szybko 
wzmacniającego się w całości w fazie tętniczej.

U 14 pacjentów z hipoechogenicznymi obszara-
mi na tle miąższu wątroby o wzmożonej echogenicz-
ności w badaniu cEUs zaobserwowano wzmacnianie 
się tych obszarów podobnie do niezmienionego miąż-
szu wątroby i rozpoznano ogniska zaoszczędzonego 
miąższu w stłuszczonej wątrobie (ffs). U 10 spośród 
tych pacjentów algorytm diagnostyczny zakończono na 
cEUs, poddając pacjentów obserwacji klinicznej, u 4 
pacjentów natomiast wykonano także badanie tk otrzy-
mując 100% zgodność uzyskanych wyników pomiędzy 
cEUs i tk. 

Wykres 1. Zmiany łagodne rozpoznane w badaniu CEUS w grupie 64 pacjentów.

Ryc. 1a. Naczyniak. W fazie tętniczej widoczne grudkowe 
wzmocnienie zmiany obwodowo.

Ryc. 1b. Ten sam naczyniak około 2,5 minuty po podaniu 
środka kontrastującego wypełnił się prawie w całości.
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W grupie 12 pacjentów ze zdiagnozowanymi na pod-
stawie braku wzmocnienia kontrastowego zmian w żadnej 
z faz torbielami u 5 pacjentów wykonano jedynie badanie 
cEUs, pozostałych 7 pacjentów poddano również bada-
niu tk uzyskując całkowitą zgodność wyników. 

Wśród pacjentów ze zdiagnozowaną w badaniu cEUs 
ogniskową hiperplazją guzkową (fnH) zaobserwowano 
największe rozbieżności pomiędzy wynikami badania 
ultrasonograficznego z podaniem środka kontrastujące-
go a dynamicznym badaniem tomografii komputerowej. 
Diagnozę ogniskowej hiperplazji guzkowej ustalono na 
podstawie typowego wzorca wzmocnienia kontrasto-
wego tzn. po podaniu środka sonoVue uwidoczniono 
we wczesnej fazie tętniczej naczynia o promienistym 
układzie typu spoken wheel (ryc. 2a). Ponadto po poda-
niu środka kontrastującego widoczny był efekt inten-
sywnego, jednorodnego wzmocnienia w fazie tętniczej. 
W fazie wrotnej zmiany prezentowały nieznaczną hiper-
echogeniczność w porównaniu z niezmienionym miąż-
szem wątroby, a w fazach późnych zmiany pozostały 
dyskretnie hiperechogeniczne (ryc. 2b, 2c). z 6 pacjen-
tów z rozpoznanym fnH badanie tk potwierdziło to 
rozpoznanie jedynie w 2 przypadkach. U kolejnych 2 
pacjentów obraz tk był niejednoznaczny, podczas gdy 
w 1 przypadku w badaniu tomografii komputerowej 

w ogóle nie uwidoczniono zmiany. U jednego pacjenta 
na badaniu cEUs zakończono algorytm diagnostyczny. 
Rozbieżności w rozpoznaniu charakteru zmiany ogni-
skowej w wątrobie zdiagnozowanej, jako fnH w cEUs 
przedstawia tabela 2.

U 4 pacjentów z hiperechogenicznymi obszarami 
w miąższu wątroby, w badaniu cEUs zaobserwowano 
wzmacnianie się zmian podobnie do pozostałego miąż-
szu wątroby i rozpoznano ogniska lokalnego stłuszcze-
nia wątroby (ffl). W tej grupie u jednego pacjenta 
wykonano wyłącznie badanie cEUs – gdzie pacjent 
pozostaje w obserwacji klinicznej dłuższej niż 12 mie-
sięcy. U pozostałych 3 pacjentów wykonano także bada-
nie tk otrzymując wyniki zgodne z wynikami cEUs.

Wśród 3 pacjentów z rozpoznanymi gruczolakami 
zaobserwowaliśmy intensywne wzmacnianie w fazie 
wczesnej tętniczej oraz rozpoczynający się w końcowej 
fazie tętniczej „wash out”, w fazie wczesnej wrotnej 
zmiany były dyskretnie hipoechogeniczne lub izoecho-
geniczne w porównaniu z miąższem wątroby, co odgry-
wa istotną rolę w różnicowaniu z fnH – podobnie jak 
brak promienistego układu naczyń i blizny centralnej. 
U 1 pacjenta wykonano jedynie badanie cEUs i pozostaje 
on w obserwacji klinicznej ponad 12 miesięcznej, u pozo-
stałych 2 pacjentów wykonano także badanie tomografii 
komputerowej uzyskując zgodne rozpoznania.

Biopsję wykonano u 3 pacjentów, po wykonanym 
badaniu cEUs, potwierdzając rozpoznanie postawio-
ne w badaniu usg z wzmocnieniem kontrastowym w 2 
przypadkach (gruczolak n=1, torbiel n=1). W jednym 
przypadku (ogniskowa hiperplazja guzkowa fnH 

Ryc. 2a. FNH. Faza wczesna tętnicza – widoczny promieni-
sty układ naczyń.

Ryc. 2b. FNH. Faza tętnicza, kilka sekund później niż ryc. 
2a – widoczne intensywne, jednorodne wzmacnianie się 
zmiany.

Ryc. 2c. FNH faza późna zmiana dyskretnie hiperechoge-
niczna, prawie niewidoczna na tle miąższu wątroby. 

cEUs tk
 fnH fnH
 fnH fnH
 fnH Meta/fnH/gruczolak
 fnH Meta/naczyniak
 fnH Brak zmiany
fnH nie wykonano tk

Tab. 2. Rozbieżności pomiędzy badaniem CEUS i TK.
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n=1) w wyniku biopsji uzyskano jedynie komórki 
utkania wątroby. 

Dyskusja
konwencjonalne badanie ultrasonograficzne jest 

czułą metodą w wykrywaniu zmian ogniskowych 
w wątrobie, jednak mało specyficzną, przez co unie-
możliwia niekiedy różnicowanie zobrazowanych zmian. 
Wprowadzenie metod doplerowskich do diagnostyki 
ultrasonograficznej, a w szczególności doplera mocy 
(Power Doppler) podniosło nieznacznie specyficz-
ność metody, jednak nie na tyle, by mogła się ona stać 
metodą z wyboru kończącą algorytm diagnostyczny. Po 
zdiagnozowaniu zmian ogniskowych w wątrobie pacjen-
ci standardowo kierowani są na badanie dynamicznej 
trójfazowej tomografii komputerowej (tk). Dopiero 
wprowadzenie ultrasonograficznego środka drugiej 
generacji rzeczywiście podniosło wartość ultrasonogra-
fii w tej dziedzinie. Mimo to w chwili obecnej meto-
da tomografii komputerowej uznawana jest za ”złoty 
standard” w diagnostyce i różnicowaniu zmian ogni-
skowych w wątrobie, choć istnieje wiele prac dowodzą-
cych, iż badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem 
środka kontrastującego (cEUs) posiada taką samą czu-
łość i specyficzność jak tk i MR (2;16-20), a niekiedy 
nawet wyższą (3;4). Wykonane przez nas badania jed-
noznacznie potwierdzają tezę, o wyższości badania usg 
z zastosowaniem środka kontrastującego w porównaniu 
do badania tk w diagnostyce i różnicowaniu łagodnych 
zmian ogniskowych w wątrobie.

spośród kierowanych na badanie cEUs pacjen-
tów u 40 pacjentów wykonano badanie dynamiczne 
tomografii komputerowej (tk)(n=40), u 1 pacjenta 
badanie rezonansu magnetycznego (MR)(n=1), i u 3 
pacjentów biopsję (n=3). W grupie 40 pacjentów, 
u których wykonano badanie tk, u 32 pacjentów 
badanie tk wykonano przed badaniem cEUs. W tej 
grupie 4 pacjenci skierowani zostali następnie na 
badanie z użyciem sonoVue ze względu na niejedno-
znaczny obraz  tk, podczas gdy w każdym z tych przy-
padków badanie cEUs pozwoliło na jednoznaczne 
postawienie diagnozy (fnH n=3, naczyniak n=1) nie 
pozostawiając wątpliwości diagnostycznych. Ważnym 
jest fakt, iż u pozostałych 28 pacjentów z tej grupy, 
u których badanie tk poprzedzało badanie cEUs 
pacjenci kierowani byli do naszego ośrodka przez 
lekarzy prowadzących w celu potwierdzenia diagnozy 
postawionej na podstawie wyniku badania tomografii 
komputerowej i we wszystkich tych przypadkach uzy-
skano zgodność wyników cEUs i tk. U pozostałych 8 
pacjentów, u których badania tk wykonano po bada-
niu cEUs, były to badania wykonywane w począt-
kowym okresie, kiedy to wykonywaliśmy kontrolne 
badania tk u wszystkich chorych dla potwierdzenia 
diagnozy z badania ultrasonograficznego. W okresie 
późniejszym w przypadku zdiagnozowania zmian 
łagodnych odstąpiono od tej praktyki z uwagi na chęć 
oszczędzenia pacjentom narażenia na promieniowa-
nie oraz ryzyka powikłań po jodowych środkach kon-
trastujących na rzecz wykonywanych badań kontrol-
nych w konwencjonalnym usg lub ewentualnie cEUs. 
Ponadto, u jednego spośród 4 wymienionych powy-
żej pacjentów wykonano również badanie rezonansu 

magnetycznego (MR) przed badaniem cEUs, które 
także nie pozwoliło na postawienie rozpoznania. 

Różnice pomiędzy wynikami badań tk i MR a cEUs 
wynikały naszym zdaniem z nieprawidłowej techni-
ki lub interpretacji badań wykonanych poza naszym 
ośrodkiem. Wynikać to może z faktu, iż cEUs, jako 
jedyna metoda diagnostyczna pozwala na dynamiczną 
ocenę wzmocnienia zmian. W badaniu tomografii kom-
puterowej zobrazowane zostają wybrane fazy po poda-
niu środka kontrastującego, przy czym nie można być 
pewnym, iż uchwycone zostały momenty maksymal-
nego wzmocnienia. W sytuacji, gdy to właśnie model 
wzmocnienia kontrastowego stanowi podstawę do zróż-
nicowania poszczególnych zmian ogniskowych badanie 
tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego 
wydaje się być narzędziem diagnostycznym, na którym 
można znacznie mniej polegać niż badanie dynamiczne 
pozwalające na obserwację wszystkich kolejnych faz, 
jakim jest cEUs (21). 

 Mimo, iż rozpoznanie biopsyjne uważa się powszech-
nie za ostateczne i rozstrzygające metoda ta, nie zawsze 
jest w stanie dać odpowiedź na zadawane pytania. 
Potwierdzają to wyniki naszych badań, w których na 3 
wykonane biopsje u badanych pacjentów tylko w dwóch 
przypadkach uzyskano potwierdzenie wyniku (zgodne 
z cEUs), natomiast w trzecim przypadku biopsja nie 
wniosła żadnych informacji diagnostycznych (w pre-
paracie biopsyjnym uwidoczniono jedynie komórki 
utkania wątroby). Dzieje się tak z różnych powodów, 
takich jak trudny dostęp anatomiczny, bliskie sąsiedz-
two ważnych struktur anatomicznych, brak współpracy 
z pacjentem czy możliwość powikłań. Dlatego też wyko-
nanie tej procedury staje się często niemożliwe, lub 
niecelowe. Ponadto, szczególnie w przypadku małych 
zmian pobrany materiał nie zawsze jest reprezentatyw-
ny i nie pozwala na postawienie rozpoznania. Biorąc 
pod uwagę także dużą inwazyjność badania, bolesność 
i stosunkowo duże ryzyko powikłań należy uznać, iż 
biopsja powinna być zarezerwowana do wybranych 
przypadków zmian podejrzanych o złośliwe, natomiast 
nie powinna być wykonywana w diagnostyce różnico-
wej zmian łagodnych z wyjątkiem dyskusyjnych przy-
padków różnicowania fnH i gruczolaków ze względu 
na odmienne podejście terapeutyczne. 

często zarzuca się, iż największą wadą badania 
ultrasonograficznego jest duża zależność od umiejętno-
ści badającego, subiektywizm oraz brak wystandaryzo-
wanych obrazów mogących stanowić obiektywną doku-
mentację z wykonanego badania. Jednak wraz z rozwo-
jem techniki wszystkie te kwestie stają się coraz mniej 
aktualne. Badanie cEUs, jako badanie dynamiczne 
powinno zostać zarchiwizowane w postaci pliku video. 
W takiej też formie może być następnie poddawane wie-
lokrotnej ocenie nie tylko przez samą osobę badającą, 
lecz również przez innych lekarzy, nawet z odległych 
ośrodków. należy zaznaczyć także, iż badanie tomogra-
fii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, choć 
może w mniejszym stopniu niż badanie ultrasonogra-
ficzne, jest także bardzo zależne od osoby wykonującej. 
Mało precyzyjne ustawienie czasu opóźnienia od poda-
nia środka kontrastującego do momentu skanowania 
skutkuje zobrazowaniem nieprawidłowych faz naczy-
niowych, a poprzez to może prowadzić do wyciągnię-
cia całkowicie błędnych wniosków. Jest to szczególnie 
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istotne w przypadku zmian, w których kluczową do roz-
poznania rolę odgrywa wzmocnienie w fazie tętniczej. 
szczególnie ważne jest to, zatem w diagnostyce takich 
zmian jak drobne naczyniaki, gruczolaki i fnH oraz 
różnicowaniu tych trzech jednostek między sobą, czego 
najlepszym przykładem może być pacjent z badanej 
przez nas grupy, u którego badanie konwencjonalne usg 
w skali szarości ujawniło obecność zmiany ogniskowej 
w wątrobie, której w badaniu tk w ogóle nie uwidocz-
niono, podczas gdy badanie cEUs pozwoliło na posta-
wienie rozpoznanie fnH. W tym przypadku niewątpli-
wie, cEUs jest metodą z wyboru, bardziej adekwatną 
niż tk i MR czy biopsja. 

Podsumowując, na podstawie wykonanych przez nas 
badań można stwierdzić, iż cEUs jest metodą z wyboru 
w diagnostyce i różnicowaniu łagodnych zmian ogni-
skowych w wątrobie, pozwalającą postawić jednoznacz-
ne rozpoznanie, o poprzez to zamykającą algorytm diag-
nostyczny (8;11).    

Wnioski
cEUs  pozwala zróżnicować zmiany łagodne od zło-1. 
śliwych w wątrobie.
cEUs umożliwia diagnostykę  różnicową wśród 2. 
zmian łagodnych w wątrobie.
cEUs w przypadku typowych obrazów zmian łagod-3. 
nych pozwala odstąpić od dalszej diagnostyki stając 
się metodą z wyboru w diagnostyce różnicowej przy-
padkowo stwierdzanych zmian w wątrobie.
Badanie cEUs pozwala na lepszą niż tk i MR ocenę 4. 
pełnej dynamiki fazy tętniczej i wrotnej, kluczowej 
w różnicowaniu drobnych naczyniaków, gruczola-
ków i fnH.  
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Podstawową metodą obrazowania u chorych skarżą-
cych się na bóle klatki piersiowej po urazie są zdjęcia 
rentgenowskie głównie wykonywane w celu  wyklucze-
nia odmy opłucnowej, śródpiersiowej czy osierdziowej, 
stłuczenia płuca oraz uszkodzeń żeber. negatywny 
wynik radiografii przy utrzymujących się bólach o takiej 
lokalizacji zmusza lekarza do zastosowania innych dro-
gich i mniej dostępnych metod takich jak: tomografii 
komputerowej lub scyntygrafii, rzadziej rezonansu 
magnetycznego. W latach 90-tych XX wieku ukazało 
się kilka prac wskazujących na wyższość ultrasonogra-
fii nad konwencjonalną radiografią w diagnostyce zła-

mań rusztowania chrzęstno-kostnego klatki piersiowej 
(1–6). W obecnej prospektywnej pracy porównawczej 
chcemy przedstawić czułość obu metod na znaczącym 
materiale klinicznym.

Materiał i metoda
analizie poddano 292 chorych ze złamanymi żebra-

mi z grupy 350 osób, które skarżyły się na bóle klat-
ki piersiowej z przyczyn urazowych oraz samoistnych 
(z grupy 350 osób wykluczono 58, u których w bada-
niach ultrasonograficznych i rentgenowskich nie stwier-
dzono złamanych żeber). Materiał kliniczny obejmuje 

Streszczenie
celem pracy była prospektywna ocena przydatności badania ultrasonograficznego w wykrywaniu zła-

mań żeber oraz porównanie tej metody ze zdjęciami rentgenowskimi.
analizowana grupa obejmowała 292 pacjentów; 56,2% to mężczyźni, średnia wieku 52 lata (zakres 

26-78). Wszyscy chorzy skarżyli się na bóle klatki piersiowej; u 256 miały one związek z urazem. Badania 
przeprowadzano za pomocą ultrasonografu o wysokiej rozdzielczości  z użyciem głowicy liniowej 6-9 
MHz. Wyniki te zostały porównane ze zdjęciami rentgenowskimi klatki piersiowej.

Łącznie obydwoma metodami wykryto 332 złamane żebra. Ultrasonograficznie stwierdzono 324 zła-
mania (97,6%) natomiast na zdjęciach rentgenowskich wykazano jedynie 143 złamania (43,1%). U 22 
chorych (7,5%) istniały cechy złamania chrząstki żebrowej. Badanie ultrasonograficzne wykazuje wyższą 
czułość niż zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej w diagnostyce złamań żeber. Ultrasonografia powin-
na być stosowana u chorych z bólami ściany klatki piersiowej, szczególnie z negatywnym wynikiem 
radiografii.  

 
Summary
the prospective study to evaluate the usefulness of ultrasonography (Us) in relationship to radio-

graphy for detecting the fractures of the ribs.
the study included 292 patients, 56,2% of these were male, the madian age was 52 years (range: 

26-78). all patients suffering from chest pain, 256 of them were after trauma.
the rib examination by high-resolution ultrasonography with 6-9 MHz linear probe and rib radio-

graphy were performed. the results of both methods were compared: 332 ribs fractures were detected, 
324  (97,6%) and 143 (43,1%) by Us and rib radiography, respectively. fractures of the costal cartilages 
were diagnosed in 22 (7,5%) patients. this type of fracture was seen by Us only.

concluson. Us is more sensitive than x-ray examination for diagnosis of ribs fractures. the use of Us 
should be considered in patients complaining with thoracic pain especially with no findings by radio-
graphy.
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Clinical usefulness of ultrasound in detecting 
of rib fractures

kliniczna przydatność ultrasonografii 
w wykrywaniu złamań żeber



 

128 kobiet i 164 mężczyzn w przedziale wieku od 26 
do 78 lat (średnio 52) i był gromadzony w latach 1996 
– 2007. 256 chorych podało, że doznało obrażenia bez-
pośredniego lub pośredniego klatki piersiowej. U zde-
cydowanej większości było to spowodowane upadkiem, 
kolizją z twardym przedmiotem lub zadziałaniem pasa 
bezpieczeństwa. tylko u 36 osób ból wystąpił po kaszlu, 
dźwignięciu ciężaru, szarpnięciu czy też po gwałtownym 
zgięciu tułowia bez dodatkowego obciążenia. zdjęcia 
rentgenowskie żeber w dwóch projekcjach wykonywa-
no jako pierwsze badanie po upływie od kilku godzin do 
5 dni od momentu pojawienia się bólu. natomiast czas 
ten w odniesieniu do ultrasonografii wahał się od 2 do 
9 dni. Większość chorych (n=209) zgłaszała się z opi-
sem badania rentgenowskiego sporządzonym w innym 
zakładzie radiologii. U 10 osób ultrasonografię przepro-
wadzono w oddziale intensywnego nadzoru medyczne-
go (oioM).

Ultrasonografię ścian klatki piersiowej wykonywa-
no głowicami liniowymi w zakresie częstotliwości od 
6 do 9 MHz (aparatami nemio 30, Vivid 3, acuson 4, 
Pico i sa 8000 gaia). Badania zaczynano od bolesne-
go miejsca wskazanego przez chorego z włączeniem do 
oceny trzech sąsiednich żeber nad i pod w stosunku do 
poziomu uwidocznionego złamania. zawsze prowadzo-

no skanowanie wzdłuż całej długości żebra, czyli od 
przyczepu mostkowego lub wolnego odcinka przedniej 
części żebra do kręgosłupa. niekiedy stosowano prze-
kroje poprzeczne do długiej osi żeber. starano się rów-
nież zaobserwować patologiczną ruchomość oddecho-
wą odłamów złamania lub po lekkim ucisku głowicą. 
oceniano przemieszczenie boczne lub osiowe odłamów, 
a także ich rozejście lub zaklinowanie, ponadto rejestro-
wano istnienie krwiaka przykostnego lub płynu w jamie 
opłucnej. 

Wyniki
 U 292 osób stwierdzono na zdjęciach rentgenow-

skich i ultrasonograficznie łącznie 332 złamane żebra. 
Radiograficznie rozpoznano 143 (43,1%), a badaniem 
usg 324 (97,6%) tych złamań. W 2 przypadkach (0,6%) 
nie udało się uwidocznić  ultrasonograficznie złamań na 
wysokości łopatki lub stawu ramiennego. W 6 przypad-
kach (1,8%) nie można było także uwidocznić tylnych 
odcinków żeber u chorych badanych w oioM-ie.  

U zdecydowanej większości chorych uszkodzenie 
było zlokalizowane w pojedynczym żebrze (n=245, 
83,9%), wyraźnie rzadziej w dwóch żebrach (n=40, 
13,7%) i najrzadziej w trzech i więcej żebrach (n=7, 
2,4%). złamanie chrząstki żebrowej wykryto u 22 osób 
(7,5%) i było to tylko możliwe za pomocą ultrasono-
grafii.  objawy ultrasonograficzne złamania żeber oraz 
częstość ich występowania przedstawiono w tab. 1.

najczęściej, bo w 186 złamaniach (62%) jedynym 
objawem tego rodzaju uszkodzenia była przerwa w cią-
głości istoty zbitej przedniej powierzchni kości (ryc. 1). 
W 55 złamaniach bez i z przemieszczeniem odłamów 
(18,3%) wystąpił objaw komina (ryc. 2). W 101 złama-
niach (33,7%) odnotowano obecność różnej wielkości 
schodka między odłamami (ryc. 3), czyli przemieszcze-
nia bocznego. kątowe ustawienie odłamów stwierdzono 
w 8 złamaniach (2,7%) – (ryc. 4), a rozejście lub wkli-
nowanie odłamów tylko w 5 (1,7%) – (ryc. 5). 

U 22 chorych rozpoznano 24 złamania chrząstek. 
W 16 uszkodzeniach miejsce złamania manifestowało 
się przerwą w ciągłości (66,7%) a 6 schodkiem, czyli 

objaw usg liczba Procent
Przerwa w ciągłości 
istoty zbitej żebra bez 
przemieszczenia odłamów

186 62

objaw komina występujący 
z różnymi cechami złamań * 55 18,3

złamanie w kształcie schodka 101 33,7
Ustawienie kątowe odłamów 8 2,7
Rozejście lub zaklinowanie 
odłamów 5 1,7

Tab. 1. Objawy ultrasonograficzne w 300 złamanych częś-
ciach kostnych żeber.

* objaw komina („chimney phenomenon”)  zwany jest rów-
nież objawem latarni morskiej („light-house phenomenon”).  

Ryc. 1. Złamanie części kostnej żebra bez przemieszczenia 
odłamów (żółta strzałka). Wąski cień akustyczny poniżej 
szczeliny przełomu (białe strzałki).

Ryc. 2. Złamanie części kostnej żebra z rozejściem odła-
mów i szerokim cieniem akustycznym poniżej szczeliny 
przełomu – objaw komina (strzałki).
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bocznym przemieszczeniem odłamów (ryc. 6 i 7). tylko 

w 12 przypadkach (3,7%) złamań żeber i chrząstek 
obserwowano patologiczną  ruchomość odłamów zwią-
zaną z oddychaniem lub uciskiem głowicą. krwiak przy-

kostny towarzyszył 183 złamaniom (55,1%) – (ryc. 8). 
W 16 przypadkach obserwowano tworzenie się kostniny 
na poziomie szczeliny przełomu (ryc. 9 i 10), natomiast 
płyn w jamie opłucnej był obecny po stronie uszkodzo-
nej ściany klatki piersiowej u 78 z 292 osób (26,7%).   

Dyskusja
W pierwszych latach obecnego stulecia pojawiły się 

kolejne prace dowodzące przydatności badania ultra-
sonograficznego w diagnostyce uszkodzeń urazowych 
żeber (7-10). Metodę tę również uznali za wartościową 
niektórzy lekarze weterynarii (11). Mimo to, nadal mało 
kto wykorzystuje w tym celu ultrasonografię. głoszony 
na początku wprowadzenia tej metody pogląd, że nie 
nadaje się ona do diagnostyki gazu i kości, jest ciągle 
powtarzany, bo większość w sposób nieuzasadnio-
ny trzyma się starych kanonów. nasze doświadczenia 
wskazuje, że badanie usg odmy płucnej pozwala na 
diagnostykę. (12, 13). Wracając do złamań żeber, nale-
ży uświadomić sobie fakt, że tego rodzaju obrażenia 
są najczęstsze wśród osób zgłaszających się po tępych 
urazach klatki piersiowej. Przy przyjęciu do szpitala 
stwierdza się je u co najmniej 50% poszkodowanych 

Ryc. 3. Złamanie części kostnej żebra z zaklinowaniem 
i bocznym przemieszczeniem odłamów – tzw. schodek 
(żółta strzałka).

Ryc. 4. Złamanie części kostnej żebra z kątowym ustawie-
niem odłamów (strzałka).

Ryc. 6. Złamanie chrząstki żebrowej bez bocznego prze-
mieszczenia (strzałki), ale z kątowym zagięciem odłamów.

Ryc. 5. Złamanie kaszlowe części kostnej żebra z rozejściem 
odłamów (strzałka).

Ryc. 7. Złamanie chrząstki żebrowej z wyraźnym bocznym 
przemieszczeniem odłamów (strzałki).
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(14). stwierdzenie tego faktu nabiera znaczenia, gdyż 
tylko od 40 do 60% tych złamań jest wykrywanych za 
pomocą zdjęć rentgenowskich (15). Metodami o zde-
cydowanie wyższej skuteczności diagnostycznej są 
tomografia komputerowa i scyntygrafia, jednak są one 
drogie, mniej dostępne i nieuzasadnione byłoby ich uży-
cie przy lekkich urazach. lukę tę może wypełnić ultra-
sonografia pozwalająca dodatkowo na wykonywanie 
badań przyłóżkowych. W tych jednak warunkach u cho-
rych w ciężkim stanie klinicznym, unieruchomionych, 
nie daje się ocenić tylnych odcinków żeber, natomiast 
dostępne są ich przednie i boczne części a także mostek. 
Prezentowany przez nas materiał ze złamanymi żebrami 
jest najliczniejszy z dotąd opublikownych, bo dotyczy 
292 chorych. Wcześniej analizowane grupy wyniosły: 
u Bitschnaua i wsp. (5) 103 pacjentów, u Wästnera 
i wsp. (9) 100 i po 50 osób w naszej poprzedniej pracy 
(3) oraz w pracy griffitha i wsp.(6).  Podobnie jak we 
wcześniejszych publikacjach (1 – 9 ), także w obecnym 
doniesieniu udowodniono wyraźną przewagę ultrasono-
grafii nad radiografią konwencjonalną w rozpoznawa-
niu tej patologii, ponieważ czułość obu metod wyniosła 
odpowiednio: 97,6% i 43,1%. Wydaje się, że przyczyną 
takiej dysproporcji jest oprócz odmiennych warunków 
technicznych badania (zdjęcia rentgenowskie wykonu-

je się obrazując całą klatkę piersiową, natomiast gło-
wicę ultrasonograficzną przykłada się do konkretnego 
bolesnego miejsca klatki piersiowej) jest sam materiał 
kliniczny, który w większości dotyczył lekkich urazów 
klatki piersiowej. W tych przypadkach złamania żeber 
w zdecydowanej większości nie wykazują przemiesz-
czenia odłamów, albo jest ono niewielkie. takie złama-
nia na zdjęciach rentgenowskich są najtrudniejsze do 
uwidocznienia. Ultrasonografia pozwala na obrazowa-
nie niewielkich zmian dotyczących istoty zbitej kości. 
obserwacje te potwierdzają wyniki kary i wsp. (8) 
w grupie 37 chorych z lekkim oraz tępym urazem klatki 
piersiowej, w której nie uwidoczniono złamania w bada-
niu rentgenowskim, natomiast u 15 z nich (40,5%) 
ultrasonograficznie wykazano złamanie żebra, któremu 
u 10 osób (66,7%) towarzyszył krwiak podokostnowy. 
zmiana taka bez złamania wystąpiła w jednym przy-
padku (6,7%). Podobnie zaplanowany projekt badaw-
czy, przeprowadzili Wischhöfer i wsp. (4). okazało się, 
że u 21 osób z klinicznym podejrzeniem o złamanie 
żebra, ale z brakiem potwierdzenia na zdjęciach rent-
genowskich, aż u 16 z nich wykryto ten rodzaj uszko-
dzenia za pomocą ultrasonografii. W naszym zbiorze 
332 złamanych żeber w 34 przypadkach uszkodzenie to 
wystąpiło samoistnie. Przyczyny tego były różne: wielo-
tygodniowy kaszel, dźwignięcie ciężaru, a nawet gwał-
towny ruch tułowia bez obciążenia. szczególnie u star-
szych osób z osteoporozą jest to wystarczający powód, 
aby doszło do tego typu uszkodzenia. Pojawiający się 
w tych okolicznościach zespół bólowy klatki piersiowej 
o niepewnej przyczynie będzie wyjaśniany z udziałem 
wielu badań: zdjęciami rentgenowskimi klatki piersio-
wej, elektrokardiogramami, echokardiograficznie, endo-
skopowo itd., takich przykładów w naszym zbiorze jest 
wiele. Badanie usg uwidoczniło w 32 przypadkach zła-
mań żeber zwłaszcza występujących samoistnie, w któ-
rych wszystkie inne metody diagnostyczne nie wyjaśni-
ły zespołu bólowego klatki piersiowej. Ultrasonografię 
można uznać jako pierwszą jako badanie pierwszego 
wyboru u chorych z zespołem bólowym ściany klatki 
piersiowej nie tylko po udowodnionym urazie. niekiedy 
mija kilka dni od zapomnianego incydentu (np. szarp-
nięcie pasem bezpieczeństwa) zanim pojawia się ból. 

Ryc. 8. Złamanie części kostnej żebra bez przemieszczenia 
odłamów (strzałka żółta) z wyraźnym krwiakiem podokost-
nowym (strzałka biała).

Ryc. 9. Tworzący się odczyn kostninowy  w miejscu złama-
nia części kostnej żebra (strzałka) – obraz po 3 tygodniach.

Ryc. 10. Przerośnięta kostnina zewnętrzna w miejscu zła-
mania żebra (strzałka) – obraz po 30 dniach.
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Wykrycie złamania żebra jest kojarzone z niedawno 
przebytym, „nieistotnym” zdarzeniem. Ultrasonografia 
pozwala z dużą dokładnością na różnicowanie pomię-
dzy złamaniem urazowym a patologicznym żebra (10), 
co wcześniej udało nam się także wykazać (16).

szczególne znaczenie ma ultrasonografia w oce-
nie uszkodzeń chrząstek żeber (1, 3, 4, 6-8), co także 
potwierdzono w naszej grupie 292 chorych. taką lokali-
zację złamania ujawniono w 24 żebrach (7,2%). W tych 
przypadkach zdjęcia rentgenowskie nie pozwoliły na 
uwidocznienie złamania, nawet gdy chrząstka była 
uwapniona. Proces wysycania chrząstki solami wap-
nia nie przebiega jednoczasowo w całej strukturze, co 
sprawia, że trudno określić miejsce uszkodzenia. Pewną 
oznaka złamania chrząstki będzie wykazanie prze-
mieszczenia odłamów. Jednak sama chrząstka musi być 
dobrze uwapniona. natomiast nie ma z tym problemu 
posługując się ultrasonografią. złamanie w chrząstce 
może się lokalizować w każdym miejscu: na poziomie 
połączenia żebrowo-chrzęstnego lub połączenia chrzęst-
no-mostkowego, a także w samej chrząstce (1, 3, 4, 7).

ograniczeniem naszej pracy są dwa zagadnienia
zaprezentowane uszkodzenia nie były weryfikowane • 
innymi metodami, np. za pomocą tk lub scyntygra-
fii. należy jednak stwierdzić, że przystępując do pro-
spektywnych badań mieliśmy za sobą wcześniej prze-
prowadzoną analizę na materiale 50 chorych z taką 
patologią (3). Brak metody referencyjnej sprawił jed-
nak, że stała się niemożliwa ocena innych wskaźni-
ków diagnostycznych.
niewielka grupa osób badanych kontrolnie (tylko 16 • 
chorych), co wynikało z niechęci chorych do podda-
wania się takim badaniom, kiedy ustępowały dolegli-
wości bólowe. U wszystkich kontrolowanych widocz-
ny był jednak w różnym stopniu wyrażony odczyn 
okostnowy świadczący o prawidłowym wstępnym 
rozpoznaniu.

Wnioski
Badanie ultrasonograficzne ma wyższą wartość 1. 
w diagnostyce złamań żeber niż radiografia konwen-
cjonalna, dotyczy to zwłaszcza chorych z lekkimi 
obrażeniami klatki piersiowej, u których złamania 
żeber występują bez przemieszczenia odłamów lub 
tylko z niewielkim przemieszczeniem.
W każdym przypadku zespołu bólowego ściany klat-2. 
ki piersiowej celowe jest wykonanie ultrasonografii 
nie tylko u chorych z pewnym wywiadem urazo-
wym. 
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Mostek, jak wiele struktur położonych powierzchow-
nie, jest w całości dostępny w badaniu ultrasonograficz-
nym. oczywiście chodzi tu o obrazowanie tylko jego 
przedniej powierzchni. Pomimo tego ograniczenia przy 
obrazowaniu mostka istnieją dogodne warunki do uwi-
docznienia w nim dość sporej liczby patologii. Według 
naszych obserwacji okolica mostka bywa powszech-
nie pomijana w ocenie ultrasonograficznej, co głównie 
wynika ze starych uprzedzeń do wizualizacji struktur 
kostnych. Praca nasza stanowi próbę przełamania tego 
stereotypu poprzez prezentację znaczącej grupy cho-
rych.

Materiał i metoda
grupę 71 chorych ze zmianami w mostku gromadzo-

no od stycznia 1992 do grudnia 2007 r. analiza klinicz-
na dotyczy 26 kobiet i 45 mężczyzn w przedziale wieku 
od 18 do 72 lat (średnio 41). Większość chorych zbada-
no w systemie ambulatoryjnym (n=54). Dziesięć badań 
przeprowadzono na sali chorych. korzystano z głowic: 

liniowej od 7,5 do 12 MHz, a u otyłych z głowicy kon-
weksowej 3,5–6,0 MHz. Dysponowano ultrasonografa-
mi analogowymi i cyfrowymi: tosbee i nemio 30 firmy 
toshiba, Vivid 3 gE i Pico firmy Medison.

anatomię i technikę badania ultrasonograficzne-
go mostka przedstawiono w artykule opublikowanym 
w 1996 r. (1). Wszystkie osoby objęte opracowaniem 
miały wykonane zdjęcia rentgenowskie mostka w typo-
wych projekcjach, a 15 z nich również tomografię kom-
puterową. kontrolne badania usg przeprowadzono u 32 
chorych. U chorej ze szpiczakiem izolowanym most-
ka pobrano materiał za pomocą biopsji chirurgicznej. 
U dwóch chorych z chrzęstniakiem wykonano resekcję 
wyrostka mieczykowatego mostka.

Wyniki
zbiorcze zestawienie wyników ujęto w tab. 1. Jak 

należało się spodziewać, najliczniej były reprezentowa-
ne uszkodzenia urazowe mostka: u 46 osób (64,8%) – 
ryc. 1. Wyraźnie rzadziej obserwowano powikłania po 

Streszczenie
choroby mostka występują rzadko. celem tej pracy jest opisanie przydatności ultrasonografii w wykry-

waniu i charakteryzacji różnych patologii mostka. Materiał kliniczny był gromadzony od 1992 do 2007 
r.. U 71 osób wykryto: 46 przypadków złamania mostka  (64,5%), 7 przypadków anomalii wyrostka mie-
czykowatego (9,8%), 1 przypadek zmian osteolitycznych u chorego na zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (1,4%), powikłania po sternotomii w 12 przypadkach (16,9%) i nowotwory mostka w 5 (7%). 
Wiele zmian miało typowy wygląd, co pozwalało na ostateczne rozpoznanie. Ultrasonografia mostka jest 
użyteczną metodą diagnostycznym u chorych z różnymi zmianami w mostku.

Summary
Disorders of the sternum are not common. the purpose of this paper was to describe the usefulness 

of ultrasonography for the detection and characterization of various sternal lesions. all cases with ster-
nal anomalies diagnosed by ultrasound between 1992 and 2007 were included in this study. changes 
detected in 71 patients included: 46 cases of sternal fractures (64,5%), 7 cases of anomalies of the xipho-
id process (9,8%), 1 case of osteolytic change in Bechterew’s disease (1,4%), 12 cases of complications 
after sternotomy (16,9%) and 5 cases of sternal tumors (7%). Many of abnormalities had typical sono-
graphic appearances that allowed definitive diagnosis. in summary, sonography is a useful diagnostic tool 
for patients with various sternal pathologies. 
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sternotomii: u 12 chorych (16,9%), anomalie budowy 
wyrostka mieczykowatego mające znaczenie klinicz-
ne stwierdzono u 7 pacjentów (9,8%), a nowotwory u 5 
osób (7,0%). U jednego chorego doszło do destrukcji 
kostnej mostka w przebiegu choroby Bechterewa (ryc. 2). 
Dane zawarte w tab. 1, a dotyczące uszkodzeń urazo-
wych warto uzupełnić o informacje dotyczące lokali-
zacji i rodzaju zmian. złamanie rękojeści stwierdzono 
jedynie w trzech przypadkach (ryc. 3) i u dwóch osób 
towarzyszyło mu złamanie trzonu. Właśnie  ten element 
mostka był najczęściej uszkodzony (n=42), a szczeli-

na złamania prawie zawsze biegła poprzecznie do jego 
długiej osi. U dwóch chorych (po masażu zewnętrznym 
serca i po zadziałaniu pasa bezpieczeństwa) doszło 
do wgniecenia trzonu (ryc. 4). U jednego pacjenta po 
napadzie padaczki stwierdzono rozejście na poziomie 
połączenia rękojeści z trzonem (ryc. 5). oderwanie 
wyrostka mieczykowatego (ryc. 6) nastąpiło w wyniku 
kilkutygodniowej pracy przy zbiorze ogórków u otyłej 
rolniczki (105 kg). U 12 chorych ze złamaniem most-
ka występowało jednocześnie złamanie żeber. na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że u 8 chorych ze złamaniem 

lp. Zmiana liczba Procent

1

Urazowe uszkodzenie:
a)  uraz bezpośredni
b)  pasem bezpieczeństwa
c)  masaż pośredni serca
inne
a)  uraz pośredni
b)  napad padaczki 
inne

46
39
17
8

14
7
2
5

64,8

2

anomalie budowy wyrostka
mieczykowatego mostka 
o znaczeniu klinicznym:
a)  bezbolesne 
b)  bolesne

7

4
3

9,8

3 Ubytek kostny 
w chorobie Bechterewa 1 1,4

4

Uszkodzenia po sternotomii:
a)  zapalenie kości 
b)  martwica kości
c)  brak zrostu kostnego
d)  ziarniniak w tkance podskórnej
e)  przepuklina 

12
3
2
3
3
1

16,9

5

nowotwory:
a)  pierwotne 
     (dwa chrzęstniaki wyrostka
     mieczykowatego i izolowana
     postać szpiczaka trzonu mostka)
b)  wtórne (przerzut raka sutka
      i przerzut raka pęcherza 
      moczowego)

5
3

2

7,0

Tab. 1 Zmiany w mostku wykazane ultrasonograficznie 
u 71 chorych.

Ryc. 1. Przeciążeniowe złamanie trzonu mostka. Strzałka 
wskazuje szczelinę złamania.

Ryc. 2. Ognisko destrukcji kostnej na pograniczu rękojeści 
i trzonu mostka u chorego na zesztywniające zapalenie sta-
wów kręgosłupa.

Ryc. 3. Złamanie z niewielkim bocznym przemieszczeniem 
odłamów rękojeści mostka (strzałka) po upadku na brzeg 
studni.

Ryc. 4. Wgniecenie mostka (strzałka) wskutek wyhamowa-
nia pędu tułowia na pasie bezpieczeństwa.
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mostka widoczna była patologiczna ruchomość odła-
mów wyzwalana oddychaniem. 

Wyjaśnienia wymaga określenie: anomalie budo-
wy wyrostka mieczykowatego. chodzi tu o przypadki, 
w których wyrostek jest przerośnięty i zwykle zagię-
ty dobrzusznie tworząc bezbolesny lub bolesny opór 
w dołku nadbrzusznym, co niepokoi daną osobę i leka-
rza ją konsultującego (ryc. 7). 

U 8 z 71 chorych zdjęcia rentgenowskie mostka nie 
ujawniły zmian (11,3%), które były widoczne ultra-
sonograficznie. Dotyczyło to chorych z radiografią na 
sali chorych, gdzie wykonywano tylko zdjęcie boczne. 
W tych warunkach jego jakość była gorsza niż w gabi-
necie rentgenowskim. U wszystkich chorych, u których 
dokonano weryfikacji przy użyciu tomografii kompute-
rowej, uzyskano potwierdzenie wyniku badania ultraso-
nograficznego. 

Omówienie
Mostek jest rzadko tematem prac dotyczących diag-

nostyki obrazowej, a szczególnie rzadko prac ultraso-
nograficznych. zagadnienia poruszone w nielicznych 
przedstawionych pracach dotyczą wyłącznie obrażeń 
urazowych (2,3,4), natomiast o skutkach urazów nie ma 
wzmianki w artykułach poglądowych (5,6). złamania 
mostka szacuje się na blisko 10% ciężkich urazów 
ciała, szczególnie na skutek zadziałania pasów bezpie-
czeństwa (7). to zjawisko zostało również zauważone 

w naszych wynikach, ponieważ ten mechanizm urazu 
stwierdzono u 17 osób. Mnogość wypadków samocho-
dowych jest tego przyczyną i mało jest prawdopodobne, 
aby dało się zmniejszyć ich liczbę przy stale potęgują-
cym się ruchu drogowym. zdecydowanie najczęściej 
złamaniu ulega trzon mostka niezależnie od mechani-
zmu urazu. szczelina złamania jest prawie zawsze usta-
wiona poprzecznie do długiej osi mostka. Przy dużej 
sile obrażenia może dojść do wgniecenie jednostronne-
go lub obustronnego mostka, co zawsze grozi uszkodze-
niami dużych naczyń przedniego śródpiersia. W takich 
przypadkach nieodzowne jest wykonanie tomografii 
komputerowej, która zresztą jest metodą z wyboru 
w diagnostyce wszelkiego rodzaju uszkodzeń ściany 
klatki piersiowej, śródpiersia i płuc (7). zdjęcia klat-
ki piersiowej w projekcji strzałkowej prawie nigdy nie 
pozwalają na rozpoznanie złamania mostka. natomiast 
przyłóżkowe zdjęcie renrgenowskie w projekcji bocznej 
(nawet powiększone) pozwala zwykle na rozpoznanie 
złamania z przemieszczeniem odłamów. tak właśnie 
się stało u naszych 8 osób, u których wynik radiogra-
fii był negatywny, a ultrasonografia ujawniła złamanie. 
nierzadko standardowe zdjęcia rentgenowskie mostka  
w typowych projekcjach zawodzą w rozpoznaniu takiej 
patologii, co może niektórych zaskakiwać (8). Wypada 
też przypomnieć fakt występowania złamań mostka 
po rękoczynach resuscytacyjnych (ryc. 8). następstwo 
takich działań odnotowano u 8 osób. to mało znany 

Ryc. 5. Rozejście odłamów złamania trzonu mostka (strzał-
ki wskazują krawędzie odłamów) po napadzie padaczki.

Ryc. 6. Oderwanie wyrostka mieczykowatego mostka. 
Strzałka pokazuje odstęp między trzonem a wyrostkiem.

Ryc. 7. Koniec wyrostka mieczykowatego mostka  dobrzusz-
nie zagięty i pogrubiały (strzałki).

Ryc. 8. Dwukrotne złamanie trzonu mostka (strzałki) jako 
skutek masażu zewnętrznego serca.
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mechanizm uszkodzenia mostka, na który zwracaliśmy 
uwagę już wcześniej (4). Ultrasonografia w takich przy-
padkach ma szczególne znaczenie, ponieważ pozwala na 
pewne i szybkie postawienie rozpoznania w warunkach 
przyłóżkowych. Pacjent, choć uratowany, jednak cierpi 
na niewyjaśnione bóle okolicy serca. należy też pamię-
tać, że wykrycie złamania mostka powinno skłonić nas 
do poszukiwań za pomocą usg takich samych obrażeń 
dotyczących przednich odcinków żeber, których współ-
występowanie nie jest rzadkie. Wśród złamań mostka 
z mechanizmu pośredniego wyłoniono dwie osoby po 
napadzie padaczki. celem tego było zwrócenie uwagi 
czytelnika na możliwość wystąpienia rzadko obserwo-
wanego powikłania.

zmienność anatomiczna jest powszechną cechą 
budowy ciała człowieka. szczególną obfitością morfolo-
gicznych odmian charakteryzuje się wyrostek mieczyko-
waty. Yekeler i wsp. (9) udowodnili to w oparciu o bada-
nia wielorzędowej tomografii komputerowej u 1000 
osób. W ich materiale u 5 badanych stwierdzono nad-
miernie długi wyrostek mieczykowaty. autorzy wymie-
nionej pracy nie zajmowali się jednak stopniem jego 
zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej, co także ma swoje 
znaczenie. W naszym zestawieniu klinicznym ujęliśmy 
7 osób, u których wyrostek ten wystawał dobrzusznie 
powodując bezbolesny opór w dołku nadbrzusznym u 4 
i bolesny u 3. W tym miejscu należy dodać, że w grupie 

chorych ze złamaniem mostka z mechanizmu pośred-
niego znajduje się osoba, u której doszło do oderwania 
wyrostka mieczykowatego wskutek kilkutygodniowej 
pracy w przodozgięciu tułowia. siły wektorów mięśni 
przyczepiających się do tego fragmentu mostka zapewne 
nie będą bez wpływu na jego wygląd i ewentualny roz-
wój choroby przyczepów. W tym opracowaniu brak jest 
miejsca na szersze przedstawienie wrodzonych anomalii 
mostka, które można obrazować ultrasonograficznie.

Materiał przez nas zgromadzony zawiera tzw. przy-
padki nieselekcjonowane, dlatego znajduje się w nim 
tylko jeden chory z destrukcją mostka w przebiegu 
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk). 
okazuje się, że tego typu zmiany nie są rzadkie u cho-
rych z zapaleniami stawów na różnym tle. Już dawno 
ustalono występowanie zmian w mostku u 44% cho-
rych z chorobą Bechterewa i u 25,9% z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów. lokalizacja zmian w mostku będzie 
potwierdzeniem zzsk w przypadkach nietypowych, czyli 
gdy istnieje zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych, ale 
bez zmian zesztywniających w kręgosłupie (10).

sternotomia to najczęstszy zabieg operacyjny umoż-
liwiający dotarcie do przedniego śródpiersia, wyko-
rzystywany zwłaszcza w zakładaniu pomostowania 
aortalno-wieńcowego (caBg). Ryzyko z nim związane 
to różne powikłania szacowane w zakresie 0,5–5%. ich 
poważny charakter może być przyczyną zgonów od 7 

Ryc. 9. Ziarniniak (g) w tkance podskórnej nad mostkiem 
jako odczyn na założoną pętlę metalową stabilizującą odła-
my po sternotomii (strzałki).

Ryc. 10. Zapalenie mostka po sternotomii. Strzałki wska-
zują dwa uwolnione martwaki.

Ryc. 11. Martwicze fragmenty mostka (strzałki) jako sku-
tek sternotomii.

Ryc. 12 Koniec wyrostka mieczykowatego mostka zajęty 
rosnącym chrzęstniakiem (strzałki).
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do 80% (11). Dlatego nie mogą dziwić różnego rodzaju 
modyfikacje sternotomii mające na celu obniżenie cho-
robowości po tej procedurze (12).

Powikłania związane z klasycznym zabiegiem dzieli 
się na te, które dotyczą: tkanek miękkich okolicy most-
ka, kości i przedniego śródpiersia. W pierwszej lokali-
zacji zmian stwierdziliśmy u trzech chorych podskórny 
odczyn tkankowy na założone szwy metalowe (ryc. 9). 
natomiast powikłania odnoszące się do samego mostka 
były uchwytne pod postacią zapalenia kości u 3 chorych 
(ryc. 10), martwicy kości (ryc. 11) u 2 i braku zrostu 
u 3 pacjentów. Mostek jako typowa kość płaska cha-
rakteryzuje się słabiej wyrażoną zdolnością do wytwa-
rzania kostniny. Dlatego po 6 miesiącach stwierdza się 
częściowy zrost kostny tylko u połowy operowanych. 
Prawidłowo po upływie roku należy się liczyć z całkowi-
tą konsolidacją odłamów. niesprzyjającymi warunkami 
do tworzenia kościozrostu są: oddychanie, osteoporoza, 
brak dobrego styku odłamów i zaburzenia ukrwienia 
mostka związane z wykorzystaniem do pomostowania 
tętnic piersiowych wewnętrznych.

nowotwory mostka to prawdziwe kazuistyczne rary-
tasy (13). W naszym materiale ten typ patologii stano-
wił 7% całości zmian (n=5). Pierwotne o charakterze 
łagodnym zmiany to: chrzęstniak (w naszym zbiorze 2 
przypadki dotyczyły wyrostka mieczykowatego ryc. 12), 
torbiel tętniakowata, guz olbrzymiokomórkowy, kost-

niak, torbiel dermoidalna, nerwiakowłókniak, włókniak 
chrzęstniako-śluzowaty i naczyniak. Wśród pierwotnych 
nowotworów złośliwych wymieniane są w malejącej 
częstości występowania: chrzęstniakomięsak, szpiczak 
(ryc. 13), chłoniak i kostniakomięsak. izolowaną loka-
lizację szpiczaka  mostka obserwujemy po radiotera-
pii już od 8 lat. nowotwór zamanifestował się bólami 
przedniej ściany klatki piersiowej u lekarki. Ponieważ 
zdjęcia rentgenowskie nie wyjaśniły przyczyny dole-
gliwości, dlatego sama zdecydowała o ultrasonografii  
(ryc. 14). zmiany w tomografii komputerowej były nie-
jednoznacznie interpretowane. Dopiero biopsja otwarta 
wyjaśniła tło zmian.

ogniska wtórne w mostku to najczęstsze zmiany 
nowotworowe. U kobiet przeważnie lokalizują się tutaj 
przerzuty raka sutka, a u mężczyzn przerzuty raka płuca 
(13, 14). Wg opracowania statystycznego kozumiego 
i wsp. (14) w grupie chorych z pojedynczym przerzu-
tem raka sutka, najczęściej bo w 34% ognisko takie 
było umiejscowione właśnie w mostku. z obserwacji 
tych autorów wynika, że ogniska te były dłużej izolo-
wanymi zmianami niż zlokalizowane poza mostkiem, 
ale nie zwiększało to znamiennie długości przeżycia. 
W naszym materiale spotkaliśmy kobietę z przerzutem 
raka sutka w mostku (ryc. 14) i mężczyznę z przerzu-
tem raka pęcherza niszczącym jednocześnie chrząstkę 
żebra i mostek (ryc. 15). nowotwór mostka może także 
naśladować torbiel bąblowca, a nawet przerośniętą 
kostninę po złamaniu (13, 15).

Wnioski
Badanie ultrasonograficzne mostka może przynieść 

korzyści diagnostyczne w wielu patologiach umiejsco-
wionych w mostku.

Ultrasonografia jest szczególnie polecana u chorych 
po urazach, po resuscytacji i z niejasnymi bólami oko-
licy mostka.
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Wstęp
Rak sutka jest, obok raka płuc, najczęściej występują-

cym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W roku 
2004 zanotowano ponad 12000 nowych zachorowań 
i prawie 5000 zgonów z powodu raka sutka [1].

znane są liczne czynniki ryzyka wystąpienia raka sutka [2]: 
obciążony wywiad rodzinny1. 
niektóre niezłośliwe zmiany rozrostowe sutka 2. 
w wywiadzie

Przebyta zmiana onkologiczna w jednym sutku3. 
Brak ciąży w wywiadzie4. 
Późna pierwsza ciąża (powyżej 30 roku życia)5. 
Brak lub krótki okres karmienia piersią (< 8 mie-6. 
sięcy)
otyłość7. 
Dieta wysokotłuszczowa8. 
nadmierne spożywanie alkoholu9. 
liczne cykle bezowulacyjne 10. 

Streszczenie
Rak sutka jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Wczesne wykrycie 

raka sutka zwiększa skuteczność leczenia i przedłuża przeżycie. celem pracy była ocena stanu opieki 
zdrowotnej oraz zachowań prozdrowotnych kobiet na podstawie danych z ankiet wypełnianych przez 
kobiety uczestniczące w badaniach przesiewowych sutków w ramach akcji „twoje pierwsze badanie 
Usg” w roku 2006. Badaniom poddano 300 kobiet w wieku od 19 do 46 lat. Badanie ultrasonograficzne 
sutków przed badaniami przesiewowymi miało wykonane 42.7% kobiet, zaś badanie mammograficzne 
5.3% kobiet. Wysoka częstość przeprowadzania samobadania sutków (77%) świadczy o dużej świado-
mości zdrowotnej badanych kobiet. Jedynie około połowy lekarzy ginekologów w Warszawie przestrzega 
zaleceń Polskiego towarzystwa ginekologicznego dotyczącego przeprowadzania badania palpacyjnego 
sutków podczas rutynowego badania ginekologicznego. częstość wykonywania badań obrazowych sut-
ków u kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka sutka jest niewystarczająca.

Summary
Breast carcinoma is the most common malignant neoplasm in women in Poland. Early diagnosis the 

treatment of early-stage carcinoma is more effective and the patient survival is longer. the objective 
of this paper is to assess the state of the health care and pro-health behavior in women based on an 
anonymous survey performed during breast ultrasound screening. 300 women (age range 19-46) were 
examined, 42.7% of examined women had a previous breast sonography, 5.3% of women had a previous 
mammographic examination. 77% of women perform self-examination of the breast. only a half of the 
gynecologists perform clinical examination of the breast during routine gynecological check-up. the
frequency of diagnostic imaging in women with breast cancer risk factors is not sufficient.
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Wysoki status socjoekonomiczny 11. 
cukrzyca12. 
Wzmożona gęstość radiologiczna sutka po 55 roku 13. 
życia

Ryzyko zachorowania na raka sutka wzrasta z wie-
kiem, również hormonalna terapia zastępcza i anty-
koncepcja hormonalna zwiększają ryzyko wystąpienia 
tej choroby [3]. Wczesne wykrycie raka sutka zwiększa 
skuteczność leczenia i przedłuża przeżycie [4]. 

samobadanie sutków ma niewielką czułość (20-
30%), czułość badania sutków przez lekarza wynosi 
28-54%. [5] spośród metod diagnostyki obrazowej naj-
większe znaczenie w wykrywaniu nieklinicznego raka 
sutka ma badanie mammograficzne. Mammografia ma 
jednak istotne ograniczenia – najważniejsze z nich to 
mała czułość metody u kobiet młodszych, o gruczołowej 
budowie sutka. nie można również zapominać o nara-
żeniu na promieniowanie jonizujące. 

Mimo licznych doniesień o skuteczności ultrasono-
grafii w wykrywaniu nowotworów sutka, wartość ultra-
sonografii jako metody przesiewowej nie jest jeszcze 
powszechnie uznana. nie ulega natomiast wątpliwości, 
że ultrasonografia jest skuteczną metodą diagnostycz-
ną w przypadkach,  kiedy mammografia jest niewydol-
na (na przykład u kobiet z sutkami o gęstej budowie 
gruczołowej) [6-12]. W chwili obecnej w fazie końco-
wej znajdują się wieloośrodkowe badania prowadzo-
ne,  zaprojektowane i prowadzone przez amerykańskie 
kolegium Radiologii poświęcone ocenie wartości ultra-
sonografii jako badania przesiewowego (acRin 6666) 
[13]. Wyniki tych badań wykazały, że badanie ultraso-
nograficzne jako dodatek do przesiewowego badania 
mammograficznego pozwala na wykrycie dodatkowo 
1.1-7.2 raków na 1000 przebadanych kobiet o wysokim 
ryzyku zachorowania na raka sutka [14].

Rezonans magnetyczny jest metodą bardzo czułą, 
ale o niewielkiej swoistości. zalecany może być więc 
do badań przesiewowych u kobiet z bardzo wysokim 
ryzykiem wystąpienia raka sutka (na przykład młode 
kobiety nosicielki mutacji BRca1 i BRca2. ze wzglę-
du na wysoki koszt i niską swoistość rezonans magne-
tyczny nie nadaje się do badań przesiewowych ogólnej 
populacji. [5].

Polskie towarzystwo ginekologiczne zaleca wyko-
nywanie przedmiotowego i podmiotowego badania 
sutków w trakcie badania ginekologiczno-położniczego 
u wszystkich kobiet po 20 roku życia oraz nauczania 
kobiet samodzielnego palpacyjnego badania sutków. 
kobiety powinny być pouczane o konieczności możli-
wie najszybszego zawiadomienia lekarza ginekologa 
o samodzielnie wykrytych zmianach w sutkach. [2]

Według rekomendacji Polskiego towarzystwa 
ginekologicznego badania mammograficzne powinny 
być wykonywane co 2 lata u kobiet między 45 a 50 
rokiem życia, a od 50 roku życia badania te powinny 
być wykonywane co rok. Ultrasonografia jest według 
tych zaleceń uzupełniającą częścią diagnostyki i nie 
zastępuje mammografii. Rekomendacje nie podają 
wskazań do wykonywania badania ultrasonograficzne-
go sutków, ani zalecanej częstości wykonywania tego 
badania. Pacjentki z obciążonym wywiadem rodzin-
nym (posiadające obciążenie rodzinne raka sutka 
w pierwszym stopniu pokrewieństwa) powinny mieć 

pierwsze badania mammograficzne wykonywane o 5 
lat wcześniej od rozpoznania raka sutka u bliskiego 
krewnego. [2]

Przesiewowe badania ultrasonograficzne
od roku 2003 firma aVon sponsoruje w Polsce, 

podobnie jak w wielu innych krajach przesiewowe 
badania sutka. informacje o badaniach umieszczane są 
w przychodniach, w czasopismach i internecie. Badania 
są bezpłatne dla pacjentek, mogą z nich skorzystać 
kobiety w wieku od 20 do 45 lat. W ramach trzeciej 
edycji akcji „twoje pierwsze badanie Usg” (rok 2006) 
przebadano ogółem 10000 kobiet w przedziale wieko-
wym 20-45 lat. U 2200 kobiet (22% wszystkich przeba-
danych) w badaniu ultrasonograficznym sutków stwier-
dzono odchylenia od normy. U 377 kobiet wykonano 
dodatkowe badanie mammograficzne, a 435 skierowano 
do poradni genetycznej. W trakcie badań przesiewowych 
u 9 kobiet wykryto inwazyjnego raka sutka [15].

Cel pracy
celem pracy była ocena stanu opieki zdrowotnej oraz 

zachowań prozdrowotnych kobiet na podstawie danych 
z ankiet wypełnianych przez kobiety uczestniczące 
w akcji „twoje pierwsze badanie Usg” w roku 2006.

Materiał i metoda
Przeanalizowano 300 anonimowych ankiet wypełnio-

nych przez kobiety badane w trzech warszawskich gabi-
netach ultrasonograficznych w dniach 1-30.10.2006r. 
ankiety wypełnianie były w dniu badania. 

anonimowe ankiety zostały udostępnione przez 
firmę aVon.

W ankietach pytano o:
Wiek pacjentki• 
Wiek wystąpienia pierwszej miesiączki• 
czy pacjentka rodziła/wiek w czasie pierwszego • 
porodu
zachorowania na nowotwory w rodzinie (obciążenie • 
genetyczne rakiem sutka, jajnika lub jelita grubego)
leczenie hormonalne (antykoncepcja hormonalna, • 
hormonalna terapia zastępcza)
czy pacjentka miała już wykonywane badanie ultra-• 
sonograficzne sutków?
czy pacjentka miała już wykonywane badanie mam-• 
mograficzne?
czy pacjentka bada sobie sama sutki?• 
czy lekarz badał pacjentce sutki?• 
W 296 przypadkach ankiety były pełne, w jednej ankie-

cie nie podano wieku pierwszego porodu, w jednej ankie-
cie nie odpowiedziano, czy były wcześniej wykonywane 
badania ultrasonograficzne, w 4 ankietach nie podano 
wieku, w którym wystąpiła pierwsza miesiączka. 

Wyniki
Badaniom poddano 300 kobiet w wieku od 19 do 46 

lat (średni wiek 31.1 lat). szczegółowy rozkład wieku 
pacjentek podano w tab. 1.

Wczesna menarche (przed ukończeniem 12 roku 
życia) wystąpiła u 14 kobiet (tab. 2).

166 kobiet (55.5% spośród wszystkich badanych) 
było bezdzietnych (tab. 3), natomiast 7 urodziło pierw-
sze dziecko po 30 roku życia.



ULTRASONOGRAFIA nr 33, 2008 41

Przesiewowe badania ultrasonograficzne sutka – zachowania prozdrowotne kobiet i stan opieki lekarskiej w świetle ankiety...

86 kobiet (28,6%) przyjmowało leczenie hormonal-
ne, najprawdopodobniej hormonalną antykoncepcję 
– w ankiecie nie precyzowano czy chodzi o antykon-
cepcję, czy hormonalną terapię zastępczą. Biorąc pod 
uwagę wiek badanych kobiet najprawdopodobniej 
u większości kobiet poniżej 40 roku życia była to anty-
koncepcja, natomiast u kobiet starszych nie można tego 
powiedzieć z dużą dozą pewności. nie wiadomo też czy 
w grupie badanej były kobiety po usunięciu przydatków. 
(tab. 4)

Blisko 22% kobiet (65 osób) było obciążanych 
genetycznie (rak sutka lub jajnika w rodzinie), wyni-
ki w poszczególnych przedziałach wiekowych podano 
w tabeli 5.

Wśród kobiet obciążonych genetycznie jedynie 23 
(38.5%) miało wykonane badania ultrasonograficzne, 
a jedynie 7 (10.8%) miało wykonane badania mammo-
graficzne.

Wśród kobiet w wieku 40 i więcej lat obciążonych 
genetycznie (13 osób) badanie ultrasonograficzne 
wykonane miało jedynie 8 osób (61.5%), zaś badanie 
mammograficzne jedynie u 6 osób (46.2%), u 4 osób 
(30.1%) nie wykonano żadnego z tych badań.

częstość wykonywania badania palpacyjnego przez 
same kobiety była w badanej grupie wyższa niż częstość 
wykonywania takiego badania przez lekarza ginekologa 
(tab. 6 i 7).

Badanie ultrasonograficzne we wszystkich grupach 
wiekowych wykonywane było znacznie częściej niż 
badanie mammograficzne (tab. 8).

Przedział wiekowy liczba kobiet
19-29 130
30-39 133
40-46 37

Tab. 1. Wiek kobiet. Tab. 2. Wczesna menarche.

Przedział wiekowy liczba pacjentek
19-29 8*
30-39 4**
40-46 0

* dwie kobiety w tym przedziale wiekowym nie udzieliły 
odpowiedzi co do wieku wystąpienia menarche

** dwie kobiety w tym przedziale wiekowym nie udzieliły 
odpowiedzi co do wieku wystąpienia menarche

Tab. 3. Kobiety bezdzietne.

* Jedna z kobiet w tym przedziale wiekowym nie odpowie-
działa na pytanie o dzietność.

Przedział wiekowy liczba (odsetek) kobiet 
bezdzietnych

19-29 109 (81.9%)
30-39 56 (42.4%)*
40-46 2 (5.4%)

ogółem 166 (55.5%)

Tab. 4. Kobiety otrzymujące leczenie hormonalne (antykon-
cepcja, hormonalna terapia zastępcza).

Przedział wiekowy
liczba (odsetek) kobiet 
otrzymujących leczenie 

hormonalne
19-29 52 (40%)
30-39 30 (22.6%)
40-46 4 (10.8%)

ogółem 86 (28.7%)Tab. 5. Pacjentki obciążone nowotworowym wywiadem 
rodzinnym (rak sutka, rak jajnika).

Przedział wiekowy
liczba (odsetek) kobiet

z obciążonym wywiadem 
rodzinnym

19-29 23 (17.7%)
30-39 29 (21.8%)
40-46 13 (35.1%)

ogółem 65 (21.7%)

Tab. 6. Częstość samobadania sutków.

Przedział wiekowy
liczba (odsetek) kobiet, 
które same badały sobie 

sutki
19-29 98 (75.4%)
30-39 99 (74.4%)
40-46 34 (91.9%)

ogółem 231 (77%)

Tab. 7. Częstość badania sutków przez lekarza ginekologa.

Przedział 
wiekowy

liczba (odsetek) kobiet, 
którym lekarz badał sutki

19-29 67 (51.5%)
30-39 58 (43.6%)
40-46 23 (62.2%)

ogółem 148 (49.3%)

Tab. 8. Częstość wykonywania badania ultrasonograficzne-
go i mammograficznego.

Przedział 
wiekowy usg Mammografia

19-29 42 (32.6%)* 1 (0.77%)
30-39 63 (47.4%) 2 (1.5%)
40-46 23 (62.2%) 13 (35.1%)

ogółem 128 (42.7%) 16 (5.3%)

* jedna z kobiet w tym przedziale wiekowym nie udzieli-
ła odpowiedzi czy miała wcześniej wykonywane badanie 
ultrasonograficzne.



42 ULTRASONOGRAFIA nr 33, 2008

Agnieszka Witak-Grzybowska, Kazimierz Szopiński, Wiesław Jakubowski

Dyskusja

Grupa
Bez wątpienia grupa badana nie jest reprezentatyw-

na dla ogólnej populacji. z jednej strony na bezpłatne 
badania przesiewowe mogły się zgłaszać kobiety najbar-
dziej świadome, aktywnie dbające o zdrowie – w związ-
ku z tym częstość samobadania może być wyższa niż 
w ogólnej populacji. z drugiej strony w badaniach mogły 
uczestniczyć kobiety w niewystarczający sposób objęte 
podstawową opieką lekarską. Dla uzyskania wyników 
odzwierciedlających rzeczywisty stan opieki zdrowot-
nej w populacji należałoby przeprowadzić badania na 
losowo wybranej grupie kobiet objętych opieką lekarza 
rodzinnego, z uwzględnieniem profilu wieku populacji.

Konstrukcja ankiety
ankiety nie uwzględniały wszystkich czynników 

ryzyka. nie uwzględniono w nich następujących istot-
nych informacji:

występowania cykli bezowulacyjnych,1. 
indeksu masy ciała (ocena otyłości),2. 
poprzednio wykrytych zmian w sutkach (także łagod-3. 
nych),
karmienia piersią (czy kobieta karmiła piersią i jak 4. 
długo),
rodzaju stosowanej diety,5. 
spożycia alkoholu,6. 
statusu socjoekonomicznego (wykształcenie, dochód 7. 
na osobę w rodzinie),
cukrzycy.8. 
ankieta nie precyzowała również stopnia pokrewień-

stwa w przypadku obciążonego wywiadu rodzinnego.
ze względu na badaną grupę wiekową nie ma tu 

zastosowania ocena gęstości radiologicznej sutka (istot-
na u kobiet po 55 roku życia).

Wiarygodność ankiety
Jedynie w niewielkiej liczbie ankiet nie uzyskano 

odpowiedzi na wszystkie pytania. spowodowane było 
to najprawdopodobniej raczej nieuwagą osoby wypeł-
niającej i osoby przyjmującej ankiety (lekarza lub pie-
lęgniarki), niż niechęcią osoby ankietowanej do udzie-
lania informacji. ze względu na anonimowość i sposób 
zadawania pytań (pytano na przykład o przyjmowanie 
leków hormonalnych, a nie o antykoncepcję) odpowie-
dzi podawane w ankietach wydają się być wiarygodne. 

Stan opieki zdrowotnej
Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa 

ginekologicznego badanie palpacyjne sutków jest 
częścią rutynowego badania ginekologicznego. W ana-
lizowanym materiale zwraca uwagę znacznie wyż-
sza częstość samobadania sutków (średnio 77%) niż 
badania przez ginekologa (średnio 49.3%). należy 
stąd wnosić, że kobiety te w czasie wizyty u ginekolo-
ga częściej były pouczane o konieczności samobada-
niu sutków i przestrzegały tego zalecenia, natomiast 
samo badanie palpacyjne było przez lekarza wykony-
wane rzadziej. Rekomendacje Polskiego towarzystwa 
ginekologicznego są więc w praktyce przestrzegane 
jedynie u co drugiej kobiety. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na rzadkie badanie sutków u kobiet 
z grup ryzyka wystąpienia raka sutka (tab. 9).

znacznie niższa częstość wykonywania badania 
mammograficznego niż ultrasonograficznego związana 
jest niewątpliwie z wiekiem badanych kobiet – tylko 
dwanaście spośród nich miało 45 lub więcej lat. Jednak 
nawet wśród kobiet w wieku 45 i więcej jedynie u poło-
wy wykonano badanie mammograficzne. 

Wnioski
Wysoka częstość przeprowadzania samobadania sut-

ków świadczy o dużej świadomości zdrowotnej bada-
nych kobiet.

Jedynie około połowa lekarzy ginekologów w Warszawie 
przestrzega zaleceń Polskiego towarzystwa gineko–
logicznego dotyczącego przeprowadzania badania pal-
pacyjnego sutków podczas rutynowego badania gineko-
logicznego. 

częstość wykonywania badań obrazowych sutków 
u kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka 
sutka jest niewystarczająca.

anonimowe ankiety oceniające stan opieki zdrowot-
nej i zachowania prozdrowotne pacjentów dostarczają 
ważnych informacji umożliwiających rzetelne planowa-
nie i podejmowanie racjonalnych decyzji w dziedzinie 
medycyny społecznej. Badania ankietowe powinny być 
więc przeprowadzane przy wszelkich badaniach prze-
siewowych obejmujących większe grupy pacjentów. 
ankiety powinny być starannie przygotowywane tak 
aby obejmowały wszystkie istotne czynniki ryzyka oraz 
pozwalały na ocenę stanu opieki zdrowotnej w danej 
dziedzinie.

Tab. 9. Częstość wykonywania badań u kobiet z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka sutka

samobadanie Badanie palpacyjne 
przez lekarza Mammografia Ultrasonografia

obciążone genetycznie 75.4% 44.6% 10.8% 38.5%
Wczesna menarche 57.1% 42.9% 0% 35.7%
Bezdzietne 75.5% 51.5% 1.2% 36.5%
Pierwszy poród po 30 rż 75% 37.5% 12.5% 50%
leczenie hormonalne 
(antykoncepcja) 73.3% 52.3% 1.2% 32.2%
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Wstęp
od wielu lat, ultrasonografia jest jedną z podstawo-

wych metod wykorzystywanych w diagnostyce chorób 
piersi. Jest szczególnie istotna w diagnostyce zmian 
guzkowych w piersiach u kobiet młodych (przed 35 
r.ż.), a ze względu na brak promieniowania jonizujące-
go może być stosowana u kobiet w ciąży. Dzięki stałemu 
postępowi technicznemu i ulepszaniu aparatury ultraso-
nografia jest pomocna nie tylko w różnicowaniu zmian 
litych itorbielowatych, ale w wielu przypadkach dorów-
nuje mammografii w diagnostyce różnicowej zmian 
łagodnych i złośliwych. czułość i swoistość mammografii 
oceniana jest na 72,4% i 87,1%, czułość i swoistość ultra-
sonografii na 71,2% i 73,2% [1]. zastosowanie nowych 
technik uzupełniających badanie ultrasonograficzne jak 
np. ultrasonografia doplerowska, daje możliwość posta-
wienia jeszcze bardziej szczegółowego rozpoznania [2].

najnowszą techniką uzupełniającą badanie ultraso-
nograficzne jest elastosonografia. Jest to badanie stop-
nia odkształcenia tkanek poddanych kompresji i opiera 
się na porównaniu twardości tkanek oraz założeniu, 
że guzki łagodne są bardziej miękkie i łatwiej podda-
ją się odkształceniu, natomiast guzki złośliwe są twar-
dsze i bardziej sztywne (nie poddają się odkształceniu). 
Pomiar twardości tkanki jest wskaźnikiem złośliwości 
guza [3]. Badania dynamiczne z wykorzystaniem ultra-
sonografii w czasie rzeczywistym do oceny konsysten-
cji tkanek piersi były wprowadzone po raz pierwszy 
w 1986 roku przez badaczy z Uniwersytetu w tsukuba 
w Japonii, w kolejnych latach metoda była doskonalona 
(doniesienia z EcR, Wiedeń, 2005).

Elastografia służy do oceny zmian uwidocznionych 
wcześniej w prezentacji B. technika elastografii przy 
użyciu nowoczesnych aparatów ultrasonograficznych 

Streszczenie
zbadano 85 pacjentek, oceniając 94 zmiany w piersiach wykryte w prezentacji B. Uzyskane obrazy 

eastosonograficzne klasyfikowano wg 5-cio stopniowej skali wg tsukuba. Do analizy włączono 30 zmian, 
które zaklasyfikowane do kategorii 4-5 skali. W klasyfikowaniu zmian kierowano się kryterium wielkości 
zmiany oraz kryterium barwy. U 29/30 (97%) guzków w badaniu mikroskopowym postawiono rozpozna-
nie zmian złośliwych, 1/30 (3%) zmianę oceniono jako łagodną. Elastosonografia jest cennym uzupeł-
nieniem badania ultrasonograficznego, a zakwalifikowanie guzka do kategorii 4 lub 5 skali wg tsukuba 
powinno być wskazaniem do szybkiej weryfikacji mikroskopowej, nawet przy prawidłowych wynikach 
innych badań.

Summary
85 female patients were examined and 94 breast lesions discovered in B – mode were evaluated. 

obtained elastography images were classified according to tsukuba score. the analysis was completed 
on the 30 lesions marked as 4 and 5 score. During the scoring the important parameters were lesions size 
and colour. 29 from 30 (97%) of the tumours in microscopic evaluation were recognized as malignant. 1 
from 30 (3%) of the lesions was marked as benign. Elastography is a valuable complementary technique 
for the sonography and rating the tumour as 4 or 5 score on the tsukuba scale should be considered as an 
indication for prompt microscopic verification, even in case of correct results of other tests.
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Wartości objawów elastograficznych kategorii 
4 i 5 skali tsukuba w rozpoznawaniu raka piersi 
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polega na delikatnym, rytmicznym uciskaniu sondą 
piersi ponad badaną zmianą. Wynikiem badania są 
kodowane kolorem mapy ukazujące zmiany napięcia 
tkanek w czasie kompresji. obszar zainteresowania 
(Roi) w obrazie elastosonograficznym musi obejmo-
wać zmianę oraz otaczające ją prawidłowe tkanki gru-
czołu piersiowego. Uzyskane obrazy klasyfikuje się wg 
wybranej skali. naukowcy z Uniwersytetu w tsukuba 
opracowali skalę 5-cio stopniową (ryc. 1). kategoria 1 
oznacza zmianę łagodną, kolejne do kategorii 5 wyraża-
ją coraz większe prawdopodobieństwo zmiany złośliwej. 
zastosowanie granicy odcięcia między kategoriami 3 i 4 
pozwoliło uzyskać czułość i swoistość metody w diag-
nostyce różnicowej zmian łagodnych i złośliwych odpo-
wiednio 86,5% oraz 89,8% [3]. zmiany torbielowate na 
elastogramach przedstawiają charakterystyczny, trójko-
lorowy artefakt (BgR – sign), potocznie nazywany wzo-
rem flagi. Dodatkową, możliwą opcją jest wyznaczanie 
wskaźnika flR – stosunku napięcia wyznaczonego 
z obszaru obejmującego podskórną tkankę tłuszczową 
do napięcia wyznaczonego z obszaru guza. celem pracy 
była ocena wartości objawów elastograficznych katego-
rii 4 i 5 skali tsukuba w rozpoznawaniu raka piersi.

Materiał i metoda
W okresie od sierpnia 2007 do kwietnia 2008 ela-

stosonografię wykonano u 85 pacjentek, oceniając 
łącznie 94 zmiany, wykryte w ultrasonografii w prezen-
tacji B. Badania wykonano aparatem Hi Vision 900 
(HitacHi MEDical coRPoRation, JaPan), gło-
wicą liniową 5–7,5 MHz. Pacjentki badano w położeniu 
na plecach, z rękami ułożonymi swobodnie za głową. 
obszary zainteresowania (Roi) poddawano wielokrot-
nemu, delikatnemu uciskowi głowicą. Uzyskane obrazy 
elastosonograficzne klasyfikowano wg 5-cio stopniowej 
skali tsukuba. Dodatkowo wyznaczano wskaźnik flR 
(w opcji strain Ratio automatycznie wyliczany z zamar-
kowanego obszaru guzka, w stosunku do zamarkowa-
nego obszaru obejmującego podskórną tkankę tłuszczo-
wą). Do przedstawianej analizy włączono zmiany zakla-
syfikowane do kategorii 4-5 skali wg tsukuba. 

W klasyfikowaniu zmian kierowano się kryterium 
wielkości zmiany (oceniano wymiar poprzeczny zmiany 
w obrazach ultrasonograficznych w skali szarości oraz 

wymiar odpowiadających im obrazów elastosonogra-
ficznych) oraz kryterium barwy. W skali wg tsukuba 
kolorem czerwonym kodowane są zmiany najbardziej 
podatne na ucisk, zielonym – o pośredniej podatności 
(typowy obraz zmian łagodnych), niebieskim – zmiany 
twarde, mniej podatne na ucisk niż prawidłowa tkanka 
gruczołu piersiowego (obraz zmian złośliwych).

Do kategorii 4 zaklasyfikowano zmianę widoczną 
w prezentacji B, jeżeli:

nie odkształcała się podczas kompresji, • 
jej wielkość była taka sama w prezentacji B i elasto-• 
sonografii,
w mapach kodowanych kolorem była w całości • 
niebieska lub jeżeli guzek był większy niż 2 cm, 
a w mapach kodowanych kolorem zdecydowanie 
przeważał kolor niebieski.
Do kategorii 5 zaklasyfikowano zmianę widoczną 

w prezentacji B jeżeli:
brak odkształcenia podczas kompresji obejmował • 
zmianę i otoczenie, 
jej wielkość w elastosonografii była większa niż • 
w prezentacji B,
w mapach kodowanych kolorem zarówno zmiana, jak • 
i otaczające ją tkanki były niebieskie lub jeżeli guzek 
był większy niż 2 cm, a w mapach kodowanych kolo-
rem zdecydowanie przeważał kolor niebieski.
ostateczne rozpoznanie ustalono na podstawie Bac 

i/lub badania histopatologicznego.

Wyniki
spośród 94 zmian ocenianych w elastosonografii 

30 zaklasyfikowano do kategorii 4-5 skali wg tsukuba. 
W kategorii 4 znalazło się 19 zmian, do kategorii 5 
zaklasyfikowano 11 zmian. Wielkość zmian (pomiar 
w prezentacji B) wahała się od 0,5 cm do 3 cm (media-
na 13,3). 10/30 (33 %) zmian miało wielkość poniżej 
1cm, 16/30 (54 %) zmian mieściło się w granicach od 
1- 2 cm a 4/30 (13 %) zmian powyżej 2 cm. Wskaźnik 
flR wahał się w granicach od 4 do 83. U 29 spośród 
30 ocenianych guzków w badaniu cytologicznym (Bac) 
lub H-P (biopsja gruboigłowa lub materiał operacyjny) 
postawiono rozpoznanie zmian złośliwych, 1/30 zmia-
nę oceniono jako łagodną. Rozpoznania mikroskopowe 
w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela 1.

Ryc. 1. Schemat skali wg Tsukuba [3] i odpowiadające 
poszczególnym kategoriom przykłady elastogramów (mate-
riał własny).

zmiany złośliwe
kat. 4

n
kat. 5

n
carcinoma ductale in situ 2 1
carcinoma ductale invasivum g 1 3 7
carcinoma ductale invasivum g 2 8 1
carcinoma medullare invasivum 1 -
carcinoma mucinosum 1 -
carcinoma lobulare invasivum 1 1
cellulae carcinomatosae 2 1
Razem 18 11

zmiany łagodne
kat. 4

n
kat. 5

n
laesio fibro-cystica 1 -
Razem 19 11

Tab. 1. Rozpoznania mikroskopowe w kategoriach 4 i 5.
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W analizowanym materiale 97% guzków zakwalifi-
kowanych do kategorii 4 lub 5 okazało się zmianami 
złośliwymi.

Przeanalizowano również wielkość (wymiar poprzecz-
ny) zmian w kategorii 5, biorąc pod uwagę wymiar zmia-
ny w ultrasonografii w prezentacji B oraz wymiar odpo-
wiadającego jej obszaru na elastogramie. stwierdzono, że 
wielkość tego obszaru (kodowanego jako niebieski) jest 
od 2 do 7 mm (22,3–46,6%) większa na elastogramach 
niż w konwencjonalnych badaniach usg. 

8 na 9 przypadków inwazyjnych raków przewodo-
wych w stopniu zaawansowania histologicznego g2 
zaklasyfikowano do kategorii 4, natomiast 7 na 10 przy-
padków inwazyjnych raków przewodowych w stopniu 
g1 zaklasyfikowano do kategorii 5.

Jedyna zmiana histopatologicznie rozpoznana jako 
łagodna, w skali szarości miała wielkość 1,2 cm i zosta-
ła zaklasyfikwana do kategorii 4 skali wg tsukuba na 
podstawie wspomnianych wyżej kryteriów wielkości 
i barwy. Wskaźnik flR dla tej zmiany miał wartość 12.

Omówienie
Elastosonografia jest cennym uzupełnienie badania 

ultrasonograficznego. Według danych z piśmiennictwa, 
czułość i swoistość metody oceniane są różnie (czułość 
70- 89,6%, swoistość 80,2- 95,7%) [1, 3, 4].

celem badania usg w przypadku zmian stwierdza-
nych w badaniu klinicznym i mammograficznym jest 
postawienie bardziej szczegółowego rozpoznania, 
a więc zwiększenie stopnia pewności co do łagodne-
go lub złośliwego charakteru guzka i podjęcia decyzji 
o ewentualnej biopsji [2]. W odniesieniu do elastosono-
grafii, z danych z piśmiennictwa wynika, że zakwalifiko-
wanie zmiany do jednej z kategorii typowych dla zmian 
łagodnych, a więc 1 lub 2 w skali wg tsukuba może pro-
wadzić do zmniejszenia liczby niepotrzebnych biopsji 
pod warunkiem, że obraz zmiany w badaniu konwen-
cjonalnym spełnia również kryteria zmiany łagodnej [4, 
5]. Wielu autorów podkreśla, że ocena zmian w elasto-
sonografii musi być ściśle powiązana z oceną ultrasono-
graficzną [1, 3-5].

Zakwalifikowanie zmiany do kategorii typowej dla 
zmian złośliwych (kategoria 4-5) wskazuje na koniecz-

ność weryfikacji mikroskopowej, niezależnie od obrazu 
zmiany w prezentacji B [5], (ryc.2).

Elastosonografia może być cenną metodą diagno-
styczną w rozpoznawaniu wielomiejscowego i/lub wie-
loogniskowego raka piersi, co ma szczególne znaczenie 
przed leczeniem oszczędzającym i może w części przy-
padków zastąpić mammografię MR.

kolejnym, opisywanym w opracowaniach ultrasono-
graficznych zagadnieniem jest obecność reakcji gospo-
darza na guz [2]. z punktu widzenia badania elasto-
sonograficznego znaczenie ma desmoplastyczna reakcja 
włóknista zrębu obserwowana w przewodowych rakach 
inwazyjnych, wpływająca na twardość i podatność na 
ucisk guza i jego otoczenia. obecność desmoplazji znaj-
duje najpewniej odzwierciedlenie w obrazie (wymiarze) 
zmian w kategorii 5 wg tsukuba. zwykle raki o niższym 
stopniu złośliwości wywołują intensywniejszą reakcję 
desmoplastyczną niż raki o wyższym stopniu złośliwo-
ści. Potwierdzają to nasze obserwacje. Większość raków 
przewodowych inwazyjnych w stopniu zaawansowa-
nia histologicznego g2 spełniała kryteria kategorii 4, 
a większość raków w stopniu zaawansowania g1 – kate-
gorii 5.

o ile zakwalifikowanie zmiany do kategorii 4 lub 5 
w przypadku zmian wielkości do 2 cm wydaje się, przy 
prawidłowej technice badania, stosunkowo proste (ryc. 
3), o tyle uzyskanie diagnostycznego obrazu elastosono-
grafii w przypadku zmian dużych  może być utrudnione. 
Wiąże się to z najczęściej niejednorodną budową guza. 
Jeśli większa część powierzchni zmiany jest kodowana 
na niebiesko, a w centrum pojawiają się obszary czer-
wone i zielone należy ustalić kategorię 4 lub 5 [6], (ryc. 
4). W analizowanym materiale był jeden taki guzek 
przedstawiony na ryc. 4.

Wnioski
Badanie elastosonograficzne wnosi dodatkowe infor-

macje do diagnostyki guzków w piersiach. cechy ela-
stogramu kwalifikujące guzek do kategorii 4 lub 5 skali 
wg tsukuba są objawami zmiany złośliwej i powinny 
być wskazaniem do szybkiej weryfikacji mikroskopo-
wej guzka, nawet przy prawidłowych wynikach innych 
badań.

Ryc. 2. Kategoria 4 wg Tsukuba – H-P: carcinoma mucino-
sum, obraz usg niejednoznaczny.

Ryc. 3. U góry – kategoria 4 wg Tsukuba – H-P: carcinoma 
ductale invasivum G2; u dołu – kategoria 5 wg Tsukuba- 
H-P: carcinoma ductale invasivum G1.
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Podobnie jak w kobiecych sutkach każda wyczuwal-
na zmiana w męskich sutkach lub symetryczne i niesy-
metryczne ich powiększenie jest wskazaniem do wyko-
nania badania usg (1,2,3,4,5,6,7).

Przydatność mammografii w diagnostyce męskich 
sutków zwłaszcza niepowiększonych lub nieznacznie 
powiększonych, jest bardzo ograniczona (4,7) i dlatego 
też usg jest obecnie pierwszym i podstawowym bada-
niem w diagnostyce nieprawidłowych zmian morfolo-
gicznych męskich sutków (1,2,7).

W męskich sutkach występuje większość niepra-
widłowych zmian morfologicznych takich samych jak 
w sutkach kobiecych, tylko w mniejszej liczbie, czego 
najlepszym potwierdzeniem jest występowanie raka 
w męskich sutkach. nowotwór ten występuje u męż-
czyzn w proporcjach jak 1 na 100 raków w kobiecych 
sutkach (7).

Jedynie ginekomastia i steatomastia występuje 
w męskich sutkach (2,7).

tak jak u kobiet każda palpacyjna zmiana w męskich sut-
kach lub ich symetryczne bądź niesymetryczne powiększe-
nie jest wskazaniem do wykonania badania usg. technika 
badania męskich sutków jest taka sama jak u kobiet (5).

innymi wskazaniami do wykonywania badania usg 
sutków u mężczyzn są: ból, wycieki z brodawek, uraz, 
owrzodzenie skóry i brodawki sutka, powiększenie 
węzłów chłonnych pachowych (2,4,7).

Materiał i metoda
W latach 2000-2007 wykonano 967 badań usg 

męskich sutków z następujących wskazań:
wyczuwalne zmiany palpacyjne,• 
ból,• 
wyciek z brodawki,• 
powiększenie symetryczne i niesymetryczne,• 
uraz,• 
owrzodzenie skóry lub brodawki.• 
Wszystkie badania wykonała ta sama osoba, gło-

wicami liniowymi, szerokopasmowymi, wysoko-
częstotliwościowymi (7 MHz do 14 MHz), zgodnie 
ze standardami badań usg Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego.

Do ostatecznej retrospektywnej analizy włączono 
590 badań usg, których wyniki można było porównać 
z biopsją, operacją lub roczną obserwacją, w czasie któ-
rej wykonano co najmniej jedno kontrolne badanie usg.

Streszczenie 
Wykonano retrospektywną analizę 590 badań usg męskich sutków z wyczuwalnymi zmianami pal-

pacyjnymi. Wyniki badań usg porównano z biopsją, operacją lub roczną obserwacją. Wyniki badań usg 
były w 100% zgodne z końcowym rozpoznaniem, co potwierdza dużą wartość badania usg w diagnostyce 
zmian w męskich sutkach. 

Summary
in the group of 590 male with palpable nodule in the breast, retrospective analysis was made beetwen 

results of usg examination and final follow-up. Results of usg examinations were compared with biopsy, 
surgery and one year observation.

Usg examinations in 100% cases confirmed the final diagnosis of male breast diseases.  
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W analizowanej grupie 590 badań we wszystkich 
przypadkach w badaniu palpacyjnym wyczuwano nie-
prawidłowe zmiany, włączając w to symetryczne lub 
niesymetryczne powiększenie sutków. z analizy wyłą-
czono noworodki z fizjologicznym powiększeniem 
sutków. Wiek badanych mężczyzn 13-84 lata, tylko 
119 mężczyzn zgłosiło się dobrowolnie na badania usg 
z własnej inicjatywy. Pozostali zostali skierowani na 
badania przez lekarzy. 29 chłopców na badanie przypro-
wadzili rodzice.

Wyniki
Wyniki badań usg przedstawiono w tabeli 1. 

Jak wynika z tab. 1 rozpoznania badań usg sutków 
w analizowanej grupie 590 mężczyzn były w 100% 
zgodne z ostatecznymi rozpoznaniami.

Omówienie wyników
Badania usg sutków męskich są dużo łatwiejsze do 

interpretacji, ponieważ istnieje stały wzorzec obrazów usg 
sutków w skład którego wchodzą echa od podścieliska 
łączno-tkankowego, tkanki tłuszczowej i obrazy pojedyn-
czych przewodów mlekowych (ryc. 1). W prawidłowych 
męskich sutkach nie ma tkanki gruczołowej (2,6,7).

obrazy usg nieprawidłowych zmian ogniskowych 
w męskich sutkach jak tłuszczaki, gruczolako-włók-

niaki, ropnie i zapalenia, torbiele, krwiaki, raki są takie 
same jak w sutkach kobiecych (ryc. 2, ryc. 3, ryc. 4, 
ryc. 5, ryc. 6, ryc. 7) (1,2,6).

obrazy usg steatomastii są łatwe do rozpoznania. 
W miejscu wyczuwalnego, miękkiego zgrubienia w usg 
widoczny jest homogenny obszar o równych granicach, 
o echogeniczności jak tkanka tłuszczowa (ryc. 8). nieco 
trudniejsze do interpretacji są obrazy usg ginekoma-
stii. W fazie aktywnej proliferacji nabłonka przewodo-
wego w obrazach usg dominują poszerzone przewody 

Tab. 1. Wyniki 590 badań usg sutków.  

Rozpoznanie usg liczba Procent

ginekomastia
Steatomastia 
tłuszczak
torbiel
krwiak
Rak
Ropień
gruczolako-włókniak

253
202
47
29
20
27
9
3

43
34,3

8
4,8
3,4
4,5
1,5
0,0

590 100

Ryc. 1. Prawidłowe obrazy usg męskich sutków. Skóra – małe strzałki, tkanka tłuszczowa –  podwójne strzałki, tkanki 
podścieliska – groty strzałek.

Ryc. 2. Hiperechogeniczny tłuszczak męskiego sutka 
(strzałki).

Ryc. 3. Gruczolakowłókniak (strzałki) męskiego sutka.
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mlekowe (ryc. 9). W fazach późniejszych dochodzi do 
nasilonego włóknienia okołoprzewodowego, co bar-
dzo wyraźnie uwidacznia się w usg w postaci licznych, 
wysokich ech wokół przewodów mlekowych (ryc. 10). 
W każdym przypadku stwierdzonej w usg ginekomastii, 
należy wykonać usg moszny w celu wykluczenia guza 
jądra jako jednej z możliwych przyczyn ginekomastii 
(1,7), a mężczyznę skierować na konsultację endokry-
nologiczną.

Przeprowadzone badania i ich analiza dowodnie 
potwierdziły dużą praktyczną przydatność badań usg, 
we wszystkich przypadkach wyczuwalnych w badaniu 
palpacyjnym nieprawidłowych zmian w męskich sutkach 
(2,3,7). Usg jest podstawowym i najważniejszym w tych 
sytuacjach badaniem obrazowym, od którego należy roz-
począć obrazowy algorytm diagnostyczny. Jest również 
badaniem z wyboru do monitorowania regresji leczonych 
zmian jak zapalenia, ropnie, krwiaki, ginekomastia. 

Ryc. 4. Ropień (strzałki) męskiego sutka. Ryc. 5. Torbiel (strzałka) męskiego sutka.

Ryc. 6. Krwiak (strzałki) męskiego sutka. Ryc. 8. Steatomastia (strzałki) męskiego sutka.

Ryc. 7. Raki (duże strzałki) męskich sutków. Małą strzałką zaznaczono zwapnienie.
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Ryc. 9. Ginekomastia w fazie aktywnej proliferacji nabłon-
ka przewodów mlekowych (duże strzałki). Podwójnymi 
małymi strzałkami zaznaczono obszar znacznie obniżonej 
echogeniczności za brodawką i otoczką sutka.

Ryc. 10. Ginekomastia w fazie włóknienia okołoprzewodo-
wego (strzałki).
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Streszczenie
Przezkroczowe dynamiczne badanie usg (tPDUs) oraz przezpochwowe dynamiczne badanie usg  

(EVDUs) dostarczają informacji o wymiarach i budowie anatomicznej miednicy mniejszej u kobiet 
nie mówiąc jednak o przyczynach nadmiernej ruchomości cewki moczowej i szczegółowej anatomii. 
Precyzyjna ocena możliwa jest w badaniu przezpochwowym (EVUs) z zastosowaniem głowic o wysokiej 
częstotliwości z trójwymiarową akwizycją danych. Jednakże wprowadzenie głowicy do pochwy może 
mieć wpływ na statykę i stosunki anatomiczne struktur miednicy mniejszej.

celem pracy było porównanie wymiarów żeńskiej cewki moczowej, jej lokalizacji oraz ruchomości 
uzyskanych w  tPDUs oraz w EVDUs u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WnM). 

 U 25 kobiet z WnM  przeprowadzono tPUs oraz 3D-EVUs (przedział 28,93-76,47; mediana wieku 
56,38 lat ± 11.01). Badania tPUs wykonano głowicą typu convex o częstotliwości 6 MHz, badania 
EVUs – głowicą wielopłaszczyznową 6,5-12 MHz z prostopadłym i poprzecznym do cewki moczowej 
formowaniem wiązki ultradźwiękowej oraz trójwymiarową akwizycją danych. na podstawie pomiarów 
odległości szyi pęcherza moczowego do dolnego brzegu spojenia łonowego (BsD) oraz długości cewki 
moczowej oceniano jej ruchomość. Pomiarów dokonywano w spoczynku oraz w trakcie próby Valsalvy 
(parcia) i squeeze (zamykania cewki).

U 10 (40%) pacjentek z WnM bez nieprawidłowości anatomicznych pomiary długości cewki moczo-
wej w spoczynku i w trakcie obu prób dokonane w badaniu tPUs i EVUs nie różnią się. Pomiary BsD 
w spoczynku i w trakcie próby Valsalvy nie różnią się w obu typach badań usg, jednakże istnieje istot-
na statystycznie różnica między pomiarami dokonanymi w trakcie próby squeeze w obu typach badań 
(p<0.01). U pozostałych 15 (60%) pacjentek, u których WnM towarzyszą zaburzenia statyki narządów 
miednicy mniejszej (PoP) stwierdzono istotną statystycznie różnicę między pomiarami długości cewki 
moczowej uzyskanymi we wszystkich trzech próbach w obu typach badań (p<0.001). Pomiary BsD 
dokonane w spoczynku i w trakcie próby squeeze różniły się znacząco w obu typach badań usg (p<0.01  
w spoczynku i p<0.05 w squeeze). Pomiary BsD w trakcie Valsalvy różniły się w tPUs i EVUs, jednakże 
nieistotnie statystycznie. Przezpochwowy pomiar długości cewki moczowej oraz ocena jej ruchomości 
u pacjentek z WnM i PoP jest niemiarodajna ze względu na korekcję stosunków anatomicznych głowicą 
wprowadzoną do pochwy. także pomiar BsD w trakcie próby squeeze dokonywany przy pomocy badania 
przezpochwowego u pacjentek z nM nie jest miarodajny, ze względu na obecność głowicy w pochwie 
uniemożliwiającą prawidłowe wykonanie próby. U pacjentek z WnM bez PoP badanie tPUs i EVUs jest 
jednakowo dokładne w pomiarach długości cewki moczowej oraz BsD w spoczynku i w trakcie próby 
Valsalvy.
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Comparison of accuracy of functional measurements in 
transperineal vs transvaginal ultrasound in the assessment 

of urethral complex in incontinent women

Porównanie wymiarów cewki moczowej u pacjentek 
z nietrzymaniem moczu w dynamicznym badaniu usg  
przezkroczowym i usg przezpochwowym
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Wstęp
nietrzymanie moczu (nM) oraz zaburzenia statyki 

narządów miednicy mniejszej (PoP) stają się obecnie coraz 
poważniejszymi problemami zdrowotnymi w populacji 
kobiet w różnym wieku. Jest to dla pacjentek dość wstyd-
liwy temat, dlatego też nie jest dokładnie znana liczba osób 
dotkniętych tymi zaburzeniami. szacuje się jednak, iż ok. 
30% kobiet po 35 roku życia cierpi z powodu zaburzeń sta-
tyki i/lub nietrzymania moczu (1).

Etiopatogeneza wymienionych dolegliwości jest wielo-
czynnikowa i nie do końca poznana. Wymienia się między 
innymi: wpływ przebytych zabiegów operacyjnych, liczbę 
porodów, wielkość rodzonych dzieci, profil hormonalny 
kobiety, zaburzenia kolagenowe, otyłość (1,2,6).  

W trakcie procesu diagnostycznego problemu nM i/lub 
PoP kluczową rolę odgrywa badanie fizykalne oraz bada-
nia obrazowe, z których najczęściej wykonywane to badania 
usg przezkroczowe (tPUs) lub przezpochwowe (EVUs). 
Dostarczają one ogólnych informacji o budowie, stosunkach 
anatomicznych oraz ruchomości struktur miednicy mniej-
szej, pozostawiając wciąż jednak wiele pytań bez odpowie-
dzi. Dlatego też tak istotne jest posiadanie narzędzia diag-
nostycznego, które umożliwiłoby dokładną ocenę morfo-
logii badanych struktur. Wprowadzone w ostatnich latach 

głowice ultrasonograficzne z zastosowaniem opcji trójwy-
miarowej wydają się być bardzo obiecujące w diagnostyce 
dysfunkcji narządów miednicy mniejszej.celem naszej pracy 
było porównanie obu metod diagnostycznych: ultrasonogra-
fii przezkroczowej i przezpochwowej w ocenie ruchomości 
cewki moczowej u pacjentek z nM oraz z nM i PoP.

Materiał i metody
Przebadano 25 kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem 

moczu (WnM) (przedział wieku 28,93-76,47; mediana 
wieku 56,38 lat) wykonując u każdej z nich badania usg 
cewki moczowej z dostępu przezkroczowego oraz badanie 
przezpochwowe. Badania wykonano aparatem ultrasono-
graficznym Profocus (Bk-Medical, Herlev, Dania), do tPUs 
używano głowicy typu convex o częstotliwości 6 MHz, 
natomiast do EVUs – głowicy wielopłaszczyznowej 6,5-12 
MHz (typ 8848) z prostopadłym i poprzecznym do cewki 
moczowej formowaniem wiązki i trójwymiarową akwizy-
cją danych. opcja obrazowania trójwymiarowego nie była 
wykorzystywana do wykonywanych pomiarów, aczkolwiek 
zastosowana została do oceny morfologii cewki moczowej 
i okolicznych struktur.

Badanie tPUs wykonywano poprzez przyłożenie głowicy 
do struktur krocza, w linii pośrodkowej, uwidaczniając spo-

Summary
transperineal dynamic ultrasound (tPDUs) enables evaluation of the diameters and mobility 

of urethral complex not informing about the causes of hypermobility and detailed morphology of the 
urethra. to be able to assess precise morphology of the urethral complex and surrounding structures high 
frequency novel 3-D transvaginal transducer should be used. However, this technique may influence the 
statics and anatomy of pelvic floor structures. 

the objective of the study was comparison of accuracy of functional measurements of female urethral 
complex in incontinent women performed in tPUs and novel 3-D transvaginal ultrasound (3D-EVUs) .

twenty five incontinent female patients underwent tPUs and 3D-EVUs examinations (range: 28.93 – 
76.47, median age: 56.28 years ± 11.01). tPUs was performed with a 6 MHz convex transducer. EVUs 
was performed with a 6,5-9 MHz multiplanar transducer with 3-D acquisition with perpendicular and 
transverse beam formation to the urethra.

Mobility of urethra evaluated on the basis of bladder-symphysis distance (BsD) and the length of 
urethral complex were assessed at rest, Valsalva manoeuvre and squeeze.  

in the group of 10 (40 %) incontinent patients with no coexisting anatomical disturbances there were 
no statistical differences in the length of the urethral complex between measurements taken by tPUs 
and EVUs performed at rest, Valsalva manoeuvre and squeeze. the values of BsD taken at rest and 
Valsalva manoeuvre were also accordant in both methods, whereas taken at squeeze differed significantly 
(p<0.01). in the group of 15 (60 %) incontinent patients suffering from PoP  the measurements of the 
length of urethral complex taken in tPUs and EVUs differed significantly in all three tests (p<0.001). 
Measurements of BsD taken at rest, and squeeze were significantly different (p<0.01 at rest and p<0.05 
at squeeze). the values of BsD during Valsalva manoeuvre varied between tPUs and EVUs although 
the difference was not statistical.

the assessment of the length and the mobility of urethral complex in incontinent patients with pro-
lapse using EVUs is inaccurate due to alterations of anatomical relations caused by the introduction of 
the transducer into the vagina. similarly, the evaluation of BsD in incontinent patients with no prolapse 
is not reliable in squeeze with EVUs method due to the transducer inserted into vagina, which makes 
the squeeze test impossible to perform appropriately. However, in the measurements of the length of the 
urethral complex and BsD at rest and Valsalva manoeuvre in incontinent patients with no coexisting 
anatomical disturbances both tPUs and EVUs methods are the same accurate.

Słowa kluczowe
 usg przezkroczowe, usg przezpochwowe, wysiłkowe nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki narzą-

dów miednicy mniejszej 

Key words
transperineal ultrasound, endovaginal ultrasound, stress urinary incontinence, pelvic organ prolapse
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jenie łonowe, cewkę i pęcherz moczowy, pochwę oraz kanał 
odbytu. W celu prawidłowego wykonania badania EVUs 
głowicę wprowadzono do pochwy w taki sposób, aby nie 
wywierała ona ucisku na cewkę moczową i nie modyfikowa-
ła stosunków anatomicznych oraz aby uwidocznić spojenie 
łonowe i całą cewkę moczową od szyi pęcherza moczowego 
po ujście zewnętrzne.

Dziesięć (40 %) przebadanych pacjentek stanowiły 
kobiety z WnM bez zaburzeń statyki narządów miednicy 
mniejszej. U pozostałych 15 (60%) pacjentek poza WnM 
stwierdzono także PoP (7 pacjentek – cystocele, 8 pacjen-
tek- recto/enterocele). 

Mierzono długość cewki moczowej (od szyi pęcherza 
moczowego do zewnętrznego ujścia cewki) oraz odległość 
szyi pęcherza moczowego do dolnego brzegu spojenia łono-
wego (BsD). Pomiarów dokonywano w spoczynku oraz 
w trakcie wykonywania przez pacjentkę  prób Valsalvy (par-
cia) i squeeze (zamykania cewki), co pozwoliło na ocenę 
ruchomości cewki moczowej. Łącznie u każdej pacjentki 
wykonano 12 pomiarów – długość cewki i BsD podczas 
tPUs w spoczynku, w trakcie próby Valsalvy oraz squeeze 
oraz te same wymiary mierzone w trakcie badania EVUs.

Wyniki
Wartości średnie pomiarów przeprowadzonych u pacjen-

tek z WnM przedstawiono w tabeli 1; pacjentek z WnM 
oraz z PoP w tabeli 2.

Omówienie wyników:
W grupie 10 pacjentek (40%) z WnM bez nieprawidłowości 

anatomicznych, nie stwierdzono różnic statystycznych w pomia-
rach długości cewki moczowej uzyskanych w trakcie wszystkich 
prób w tPUs w porównaniu z wymiarami uzyskanymi w EVUs. 
Wartości BsD w spoczynku i w trakcie próby Valsalvy nie róż-
niły się w  tPUs i EVUs. natomiast pomiary BsD w trakcie 
squeeze różniły się znacznie pomiędzy tPUs a EVUs (p<0,01), 
co może wynikać z faktu, iż głowica wprowadzona do pochwy 
może uniemożliwiać prawidłowe wykonanie próby squeeze. 

W grupie 15 pacjentek (60%) z WnM oraz z PoP (7 
pacjentek z cystocele, 8 pacjentek z recto/enterocele) dłu-
gość cewki moczowej zmierzona w tPUs i 3D-EVUs różni-
ła się istotnie statystycznie we wszystkich próbach ( w spo-
czynku, w trakcie próby Valsalvy oraz squeeze) (p<0.001). 
Wartość BsD podczas próby Valsalvy  różniła się w badaniu 
tPUs i EVUs. natomiast różnica wartości BsD w spoczyn-
ku i podczas squeeze w obu typach badań usg była istotna 
statystycznie (p<0.01 w spoczynku, p<0.05 w squeeze).

Wnioski
U pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu bez 1. 
nieprawidłowości anatomicznych pomiary długości cewki 
moczowej i BsD dokonane w spoczynku i w trakcie próby 
Valsalvy w badaniach tPUs i EVUs nie różnią się. 
U pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu bez 2. 
nieprawidłowości anatomicznych pomiar BsD dokonany 
w squeeze nie jest miarodajny ze względu na utrudnio-
ne wykonanie próby spowodowane obecnością głowicy 
w pochwie.
U pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu oraz 3. 
zaburzeniami statyki narządów miednicy mniejszej 
pomiary dokonane w badaniu przezpochwowym nie są 
miarodajne, ze względu na korekcję stosunków anato-
micznych głowicą wprowadzoną do pochwy.

Dyskusja
Ultrasonografia przezkroczowa (tPUs) jest tanią, sze-

rokodostępną oraz relatywnie prostą metodą sonograficznej 
oceny morfologii i położenia cewki moczowej  względem 
pęcherza moczowego, jak i dolnego brzegu spojenia łonowe-
go, który jest punktem referencyjnym dla przeprowadzanych 
pomiarów. Wadą metody jest możliwość uzyskiwania wyni-
ków fałszywych, zarówno w odniesieniu do wymiarów cewki 
moczowej, jak również jej położenia w przypadku niewłaści-
wego wykonywania badania, np. gdy badający wywiera nad-
mierny ucisk głowicą na struktury krocza. Badania tPUs 
nie wnoszą wiele informacji o strukturze cewki moczowej, 

Długość cewki tPUs (M) EVUs (M) BSD tPUs (M) EVUs (M)

spoczynek 32,5 mm
+/- 2,87

32,6 mm
+/- 3,49 spoczynek 18,9 mm

+/- 5,1
18,9 mm
+/- 2,8

Valsalva 30,1 mm
+/- 2,5

29,7 mm
+/- 3,5 Valsalva 6,2 mm

+/- 11,4
6,3 mm
+/- 8,1

squeeze 33,3 mm
+/- 3,7

33,1 mm
+/- 3,3 squeeze 19,9 mm

+/- 6,78
21,1 mm
+/- 5,7

Tab. 1. Wartości średnie (M) i odchylenia standardowe (+/-) długości cewki moczowej oraz BSD przeprowadzonych w trak-
cie badania TPUS i EVUS u 10 pacjentek z WNM.

Długość 
cewki

TPUS
 (M)

EVUs
(M) p BSD TPUS

(M)
EVUs
(M) p

spoczynek 34,7mm
+/- 3,76

36,8mm
+/- 3,64 p<0.001 spoczynek 21,2mm

+/- 7,5

23,1mm
+/- 6,4 p<0.01

Valsalva 31,3 mm
+/- 2,84

28,7 mm
+/- 2,02 p<0.001 Valsalva

13,9mm
+/- 11,4 13,5mm

+/- 7,7 p<0.1

squeeze 33,6mm
+/- 3,68

31,8 mm
+/- 3,5 p<0.001 squeeze 20,9mm

+/- 9,3
22,1mm
+/- 7,4 p<0.05

Tab. 2. Wartości średnie (M) oraz odchylenia standardowe (+/-) długości cewki moczowej oraz BSD przeprowadzonych 
w trakcie badania TPUS i EVUS u 15 pacjentek z WNM i POP.
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Porównanie wymiarów cewki moczowej u pacjentek z nietrzymaniem moczu w dynamicznym badaniu usg  przezkroczowym i usg ...

nie pozwalają np. na ocenę różnicową poszczególnych skła-
dowych mięśniówki: mięśniówki gładkiej i prążkowanej czy 
też nie ukazują struktur podtrzymujących cewkę moczową. 
Wiąże się to z wykorzystywaniem do tPUs głowic o niskiej 

częstotliwości i dużej powierzchni-najczęściej są to głowice 
typu convex używane rutynowo do badania narządów jamy 
brzusznej. Jednakże badanie tPUs umożliwia w łatwy spo-
sób ocenę ruchomości cewki moczowej w trakcie prób dyna-
micznych a w porównaniu z badaniem usg przezbrzusznym 
(taUs) jest bardziej dokładne w ocenie ruchomości w trak-
cie próby Valsalvy i tak samo dokładne w trakcie próby sque-
eze jak taUs  (3). Poza tym, badanie tPUs jest wiarygodne 
w diagnozowaniu PoP (5), gdyż klasyfikacja pacjentek do 
odpowiedniej grupy patologii na podstawie obrazów ultraso-
nograficznych pokrywa się w pełni z powszechnie stosowa-
ną skalą ics-PoPQ, co potwierdziło przeprowadzone przez 
Dietza badanie w grupie 140 pacjentek z zaburzeniami sta-
tyki narządów miednicy mniejszej (4).

Ultrasonografia przezpochwowa z zastosowaniem nowych 
rozwiązań w postaci  głowic o wysokich częstotliwościach 
(9-12MHz) oraz trójwymiarowej akwizycji danych jest 
metodą o wiele bardziej dokładną w ocenie cewki moczowej 
i innych struktur miednicy mniejszej. Początkowo głowice 
takie stosowane były w proktologii do oceny kanału odby-
tu – morfologii zwieraczy, obrazowania przetok oraz stop-
nia zaawansowania choroby nowotworowej (9,10), a także 
w urologii w obrazowaniu prostaty. Wielopłaszczyznowa 
głowica z prostopadłym i poprzecznym do cewki moczowej 
formowaniem wiązki ultradźwiękowej umożliwia obrazo-
wanie struktur w przekroju osiowym i strzałkowym, a trój-
wymiarowa akwizycja danych pozwala na ich rekonstrukcję 
w płaszczyźnie czołowej, co dotychczas było możliwe jedy-
nie w badaniu tomografii komputerowej lub tomografii rezo-
nansu magnetycznego, a nieosiągalne w ultrasonografii. 

Bardzo istotne dla prawidłowego wykonania badania 
przezpochwowego jest wprowadzenie głowicy w taki spo-
sób, aby nie wywierać nacisku na cewkę moczową lub kanał 
odbytu. Powinna się ona znajdować  w pochwie w pozycji 
neutralnej, gdyż tylko wtedy można dokonać rzetelnej oceny 
morfologii, stosunków anatomicznych i zdiagnozować ewen-
tualne nieprawidłowości. W przypadku diagnostyki nietrzy-
mania moczu bardzo istotna jest precyzyjna ocena położe-
nia i morfologii cewki moczowej z uwzględnieniem warstw 
mięśniówki, ocena szyi pęcherza moczowego w spoczynku 
i w trakcie wykonywania prób dynamicznych. Dotychczas 
położenie cewki określane było w badaniu tPUs wartoś-
ciami kątów wyznaczanych w płaszczyźnie strzałkowej: 
inklinacji, zapęcherzowego oraz kąta między linią środkową 
spojenia łonowego a linią przechodzącą przez szyję pęche-
rza moczowego(8). Jednakże pomiary dokonywane tylko 
w jednej płaszczyźnie nie mogły dawać kompletnej infor-
macji o istocie zaburzeń. Doskonałą alternatywą wydaje się 
więc być 3D-EVUs dające możliwość oceny angulacji cewki 
moczowej w trzech płaszczyznach.

Jak wynika z naszej pracy, wykonanie EVUs u pacjentek 
z WnM i zaburzeniami statyki nie jest badaniem miarodaj-
nym w ocenie ruchomości cewki moczowej, gdyż głowica 
wprowadzona do pochwy koryguje nieprawidłowości anato-
miczne, a dodatkowo u wszystkich pacjentek utrudnia pra-
widłowe wykonanie próby squeeze, czyli zamykania cewki 
moczowej. Jednakże stosowanie 3D-EVUs dostarcza nie-
zbędnych informacji o morfologii i stosunkach anatomicz-
nych miednicy mniejszej kobiety.

Wprowadzenie opcji trójwymiarowego obrazowania 
otwiera zatem nowy rozdział w historii ultrasonografii.

Ryc. 1. Badanie głowicą dopochwową, BSD (krótsza linia, 
21 mm) i długość cewki moczowej (dłuższa linia, 32,4 mm) 
w spoczynku: 61-letnia wieloródka z WNM.

Ryc. 2. Badanie głowicą dopochwową, BSD w trakcie próby 
Valsalvy 13 mm; 61-letnia wieloródka z WNM.

Ryc. 3. Badanie przezkroczowe – BSD 22mm, długość 
cewki moczowej 39,5 mm; 48-letnia wieloródka z WNM 
i cystocele.
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Ryc. 4. Badanie TPUS – BSD w trakcie próby Valsalvy 
5,6mm; 48-letnia wieloródka z WNM i cystocele.

Ryc. 5. Obraz uzyskany w badaniu EVUS wykonanym wie-
lopłaszczyznową głowicą z prostopadłym do cewki moczo-
wej formowaniem wiązki ultradźwiękowej (6,5-12 MHz) 
oraz z 3D akwizycją danych.  Przekrój podłużny. BN – szyja 
pęcherza moczowego, Bladder – pęcherz moczowy, Urethra- 
cewka moczowa, EO – ujście zewnętrzne cewki moczowej, 
SP – spojenie łonowe.
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W piśmiennictwie ultrasonograficznym brakuje opra-
cowań dotyczących zmian anatomicznych po wielu pro-
cedurach zabiegowych jamy brzusznej i powikłaniach 
z tym związanych. Badający nie zaznajomiony z ideą 
takich zabiegów i z ewentualnie dokonanymi modyfika-
cjami nie może się wiarygodnie wypowiedzieć na pod-
stawie ultrasonografii o stanie narządów jamy brzusz-
nej. Wynik takiego badania może wyraźnie różnić się od 
stanu faktycznego, a przez to być powodem wdrożenia  
zbędnego algorytmu diagnostycznego lub jego zanie-
chania, jeśli interpretacja będzie fałszywie negatywna. 
Dobrym przykładem takich trudności może stać się 
ocena sytuacji anatomicznej po pankreatoduodenekto-
mii, zabiegu często określanym operacją Whipple’a.                                                                              

nazwisko to nosili dwaj wybitni lekarze amerykań-
scy. Pierwszy z nich george Hoyt to patolog (1878-
1976). za swe osiągnięcia w leczeniu niedokrwistości 
złośliwej i regeneracji hemoglobiny otrzymał wspólnie 
z g.R. Minotem i W.P. Marphey’em nagrodę nobla 
w 1934 r. od jego nazwiska pochodzi określenie choro-
by jelita cienkiego zwanej też lipodystrophia intestina-
lis oraz czynnika etiologicznego jakim jest tropheryma 
whippelei. Drugi z wielkich Wihpple’ów to allen (1881-
1963). Wsławił się on udoskonaleniem operacji trzustki 
– pankreatoduodenektomii, którą pierwszy raz wykonał 

kausch w 1908 r. (1, 2, 3). każdy, kto podejmuje się 
oceny w usg zmian po takim zabiegu powinien wie-
dzieć, na czym polega ten sposób leczenia operacyjnego. 
Ważne też, aby chirurg opisał na skierowaniu do bada-
nia ewentualnie zastosowaną modyfikację – odstępstwo 
od klasycznej procedury. Ułatwi to interpretację zmian 
i uwiarygodni wynik badania. najpierw zostaną wymie-
nione zmiany, które będą wskazaniem do przeprowa-
dzenia tego typu operacji. Wg taita (2) są nimi:

rak głowy trzustki,• 
rak dystalnego odcinka przewodu żółciowego wspól-• 
nego,
rak lub rakowiak zlokalizowane okołobańkowo,• 
rak, chłoniak lub guz stromalny dwunastnicy,• 
guzowata forma zapalenia trzustki umiejscowiona • 
w głowie.

następnie należy zapoznać się z ideą pankreatodou-
denektomii wg Whipple’a i z jej modyfikacją z pozosta-
wieniem odźwiernika wg traverso i longmire’a (2, 3) 
– obie w powszechnym użyciu. ze względu na głównie 
onkologiczną przyczynę zabiegu jest on rozległy i obej-
muje usunięcie: głowy trzustki (niekiedy z fragmentem 
trzonu – resekcja proksymalna) z całą dwunastnicą, 
pęcherzyka żółciowego z przewodem żółciowym wspól-

Streszczenie
W pracy pokrótce zaprezentowano sposoby chirurgicznego usunięcia głowy trzustki z dwunastnicą. 

zwrócono szczególną uwagę na interpretację ultrasonograficzną zmian pooperacyjnych i możliwe powi-
kłania. Poza tym podkreślono znaczenie porównywania wyników badań.

Summary
in this paper surgical modifications of pancreatoduodenectomy are presented shortly. Particularly 

detailed is description of  interpretation of ultrasonic images of postoperative changes and possible com-
plications. Moreover, significance of comparison of sonographic findings is emphasized.
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nym i części antralnej żołądka z odźwiernikiem. Ponadto 
wycięte zostają regionalne węzły chłonne. W modyfika-
cji traverso i longmire’a pozostawia się cały żołądek 
z odźwiernikiem. następstwem takich resekcji musi 
być wytworzenie kilku zespoleń, mianowicie: kikuta 
trzustki, przewodu wątrobowego wspólnego i żołądka 
z odpowiednio dostosowanym jelitem czczym (schemat 
1). Postępy w technice operacyjnej, właściwa segregacja 
chorych do zabiegu i nowoczesna anestezja sprawiły, że 
śmiertelność okołooperacyjna spadła z 38% poniżej 5% 

(2, 3). niemniej wielorakie powikłania nie są rzadkie 
i oscylują w pobliżu 50%. 

Przystępując do oceny usg warto wiedzieć, że zdecy-
dowana większość chorych wykazuje różny stopień nie-
dożywienia – 85% (3), co zwykle ułatwia obrazowanie 
usg. chcąc wypowiedzieć się na temat skutków operacji 
należy przyjąć pewien schemat postępowania. kolejno 
przystępuje się do oceny:

1. zespolenia trzustkowo-jelitowego. tutaj mogą 
pojawić się poważne kłopoty z właściwą interpretacją 
dokonanych zmian. Ryc. 1 dokumentuje taką typową 
sytuację: pozostały fragment trzustki jest zwykle hiper-
echogeniczny i w różnym stopniu atroficzny (wynik 
przecięcia części pni nerwowych i naczyń krwionośnych 
zaopatrujących ten narząd). Jeśli resekcję wykonano 
z powodu przewlekłego zapalenia trzustki, wówczas jej 
kikut będzie nosił cechy takiego stanu. Ważną sprawą 
jest uwidocznienie przewodu trzustkowego i porówna-
nie jego średnicy z przed zabiegu oraz z badań kontrol-
nych. Poszerzanie się tej struktury będzie przemawiało 
za zwężeniem ujścia przewodu. Bardziej obiektywną 
ocenę co do drożności  przeprowadzili lai i wsp. (4). 
U czterech chorych po operacji Whipple’a  obserwowa-
li w usg i tk zachowanie się przewodu trzustkowego 
po dożylnym podaniu sekretyny. U dwóch z nich nastą-
piło krótkotrwałe, niewielkie poszerzenie przewodu, 
a u dwóch innych przewód nie zareagował na podany 
hormon. Badacze doszli do przekonania, że zwężenie 
ujścia przewodu było niewielkie, a najdłuższa obser-
wacja przekroczyła 9 lat. Większą dokładnością meto-
dyczną wykazali się Hashimoto i wsp. (5). Dysponowali 
oni grupą 12 chorych, u których także użyli sekretyny. 
Przewód trzustkowy mierzyli po 1, 3, 5, 15, 20 i 25 
minucie od podania hormonu, a do jego oceny dyna-
miki wprowadzili wskaźnik maksymalnego poszerzenie 
(maximal dilatation ratio) oddający stosunek maksy-
malnego poszerzenia do średnicy wyjściowej przewodu. 
Uznali, że jeśli wskaźnik przekraczał 2,0, wówczas roz-
poznawano upośledzoną drożność przewodu. taki stan 
odnotowali u dwóch pacjentów. W naszych warunkach 
(brak sekretyny na polskim rynku farmaceutycznym) 
pozostaje obserwacja szerokości przewodu trzustkowe-

Ryc. 1. Typowy wygląd okolicy trzustki na przekroju 
poprzecznym po operacji Whipple’a. A – jelito cienkie, 
B – pozostawiony dystalny fragment trzustki.

Ryc. 2. W kikucie trzustki widoczny poszerzony do 5 mm 
przewód trzustkowy o krętym przebiegu.

Schemat 1.
Obraz ujęty w ramce u góry po stronie prawej pokazu-
je sposób zespolenia kikuta żołądka z jelitem czczym wg 
Whipple’a. Duży obraz przedstawia modyfikację pankrea-
toduodenektomii z zachowanym odźwiernikiem (PS).
Oznaczenia: S – żołądek, L – wątroba, CBD – przewód żół-
ciowy wspólny, p – trzustka, j – jelito czcze.
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go w badaniach kontrolnych. Ryc. 2 prezentuje chorego, 
u którego przewód trzustkowy po 2 latach od pankrea-
toduodenektomii poszerzył się od średnicy 2,5 mm do 
5 mm. Dodatkowym objawem upośledzonej drożności 
przewodu będzie pojawienie się krętości jego przebiegu. 
Warto też wiedzieć, że niektórzy chirurdzy, chcąc zapo-
biec temu właśnie powikłaniu, pozostawiają w przewo-
dzie trzustkowym protezę. Jej uwidocznienie nie zawsze 
jest proste i niekiedy wymaga badania w pozycji stojącej 
z jednoczesnym uciskiem powłok głowicą (ryc. 3). o ile 
identyfikacja kikuta trzustki nie powinna sprawiać trud-
ności, o tyle określenie stanu zespolonej z nim pętli jeli-
ta czczego może być problematyczne (ryc. 4). Podobnie 
jak na ryc. 1 znajduje się ona w loży po usuniętej głowie 
i może ją wyglądem naśladować. Ryc. 5 jest tego kolej-
nym przykładem. Przedstawia ona u 25-letniej zdrowej 
kobiety prawidłową trzustkę (P), której echostruktu-
ra  wygląda tak jak jelito czcze (J). Różnica staje się 
uchwytna dopiero, gdy zastosujemy głowicę o wysokiej 
częstotliwości (ryc. 6). Właśnie teraz odkrywamy typo-
wy wzorzec ultrasonograficzny jelita czczego utworzo-
ny przez mnogie fałdy okrężne kerkrinnga całkowicie 

Ryc. 3. W przewodzie kikuta trzustki uwidoczniono protezę 
(strzałka).

Ryc. 4. Typowy obraz na przekroju poprzecznym (obraz 
dzielony) okolicy trzustki po operacji Whipple’a. Po stronie 
lewej w miejscu usuniętej głowy trzustki jelito czcze ozna-
czone literką – j. Po stronie prawej pozostawiony fragment 
trzustki – p. V– żyła główna dolna, a – aorta.

Ryc. 5. Porównanie echogeniczności prawidłowej trzust-
ki (P) z prawidłową echogenicznością jelita czczego (J). 
V – żyła główna dolna, A – aorta.

Ryc. 6. Na dwóch przekrojach prawidłowy wygląd jelita 
czczego obrazowanego głowicą o częstotliwości 9 MHz. 
Światło jelita wypełniają fałdy okrężne Kerkrinnga.

Ryc. 7. Obraz zespolenia żółciowo-jelitowego po operacji 
Whipple’a. Przewód wątrobowy wspólny śred. 5 mm.
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wypełniające jego światło. należy jednak zdawać sobie 
sprawę z tego, że tak wygląda ten odcinek przewodu 
pokarmowego w spoczynku. Dlatego, jeśli mamy wąt-
pliwości co do struktury położonej w miejscu usunięte-
go fragmentu trzustki, można zastosować próbę z poda-
niem pacjentowi do wypicia 250 ml płynu. W badaniu 
kontrolnym po 15 min. mamy szanse na rozstrzygnię-
cie tego dylematu. Wówczas w zespolonej pętli pojawi 
się płyn, często z gazem i można zaobserwować ruch 
robaczkowy jelita. taki test bywa też użyteczny w uwi-
docznieniu patologicznego zbiornika w tej okolicy. 
Jednym z nierzadkich powikłań operacji Whipple’a są: 
nieszczelność anastomozy trzustkowo-jelitowej i prze-
toka trzustkowa stwierdzane nawet do 30% chorych po 
takiej resekcji (2, 3).

2. kolejnym zespoleniem podlegającym ocenie usg 
jest połączenie przewodu żółciowego wspólnego z jeli-
tem czczym (ryc. 7). W tym odcinku jelita prawie zawsze 
znajduje się gaz, który wstecznie może przechodzić do 
przewodu wątrobowego wspólnego i do dróg żółcio-
wych wewnątrzwątrobowych. W zależności od tego 
różny jest stopień dostępności tych struktur w usg. na 
szczęście powikłania w tej anastomozie są rzadsze, cho-
ciaż olkowski i wsp. (6) wśród 208 chorych stwierdzili 
przetokę żółciową w 3,8%. tutaj także ważną sprawą 
będzie porównanie wyglądu dróg żółciowych w kolej-
nych badaniach: przed operacją i po niej, aby określić 
ich stan i móc rozpoznać zaczynającą się cholestazę. 
Przy wąskim przewodzie wątrobowym wspólnym nie-
którzy chirurdzy także umieszczają w nim protezę, aby 
zachować drożność. 

3. zespolenie żołądka z jelitem czczym jest obarczone 
najczęstszym powikłaniem. chodzi o opóźnione opróż-
nianie na szczęście u większości ustępujące w ciągu 
kilku pierwszych tygodni, ale spotykane nawet u ponad 
50% operowanych (ryc. 8). Może to wynikać z inne-
go powikłania (np. zakażenia wewnątrzbrzusznego), 
z wycięcia dwunastnicy (brak hormonów enterogen-
nych) i wskutek uszkodzenia nerwów. niektórzy częś-
ciej odnotowują tego rodzaju zaburzenie po pankreato-
doudenektomii sposobem traverso i longmire’a (2).

4. Wreszcie tak rozległy zabieg, w tak neuralgicznym 
terenie zmusza do wnikliwej oceny naczyń. choć rzad-
ko, ale można się spodziewać zakrzepicy żył układu 
wrotnego. Wyjątkowo, aby wytworzył się tętniak rze-
komy pnia trzewnego lub jego odgałęzień albo tętnicy 
krezkowej górnej.

5. choć usg nie znajduje większego zastosowania 
w identyfikacji krwawień z przewodu pokarmowego, 
jednak o takim powikłaniu po pankreatoduodenek-
tomii należy wiedzieć. najczęściej występuje krwa-
wienie z anastomozy żołądkowo-jelitowej: 5-10% (3). 
oczywiście sytuacja zmienia się na korzyść usg, kiedy 
dojdzie do wytworzenia patologicznego zbiornika - 
w tym także krwiaka – zmiany poddającej się zwykle 
leczeniu poprzez nakłucie lub założenie drenu pod kon-
trolą usg.

6. W badaniach kontrolnych skupiamy też naszą 
uwagę na innych narządach jamy brzusznej. szczególnie 
istotne będzie poszukiwanie objawów wznowy lub roz-
siewu nowotworu. 

Podsumowanie
z przedstawionych danych wynika, że wykonujący 

badania usg jamy brzusznej powinien zapoznać się ze 
sposobami operacji trzustki, w tym także z pankreato-
duodenektomią. W ocenie pooperacyjnej należy zbadać 
stan dokonanych zespoleń, ich drożność oraz szczel-
ność. nie należy też pominąć określenia stanu naczyń 
w rejonie operacji i innych narządów jamy brzusznej.
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Ryc. 8. Po 3 miesiącach od pankreatoduodenektomii spo-
sobem Traverso i Longmire’a zalega w żołądku sporo płynu 
o różnej gęstości (F). Żołądek ujęty na dwóch przekrojach.
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Wprowadzenie
guzy stromalne przewodu pokarmowego (ang. 

gastrointestinal stromal tumor – gist) występują 
znacznie rzadziej niż nowotwory pochodzenia nabłon-
kowego lub chłonnego, a większość ultrasonografistów 
ma tylko niewielkie doświadczenie w ocenie tego rodza-
ju guzów w usg i w związku z tym rzadko podejrzewa 
się gist przed operacją.  

Przedstawiamy przypadek 61-letniej chorej, u której 
przedoperacyjnie podejrzewano gist żołądka na pod-
stawie przezbrzusznego badania usg. na podstawie tego 
przypadku omówiono również trudności w interpretacji 
obrazu ultrasonograficznego u chorych z gist.   

Opis przypadku
61-letnia chora, t.U. (nr ks. gł. 56889/06) zosta-

ła przyjęta w grudniu 2006 roku do katedry i kliniki 
chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej i  Żywienia 
aM w Warszawie w celu leczenia operacyjnego z powo-
du guza umiejscowionego w nadbrzuszu. od stycznia 
2003 roku u tej chorej występowały okresowo bóle 
w nadbrzuszu po posiłkach. Wówczas chora miała 
wykonane badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, 
w którym stwierdzono owalną hipoechogeniczną zmia-
nę średnicy 35 mm położoną w nadbrzuszu między 
lewym płatem wątroby, żołądkiem a trzustką. zmianę 
tę interpretowano jako torbiel, prawdopodobnie wywo-

Streszczenie
guzy stromalne przewodu pokarmowego są rzadkimi nowotworami pochodzenia mezenchymalnego 

występującymi w obrębie jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej jest często pierw-
szym badaniem diagnostycznym wykonywanym u chorych z gist, ale rzadko na jego podstawie podej-
rzewa się guz stromalny przewodu pokarmowego. 

Przedstawiamy przypadek 61-letniej chorej z guzem stromalnym żołądka, u której przedoperacyj-
nie podejrzewano guz stromalny przewodu pokarmowego na podstawie badania ultradźwiękowego. 
omówiono trudności w interpretacji obrazu ultrasonograficznego gist. 

Summary
gastrointestinal stromal tumors are rare mesenchymal neoplasms occurring within the abdominal 

cavity. transabdominal ultrasonography is frequently the first diagnostic study performed in patients with 
a gist, but it seldom allows to suggest the diagnosis of a gastrointestinal stromal tumor. 

We report a case of 61-year old female with a gastric stromal tumor that was suspected preoperatively 
based upon ultrasonography. Difficulties in interpretation of ultrasonic gist appearance are discussed. 
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dzącą się z trzustki i chorą poddano obserwacji klinicz-
nej. W 2006 roku u chorej uległy nasileniu dolegliwości 
bólowe, co było powodem hospitalizacji. Przy przyję-
ciu do szpitala chora była w stanie ogólnym dobrym. 
W badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielką tkli-
wość w nadbrzuszu. Badania laboratoryjne były prawid-
łowe. W badaniu endoskopowym górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego nie stwierdzono nieprawidłowości. 
W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwier-
dzono obszar niejednorodnych odbić położony między 
trzustką, lewym płatem wątroby a żołądkiem o wymia-
rach 35 x 39 x 48 mm (ryc. 1). zmiana ta wykazywała 
łączność z tylną ścianą żołądka na odcinku ok. 20 mm, 
a większa część guza była położona na zewnątrz ściany 
żołądka. W badaniu usg guz ten wykazywał mieszaną 
hiper-hipoechogeniczną echostrukturę. W górnej części 
guza znajdował się owalny niejednorodny hiperechoge-
niczny obszar. Dolna część guza wykazywała jednorod-
ną hipoechogeniczną strukturę. obraz ultradźwiękowy 
pozostałych narządów jamy brzusznej był prawidłowy. 
na podstawie obrazu ultrasonograficznego sugerowano 
rozpoznanie guza podśluzówkowego żołądka, prawdo-
podobnie o typie gist. W tk jamy brzusznej stwier-
dzono zmianę odpowiadającą guzowi podśluzówkowe-
mu żołądka (ryc. 2).  

chora została zakwalifikowana do operacji w trybie 
planowym. Śródoperacyjnie stwierdzono guz wielkości 
około 50 x 35 mm wyrastający na tylnej ścianie żołąd-
ka w okolicy jego kąta. Wykonano częściowe wycięcie 
żołądka sposobem Billroth ii z zespoleniem jelitowo-
jelitowym Brauna. Po rozcięciu wyciętego żołądka 
nie stwierdzono zmian w śluzówce pokrywającej guz. 
okres pooperacyjny był niepowikłany. chorą wypisa-
no ze szpitala w stanie ogólnym dobrym w 10 dobie po 
operacji. 

W badaniu histopatologicznym preparatu operacyjne-
go rozpoznano guz stromalny przewodu pokarmowego 
– gist. W barwieniu immunohistochemicznym wyka-
zano ekspresję cD117 i cD34 (Dako, glostrup, Dania). 
nie stwierdzono aktywności mitotycznej w obrębie 
guza. guz oceniono jako zmianę o niskim stopniu zło-
śliwości klinicznej.    

Omówienie
guzy stromalne przewodu pokarmowego są rzadkimi 

nowotworami pochodzenia mezenchymalnego występu-
jącymi w jamie brzusznej. gist najczęściej stwierdza 
się w żołądku i jelicie cienkim [1]. inna lokalizacja guza 
stromalnego należy do rzadkości. Przezbrzuszne usg 
jamy brzusznej stosuje się zwykle jako pierwsze bada-
nie diagnostyczne u chorych z dolegliwościami ze stro-
ny przewodu pokarmowego, w tym u chorych z gist. 

Mimo wielu ograniczeń typowych dla przezbrzusz-
nego badania usg, takich jak gazy jelitowe, ograniczone 
pole widzenia i zależność od doświadczenia badającego, 
ocena ultrasonograficzna cechuje się wysoką dokład-
nością w wykrywaniu guza nowotworowego w obrębie 
jamy brzusznej u chorych z objawowym gist [2].

W badaniu ultradźwiękowym guzy stromalne przewo-
du pokarmowego dają obraz hipoechogenicznej zmiany 
o regularnych brzegach i dobrym odgraniczeniu od ota-
czających narządów, która jest w większości położona 
na zewnątrz ściany przewodu pokarmowego.

obraz ultradźwiękowy guzów stromalnych przewodu 
pokarmowego różni się od obrazu spotykanego w raku 
żołądka lub jelit, dla którego typowe jest nieregularne 
pogrubienie ściany lub obraz pseudonerki w przypadku 
okrężnego naciekania ściany przewodu pokarmowego 
[3]. chłoniaki przewodu pokarmowego mają bardziej 
zróżnicowany obraz ultrasonograficzny, ale najczęściej 
spotyka się, podobnie jak w nowotworach nabłonko-
wych obraz pseudonerki [4]. W przypadku gist prak-
tycznie nie spotyka się ultrasonograficznego obrazu 
pseudonerki. Wynika to z egzofitycznego charakteru 
wzrostu tych nowotworów do światła przewodu pokar-
mowego lub do jamy otrzewnej i rzadko stwierdza się 
okrężny naciek żołądka lub jelita. Ponadto w miejscu 
wyrastania gist na ogół nie stwierdza się zatarcia 
warstwowej budowy ściany przewodu pokarmowego 
w przeciwieństwie do raka i chłoniaka. W gist rzad-
ko stwierdza się takie cechy, jak naciekanie przylegają-
cych struktur, wodobrzusze lub powiększenie węzłów 
chłonnych, które są typowe dla raka lub chłoniaka [5]. 
Wodobrzusze spotyka się natomiast w powikłaniach 
guzów stromalnych przewodu pokarmowego, takich jak 

Ryc. 1. Obraz ultrasonograficzny guza stromalnego żołądka 
– dobrze ograniczony guz wyrastający z tylnej ściany żołąd-
ka o mieszanej hiper-hipoechogenicznej strukturze.

Ryc. 2. Hipodensyjny guz podśluzówkowy ulegający nie-
jednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu w TK jamy 
brzusznej.
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krwawienie z guza do jamy otrzewnej lub przedziura-
wienie przewodu pokarmowego. 

gist wykazują takie cechy budowy morfologicznej, 
jak egzofityczny wzrost guza z większą częścią guza 
położoną na zewnątrz ściany przewodu pokarmowego, 
wyraźny i regularny zarys guza, dobre odgraniczenie 
guza od otaczających narządów oraz łączność guza czę-
sto tylko na niewielkiej powierzchni z narządem będą-
cym punktem wyjścia procesu nowotworowego. tego 
rodzaju cechy wzrostu gist sprawiają, że o ile uwi-
docznienie samego guza nowotworowego w usg jamy 
brzusznej nie przedstawia na ogół trudności, o tyle 
określenie narządu z którego on wyrasta może być już 
niełatwe. Ponadto opisane powyżej cechy gist w usg 
mogą przyczyniać się również do błędnej interpretacji 
obrazu ultrasonograficznego. tak było w przypadku 
przedstawionej chorej, u której początkowo rozpozna-
no torbiel trzustki i poddano obserwacji klinicznej. 
Dopiero powiększanie się wymiarów guza skłoniło do 
pogłębienia diagnostyki i w końcu do zastosowania 
leczenia operacyjnego. 

Dokładniejszą ocenę morfologii i topografii guzów 
stromalnych przewodu pokarmowego można uzyskać 
przy użyciu ultrasonografii endoskopowej. Metoda ta 
pozwala na uwidocznienie podśluzówkowego położe-
nia guza nowotworowego, a nawet określenie warstwy 
ściany przewodu pokarmowego, z której się on wywo-

dzi. ograniczeniem tej metody jest jednak niemożność 
obrazowania zmian umiejscowionych poza zasięgiem 
endoskopu. 

U tej chorej guz stromalny żołądka wykazywał mie-
szaną hiper-hipoechogeniczną echostrukturę. W gór-
nej części guza znajdował się owalny obszar niejedno-
rodnych hiperechogenicznych odbić, natomiast dolna 
część guza wykazywała hipoechogeniczną strukturę. 
W ocenie patologicznej część hiperechogeniczna odpo-
wiadała organizującemu się krwiakowi w obrębie guza, 
natomiast część hipoechogeniczna stanowiła właściwe 
utkanie nowotworowe. Przez kilka lat opisana zmiana 
była obserwowana i uległa tylko nieznacznemu powięk-
szeniu. W ciągu ostatnich kilku tygodni przed hospi-
talizacją dolegliwości nasiliły się, a w usg stwierdzono 
powiększenie się guza oraz zmianę jego echostruktury, 
co związane było z krwawieniem do guza stromalnego 
żołądka. 

Podsumowując należy podkreślić, że w przypadku 
hipoechogenicznej, dobrze odgraniczonej zmiany, która 
wydaje się nie być związana z żadnym narządem należy 
brać pod uwagę możliwość guza stromalnego przewodu 
pokarmowego i spróbować wykazać łączność ze ścianą 
przewodu pokarmowego. zmiana echostruktury guza 
stromalnego przewodu pokarmowego może wynikać 
z krwawienia do guza.
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Ryc. 3. Przekrój guza stromalnego żołądka (preparat opera-
cyjny): górna część – organizujący się krwiak (hiperecho-
geniczny w usg), dolna część – właściwy guz (hipoechoge-
niczny w usg). 
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Wstęp
Ultrasonografia jamy brzusznej należy do badań 

rutynowo zalecanych w diagnostyce świeżo rozpozna-
nego nadciśnienia tętniczego (nt). Mimo swoich ogra-
niczeń, badanie to odgrywa  istotną rolę w diagnosty-
ce wtórnych postaci nadciśnienia. Ultrasonograficzna 
weryfikacja nerkowopochodnego nadciśnienia tętni-
czego polega przede wszystkim na wykluczeniu zwę-
żeń w tętnicach nerkowych oraz zmian strukturalnych 
w nerkach. tętniak tętnicy nerkowej (ttn) należy do 
rzadkich przyczyn nadciśnienia i rzadko bywa rozpo-
znawany w badaniu ultrasonograficznym nerek.

Opis przypadku
32 letnia kobieta od kilkunastu lat leczona z powodu 

nadciśnienia tętniczego (iii st. wg Ptnt) została skie-
rowana na badanie usg jamy brzusznej wraz z oceną tęt-
nic nerkowych. Podstawowe oznaczenia laboratoryjne 
były prawidłowe. W dwukrotnie wykonanych wcześniej 
badaniach usg jamy brzusznej (odpowiednio 3 oraz ok. 
7 lat wcześniej) poza opisywaną torbielą nerki prawej 
nie uchwycono innych odchyleń. 

Badanie usg wykonano aparatem toshiba ssa370a 
z głowicą elektroniczną convex 3,75MHz. We wnęce nerki 
prawej na wysokości segmentu środkowego uwidocz-
niono torbielowatą przestrzeń o wymiarach 1,7x1,6 cm 

z  pogrubiałymi ścianami.  Przy dokładnej ocenie stwier-
dzono łączność zmiany z tętnicą segmentową. W bada-
niu doplerowskim kodowanym kolorem wykazano 
turbulentny przepływ wypełniający prawie całkowicie 
zmianę, a w badaniu doplerem spektralnym  niskoopo-
rowe, tętnicze widmo  przepływu z Ri 0,6. Przepływy 
w pniach tętnic nerkowych były prawidłowe. Pacjentce 
zaproponowano angiografię tętnic nerkowych oraz skie-
rowano na konsultację angiologiczną. Do chwili obec-
nej pacjentka nie podjęła decyzji o wyrażeniu zgody na 
diagnostykę oraz leczenie inwazyjne.

Dyskusja
tętniak tętnicy nerkowej (ttn) to odcinkowe posze-

rzenie tętnicy nerkowej dwukrotnie przekraczające śred-
nicę prawidłowego naczynia w tym miejscu. nie jest to 
częsta patologia. abeshouse wykazał obecność tętniaka 
zaledwie w 12 przypadkach na 100 000 wykonanych 
autopsji. Wg innych doniesień częstość występowania 
waha się pomiędzy 0,01-0,09% populacji ogólnej.[1] 
W ostatnich latach ilość rozpoznań wzrosła z powodu 
rozpowszechnienia badań angiograficznych. W opubli-
kowanych pracach wykazano obecność tętniaka tętnicy 
nerkowej u 0,73%–0,97% pacjentów poddanych arterio-
grafii z różnych przyczyn (w tym diagnostyka nadciśnie-
nia nerkowopochodnego).

Streszczenie
tętniak tętnicy nerkowej jest rzadką patologią. artykuł opisuje przypadek 32 letniej kobiety z ciężkim 

nadciśnieniem tętniczym, u której badaniem ultrasonograficznym wykazano obecność tętniaka tętnicy 
nerkowej. tętniak poprzednio opisywany był jako torbiel.

Summary
Renal artery aneurysm is a rare clinical entity. this article provides a description of case of 32-year-

old female with refractory hypertension who was found to have renal artery aneurysm during ultrasound 
examination. aneurysm was previously described as a cyst.
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ze względu na lokalizacje ttn dzielimy na zewnątrz-
nerkowe (ok 85% przypadków) oraz wewnątrznerkowe. 
tętniaki tętnic nerkowych mogą być nabyte (wtórnie do 
miażdżycy, procesów zapalnych bądź nowotworowych), 
albo wrodzone (choroby  powodujące osłabienie ścia-
ny naczynia). tętniaki  miażdżycowe powstają jako 
postenotyczne poszerzenie tętnicy i występują prawie 
wyłącznie pozanerkowo. Wprawdzie w większości tęt-
niaków wewnątrznerkowych stwierdza się miażdżyco-
we pogrubienie ich ścian, jednak zmiany te są wtórne 
do zaburzeń przepływu. klasyfikacja morfologiczna 
zaproponowana przez Poutasse  dzieli ttn na (i) wor-
kowate (ii), wrzecionowate (iii), rozwarstwiające (iV), 
rzekome oraz (V) wewnątrznerkowe. Do głównych nie-
miażdżycowych przyczyn  pozanerkowych ttn  nale-
żą dysplazja  włóknisto-mięśniowa, choroba kawasaki 
oraz urazy. W etiologii tętniaków wewnątrznerkowych 
wymienić należy choroby zwyrodnieniowe i zapalne 
jak: polyarteritis nodosa, gruźlicę,  neurofibromatozę 
czy zespół Ehlers-Danlos. najważniejszym czynnikiem 
etiologicznym tętniaka rzekomego i rozwarstwiającego 
jest uraz. tętniak rzekomy (tj. ograniczony przez ota-
czające tkanki zbiornik krwi w następstwie przerwania 
ciągłości ściany naczynia) powstaje najczęściej po bio-

psji nerki, a tętniak rozwarstwiający (czyli odwarstwie-
nie błony wewnętrznej tętnicy z wytworzeniem  światła 
fałszywego) powstaje głównie jako powikłanie cewni-
kowania tętnicy nerkowej. Rzadkim typem tętniaka jest 
tętniak zakażony spotykany najczęściej w przebiegu 
infekcyjnego zapalenia wsierdzia o etiologii bakteryjnej. 
W około 30% przypadków ttn są mnogie w tej samej 
nerce, a w 20% występują obustronnie.

W literaturze podkreśla się, że większość ttn prze-
biega bezobjawowo [2].  z drugiej strony nadciśnienie 
tętnicze (nt) stwierdza się u 90% chorych z ttn i czę-
sto jest to nt oporne. W tętniakach towarzyszących 
istotnemu zwężeniu tętnicy nerkowej  nt jest  efektem 
aktywacji układu renina-angiotensyna w następstwie 
niedokrwienia nerki. W przypadkach bez zwężeń etio-
logia nie jest tak jasna. Przyjmuje się, że podstawową 
przyczyną może być embolizacja obwodowa materiałem 
zatorowym z tętniaka. Ból w okolicy lędźwiowej jest 
rzadkim objawem ttn i najczęściej towarzyszy roz-
warstwieniu tętnicy, zawałowi nerki  bądź w przypadku 
dużych tętniaków wynika z ucisku. Rzadko występują-
ca hematuria jest wynikiem zawału nerki lub przecieku 
krwi przez ścianę tętniaka do układu kielichowo-mied-
niczkowego. najgroźniejszym powikłaniem tętniaka jest 

Ryc. 1. Bezechowa, owalna struktura z pogrubiałymi ścia-
nami we wnęce nerki prawej.

Ryc. 2. W obrębie zmiany turbulentny przepływ.

Ryc. 3. Łączność zmiany z tętnicą segmentową. Ryc. 4. W obrębie tętniaka przepływ o niskooporowym, tęt-
niczym spektrum. 
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jego pęknięcie dające objawy wstrząsu i często prowa-
dzące do nagłego zgonu. 

leczenie tętniaka jest chirurgiczne lub przezskór-
ne wewnątrznaczyniowe. oczywistym wskazaniem do 
zabiegu  jest pęknięcie tętniaka. Wśród ogólnie akcep-
towanych wskazań do leczenia są: wielkość tętniaka 
>=2,5cm lub powiększanie wymiarów w badaniach 
kontrolnych, dyssekcja tętnicy, obecność objawów, 
embolizacja obwodowa, upośledzenie czynności nerki 
oraz wiek prokreacyjny u kobiet i ciąża  [3]. Wprawdzie 
ciąża nie jest czynnikiem usposabiającym do powstania 
ttn, ale istotnie zwiększa ryzyko pęknięcia istniejącego 
tętniaka. typowe metody chirurgicznego leczenia ttn 
obejmują:  pierwotną angioplastykę lub  aneurysmekto-
mię z pomostowaniem aortalno-nerkowym, śledzionowo
-nerkowym, wątrobowo-nerkowym bądź biodrowo-ner-
kowym. W przypadku tętniaków wewnątrznerkowych, 
mnogich bądź niektórych rozwarstwiających  stosuje się 
wycięcie nerki celem zewnątrzustrojowej rekonstrukcji 
naczyniowej z następczą autotransplantacją w miejsce 
typowe lub do dołu biodrowego. U chorych z tętniakiem 
i ischemiczną atrofią nerki wykonuje się nefrektomię. 
obecnie, przy odpowiednich warunkach anatomicz-
nych pacjenci coraz częściej kwalifikowani są do lecze-
nia endowaskularnego. Metody interwencji wewnątrz-
naczynowej obejmują przezskórną embolizacja tętniaka 
lub implantację stentgraftu [4].

Ultrasonograficzne rozpoznanie ttn wymaga 
potwierdzenia innymi metodami obrazowymi. W tym 
celu najczęściej zleca się angiografię tomografii kom-
puterowej. Jeszcze bardziej wartościowym badaniem 
jest angiografia rezonansu magnetycznego z gado-
liną, ale metoda ta nie jest obecnie szeroko dostęp-
na. Badanie arteriograficzne zarezerwowane jest dla 
pacjentów zakwalifikowanych do leczenia zabiegowe-
go. Ultrasonografia doplerowska jest podstawowym 
badaniem służącym do kontroli pozabiegowej. Jest ona 

także metodą obrazową z wyboru u chorych po implan-
tacji stentgraftu, gdyż  materiał użyty do jego produk-
cji powoduje artefakty utrudniające ocenę naczynia 
w badaniu tk i MRi, a nie wpływa na jakość obrazo-
wania w usg  [4].

W zaprezentowanym przypadku najbardziej praw-
dopodobną etiologią tętniaka jest dysplazja włóknisto
-mięśniowa. tętniak jest najpewniej przyczyną nad-
ciśnienia tętniczego u pacjentki. naczyniowonerkową 
etiologię nadciśnienia można potwierdzić badając reni-
nemię z obustronnego cewnikowania żył nerkowych, 
ale badanie to nie jest wykonywane rutynowo w diagno-
styce wtórnego nt i nie wszyscy polecają takie postę-
powanie.

na marginesie omawianego przypadku należy pod-
kreślić, iż rozpoznanie torbieli nerki u młodej osoby 
a szczególnie u dziecka nie może być traktowane jako 
łagodna, klinicznie nieistotna zmiana (tak jak u star-
szych pacjentów), ale obliguje do pogłębionej diagno-
styki lub obserwacji.
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Wstęp 
Ultrasonografia wysokiej rozdzielczości jest najbar-

dziej przydatną techniką obrazowania tarczycy. Badania 
ultrasonograficzne z zastosowaniem głowicy o wysokiej 
częstotliwości pozwalają uwidocznić zmianę ognisko-
wą tarczycy w dużym odsetku populacji sięgającym 
30-70%. Większość przypadkowo stwierdzanych zmian 
ogniskowych tarczycy ma łagodny charakter, jednak są 
doniesienia wskazujące, że odsetek raków w tej grupie 
pacjentów może sięgać 17%. Wskazuje to na koniecz-
ność oceny ultrasonograficznej i Bacc również w gru-
pie pacjentów z przypadkowo wykrytymi zmianami 
ogniskowymi tarczycy. guz tarczycy, który nie powo-
duje nadczynności i nie jest wystarczająco duży by 
wywoływać objawy uciskowe lub defekt kosmetyczny, 
wymaga diagnozy z uwagi na możliwość obecności raka 
tarczycy. Biopsja cienkoigłowa wykonana pod kontro-
lą ultrasonografii dostarcza bezpośrednio najbardziej 
swoistych informacji o charakterze tkankowym guza. 
Decyzja dotycząca biopsji jest oparta na licznych czyn-
nikach, włączając badanie podmiotowe i przedmiotowe, 
badania dodatkowe, w tym obraz ultrasonograficzny. 
najnowsze zalecenia (z lat 2005 i 2006) towarzystw 
naukowych i konferencji dotyczących tarczycy o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym zwracają uwagę na rolę 
ultrasonografii w typowaniu do Bacc zmian w wolu 
guzkowym oraz zmian o średnicy poniżej 1 cm.

celem pracy była ocena przydatności ultrasonografii 
3D w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych tar-

czycy. cel ten realizowano wykonując następujące bada-
nia i analizy: (1) ocena klasycznych i nowych (w tym 
w płaszczyźnie równoległej do głowicy – płaszczyzna 
c) cech morfologicznych zmian ogniskowych tarczycy 
z zachowaniem maksymalnego obiektywizmu, na co 
pozwala ultrasonografia trójwymiarowa; (2) W bada-
niach ultrasonografii 3D w skali szarości: porównanie 
obrazów płaszczyzny a (płaszczyzna detektorów piezo-
elektrycznych głowicy) z prezentacji wielopłaszczyzno-
wej (MPR) (zbliżonych do ultrasonografii 2D), z obra-
zami w płaszczyźnie a w metodzie cienkiej warstwy; 
(3) analiza wzorców unaczynienia zmian ognisko-
wych tarczycy, rozległości unaczynienia obwodowego 
oraz gęstości i regularności unaczynienia centralnego 
w badaniach ultrasonografii 3D z opcją doplera mocy, 
ocenianych metodą cienkiej warstwy; (4) ocena nie-
zależnych, ocenianych w badaniu ultrasonograficznym 
3D, czynników ryzyka (klasycznych i nowych cech) 
raka tarczycy z zastosowaniem wieloczynnikowego 
modelu logitowego.

Materiał i metody 
analizie retrospektywnej poddano 71 zmian ognisko-

wych tarczycy u 65 pacjentów z rozpoznaniem raka lub 
zmiany łagodnej w Bacc pod kontrolą ultrasonografii: 
16 raków (15 raków brodawkowatych, 1 rak rdzenia-
sty) i 55 zmian łagodnych; wszystkie raki i 12 zmian 
łagodnych potwierdzono również w badaniu histopato-
logicznym. 
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Badania ultrasonograficzne wykonywano w ramach 
programu naukowego kBn 3 P05B 100 23 pt. 
„Przydatność nowych technik ultrasonograficznych 
w diagnostyce różnicowej guzów tarczycy” realizowa-
nego w latach 2002-2005 pod kierownictwem autora.

Do badań ultrasonograficznych 3D wykorzysta-
no dedykowany ultrasonograf 4D (Voluson 730 gE 
Medical systems, kretz Ultrasound, zipf, austria), 
z automatyczną głowicą 4D, o częstotliwości 6-12 MHz. 
oceniano objętości uzyskane w badaniu ultrasonogra-
ficznym 3D w skali szarości oraz z opcją doplera mocy. 
Dwóch radiologów oceniało obrazy niezależnie, bez zna-
jomości wyników Bacc i badania histopatologicznego. 
oceniali oni następujące cechy zmian ogniskowych tar-
czycy w prezentacji wielopłaszczyznowej (MPR) oraz na 
obrazach oryginalnej metody prezentacji 3D – cienkiej 
warstwy: echogeniczność, granice, obecność wysokich 
ech o cechach mikrozwapnień lub zwapnień, oraz powy-
żej opisane cechy unaczynienia zmiany (w płaszczyźnie 
a) oraz kształt zmiany (w płaszczyźnie c). 

analizę statystyczną wykonano z zastosowaniem 
programu stata v. 8.2 (stata statistical software: 
Release 8.2, college stadion, tX, stata corporation). 
Do oceny zgodności między obserwatorami oraz mię-
dzy technikami ultrasonografii w skali szarości (MPR 
a metoda cienkiej warstwy) zastosowano współczyn-
nik kappa. Do oceny czynników ryzyka raka tarczycy 
w ultrasonografii 3D zastosowano wieloczynnikowy 
model logitowy. Do oceny echogeniczności zmian ogni-
skowych tarczycy zastosowano test dokładnego praw-
dopodobieństwa fishera.

Wyniki
Wszystkie raki tarczycy charakteryzowały się na obra-

zach MPR lub na obrazach cienkiej warstwy z algoryt-
mem powierzchniowym hipoechogenicznością lub mie-
szaną echogenicznością (hipo i normoechogeniczne). 
test dokładnego prawdopodobieństwa fishera wykazał, 
że odsetek raka jest istotnie większy w grupie zmian 
ogniskowych hipoechogenicznych i o mieszanej echo-
geniczności (p=0,015). nieostre granice zmian ogni-
skowych na obrazach MPR cechowały się 63-69% czu-
łością i 82-85% swoistością w przypadku raka tarczycy. 
Wysokie echa o cechach zwapnień/mikrozwapnień na 
obrazach MPR charakteryzowały się czułością 81-88% 
i swoistością 38-44% natomiast na obrazach cienkiej 
warstwy z algorytmem powierzchniowym odpowied-
nio 88-94% i 22-25%. Płatowaty (policykliczny) kształt 
guza oceniany na obrazach cienkiej warstwy charak-
teryzował się czułością 94-100% i swoistością 47-58% 
w przypadku raka tarczycy. zgodność między obserwa-
torami i między technikami ultrasonografii 3D w skali 
szarości była przynajmniej umiarkowana (kappa≥0.41). 

W badaniach 3D doplera mocy zmiany łagodne 
wykazywały najczęściej wzorzec unaczynienia obwodo-
wo-centralnego – 82-85% zmian, 7-15% unaczynienie 
obwodowe i 4-7% bez naczyń, natomiast raki wykazy-
wały najczęściej wzorzec unaczynienia obwodowo-cen-
tralnego – 75% raków i po 12.5% unaczynienie wyłącz-
nie centralne lub bez naczyń. Regularność naczyń cen-
tralnych nie była możliwa do oceny w 50-56% raków, 
w 31-38% raków naczynia miały układ regularny 
i w 6-19% naczynia raków miały układ nieregularny. 
gęstość unaczynienia centralnego z zakresu 1 lub 4, 

która zwiększała prawdopodobieństwo raka, charak-
teryzowała się czułością 75-81% i swoistością 49-56% 
w przypadku raka tarczycy. Wyniki analizy współczyn-
nika kappa dla oceny rozległości unaczynienia obwodo-
wego, gęstości i regularności unaczynienia centralnego 
w ultrasonografii 3D z doplerem mocy wskazują przy-
najmniej na znaczną zgodność między obserwatorami 
(kappa ≥ 0.61). 

Wieloczynnikowy model logitowy wykazał 3 istotne 
statystycznie parametry ultrasonografii 3D wskazujące 
na większe prawdopodobieństwo raka tarczycy: nieostre 
granice zmiany na obrazie płaszczyny a w prezentacji 
MPR (obrazy podobne do ultrasonografii 2D), czułość 
63-69% i swoistość 82-85%; kształt policykliczny zmia-
ny w płaszczyźnie równoległej do głowicy oceniany na 
obrazach cienkiej warstwy z algorytmem powierzch-
niowym, czułość 94-100% i swoistość 47-58%; gęstość 
unaczynienia centralnego zmiany z zakresu 1 = 
<1-25%> lub 4 =<76-100%>, czułość 75-81% i swoi-
stość 49-56%. Przedstawiony model ma wysoką wartość 
predykcyjną (pole pod krzywą Roc = 0,87).

Występowanie przynajmniej jednej cechy w zmianie 
hipoechogenicznej lub o mieszanej echogeniczności jak 
nieostre granice na obrazach MPR i/lub policykliczny 
kształt w płaszczyźnie równoległej do głowicy cechowa-
ły się 100% czułością i 60-69% swoistością w przypad-
ku raka tarczycy. Przy zastosowaniu tych kryteriów przy 
kwalifikowaniu do Bacc liczba zmian ogniskowych 
weryfikowanych zmniejszyłaby się z 71 do 38. 

Wnioski
(1) Ultrasonografia 3D umożliwia dokładniejszą 

w porównaniu z badaniem 2D objętościową ocenę 
morfologiczną zmian ogniskowych w tarczycy jak: 
kształt zmiany, jej granice, mikrozwapnienia i unaczy-
nienie; (2) opracowana własna metoda, w badaniach 
3D zmian ogniskowych w tarczycy, z zastosowaniem 
metody cienkiej warstwy z algorytmem powierzch-
niowym, umożliwia bardzo dokładną ocenę kształtów 
zmiany ogniskowej i podwyższa czułość badania w uwi-
dacznianiu w niej wysokich ech o cechach zwapnień 
i mikrozwapnień; (3) Metoda cienkiej warstwy prezen-
tacji 3D w połączeniu z doplerem mocy pozwala na 
obiektywną i powtarzalną ocenę wzorca unaczynienia 
zmiany ogniskowej w tarczycy, w tym gęstości rozkła-
du naczyń krwionośnych w zmianie; (4) Udowodniono, 
że badanie ultrasonograficzne 3D z wykorzystaniem 
metody cienkiej warstwy pozwala na wykrywanie raka 
tarczycy z czułością 100% i swoistością 60-69%; (5) 
Wykonane badania i ich wieloczynnikowa analiza logi-
towa wykazała, że niezależnymi, a możliwymi do oceny 
w ultrasonografii 3D czynnikami ryzyka raka tarczycy 
są: nieostre granice zmiany na obrazach MPR – czu-
łość 63-69%, swoistość 82-85%, policykliczny kształt 
zmiany w płaszczyźnie równoległej do głowicy – czu-
łość 94-100%, swoistość 47-58%, gęstość unaczynienia 
centralnego zmiany w zakresie przedziału o minimalnej 
gęstości lub przedziału o maksymalnej gęstości – czu-
łość 75-81%, swoistość 49-56%; (6) Ultrasonografia 3D 
z wykorzystaniem metody cienkiej warstwy, algorytmu 
powierzchniowego i doplera mocy może być przydat-
na w dokładniejszym typowaniu zmian ogniskowych 
w tarczycy, zwłaszcza w wolu guzkowym, do biopsji 
(Bacc). 
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Ryc. 1. Rak brodawkowaty tarczycy. Prezentacja wielo-
płaszczyznowa (MPR) i objętościowa cienkiej warstwy 
z algorytmem powierzchniowym (prawa, dolna część ryci-
ny). Na obrazach MPR zaznaczony cienki obszar anali-
zowanej objętości ROI (czarna strzałka). Na uzyskanym 
obrazie 3D cienkiej warstwy w płaszczyźnie równoległej 
do głowicy widoczny policykliczny zarys guza wyraźniej 
(mniej szumu lepszy kontrast) niż na płaszczyźnie C pre-
zentacji MPR. W płaszczyźnie A widoczne nieostre granice 
guza i zwapnienie. 

Ryc. 2. Ultrasonografia 3D z doplerem mocy dobrze una-
czynionego gruczolaka oksyfilnego. Prezentacja wielo-
płaszczyznowa (MPR) oraz prezentacja objętościowa mak-
symalnej intensywności sygnału w kolorze w obrębie cien-
kiej warstwy (prawy dolny róg ryciny) wyznaczonej przez 
wąski prostokąt na obrazach w płaszczyźnie B (prawy 
górny róg ryciny) i C (lewy dolny róg ryciny). Widoczne 
fragmenty naczyń w prezentacji objętościowej cienkiej 
warstwy w płaszczyźnie A lepiej obrazują sieć naczyń guza, 
w porównaniu z przekrojami przez naczynia widocznymi 
w płaszczyźnie A prezentacji MPR (lewy górny róg ryciny) 
– obrazem jak w ultrasonografii 2D z doplerem mocy.

Abstract
Introduction

High resolution ultrasound is the most useful techni-
que for imaging of the thyroid gland. it enables to visu-
alize focal thyroid lesion in up to 30-70% of population. 
Most incidentally discovered thyroid focal lesions are 
benign, however some authors have reported that can-
cers may be found in as much as 17% of such patients. 

this indicates the necessity of evaluation with ultraso-
und and fine needle biopsy (fnB) also in the patients 
with thyroid incidentalomas. thyroid nodule, that is 
neither hyperfunctioning nor so large to cause compres-
sion symptoms or a cosmetic defect, should be diagno-
sed in context of thyroid carcinoma. Ultrasound-guided 
fnB provides the most specific information on tissue 
characteristics of the nodule. Decision regarding fnB 
is based on multiple factors, including patient’s history, 
physical examination and auxiliary investigations inclu-
ding ultrasound. the most recent recommendations 
(from years 2005 and 2006) of national or international 
scientific societies and conferences dedicated to thyroid 
gland pay attention to the role of ultrasound in desig-
nation for fnB of nodules in multinodular goiter and 
lesions less than 1 cm in diameter.

The Aim of the study was the evaluation of the fea-
sibility and usefulness of 3D ultrasound for differential 
diagnosis of focal lesions of the thyroid gland. this aim 
was accomplished with performance of following exa-
minations and analyses: (1) Evaluation of classic and 
new features of thyroid focal lesions (including ones in 
plane parallel to the ultrasound probe – c-plane) with 
maximal objectivity, that is provided by 3D ultrasound; 
(2) in 3D gray-scale ultrasound: comparison of a-plane 
(plane of piezoelectric detectors of the probe) images 
from MPR presentation (which are alike 2D ultrasound) 
with a-plane thin slice images; (3) Evaluation of vascu-
larization patterns of thyroid focal lesions, the extent 
of peripheral vessels, density and regularity of central 
vessels in 3D power Doppler ultrasound evaluated with 
the thin slice method; (4) Estimation of independent, 
evaluated with 3D ultrasound, risk factors (classic and 
new) of thyroid cancer with application of the multiple 
logistic regression analysis.

Materials and methods
We evaluated retrospectively 71 focal lesions of the 

thyroid gland in 65 patients with established diagnosis 
of cancer or benign lesion by fnB guided with ultraso-
und: 16 cancers (15 papillary cancers, 1 medullary can-
cer) and 55 benign lesions; all cancers and 12 benign 
lesions were also confirmed in histopathologic exami-
nation. 

Ultrasound examinations were supported by a kBn 
(Polish Research council) grant 3 P05B 100 23 entit-
led ”Usefulness of new ultrasound techniques in diffe-
rential diagnosis of thyroid nodules”  accomplished in 
years 2002-2005 and directed by the author.

Dedicated 4D ultrasound scanner (Voluson 730 gE 
Medical systems, kretz Ultrasound, zipf, austria) with 
an automatic, 6-12 MHz 4D probe was used. the gray
-scale and power dopler volumes acquired in 3D ultra-
sound examinations were evaluated. two radiologists 
blinded to the results of the fnB and pathology exa-
minations independently reviewed the images. they 
evaluated following features of focal thyroid lesions on 
multiplanar reformation (MPR) mode and original 3D 
presentation mode – thin-slice method: echogenicity, 
margins of the nodule and presence of calcification/mic-
rocalcification-like echogenic foci, and above mentioned 
features of vascularization of the lesions (on a-plane) 
and shape of the lesion (on c-plane). statistical ana-
lysis was performed with stata v. 8.2 (stata statistical 



70 ULTRASONOGRAFIA nr 33, 2008

Rafał Zenon Słapa

software: Release 8.2, stata corporation, college 
station, tX, Usa). the agreement between the obser-
vers and the gray-scale techniques (MPR and thin-slice 
rendering) was evaluated with k statistics. for evalua-
tion of the risk factors of thyroid cancer identified by 
3D ultrasound, multiple logistic regression analysis was 
applied. to assess the echogenicity of thyroid nodules, 
the fisher exact test was applied. 

Results
all thyroid cancers were hypoechoic or presented 

mixed echogenicity (hipo- and isoechoic) in MPR or 
with thin-slice rendering with surface algorithm. the 
fisher exact test indicated that the percentage of can-
cers is significantly higher in the group of hypoechoic 
and mixed echogenicity nodules (p=0.015). the feature 
of ill-defined nodule borders was 63-69% sensitive and 
82-85% specific in the case of thyroid cancer. the sens-
itivity and specificity of calcification/microcalcification-
like echogenic foci in MPR presentation were respecti-
vely, 81-88% and 38-44%, and with thin-slice rendering, 
88-94% and 22-25%. a lobulated shape evaluated on 
thin-slice rendered images was 94-100% sensitive and 
47-58% specific for thyroid cancer. the level of agre-
ement between observers and between 3D grey-scale 
ultrasound techniques was at least moderate (k≥0.41). 

in 3D power dopler ultrasound the pattern of vascu-
larization of benign lesions was predominantly periphe-
ral-central (seen in 82-85% of lesions), followed by the 
peripheral pattern (seen in 7-15% of lesions). no vessels 
were visible in 4-7% of lesions. cancers presented pre-
dominantly peripheral-central vascularization (seen in 
75% of cancers), followed by the central pattern (seen 
in 12.5% of cancers). no vessels were visible in 12.5% 
of cancers. the regularity of central vessel alignment 
could not be evaluated in 50-56% of cancers, in 31-38% 
of cancers the alignment of vessels was regular and in 
6-19% of cancers this alignment was chaotic. a density 
of central vessels in ranges 1 and 4 that correlated with 
an increased probability of cancer was 75-81% sensitive 
and 49-56% specific for a diagnosis of thyroid cancer. 
the k statistics for evaluation of the extent of peripheral 
vessels, density and regularity of central vessels in 3D 
power Doppler ultrasound revealed at least substantial 
agreement between observers (k≥0.61).

Multiple logistic regression analysis revealed 3 sta-
tistically significant independent risk factors of thyroid 
cancer in 3D ultrasound data: ill-defined borders of the 
nodule on the a-plane in MPR mode (images similar 

to 2D ultrasound), sensitivity 63-69% and specificity 
82-85%; lobulated shape of the nodule in the c-plane 
on thin-slice rendering with surface algorithm, sens-
itivity 94-100% and specificity 47-58%; density of the 
central vessel component in the nodule within ranges 
1 <1-25%> or 4 <76-100%>, sensitivity 75-81% and 
specificity 49-56%. Presented model of multiple logistic 
regression analysis proved to be highly predictive (area 
under Roc curve = 0.87).

combination of following features as: hypoechoic or 
mixed echogenicity nodules displaying at least one risk 
factor as ill-defined borders in MPR mode or lobulated 
shape in the c-plane was 100% sensitive and 60-69% 
specific in the case of thyroid cancer. the application of 
these criteria for referral to fnB would have decreased 
the number of biopsies from 71 to 38.

Conclusions
(1) three-dimensional ultrasound enables more 

precise than 2D ultrasound volumetric evaluation of 
morphology of thyroid lesions as: shape of the lesion, 
its borders, microcalcifications and vascularization; (2) 
Developed own method, in 3D ultrasound examina-
tions of focal lesions in the thyroid, with application of 
thin-slice method with surface rendering, enables pre-
cise evaluation of shape of focal lesion and raises the 
sensitivity of the examination in visualization of calcifi-
cation/microcalcification-like echogenic foci; (3) thin-
slice method of 3D presentation together with power 
dopler enables objective and reproducible evaluation of 
vascularization pattern of focal lesion in thyroid gland, 
including density of distribution of blood vessels in the 
lesion; (4) it was shown that 3D ultrasound with appli-
cation of thin-slice method enables detection of thyroid 
cancer with 100% sensitivity and 60-69% specificity; 
(5) accomplished examinations and multiple logistic 
regression analysis proved that independent risk fac-
tors, which are possible to evaluate in 3D ultrasound 
are: ill-defined borders of the nodule on MPR mode – 
sensitivity 63-69% , specificity 82-85%, lobulated shape 
of the nodule in the plane parallel to the ultrasound 
probe – sensitivity 94-100%, specificity 47-58%,  dens-
ity of central vessels of the nodule within the minimal 
or maximal ranges – sensitivity 75-81%, specificity 
49-56%; (6) three-dimensional ultrasound with use of 
thin-slice method, surface rendering and power dopler 
can be a useful modality in more precise indication of 
focal lesions in thyroid, especially in multinodular goi-
ter, for biopsy (fnB).
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W 2008 roku w Wydawnictwie Medycznym BoRgis 
została wydana bardzo interesująca monografia pt. 
"Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu" pod 
redakcją znanego proktologa ze szpitala Śródmiejskiego 
w Warszawie – dr hab. n. med. Małgorzaty kołodziejczak 
i znanego diagnosty obrazowego i ultrasonograficznego 
specjalizującego się w badaniach endosonograficznych, 
dr hab. n. med. iwony sudoł-szopińskiej.

ten zespół dwóch wysoce merytorycznych Pań od 
wielu lat ściśle współpracuje w zakresie współczesnej 
diagnostyki endosonograficznej w proktologii.

obydwu Paniom udało się zaprosić do współpra-
cy zespół 12 ekspertów – prokotologów i diagnostów 
obrazowych, co zaowocowało powstaniem znakomitej 
książki-podręcznika, który całościowo w 19 rozdziałach 
i licznych podrozdziałach prezentuje wszystkie aspek-
ty kliniczne, terapeutyczne i diagnostyczne dotyczące 

ropni i przetok odbytu. to wyborna książka. znakomicie 
napisana, bogato ilustrowana rycinami i tabelami, cytu-
jąca najnowsze piśmiennictwo.

to podręcznik wysokiego poziomu akademickiego 
i naukowego, którego z tej tematyki jeszcze w Polsce 
nie było. zawiera rzetelną wiedzę, sprawdzone proce-
dury lecznicze, nowoczesne algorytmy diagnostyczne.

z pełnym przekonaniem polecam tę książkę, zwłasz-
cza chirurgom, gastrologom, diagnostom obrazowym 
i ultrasonografistom. Warto ją mieć w swojej bibliote-
ce wartościowych książek medycznych. Warto ją czytać 
i studiować.

Prof. Wiesław Jakubowski
ZDO II, Wydział Lekarski WUM 

Recenzja książki 
pt. „Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu”
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Piszącego tę recenzję zawsze zachwycała wysoka 
jakość monografii wydawanych w serii Wydawniczej 
Diagnostic imaging wydawnictwa aMiRsYs. Wysoka 
tak merytorycznie, jak i wydawniczo. z dużą przyjem-
nością bierze się do ręki i studiowania książki z tej serii. 
Edytorsko są zawsze piękne i dopracowane w każdym 
szczególe. Przyjemnie się z nimi obcuje.

W 2007 roku we wspomnianej serii ukazała się 
kolejna pozycja pt. "Ultrasound" pod redakcją anil t. 
ahuja, profesora radiologii ze szpitala uniwersyteckiego 
w Hong kongu, który do współpracy zaprosił grono 12 
diagnostów obrazowych z chin i Usa.

W 14 rozdziałach książki przedstawiono całość 
zagadnień dotyczących współczesnej diagnostyki usg 
narządów położonych poniżej przepony brzusznej, 
narządów powierzchownych i naczyń krwionośnych 
trzewnych i obwodowych.

książka przekazuje współczesną wiedzę ultrasono-
graficzną z tej tematyki, z bardzo dobrymi komentarza-

mi klinicznymi, patologicznymi i dotyczącymi diagno-
styki różnicowej.

ogromną zaletą książki jest bardzo duża liczba rycin 
i schematów na najwyższym edytorskim poziomie, zna-
komicie ilustrująca omawiane w poszczególnych roz-
działach zagadnienia kliniczne i diagnostyczne.

z pełnym przekonaniem polecam monografię zarów-
no początkującym, jak i doświadczonym ultrasonogra-
fistom do obcowania z nią, bo jest piękna i do syste-
matycznego studiowania, bo warto zdobywać i utrwa-
lać wiedzę aż do poziomu profesjonalnego. Recenzent 
to już zrobił i często do niej wraca, tak jak wraca się 
w miejsca piękne i czarowne.

Prof. Wiesław Jakubowski
ZDO II, Wydział Lekarski WUM

Recenzja książki z serii Wydawniczej 
Diagnostic imaging: „Ultrasound”
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W Wydawnictwie ElsEViER Urban i Partner 
z Wrocławia w najbliższym czasie ukaże się obszerna 
monografia pt. „Ultrasonografia układu mięśniowo-
szkieletowego”. Jest to polskie wydanie znanej na ultra-
sonograficznym rynku wydawniczym książki „ Practical 
Musculoskeletal Ultrasound” pod redakcją Eugeen g. 
Mcnally z Jon Radclife Hospitals z oxfordu w anglii. 
została ona wydana w 2005 roku w wydawnictwie 
Elsevier churchill livingstone. Jako redaktor naukowy 
polskiego wydania miałem okazję uważnie ją przestu-
diować i ocenić.

napisana została przez 16 autorów, specjalistów 
diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego 
z anglii, francji, szwajcarii, Włoch, kanady i australii. 
Dzieło rzeczywiście międzynarodowe i dzieło bardzo 
udane. książka w 16 rozdziałach bogato i dobrze ilu-
strowanych licznymi rycinami, prezentuje wszystkie, 
współczesne możliwości badań usg układu mięśniowo
-szkieletowego w aspekcie prawidłowej anatomii usg 
i jej wariantów, fizjologii, patofizjologii, etiologii, epide-
miologii, symptomatologii, diagnostyki usg jako takiej 
i diagnostyki różnicowej.

książka zawiera wiele odniesień, komentarzy 
i porównań z innymi badaniami obrazowymi jak kt 
i RM i szczegółowe komentarze kliniczno-patologiczne. 
to rzetelne dzieło, napisane przez profesjonalistów – 
praktyków. zasadniczą zaletą tej książki jest jej aspekt 
praktyczny – jak wykonać badanie statycznie i dyna-
micznie, jak opisać morfologicznie, jak różnicować 
i jakie jest jego miejsce w całościowym, diagnostycznym 
algorytmie.

nie było jeszcze tak obszernej i całościowej pozy-
cji na polskim rynku z zakresu ultrasonografii układu 
mięśniowo-szkieletowego. Jej polskie wydanie dobrze 
się wpasowuje w stale rosnące zainteresowanie wielu 
polskich lekarzy nauką badań usg układu mięśniowo-
szkieletowego.

Polecam tę książkę zarówno początkującym, jak 
i zaawansowanym ultrasonografistom.

Będziecie mieli Państwo pożytek z jej studiowania.

Prof. Wiesław Jakubowski
II Wydział Lekarski WUM

Recenzja książki 
pt. „Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego”
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W dniu 29 marca 2008 roku odbyło się we Włocławku 
kolejne, już czternaste spotkanie z ultrasonografią. 
spotkania włocławskie to najdłużej odbywająca się 
w Polsce cykliczna naukowa impreza poświęcona ultra-
sonografii.

tegoroczne spotkanie poświęcone było diagnostyce 
usg zmian nowotworowych w zestawieniu z możliwoś-
ciami w tym zakresie innych badań obrazowych jak RM 
i kt. 

spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Wzięło w nim udział 400 lekarzy z całej Polski. ze wzglę-
du na limitowaną liczbę miejsca w auli Diecezialnego 
seminarium Duchownego we Włocławku, organizatorzy 
byli zmuszeni odmówić udziału w spotkaniu przeszło 
stu osobom.

obrady naukowe spotkania odbywały się wg nastę-
pującego planu:

Epidemiologia i problemy kliniczne nowotworów • 
złośliwych jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewno-
wej i miednicy mniejszej 
dr med. Janusz Meder
Rak żołądka  • 
dr hab. n. med. andrzej smereczyński
Rak trzustki  • 
dr med. ireneusz gierbliński
Współczesna echoendosonografia – zastosowania • 
diagnostyczne i terapeutyczne 
dr n. med. anna kozłowska-Wiechowska
Rak wątroby• 
dr Maciej Jędrzejczyk
Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych• 
dr n. med. ireneusz gierbliński
Diagnostyka ultrasonograficzna nowotworów układu • 
limfatycznego
dr n. med. Maria krystyna Walas
Rak jelita grubego• 
dr hab. n. med. andrzej smereczyński
Rak odbytnicy i bańki odbytnicy• 
dr hab. med iwona sudoł-szopińska
Rak nerki i nadnerczy • 
prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski
Rak stercza i pęcherza moczowego• 
dr n. med. tomasz szopiński
Rak macicy i jajników• 
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz sawicki

nowotwory złośliwe jamy brzusznej, przestrzeni • 
zaotrzewnowej i miednicy mniejszej
u dzieci
prof. dr hab. n. med. Paweł Wieczorek
Diagnostyka obrazowa nowotworów złośliwych jamy • 
brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej 
i miednicy mniejszej – punkt widzenia radiologa
dr n. hab. med. Jan Baron

Wszystkie wykłady były na najwyższym poziomie. 
Bez wątpienia wszystkich poruszył i głęboko wciąg-

nął wykład otwierający spotkanie Prezesa Polskiej Unii 
onkologicznej dr n. med. Janusza Medera z centrum 
onkologii w Warszawie. Wykład wysoce merytoryczny, 
pokazujący całościowo obecne zagrożenia chorobami 
nowotworowymi ich źródła i sposoby przeciwdziałania.

Wykład nasycony głębokimi treściami humanistycz-
nymi i wieloma bardzo osobistymi przemyśleniami pre-
legenta. Duże brawa.

spotkanie to pokazało i opisało dużą rolę badań usg 
w diagnostyce chorób nowotworowych w tym we wczes-
nej ich diagnostyce. Dużo uwagi poświęcono przydat-
ności ultrasonograficznych środków kontrastujących 
w diagnostyce nowotworów wątroby i nerek.

Było to znakomite, wysoce merytoryczne spotka-
nie, przy znakomitej organizacji i znakomitej atmosfe-
rze osób mających potrzebę ustawicznego kształcenia 
i znajdujących przyjemność spotykania się w gronie 
kolegów i przyjaciół.

Duże podziękowania dla organizatorów na czele 
z dr Marią ostrowską i dr med. Januszem ostrowskim. 
to dobra i tak potrzebna robota.

Do zobaczenia w 2009 roku w pierwszą sobo-
tę po Wielkanocy na Włocławskich spotkaniach 
Ultrasonograficznych, które będą poświęcone diagno-
styce usg i jej możliwościom w chorobach zapalnych.

Prof. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej,

II Wydział Lekarski Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

sprawozdanie z XiV Włocławskich spotkań 
Ultrasonograficznych
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W dniu 13 czerwca 2008 roku w czasie obrad 
iX naukowego zjazdu Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego odbyło się zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze Delegatów Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego.

Podczas tego zebrania podsumowano i ocenio-
no działalność zarządu głównego w latach 2006 – 
2008 i dokonano wyboru nowych władz Polskiego 
towarzystwa Ultrasonograficznego na lata 2008–2012.

zasadnicze postanowienia, uchwały i decyzje 
Walnego zebrania Delegatów Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego sprowadzają się do następujących 
spraw:

przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu 1. 
głównego PtU za lata 2007 –2008 i wysoko ocenio-
no jego pracę, 
przyjęto sprawozdanie skarbnika i komisji rewizyjnej 2. 
z działalności finansowej i organizacyjnej, 
udzielono absolutorium ustępującym Władzom 3. 
PtU,
postanowiono, że Xi naukowy zjazd Polskiego 4. 
towarzystwa Ultrasonograficznego w 2012 roku 
odbędzie się w olsztynie,
ustalono wysokość składki członkowskiej z tytułu 5. 
przynależności do PtU na lata 2008–2010 w wyso-
kości 220 złotych,
udzielono poparcia nowo wybranym władzom 6. 
PtU w sprawie rozmów z narodowym funduszem 
zdrowia, w sprawach merytorycznych i finansowych, 
dotyczących badań usg opłacanych i kontraktowa-
nych przez narodowy fundusz zdrowia w 2009 r.
Walne zebranie Delegatów Polskiego towarzystwa 

Ultrasonograficznego w głosowaniu tajnym wybrało 
nowe władze PtU na lata 2008–2012.

zarząd główny Polskiego towarzystwa Ultrasono–
graficznego:

dr n. hab. med. Jan Baron• 
dr n. med. Michał Elwertowski• 
dr n. med. ireneusz gierbliński• 
prof. Wiesław Jakubowski• 
prof. andrzej nowicki• 
prof. Maria Respondek-liberska• 
dr hab. n. med. andrzej smereczyński• 
prof. Jacek suzin• 
dr n. med. Maria krystyna Walas• 
prof. Paweł Wieczorek• 

komisja Rewizyjna:
dr Dorota gałczyńska-zych• 
dr n. med. sabina Padykuła• 
dr n. med. stanisław Pieprzny• 
dr n. med. anna trzebińska• 
dr n. med. Janusz tyloch• 

sąd koleżeński:
dr med. Michał Brzeski• 
dr n. med. Henryk kaszyński• 
dr n. med. leszek Markuszewski• 
dr hab. n. med. andrzej Rakoczy• 
dr hab. n. med. zygfryd Wawrzynek• 

na zakończenie zebrania wystąpiła Pani 
dr n. med. Maria krystyna Walas z zaproszeniem na X 
Jubileuszowy naukowy zjazd Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego, który odbędzie się w dniach 
17–20 czerwca 2010 roku w krakowie. 

sprawozdanie z Walnego zebrania Delegatów
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
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sukcesem naukowym  i organizacyjnym zakoń-
czył się iX naukowy zjazd Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego w toruniu. Jako jeden z organi-
zatorów tego zjazdu powinienem się cieszyć. cieszę się, 
ale nie do końca. Uważnie obserwowałem zachowania 
i aktywność jego Uczestników. i tu już myśli i refleksje 
niewesołe. 

Pomimo, że oficjalnie w zjeździe wzięło udział 700 
lekarzy, frekwencja na wykładach, sesjach szkolenio-
wych i plenarnych była bardzo delikatnie mówiąc nie-
zadowalająca, a mocniej skandaliczna. sale świeciły 
pustkami, niektóre sesje gromadziły kilkanaście osób, 
sesje bardzo ciekawe, o nowościach, z udziałem zapro-
szonych wykładowców w tym z zagranicy. 

czerwieniłem się ze wstydu za wielu polskich ultra-
sonografistów, którzy woleli przebywać na wystawie, 
popijając kawę i spacerować po mieście. Pięknym mie-
ście z jego starówką, Ratuszem, pomnikiem Mikołaja 
kopernika, panoramą z drugiego brzegu Wisły. tylko nie 
po to przyjechało się na zjazd do torunia. to nie tury-
styka zjazdowa, to okazja jedyna w sobie do pogłębienia 
wiedzy, poznania nowości, dyskutowania o problemach 
i wątpliwościach.

a było czego słuchać, uczyć się i chłonąć. Większość 
sesji plenarnych, kursów szkoleniowych i sesji firmo-
wych na najwyższym poziomie, 15 wykładów na zapro-
szenie z licznym udziałem zagranicznych gości.

chowałem się przed nimi, żeby nie musieć odpowia-
dać na pytania – dlaczego polscy ultrasonografiści nie 
są zainteresowani nowościami i postępami w usg?

a że nie są, sami to absencją na sesjach zjazdu udo-
wodnili. Paskudny obraz i kondycja polskiej ultrasono-
grafii. kto się nie uczy w medycynie, ten się cofa. staje 
się chałturnikiem, niewiarygodnym lekarzem, a w kon-
sekwencji niedouczonym czyli nieukiem. nie chcę 
nikogo obrażać, bo to nie w moim stylu. chcę jedynie 
jeszcze raz zapytać – ludzie ultrasonograficzni dokąd 
zamierzacie, jaką ultrasonografię chcecie uprawiać, dla 
kogo i w jakim celu, że już o pieniądzach nie wspomnę? 
Jeśli byle jaką, na poziomie wiedzy sprzed 10 lat, to 
chciałem poinformować, że obecnie w Polsce liczy się 
jedynie profesjonalna ultrasonografia. Bylejakość ode-
szła do przeszłości, nie ma na nią miejsca i pieniędzy. 
Mogę tylko współczuć niedouczonym ultrasonografi-
stom.

Programowo eliminujecie się Państwo z rynku usług 
medycznych.

Dzisiaj, przy wzroście świadomości i edukacji zdro-
wotnej społeczeństwa i jego coraz większych wymaga-
niach co do usług zdrowotnych, łatwo daje się rozpo-
znać kiepskich lekarzy, w tym kiepskich ultrasonografi-
stów. Dobra rada – poczytajcie Państwo wyniki swoich 
badań usg, tylko uczciwie do bólu. zaczniecie się ich 
wstydzić.

Wielokrotnie na ostatnim zjeździe w toruniu zasta-
nawiałem się nad nieobecnością wielu znanych mi i sza-

nowanych ultrasonografistów. Duża ich grupa od kilku 
już lat nie bywa na zjazdach, szkoleniach, sympozjach 
ultrasonograficznych. skazali siebie na agonię ultra-
sonograficzną. zaprogramowany masochizm zawodo-
wy. Żal mi Was koleżanki i koledzy. zastanawiałem 
się również nad motywacją tych koleżanek i kolegów, 
którzy byli na zjeździe, ale nie brali w nim czynnego 
udziału. tego nie rozumiem. zaplanowali, zorganizowa-
li czas, zapłacili i nic nie skorzystali. Paranoja. na zjazd 
nie przyjeżdża się w celach turystyczno-towarzysko- 
rozrywkowych. to ważny dodatek do zjazdu,  ale nie 
zasadniczy jego cel. Wytłumaczeniem logicznym, jeśli 
w ogóle jest w tym jakaś logika, może być jedynie bar-
dzo smutny fakt, że nie chce się im uczyć.

Wszystko co ważne i istotne mają podane na zjazdo-
wym talerzu, a oni nie chcą. Jeśli tak, to trzeba zacząć 
się leczyć z apatii, niechęci i lenistwa do uczenia się. 
to poważna i postępująca choroba. Wszak każdy, jeśli 
tylko nie jest psychiczny, chciałby być zdrowy, zawodo-
wo również.

kochani opamiętajcie się, rozejrzyjcie się uważnie 
dookoła. idzie piękna ultrasonograficzna młodzież 
wysoce zmotywowana, która za niedługo zdmuchnie 
Was z rynku usług ultrasonograficznych. która jest 
dostatecznie zmotywowana, by się uczyć i rozwijać 
zawodowo. oj będzie za niedługo u Was płacz i zgrzyta-
nie zębów. Przez Was zaplanowany i zaprogramowany.

nawet, jeśli moje przemyślenia i sformułowane 
w tym wystąpieniu opinie będą głosem wołającego na 
puszczy, to i tak je podtrzymuję. Jestem wysoce zatro-
skany postawą wielu koleżanek i kolegów cofających 
się w zawodowym rozwoju. Może jednak jest jeszcze 
czas na zmianę, na dołączenie do systematycznie się 
uczących, na poczucie znowu radości i satysfakcji ze 
zdobywania wiedzy, zaplanowanego uczenia się i rado-
ści, że jest się zawodowym profesjonałem. zapytajcie 
się szanowni Państwo samych siebie, tylko uczciwie, 
czy czasami dominującym u Was odczuciem zawodo-
wym nie jest strach i obawa przed waszymi pacjenta-
mi, ich zdrowotnymi problemami i strach oraz niechęć 
przed nowościami technicznymi i użytkowymi ultraso-
nografów?

Jeśli on jest, to przestaliście być dobrzy, to stracili-
ście radość ultrasonograficzną, to wreszcie sygnał i być 
może ostatni moment w Waszych zawodowych działa-
niach, aby to zmienić.

nikogo nie będę wymieniał po nazwisku. Wszyscy, 
którzy przeczytają ten tekst doskonale  będą wiedzieli 
o kogo chodzi.

Ruszmy się, zróbmy coś pozytywnego dla siebie!

Ze specjalnymi życzeniami 
dla nieobecnych na Zjeździe w Toruniu 

i jego programie naukowym   
Wiesław Jakubowski  

Pozjazdowe obserwacje i refleksje
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W dniu 12 czerwca 2008 roku, w pierwszym dniu 
obrad iX naukowego zjazdu Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego, odbyła się prezentacja trzecie-
go wydania „standardów Badań Ultrasonograficznych 
Polskiego towarzystwa ultrasonograficznego”.

Pierwsze wydanie standardów PtU miało miejsce 
w 1998 roku, drugie w 2003, co oznacza, że co 5 lat uka-
zuje się kolejne, nowe wydanie, które dotyczy i obejmu-
je wszystkie nowe badania i techniki dotyczące współ-
czesnych metod diagnostycznych w ultrasonografii.

obecne trzecie wydanie standardów opisuje prze-
szło 60 różnych rodzajów  badań usg, praktycznie we 
wszystkich ich zastosowaniach diagnostycznych. Układ 
poszczególnych badań usg pozostał taki jak w poprzed-
nich wydaniach – aparatura, technika badania, opis 
wyniku badania, jego dokumentacja. autorami, w licz-
bie 43, są powszechnie znani w Polsce ultrasonografiści 
o dużym autorytecie tak naukowym jak i dydaktycznym.

Redaktor trzeciego wydania standardów w oso-
bie piszącego tę informację, jedynie zaprosił autorów 
poszczególnych rozdziałów do współpracy, starając się 
zbytnio nie ingerować w ich treść. Uznał on bowiem, że 
autorytet poszczególnych osób i ich wkład w osiągnię-
cia i dorobek polskiej ultrasonografii, są wystarczającą 
gwarancją wysokich treści merytorycznych opracowa-
nych przez nich standardów.

„standardy Badań Ultrasonograficznych Polskiego 
towarzystwa Ultrasonograficznego” są wymagalnym 
przepisem na wykonanie profesjonalnych badań usg. 
są również gwarancją ich rzetelności i poprawności. 
są wreszcie środowiskowym prawem i wytycznymi, 
które należy poznać i znać, chcąc profesjonalnie, czyli 
na najwyższym możliwym poziomie wykonywać bada-
nia usg. są wreszcie prawną ochroną dla wszystkich, 
którzy wykonują badania usg. z punktu prawnego są 
środowiskowym prawem, które trzeba znać i stosować 
go w praktyce.

Możliwość popełnienia błędu w działalności lekar-
skiej w tym ultrasonograficznej jest wkalkulowana 
w wykonywanie zawodu lekarza, pod warunkiem, że 
ta działalność zgodna jest ze sztuką lekarską, w tym 
ultrasonograficzną. nikt w Polsce, kto wykonuje bada-
nia usg, jeśli popełnił błąd diagnostyczny, nie może 
się tłumaczyć, że nie znał standardów badań usg. Jeśli 
wykonał badanie usg niezgodnie z tymi standardami, 
jego własna obrona lub obrona przez prawne osoby 
z zewnątrz, skazana jest na niepowodzenie. nie można 
zaprzeczać oczywistości.

standardy są prawem środowiskowym, które ma 
powodować i przyczyniać się do minimalizacji błędów 
diagnostycznych.

każdy przepis, czy regułę prawną można przyjąć 
lub odrzucić ze wszystkimi konsekwencjami. Bardzo 

i wysoce zachęcam całą społeczność ultrasonograficzną 
w Polsce, do zapoznania się z treściami trzeciego wyda-
nia „standardów Badań Ultrasonograficznych Polskiego 
towarzystwa Ultrasonograficznego”. ich znajomość 
leży w naszym, wspólnym, dobrze pojętym, grupowym 
interesie.

trzecie wydanie „standardów Badań Ultrasonografi–
cznych Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego” jest 
do nabycia w Roztoczańskiej szkole Ultrasonograficznej, 
     e-mail: rsu@roztoczepl. 

tel.: 084 6385512, 0600815515
fax 084 6388092

Życzę dobrej lektury i wyrażam nadzieję na ultraso-
nograficzne, profesjonalne diagnozy.

Wiesław Jakubowski
Przewodniczący Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego   

informacje o trzecim wydaniu standardów Badań 
Ultrasonograficznych Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego
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52-letni mężczyzna od lat chorujący na kamicę nerko-
wą zgłosił się do badania usg jamy brzusznej z powody 
ataku kolki nerkowej po stronie lewej. Ponadto z wywia-
du ustalono, że pacjent stosuje lek obniżający poziom 
cholesterolu i trójglicerydów ze względu na wykrytą 
u niego dyslipidemię. W ultrasonografii jamy brzusz-
nej stwierdzono 7 mm kamień w ujściu pęcherzowym 
moczowodu lewego z następowym zastojem w górnych 
drogach moczowych po tej stronie. Widoczne było rów-
nież stłuszczenie wątroby i otłuszczenie trzustki. W tym 
ostatnim narządzie wykryto guzkowate wybrzuszenie na 
górno-przedniej powierzchni trzonu (ryc. 1). na dwóch 
przekrojach (poprzecznym i przystrzałkowym) zmianę 
oznaczono strzałką. sV – żyła śledzionowa.

czy chodzi o:
a. Patologiczne ognisko
B. guz sieciowy?

Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe centrum nowotworów Dziedzicznych
zakład genetyki i Patomorfologii PaM w szczecinie
kierownik: prof. dr hab. Jan lubiński

zagadka ultrasonograficzna nr 1

Odpowiedź na zagadkę na stronie 84.
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46-letnia chora zgłosiła się do badania usg jamy 
brzusznej z polecenia ginekologa, który znalazł w mied-
nicy patologiczną masę nie związaną z narządem rod-
nym. W lekko powiększonym trzonie macicy opisano 
kilka mięśniaków śródmięśniowych do wielkości 22 
mm. Dotychczas pacjentka nie zgłaszała żadnych dole-
gliwości, ani nie przebyła poważnych chorób. ostatnie 
badanie ginekologiczne miała przed wieloma laty i było 
opisane jako prawidłowe.

W badaniu przezbrzusznym usg uwidoczniono 10 cm 
dość jednorodny guz lekko hipoechogeniczny w stosun-
ku do tłuszczu zaotrzewnowego, który zlokalizowany 
był między macicą, nerką prawą, dołem biodrowym pra-
wym a tylną ścianą powłok podbrzusza (ryc. 1). 

W jaki sposób udowodnić narząd, z którego guz 
pochodzi? czy ocena powinna obejmować:

a. tylko stosunek guza do okolicznych narządów 
w prezentacji B (poszukiwanie miejsca połączenia guz 
z sąsiadującym narządem),

B. Łącznie stosunek guza do okolicznych narządów 
na podstawie prezentacji B oraz badania doplerowskie-
go w kolorze.

Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe centrum nowotworów Dziedzicznych 
zakład genetyki i Patomorfologii PaM w szczecinie
kierownik: prof. dr hab. Jan lubiński

zagadka ultrasonograficzna nr 2

Odpowiedź na zagadkę na stronie 85.
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62-letni, otyły mężczyzna z wyrównaną cukrzycą 
typu drugiego zgłosił się do badania usg jamy brzusz-
nej w celu kontroli wielkości torbieli korowych nerek. 
Dotychczas poważnie nie chorował, a podstawowe 
wyniki laboratoryjne krwi i moczu mieściły się w nor-
mie. W poprzednich ultrasonograficznych badaniach 
jamy brzusznej opisywano stłuszczenie wątroby i trzust-
ki oraz torbiele korowe nerek od wielkości 25 do 47 
mm. stercz był miernie powiększony (48 mm³).

W aktualnej ultrasonografii stan narządów wewnętrz-
nych prezentował się podobnie.

Ponadto stwierdzono oprócz opisywanego otłusz-
czenia trzustki (ryc. 1 – lewa strona zdjęcia oznaczona 
napisem: wyżej), narząd o podobnej echostrukturze i  
kształcie położony 3 cm niżej (ryc. 1 – prawa strona 
ryciny oznaczona napisem: niżej). na rycinie 2 widocz-
na jest ta sama okolica, ale na przekroju podłużnym. 
a – aorta.

Wskaźnikami odległości ujęto element anatomiczny 
o który chodzi.

co to za struktura położona poniżej trzustki:
a. sieć większa,
B. krezka okrężnicy poprzecznej,
c. krezka jelita cienkiego,
D. a+B+c?

Andrzej Smereczyński, Elżbieta Bernatowicz, Katarzyna Kładny
Międzynarodowe centrum nowotworów Dziedzicznych.
zakład genetyki i Patomorfologii PaM w szczecinie
kierownik: prof. dr hab. Jan lubiński

zagadka ultrasonograficzna nr 3

Odpowiedź na stronie 86.

Ryc. 1. 

Ryc. 2. 
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42–letnia kobieta po badaniu lekarskim zgłosiła się 
na badanie usg z powodu wyczuwalnego w sutku lewym 
na godz. 11.00–12.00 zgrubienia.

kobieta bez rodzinnych obciążeń, prawidłowo mie-
siączkująca, trzy naturalne porody, ostatni w 40 roku 
życia, bez wycieków z brodawek sutków, bez leków hor-
monalnych, nigdy nie wykonywała badań obrazowych 
sutków.

Palpacyjnie sutek prawy bez zmian. W lewym sutku 
na godz. 11.00–12.00 miękkie niebolesne zgrubienie, 
przesuwalne w stosunku do skóry i okolicznych tkanek. 
Węzły chłonne pachowe niewyczuwalne. W badaniu usg 
sutki tłuszczowo-gruczołowe. Hipoechogeniczna o rów-
nych granicach średnicy 13 mm, z cieniami bocznymi 
zmiana, położona pod skórą sutka, podatna na ucisk, 
bez wzmocnienia za tylną granicą, bez naczyń krwio-
nośnych w doplerze mocy,  z nierównomierną echoge-
nicznością i małymi płynowymi zbiornikami (ryc. 1). 
Węzły chłonne pachowe niepowiększone o prawidło-
wej echostrukturze. Wykonano Bacc wystrzykując na 
szkiełko gęstą, żółtawą, ciągnącą się treść.

Pytanie – zmiana ta może być:
gruczolako-włókniakiem,• 
torbielą z gęstą zawartością,• 
rakiem rdzeniastym, • 
guzem liściastym,• 
tłuszczakiem,• 
chłoniakiem,• 
torbielą mlekową.• 

Wiesław Jakubowski
zakład Diagnostyki obrazowej
ii Wydział lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

zagadka ultrasonograficzna nr 4

Ryc. 1. Hipoechogeniczna o równych granicach (groty strza-
łek) położona pod skórą z cieniami bocznymi (małe strzał-
ki) i drobnymi zbiornikami płynu (duże strzałki ).

Odpowiedź na zagadkę  na stronie 87.
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39 letnia kobieta zgłosiła się na kontrolne badania 
usg sutków. Poprzednie badanie usg przed dwoma laty. 
obciążony wywiad rodzinny – matka w wieku 45 lat 
miała raka sutka. Mammografii nie wykonywała.

Bez dolegliwości, dwa naturalne porody, prawidłowo 
miesiączkująca, bez wycieków z brodawek sutka, bez 
leków hormonalnych.

Palpacyjnie sutki o prawidłowej spoistości bez guzków 
i zgrubień, węzły chłonne pachowe niewyczuwalne.

W badaniu usg sutki gruczołowo-tłuszczowe. sutek 
lewy bez nieprawidłowych zmian ogniskowych. W sutku 
prawym na godzinie 10.00 niskoechogeniczna, lita zmia-
na ogniskowa średnicy 4,2mm z wypustką i w łączno-
ści z nieznacznie poszerzonym przewodem mlekowym 
średnicy 1,6mm, w odcinku bliższym zmiany . zmiana 
nie była podatna na ucisk głowicą. W świetle przewodu 
liczne, drobne echa (ryc. 1) w doplerze mocy nie uwi-
doczniono naczyń krwionośnych w zmianie. Wykonano 
Bacc tej zmiany (ryc. 2). Węzły chłonne pachowe pra-
widłowe. 

Pytanie – czym jest ta zmiana ?
tworzącą się torbielą z gęstą zawartością,• 
brodawczakiem wewnątrzprzewodowym,• 
odcinkową duktektazją,• 
rakiem przewodowym nieinwazyjnym, • 
rakiem przewodowym inwazyjnym • 

Odpowiedź na zagadkę 5 na stronie 88.

Wiesław Jakubowski
zakład Diagnostyki obrazowej
ii Wydział lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

zagadka ultrasonograficzna nr 5

Ryc. 2. Koniec igły biopsyjnej (strzałka) w zmianie sutka 
z ryc. 1 .

Ryc. 1. Hipoechogeniczna, lita zmiana ogniskowa (małe 
strzałki) z wypustką (duża strzałka), w łączności z przewo-
dem mlekowym (groty strzałek).  
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Szanowny Panie Redaktorze

z uwagą przejrzałem program iX naukowego 
zjazdu Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego. 
Podobał mi się i owszem. Dużo nowości, nowe działy 
w usg jak badania u osób krytycznie chorych, ultraso-
nograficzne środki kontrastujące, finezje 3D/4D, nowe 
badania w usg pediatrycznym. ciekawe sesje szkolenio-
we. klasyfikacja BiRaDs w usg sutków. znowu trze-
ba się będzie uczyć. taki to lekarski los – ustawiczna 
nauka i kształcenie.  Dobrze, że są zjazdy naukowe, bo 
to one pokazują nowości i kierunki rozwoju i znakomi-
cie pozwalają na samoocenę swojej wiedzy i jej braków. 
tylko szkoda, że nie wszyscy to rozumieją i nie biorą 
w nich udziału. Żal mi tych koleżanek i kolegów, współ-
czuję ich pacjentom. lekarz z minioną wiedzą nie jest 
wiarygodny i może być niebezpieczny w swoich dzia-
łaniach. z moich dosyć szerokich kontaktów i obser-
wacji wynika, że przynajmniej połowa lekarzy w Polsce 
uprawiających moją ukochaną ultrasonografie, nie uczy 
się dalej. to smutne i groźne. to również nieuczciwe 
i niegodne zawodu lekarza. trzeba stworzyć wreszcie 
ustawowe presje i naciski do ustawicznego kształce-
nia. obecnie istniejące nie są skuteczne. Dlatego też, 
wracając do programu iX naukowego zjazdu PtU 
w toruniu, zadałem sobie trud przeanalizowania raz 
jeszcze programu tego zjazdu, pod kątem geografii pol-
skich ośrodków ultrasonograficznych, które zgłosiły na 
zjazd swoje naukowe doniesienia. to ciekawa analiza, 
wielce wymowna i wysoce niepokojąca.

W Polsce praktycznie ultrasonografię uprawia ok. 
7,5 tys. lekarzy. Mamy 11 akademii medycznych bądź 
uniwersytetów medycznych, kilkanaście naukowych 
instytutów resortowych, regionalne centra onkologicz-
ne, wojewódzkie szpitale specjalistyczne. są to ośrodki, 
które powinny emanować wiedzą, w tym ultrasonogra-
ficzną. i co? Emanują jej brakiem. czy rzeczywiście? 
chyba tak. Medyczne ośrodki akademickie z Poznania, 
Wrocławia, krakowa, Białegostoku nie zgłosiły na zjazd 
referatów naukowych. to przeszło 25% medycznych 

ośrodków akademickich. Dla mnie oznacza to, że nic 
naukowego z dziedziny ultrasonografii w nich się nie 
dzieje. Jeszcze gorzej to wygląda w onkologii. tylko 
jedno doniesienie z ośrodka w gliwicach. a gdzie 
podobno wiodący ośrodek warszawski – centrum 
onkologii, gdzie inne onkologiczne ośrodki regionalne, 
gdzie medyczne instytuty resortowe, żeby nie wspo-
mnieć o wojewódzkich szpitalach specjalistycznych. 
naukowe śpiochy. 

zjazdy naukowe są platformą, na której prezentu-
je się swoje osiągnięcia. Jeśli ktoś ich nie prezentuje, 
to smutne i znamienne. nie ma nic do powiedzenia. 
Uprawia rutynową chałturę. naukowa pustka, brak 
postępów, na pohybel diagnostyczny. Mocne słowa. tak 
mocne, co by obnażyć stan naukowy ośrodków, które 
powinny być siłą pociągową polskiej ultrasonografii. są 
jej ogonem i to źle przyciętym. Wstyd mi. obudźcie się 
lub zrezygnujcie. Mizerny jest stan ultrasonografii na 
poziomie wyżej opisanym.

tym większe uznanie dla ośrodków, które od strony 
naukowej zrobiły ten zjazd, liczbą i poziomem mery-
torycznym nadesłanych referatów – warszawskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, szczecińskiego, gdańskiego. nie 
ustawajcie Państwo w swoich działaniach, promujcie 
naukę i młodych doktorów, pokazujcie, co jest nowego, 
co trzeba zrobić i czego się nauczyć, aby być profesjona-
listą w usg. to jest postęp i niech tak będzie. najbliższy 
zjazd PtU pokaże stan i kondycję polskiej ultrasono-
grafii. Ja wierzę, że pomimo tylu żalów, które wylałem, 
jest ona dobra.

Do zobaczenia w krakowie. nieobecni nie mają racji. 
nie ma ich. niewiedzą,  co tracą i stracili. oj będzie się 
działo w krakowie i naukowo i towarzysko.

Pozdrawiam bez przyjemności nieobecnych na zjeź-
dzie, cieszę się na spotkanie z obecnymi. niech się nam 
dobrze dzieje i darzy w tej naszej, rodzimej ultrasono-
grafii.

Z uszanowaniem 
Stanisław Dorenda          

list do Redakcji
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Prawidłowa odpowiedź: B

zaprezentowany wariant budowy trzustki jest rza-
dziej spotykany niż boczne wydłużenie głowy tego 
narządu. Wg retrospektywnej analizy 119 osób ze 
zdrową trzustką, Ross i wsp. (1) stwierdzili taki typ 
ukształtowania u 12 osób (10%). ostatnio potwier-
dzili ten fakt także Yu i wsp. (2) w artykule dotyczą-
cym anomalii i wariantów budowy dróg żółciowych 
oraz trzustki. W pracy tej pokazany jest przypadek 
z imponującym guzem na przedniej powierzchni trzonu 
trzustki. o właściwym rozpoznaniu zdecydował wygląd 
wyniosłości w trakcie trójfazowego wysycania się kon-
trastem w trakcie tomografii komputerowej. okazało 
się, że zmiana podejrzana o rozrost identycznie wysyca 
się jak pozostały miąższ trzustki. Przy wątpliwościach 
więc w ocenie trzustki w prezentacji B można obecnie 
posłużyć się także ultrasonograficznym środkiem kon-
trastującym, aby wyjaśnić sprawę do końca. ten sposób 
badania znalazł już zastosowanie, np. przy rozstrzyga-
niu problematycznych zmian w nerkach (3). Wracając 
do trzustki, trzeba stwierdzić, że omawiana wyniosłość 
jest stałym elementem jej budowy i w polskim mianow-
nictwie anatomicznym nosi nazwę – guz sieciowy (tuber 
omentale - 4). Przylega on od tyłu do sieci mniejszej 
i zwykle wystaje nad krzywiznę mniejszą żołądka. 

Warto więc przypomnieć sobie o istnieniu takiego 
ukształtowania trzustki mającego identyczną echostruk-
turę jak pozostały miąższ i szczególnie  uwzględnić go 
w różnicowaniu zmian ogniskowych o takiej lokalizacji.

Piśmiennictwo

Ross B.a., Jeffrey R.B., Mindelzun R.E.: normal varia-1. 
tions in the lateral contour of the head and neck of the 
pancreas mimicking neoplasm: evaluation with dual-
phase helical ct. aJR 1996; 166: 799-801.
Yu J., turner M.a., fulcher a.s., Halversen R.a.: 2. 
congenital anomalies and normal variants of the pancre-
aticobiliary tract and the pancreas in adults. Part 2. 
Pancreatic duct and pancreas. aJR 2006; 187: 1544-
1553.
lewicki a., Jędrzejczyk M., Jakubowski W., szerstobitow 3. 
B., kidawa a., Mikucki J.: Jaką przyszłość ma zastoso-
wanie ultrasonograficznego środka kontrastującego dru-
giej generacji w diagnostyce zmian ogniskowych nerek 
– doniesienie wstępne. Ultrasonografia 2007; 28: 43-50.
Bochenek a., Reicher M.: anatomia człowieka. tom 4. 
ii.  str. 307. Wydawnictwo lekarskie PzWl. Warszawa 
1998.

odpowiedź na zagadkę ultrasonograficzną 1 ze str. 78  
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Prawidłowa odpowiedź: B

o ile wykrycie dużego guza (od 10 cm wzwyż) w jamie 
brzusznej nie sprawia większego kłopotu, o tyle przypo-
rządkowanie jego pochodzenia narządowego bywa trudne. 
W tym względzie podstawowym kryterium diagnostycznym 
jest wykazanie miejsca połączenia guza z danym narządem 
(punkt wyjścia, punkt wzrostu). im guz jest większy, tym 
proporcjonalnie rośnie skala trudności. Duża patologiczna 
masa wywiera ucisk na wiele okolicznych struktur powodu-
jąc ich zniekształcenie i przemieszczenie. W takiej sytuacji 
znalezienie punktu wyjścia jest szalenie trudne. W pewnym 
stopniu pomocnym może być echostruktura i umiejscowie-
nie zmiany oraz ustalenie głównego kierunku wypierające-
go. Pewniejszym sposobem ułatwiającym określenie pocho-
dzenia narządowego danego guza jest znalezienie szypuły 
naczyniowej. U zaprezentowanej chorej udało się najpierw 
wykazać punkt wyjścia – strzałki, U – macica, t - guz (ryc. 
2). następnie po włączeniu doplera kolorowego pokazała 
się dobrze unaczyniona szypuła (ryc. 3). W piśmiennictwie 
obraz ten określany jest objawem mostkujących naczyń 
(the bridging vascular sign – 1) i wykorzystywany jest 
szczególnie w diagnostyce guzowatych zmian okołoma-
cicznych. Jego wykrycie ma wskazywać, że zmiana o takiej 
lokalizacji jest mięśniakiem podsurowiczym, co też zosta-
ło operacyjnie potwierdzone u przedstawionej pacjentki. 
objaw mostkujących naczyń tłumaczy się wytworzeniem z 
mięśnia macicy sieci naczyń zasilających mięśniak (zwykle 
większy od 3 cm). na podstawie wyników badań z użyciem 

rezonansu magnetycznego wydzielono trzy rodzaje unaczy-
nienia szypuły mięśniaka podsurowiczego. Pierwszy rodzaj 
tworzą naczynia ułożone równolegle do płaszczyzny dzie-
lącej guz od macicy (intervening vessels). W drugim typie 
naczynia te ustawione są do tej płaszczyzny prostopadle 
(crossing vessels). Wreszcie trzeci typ charakteryzuje łącz-
ne występowanie obu wymienionych rodzajów unaczynie-
nia (mixed vessels). ten ostatni układ naczyń dało się zaob-
serwować w strefie przejściowej (szypule guza) u naszej 
pacjentki. Rzadko opisane unaczynienie można spotkać w 
nowotworach złośliwych jajnika, kiedy gałęzie jajnikowej 
tętnicy macicznej zaopatrują zmianę. objaw mostkujących 
naczyń można też wykorzystać w upewnieniu się co do 
pochodzenia dużego guza nie wyrastającego z macicy. na 
ryc. 4 widoczna hiperechogeniczna masa 12 cm w śród-
brzuszu prawym. Dokładne poszukiwanie punktu wyjścia 
nasunęły podejrzenie wyrastania zmiany z dolnego biegu-
na nerka prawej (ryc. 5 – na sonogramie dzielonym po stro-
nie prawej strzałki wskazują to miejsce, Rk – nerka prawa, 
t - guz). Po stronie lewej tego sonogramu ujęto szypułę 
naczyniową z drugim rodzajem unaczynienia, co pozwala 
upewnić się o właściwej identyfikacji narządu skąd wyrasta 
guz. Badanie histopatologicznej wyciętej nerki potwierdzi-
ło sugestię naczyniako-tłuszczako-mięśniaka.  

 

Piśmiennictwo
1. Madan R.: the bridging vascular sign. Radiology 2006; 
238: 371-372.

odpowiedź na zagadkę ultrasonograficzną 2 ze str. 79

Ryc. 2. Ryc. 3. 

Ryc. 4. Ryc. 5. 
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Prawidłowa odpowiedź: C

otłuszczony korzeń krezki jelita cienkiego może bardzo 
przypominać trzustkę. Dlatego obraz ten określa się trzustką 
rzekomą (1). znajomość takiego wyglądu korzenia krezki 
będzie chronić przed pomyłką. nierzadko  w przegląda-
nych wynikach z innych pracowni znajdują się stwierdzenia 
„trzustka niewidoczna”, albo „trzustka przesłonięta gazem” 
itp. W takiej sytuacji badający może wziąć otłuszczony 
korzeń krezki za trzustkę rzeczywistą i określić ją jako narząd 
prawidłowy. zdarzyć się tak może zwłaszcza w pierwszych 
dniach ostrego zapalenia trzustki, gdy gruczoł ten rzeczy-
wiście bywa często niedostępny badaniu. Przyczyną niepo-
wodzenia jest okrężnica poprzeczna, która leży na trzustce 
i wypełniona jest gazem,  co nie jest wyjątkową sprawą. tak 
więc te dwa stany: zapalenie trzustki  i otłuszczenie trzew-
ne będą głównie sprzyjały popełnianiu takich pomyłek. Jeśli 
chodzi o trzustkę rzekomą to występuje ona w dwóch for-
mach. typ pierwszy został zaprezentowany u opisanego cho-
rego w zagadce. typ drugi pokazuje ryc. 3. 

całą sprawę daje się wytłumaczyć na podstawie danych 
anatomicznych. schemat 1 jest dobrym przykładem wyjaś-
niającym zaistniałą sytuację. z badań angiograficznych 
układu wrotnego wynika, że pospolitym wariantem jest 
ujście żyły krezkowej dolnej (imv) do żyły śledzionowej 
(sv), co zdarza się tylko w 44%. U 33% osób żyła ta zdąża 
do żyły krezkowej górnej (smv), a u 23% jej ujście znajduje 
się w zlewisku żyły wrotnej (2). tak więc u 1/3 badanych, 
szczególnie otyłych, wystąpią warunki anatomiczne sprzyja-
jące pojawieniu się wymienionych wariantów trzustki rzeko-
mej. niekiedy zdarza się, że u jednej osoby spotkać można 
jednocześnie oba typy. Dokładna analiza zaprezentowanych 
ultrasonogramów w zestawieniu ze schematem topografii 
układu wrotnego pozwala wyłonić następujące elementy 
różnicujące trzustkę rzeczywistą od trzustek rzekomych na 
przekrojach poprzecznych:
a) w trzustce rzeczywistej tylne jej odgraniczenie stanowi 

żyła śledzionowa (sv). na tym poziomie jednak niewi-
doczna jest tętnicy krezkowej górnej (smv),

b) w pierwszym typie trzustki rzekomej do jej tylnej ściany 
przylega żyła krezkowa dolna (imv), która w końcowym 
odcinku ma przebieg horyzontalny i przez to naśladuje 
żyłę śledzionową (sv). z tyłu za żyłą krezkową dolną 
położona jest tętnica krezkowa górna (sma),

c) w drugim typie trzustki rzekomej żyłę śledzionową (sv) 
pozoruje pierwsza żyła jelita czczego (fjv). W tym warian-
cie tętnica krezkowa górna (sma) znajduje się między 
grzbietowym zarysem trzustki rzekomej a wspomnianą 
pierwszą żyłą jelita czczego (fjv). 

Dokładne przyjrzenie się schematowi układu wrotnego 
pozwala stwierdzić, że najwyżej jest położona trzustka rze-
czywista (często przykryta przez część antralną żołądka), 
niżej znajduje się pierwszy typ trzustki rzekomej, a najniżej 
położony jest typ drugi trzustki rzekomej. Przy wątpliwoś-
ciach, gdy nie ma pewności co do uwidocznionej struktury, 
zawsze można wykorzystać stary sposób ułatwiający obra-
zowanie trzustki streszczający się do wypełnienia płynem 
żołądka.

Piśmiennictwo
smereczyński a., kamińska a., kawecka M., Deręgowska 1. 
a.: trzustka rzekoma – nowy objaw w sonografii. Pol 
Przeg Radiol 2001; 66: 62-65.
Moody a.: Retroperitoneal venous anatomy. Radiology 2. 
1992; 183: 284-285.
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Objaśnienie skrótów schematu 1:
PV – żyła wrotna,
sv – żyła śledzionowa,
smv – żyła krezkowa górna,
imv –  żyła krezkowa dolna,
lgv – żyła żołądkowa lewa,
pspdv – żyła tylna górna trzustkowo-dwunastnicza,
aspdv – żyła przednia górna trzustkowo-dwunastnicza,
rgev – żyła żołądkowo-sieciowa prawa,
rcv – żyła okrężnicza prawa,
fjv – pierwsza żyła jelita czczego,
sma – tętnica krezkowa górna,
cbd – przewód żółciowy wspólny.Ryc. 3.

cbd

PV

lgv sv
imv

sma

smv

rcv
aspdv

pspdv rgev

fjv
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Przedstawiona zmiana była „starą” torbielową mle-
kową. Wiele danych z wywiadu, badania palpacyjnego 
i oglądu wystrzykniętej treści na szkiełko przemawiało 
za tym rozpoznaniem.

Poród przed dwoma laty, zmiana palpacyjnie rucho-
ma z równymi granicami, cieniami bocznymi, o nierów-
nomiernej echogeniczności z drobnymi zbiornikami 
płynowymi, wystrzyknięta gęsta treść po Bacc kolo-
ru żółtawego, bez naczyń krwionośnych w zmianie 
w doplerze mocy.

Przeciwko gruczolako-włókniakowi przemawiało: 
duża podatność na ucisk głowicą, brak unaczynienia 
i wiek.

Przeciwko tłuszczakowi – niska echogeniczność, 
cienie boczne, zbiorniki płynowe, kolor i konsystencja 
treści po Bacc.

Przeciwko torbieli z gęstą zawartością – brak wzmoc-
nienia za tylną granicą, zbiorniki płynowe w zmianie, 
nierównomierna echogeniczność, kolor i konsystencja 
pobranej w Bacc treści.

Przeciwko guzowi liściastemu – małe rozmiary zmia-
ny, równa granica, podatność na ucisk głowicą, cienie 
boczne, kolor i konsystencja treści z Bacc, brak una-
czynienia w doplerze mocy.

Przeciwko chłoniakowi – równe granice, cienie bocz-
ne, brak unaczynienia w doplerze mocy, kolor i konsy-
stencja treści z Bacc, relatywnie wysoka echogenicz-
ność zmiany, obecność zbiorników płynowych.

Przeciwko rakowi rdzeniastemu – małe wymiary, cie-
nie boczne, równe, ciągłe granice, brak unaczynienia 
w kolorowym doplerze.

torbiele mlekowe sutków najczęściej występu-
ją w okresie okołoporodowym i w czasie laktacji. 
leczeniem z wyboru jest wtedy ich drenaż. W przetrwa-
łych „starych” torbielach mlekowych dochodzi do zmian 
degeneracyjnych, jak przegrody i zbiorniki płynowe.

Rozstrzygające w rozpoznaniu jest wykonanie 
Bacc. 

odpowiedź na zagadkę ultrasonograficzną 4 ze str. 81
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Prezentowana zmiana w prawym sutku na godzi-
nie 10.00 jest rakiem przewodowym nieinwazyjnym. 
z Bacc uzyskano komórki nowotworowe. ostateczne 
rozpoznanie postawiono w  badaniu histopatologicz-
nym, po operacji (kwadratektomia).

Przeciwko duktektazji świadczy – poszerzenie tylko 
jednego przewodu z jego poszerzeniem w części dystal-
nej, brak wycieków z brodawki, brak podatności na 
ucisk głowicą.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy jest najczęściej 
litą zmianą w świetle poszerzonego przewodu mleko-
wego, podatny na ucisk głowicą. 

tworząca się torbiel z gęstą zawartością ma najczęś-
ciej regularny kulisty lub owalny kształt bez wypustek 
i jest podatna na ucisk głowicą. 

Rak przewodowy inwazyjny naciekając przekracza 
granice przewodu mlekowego.

opisany przypadek jest potwierdzeniem dużych moż-
liwości diagnostycznych współczesnej sonomammogra-
fii w diagnostyce małych zmian w sutkach. każda taka 
zmiana musi być dalej diagnozowana poprzez wykona-
nie biopsji.

odpowiedź na zagadkę ultrasonograficzną 5 ze str. 82
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Foto serwis from 9th Scientific Congress of Polish Ultrasound SocietyFoto serwis from 9th Scientific Congress of Polish Ultrasound Society

serwis fotograficzny z iX naukowego zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Rys. 1. Członkowie Komitetu Organizacyjnego IX Nauko-
wego Zjazdu PTU, Toruń 2008. Od lewej doktor Michał 
Migda, doktor Marian Migda, doktor Joanna Rosińska-
Migda, doktor Michał Szymański, doktor Andrzej Kadłu-
bowski.

Rys. 2. Inauguracja IX Naukowego Zjazdu PTU, Toruń 2008.

Rys. 3. Inaugurację IX Naukowego Zjazdu PTU zaszczycił 
Pan Prezydent miasta Torunia Michał Zaleski.

Rys. 4. Inauguracja, siedzą od lewej w pierwszym rzędzie: 
docent Zygfryd Wawrzynek, doktor Maciej Czerwiński pre-
zydent miasta Torunia Michał Zaleski, profesor Aleksander 
Wolszczan, doktor Joanna Rosińska-Migda, Wiceprzewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, gość z USA, pro-
fesor Ewa Kuligowska z Bostonu, doktor Krystyna Maria 
Wallas, organizator następnego – jubileuszowego X Zjazdu 
PTU w Krakowie, w 2010 roku.

Rys. 5. Raz jeszcze kobieta, która 
zrobiła IX Naukowy Zjazd PTU, dok-
tor Joanna Rosińska-Migda – uroda, 
skromność, elegancja i znakomita 
organizatorka. Rys. 6. Z podziękowaniem za organizację 

IX Zjazdu PTU.

Rys. 7. Ktoś musiał otworzyć 
Zjazd.



90 ULTRASONOGRAFIA nr 33, 2008

Rys. 8. Powitanie uczestników 
Zjazdu przez Pana Prezydenta 
Zaleskiego.

Rys. 9. Polski Noblista Prof. Andrzej 
Nowicki, Przewodniczący Zarządu 
Głównego PTU.

Rys. 10. Nowi Członkowie Honorowi PTU. 
Od lewej docent Jan Baron (Katowice), pro-
fesor Francis Christof Dietrich (Bad Mer-
genthein).

Rys. 11. Nagroda im. prof. Zdzisława Boro-
nia za najlepszą pracę doktorską dla dr n. 
med. Teresy Mazurczak-Pluta z Warszawy. 

Rys. 12. Nagroda im. dr Jana Mał-
czaka dla zespołu z Akademii 
Medycznej w Gdańsku kierowanego 
przez dr n. med. Wojciecha Kosiaka.

Rys. 13. Pani Zofia Niżycka uhono-
rowana medalem nr 1 za zasługi dla 
polskiej ultrasonografii. 

Rys. 14. Profesor Andrzej Nowicki – medal nr 2 za zasługi 
dla polskiej ultrasonografii.

Rys. 15. Doktor Jan Mazur (pierwszy z lewej) – medal nr 3 
za zasługi dla polskiej ultrasonografii.
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Serwis fotograficzny z IX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Rys. 16. Awers i rewers medalu za 
zasługi dla polskiej ultrasonografii.

Rys. 17. Profesor Maria Respon-
dek-Liberska przedstawia kan-
dydaturę do nagrody im. Dokto-
ra Andrzeja Respondka doktor 
Marię Lewandowską z Tczewa. 

Rys. 18. Doktor Maria Lewandowska odbiera gratu-
lacje od Profesora Andrzeja Nowickiego.

Rys. 19. Profesor Aleksander 
Wolszczan – wykład inaugu-
racyjny IX Naulowego Zjazdu 
PTU pt. „Dzieci Gwiazd”.

Rys. 20. Podziękowanie dla Profesora Aleksandra Wol-
szczana za wykład inauguracyjny.

Rys. 21. Dopełnieniem uroczystości otwarcia IX Naukowego 
Zjazdu PTU był znakomity występ Waldemara Malickiego.

Rys. 22. Zjazd zakończyło Forum Polskich Ultrasono-
grafistów.
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czasoPisMo UltRasonogRafia

Re gu la min nadsyłania prac

"Ul tra so no gra fia" jest cza so pi smem na uko wym. 

W cza so pi śmie "Ul tra so no gra fia" za miesz cza ne są:
1. pra ce na uko we do ty czą ce ba dań pod sta wo wych, kli-

nicz nych, pra ce po glą do we oraz opi sy przy pad ków 
z za kre su sze ro ko ro zu mia nej dia gno sty ki ob ra zo wej, 
do któ rej za li cza się rent ge no dia gno stykę, to mo gra-
fię kom pu te ro wą, re zo nans ma gne tycz ny, me dy cy nę 
nu kle ar ną i ul tra so no gra fię, 

2. stresz cze nia prac ha bi li ta cyj nych, dok tor skich, pro-
gra mów na uko wych ty pu gran ty kra jo we i mię dzy na-
ro do we, 

3. in for ma cje, spra woz da nia i kro ni ki do ty czą ce 
działal no ści na uko wej, szko le nio wej i or ga ni za-
cyj nej za kła dów i pra cow ni dia gno stycz nych oraz 
me dycz nych to wa rzystw na uko wych zwią za nych 
z dia gno sty ką ob ra zo wą, 

4. li sty do re dak cji, 
5. ka len da rium kra jo wych i mię dzy na ro do wych szko-

leń, zjaz dów i sym po zjów na uko wych, 
6. re cen zje i in for ma cje o pi śmien nic twie i pu bli ka cjach 

książ ko wych z za kre su dia gno sty ki ob ra zo wej, 
7. ma te ria ły in for ma cyj ne i re kla mo we firm pro du ku ją-

cych sprzęt, apa ra tu rę i środ ki sto so wa ne w dia gno-
sty ce ob ra zo wej. 
Wszyst kie pra ce i in ne ma te riały za miesz cza ne 

w cza so pi śmie mo gą być dru ko wa ne w ję zy ku pol skim 
i an giel skim. 

Ro dza je pu bli ka cji
Re dak cja przyj mu je pra ce ory gi nal ne, po glą do we, 

do nie sie nia wstęp ne, opra co wa nia ka zu istycz ne oraz 
za ma wia ar ty kuły re dak cyj ne. Pra ca ory gi nal na to opis 
ba dań na uko wych, ich tech ni ki lub przy rzą du. Po win-
na przy czy nić się istot nie do zwięk sze nia wie dzy oraz 
po win na być na pi sa na w ta ki spo sób, by od po wied nio 
przy go to wa ny ba dacz mógł, po słu gu jąc się wska za nia-
mi tek stu, po wtó rzyć i spraw dzić do świad cze nia, ob ser-
wa cje i ob li cze nia au to ra oraz oce nić je go wnio ski. 
Wa run ki po wyż sze po win ny rów nież speł niać nad syła-
ne stresz cze nia prac ha bi li ta cyj nych, dok tor skich bądź 
pro gra mów na uko wych.

Do nie sie nie wstęp ne za wie ra in for ma cje na uko-
we o trwa ją cych ba da niach. Wy ni ki tych ba dań nie są 
wy czer pu ją ce i osta tecz nie opra co wa ne. 

Pra ca ka zu istycz na to zwię złe opra co wa nie in for ma-
cji na uko wej, opar tej na po je dyn czych przy pad kach kli-
nicz nych.

Pra ca po glą do wa to pra ca, w któ rej zbie ra się, ana-
li zu je i oma wia in for ma cje na uko we już ogło szo ne 
w kon fron ta cji z wła snym do świad cze niem. 

Układ pra cy ory gi nal nej 
Pra cę ory gi nal ną na le ży po dzie lić na roz dzia ły: 

wstęp, me to da i ma te riał, wy ni ki, omó wie nie, wnio ski, 
pi śmien nic two i stresz cze nie. We Wstę pie po da je się 
nie zbęd ne po ję cia i de fi ni cje oraz okre śla cel ba da nia. 

W roz dzia le Ma te riał i me to da na le ży zwięź le i do kład-
nie przed sta wić me to dę, apa ra tu rę oraz wy czer pu ją co 
scha rak te ry zo wać ma te riał do świad czal ny lub kli nicz-
ny. Me tod zna nych z pi śmien nic twa nie na le ży opi sy-
wać po now nie, lecz po dać od po wied nie źró dła. W pra-
cy przed sta wia ją cej wy ni ki eks pe ry men tu kli nicz ne go 
na lu dziach na le ży wy raź nie stwier dzić, że do cho wa no 
za le ceń etycz nych miej sco we go ko mi te tu spraw etycz-
nych w ba da niach kli nicz nych al bo za le ceń de kla-
ra cji z Hel si nek z 1975 r. i ak tów póź niej szych. Przy 
przed sta wia niu wy ni ków ba dań na zwie rzę tach na le-
ży stwier dzić, że prze strze ga no pod sta wo wych za sad 
opie ki i uży cia zwie rząt do ba dań do świad czal nych. 
W roz dzia le Wy ni ki na le ży sys te ma tycz nie przed sta wiać 
w tek ście, ta be lach i na wy kre sach wy ni ki do świad-
czeń. W mia rę moż no ści na le ży sto so wać me to dy sta-
ty stycz ne dla okre śle nia wia ry god no ści wnio sków. 
W omó wie niu au tor mo że przed sta wić wła sne wy ni ki 
na tle do świad czeń in nych oraz omó wić za le ty i sła be 
stro ny pro po no wa nych hi po tez i roz wią zań me to dycz-
nych. Wnio ski po win ny za wie rać tyl ko uogól nie nia 
wy ni ka ją ce z ba dań oraz ewen tu al nie okre ślić ich dal-
sze kie run ki. W spi sie pi śmien nic twa na le ży umie ścić 
je dy nie pra ce wy ko rzy sta ne w tek ście, po mi ja jąc źró dła 
pod ręcz ni ko we. spis ten na le ży spo rzą dzić na osob-
nej stro nie, we dług ko lej no ści cy to wań, w aka pi tach 
po 10 po zy cji. W każ dej po zy cji na le ży za sto so wać 
na stę pu ją cą ko lej ność: 
1. na zwi ska i pierw sze li te ry imion wszyst kich au to rów 

cy to wa nej pra cy
2. ty tuł ar ty kułu
3. na zwę cza so pi sma w skró cie wg in dex Me di cus
4. rok
5. tom
6. stro nę po cząt ko wą i koń co wą pra cy 

Przy ta cza jąc książ ki na le ży po dać: 
1. na zwi ska i pierw sze li te ry imion wszyst kich au to rów
2. ty tuł książ ki
3. tom
4. stro nę po cząt ko wą roz dzia łu
5. wy daw nic two
6. miej sce wy da nia książ ki
7. rok wy da nia 

Pra ca ory gi nal na i pra ca po glą do wa mo że po woły-
wać się naj wy żej na 20 po zy cji pi śmien nic twa, a opra-
co wa nie ka zu istycz ne na 5 po zy cji pi śmien nic twa. Do 
pra cy na le ży dołą czyć stresz cze nie w ję zy ku pol skim 
i an giel skim na osob nych stro nach ma szy no pi su. Mu si 
ono za wie rać od po wiedź na py ta nie co, dla cze go i jak 
ba da no, ja kie fak ty i za leż no ści wy kry to i co z te go 
wy ni ka. na le ży spo rzą dzić je w for mie bez oso bo wej, 
w ob ję to ści 250-300 słów. kar ta stresz cze nia win na 
za wie rać peł ny ty tuł pra cy, pierw szą li te rę imie nia oraz 
na zwi sko au to ra lub pod ty tuł "stresz cze nie" oraz tekst 
stresz cze nia. ob ję tość pra cy ory gi nal nej lub po glą do 
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wej nie mo że prze kra czać 12 stron, opra co wa nia ka zu-
istycz ne go – 3 stron ma szy no pi su łącz nie ze wszyst ki mi 
ma te riała mi. 

Przy go to wa nie tek stu
tekst pra cy na le ży na pi sać w edy to rze Word pra-

cu ją cym w śro do wi sku Win dows, sto su jąc roz miar 
czcion ki 12, od stęp mię dzy wier sza mi 1,5 wier sza. 
zda nia i wy ra zy, któ re ma ją być w dru ku wy róż nio-
ne, na le ży ade kwat nie za zna czyć (np. kur sy wa, pi smo 
po gru bio ne itp.). na pierw szej stro nie po zo sta wia się 
u gó ry 10 cm wol ne go miej sca dla re dak cji. na stęp-
nie ko lej no po da je się ty tuł pra cy (w ję zy ku pol skim 
i an giel skim), peł ne imio na i na zwi ska au to rów, na zwę 
za kła du, z któ re go po cho dzi pra ca, imię i na zwi-
sko kie row ni ka pla ców ki, peł ny ad res miej sca pra cy 
pierw sze go au to ra ar ty ku łu, ad res ma ilo wy au to ra 
oraz stresz cze nie i sło wa klu czo we (w ję zy ku pol skim 
i an giel skim). Pra cę na le ży na de słać w 2 eg zem pla-
rzach. nie zbęd ne jest do star cze nie dys kiet ki kom pu-
te ro wej z tek stem pra cy jak rów nież, o ile to moż li-
we, z gra fi ką. Do pra cy na le ży dołą czyć oświad cze nie, 
że nie zo stała rów no cze śnie zło żo na do in ne go cza so-
pi sma ani opu bli ko wa na w na de sła nej for mie. Je że li 
w pra cy wy ko rzy stu je się ma te riały uprzed nio opu bli-
ko wa ne lub ta kie, do któ rych pra wa au tor skie po sia-
da in na niż au tor pra cy pla ców ka lub oso ba, na le ży 
rów nież dołą czyć pi sem ną zgo dę wła ści cie la praw 
au tor skich na ich wy ko rzy sta nie. nad syła jąc pra cę 
bez ta kiej zgo dy jej au tor oświad cza, że po sia da peł-
ne pra wa au tor skie (w rozu mie niu usta wy o ochro nie 
praw au tor skich) do wszyst kich ma te riałów łącz nie 
z ilu stra cja mi. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści 
za skut ki praw ne wy ni kłe z nie do trzy ma nia po wyż-
szych za sad. 

Mia ry i mia na
na le ży sto so wać jed nost ki miar mię dzy na ro do we-

go ukła du jed no stek miar (si) oraz ich obo wią zu ją ce 
skró ty. Mia now nic two ana to micz ne ła ciń skie po win no 
od po wia dać ter mi no lo gii pa ry skiej z ro ku 1955 (naP), 
a pol skie ter mi no lo gii pol skiej z ro ku 1958 (MaP). 

Przy go to wa nie ry cin, ta bel i wy kre sów
Ra dio gra my, zdję cia czy ry sun ki na le ży do star czyć 

na no śni ku cD w po sta ci pli ków tiff lub JPg (roz-
dziel czość 300 DPi, pod sta wa min. 8 cm) na zwa nych 
wła ści wym nu me rem po rząd ko wym uży tym w tek ście. 
osob no na le ży do łą czyć wy dru ki zdjęć z na nie sio nym 
strzał ka mi czy in ny mi ozna cze nia mi i od po wied ni mi 
nu me ra mi i pod pi sa mi. Ra dio gra my, zdję cia czy ry sun ki 
moż na rów nież do star czyć do ze ska no wa nia w po sta-
ci fi zycz nej – od bi tek, wy dru ków, itp., do brej ja ko ści. 
na od wro cie bądź mar gi ne sie ry cin na le ży je de li kat-
nie opi sać wła ści wym nu me rem po rząd ko wym uży tym 
w tek ście oraz ozna czyć gó rę i dół. opi sy ry cin na le-

ży spo rzą dzić na osob nej stro nie ma szy no pi su (pod-
pis do ry ci ny nie mo że prze kra czać 3 wier szy tek stu). 
ta be le na le ży przy go to wać na od dziel nym wy dru ku 
kom pu te ro wym. sto su jąc kom pu te ro we przy go to wa-
nie ta bel, na le ży po słu gi wać się pro stym gra ficz nie, 
czar no-białym sty lem edy cji bez do dat ko we go cie nio-
wa nia i tła, a każ dą ko lum nę i każ dy wiersz w ta be li 
od dzie lać ta bu la to rem za miast wie lo krot ny mi spa cja-
mi. ta be le na le ży ozna czać nu me ra cją rzym ską, a ich 
treść zwięź le opi sać w głów ce. 

Po stę po wa nie re dak cji
na de sła na pra ca zo sta je umiesz czo na w te ce re dak-

cyj nej. Ma szy no pis pra cy pod da je się re cen zjom. kom-
pe tent nych re cen zen tów wy zna cza re dak cja. Re cen-
zen ci przy go to wu ją opi nie, któ re za wie ra ją za le ce nia 
i su ge stie po pra wek oraz uzu peł nień tre ści i for my 
ar ty ku łu. Dys kwa li fi ka cja na de sła ne go ma szy no pi-
su wy ma ga dwu nie za leż nych ne ga tyw nych re cen zji. 
osta tecz na de cy zja o dru ku pra cy na le ży do re dak cji. 
Re dak cja za strze ga so bie pra wo od mo wy dru ku pra cy 
za wie ra ją cej wy ni ki ba dań, w któ rych nie prze strze-
ga no za sad etycz nych eks pe ry men tu kli nicz ne go bądź 
re guł pra wa au tor skie go. żad nych ma te ria łów, nie za-
leż nie od te go, czy bę dą wy dru ko wa ne, czy też nie, 
re dak cja nie zwra ca. Re dak cja za strze ga so bie pra wo 
do po pra wia nia błę dów w mia now nic twie i uchy bień 
sty li stycz nych, zmniej sze nia ob ję to ści na de sła nej pra-
cy, usu nię cia zbęd nych ry cin lub wy kre sów bez po ro-
zu mie nia z au to rem. za da tę przy ję cia do dru ku uwa ża 
się da tę na de sła nia osta tecz nej wer sji ar ty ku łu za kwa-
li fi ko wa ne go do dru ku. Re gu la min wcho dzi w ży cie 
z dniem wy dru ko wa nia pierw sze go nu me ru "Ul tra so-
no gra fii". 

Za sa dy przy go to wa nia re klam
za sa dy ogól ne:
for mat pra cy 210 x 297 mm + mi ni mal na wiel kość 

spa dów – 3 mm po za for mat ob cię cia stro ny. ob szar wol-
ny od tek stu – 3 mm do we wnątrz od li nii ob cię cia. 

Re kla mę na le ży przy go to wać w po sta ci elek tro nicz-
nej:
1. pli ku PDf o wysokiej rozdzielczości, lub
2. pli ku eps lub tiff (roz dziel czość: 300 DPi).

na zwy pli ków nie powinny za wie rać pol skich li ter, 
spa cji oraz zna ków spe cjal nych (ty pu: * , > \ / ? itp), 
do pusz czal ny jest je dy nie pod kreśl nik (_).

Ma te ria ły po win ny być do star czo ne na no śni-
kach cD, DVD. Do no śni ka na le ży dołą czyć ma kie tę 
w po sta ci wy dru ku, wska za ne jest też dostarczenie 
wzorca kolorystycznego (proofa).

W przypadku problemów technicznych lub w celu 
otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt: 
kwartalnik.usg@gmail.com




