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list do szanownych czytelników 
kwartalnika UltRasonogRafia

szanowni Państwo,
koleżanki i koledzy Ultrasonografiści

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, wraz 
z Redakcją kwartalnika Ultrasonografia, rozpoczyna 
akcję tropienia i napiętnowania niemerytorycznych opi-
sów badań usg. opisów pokazujących niewiedzę lub 
głębokie braki wiedzy z zakresu diagnostyki ultrasono-
graficznej. cel tej akcji – ośmieszenie niewiedzy i głu-
poty ultrasonograficznej, aby ją ośmieszać i zwalczać 
oeaz, aby w zakresie w jakim to możliwe, minimalizować 
jej negatywne skutki tak diagnostyczne jak i finansowe. 

zapraszamy do tej akcji całą polską społeczność 
ultrasonograficzną. Prosimy o przysyłanie na adres 
redakcji kwartalnika UltRasonogRafia takich opi-
sów badań usg, bez podawania nazwy jednostki i nazwi-
ska lekarza, który to badanie wykonał. opisy takich 
badań mogą być opatrzone komentarzem osoby je prze-
syłającej lub nie. Redakcja opatrzy je komentarzem. 

Wierzymy, że jednym ze sposobów walki z niewie-
dzą, głupotą i beztroską diagnostyczną jest jej wytyka-
nie i ośmieszanie. niestety, uregulowania prawne i usta-
wowe w ultrasonografii w naszym radosnym kraju, nie 
pozwalają na efektywne, administracyjne napiętnowa-
nie nieuków ultrasonograficznych, włącznie z zakazem 
wykonywania badań usg do momentu obiektywnego 
sprawdzenia ich wiedzy lub nakazu jej zdobycia lub 
uzupełnienia. Rozpoczynając tę akcję, pozwalam sobie 
zaprezentować opis badania usg piersi, który mnie oso-
biście wprawił w najwyższe zdumienie i bardzo zasmucił 
a jednocześnie zirytował. opis ten zaliczam do najbar-
dziej kuriozalnych, bezczelnych i niemerytorycznych, 
z jakim się spotkałem w czasie mojej 28-letniej praktyki 
ultrasonograficznej. 

Opis badania w 2009 roku (sic!)
Piersi badałem (ultrasonografistka – komentarz 

autora listu) tuż przed miesiączką – wykazują typo-
we zmiany dla tego okresu. Nie można wykluczyć 
podejrzanych ognisk w chwili badania. Doły pachowe 
wolne. Prawidłowe badanie piersi wskazane w pierw-
szym tygodniu po menstruacji. 

i co szanowni Państwo na to? Mistrzostwo niewie-
dzy i wyjątkowa ignorancja i bezczelność. 

Mistrzostwem tego opisu jest brak jakichkolwiek 
informacji o stanie morfologicznym piersi, które zawsze 
należy ocenić i opisać, niezależnie w którym okresie 
cyklu miesięcznego wykonuje się badanie usg. 

co to znaczy typowe zmiany w piersiach tuż przed 
miesiączką? Dokładne wiadomo, jakie to mogą być zmia-
ny. Dotyczą jedynie większych średnic przewodów mle-
kowych w porównaniu z pierwszą fazą cyklu. Dlaczego 
przed miesiączką nie można wykluczyć podejrzanych 
zmian? tłumaczenie może być tylko jedno. nasza ultraso-
nografistka nie ma o nich żadnego (zielonego) pojęcia.

co to znaczy doły pachowe wolne? od czego? chyba, 
że od głupoty i niewiedzy. Badanie węzłów chłonnych 
spływu chłonki z piersi (doły pachowe, nad, podoboj-
czykowe), są integralną częścią badania usg piersi. ich 
stan morfologiczny w każdym opisie musi być uwzględ-
niony. Podejrzewam, że nasza diagnostka nie rozróżnia 
żadnych węzłów chłonnych tej okolicy. 

nie ma żadnych ograniczeń i przeciwwskazań co do 
wykonywania badania usg piersi w różnych okresach 
cyklu miesięcznego. Badający musi jedynie mieć o tym 
informacje, aby prawidłowo ocenić i zinterpretować 
przewody mlekowe. co znaczy, że należy wykonać pra-
widłowe badanie piersi w pierwszym tygodniu po men-
struacji pozostanie słodką, a może gorzką tajemnicą 
naszej ,,gwiazdy” ultrasonograficznej. 

na zakończenie tego komentarza mam osobiste pyta-
nie do autorki cytowanego opisu: czy chciałaby, aby 
w przypadku badania usg jej własnych piersi badanie to 
wykonywał lekarz z takim poziomem wiedzy, jaką ona 
reprezentuje? 

szanowne koleżanki i koledzy, raz jeszcze zachęcam 
do wzięcia udziału w proponowanej akcji, w imię rzetel-
ności i uczciwości diagnostycznej.

Łączę pozdrowienia 
(z wyłączeniem naszej ,,gwiazdy”)

prof. Wiesław Jakubowski



4 ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010

Artykuł redakcyjny

1. Echokardiografia w 2009 roku
 Robert Olszewski, Harald Becher .............................................................................................................................9

Prace oryginalne

2. zastosowanie ultrasonograficznego środka kontrastującego sonoVue w diagnostyce zmian ogniskowych 
 wątroby w materiale własnym – ocena przydatności, schematy wzmocnienia guzów oraz proponowane 
 algorytmy diagnostyczne
 Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski ..............................................................................................................16

3. Żyły trzustki a nadciśnienie wrotne
 Andrzej Smereczyński, Katarzyna Kładna, Teresa Starzyńska, Elżbieta Bernatowicz, 
 Anna Walecka, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska .............................................................................................25

4. Własne doświadczenia w rozpoznawaniu zmian przyczepków sieciowych
 część 1. Pierwotne zapalenie przyczepów sieciowych
 Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kładna, Jan Lubiński, 
 Teresa Starzyńska, Anna Walecka, Elżbieta Bernatowicz ..................................................................................32

5. Własne doświadczenia w rozpoznawaniu zmian przyczepków sieciowych
 część 2. Wtórne zmiany przyczepów sieciowych
 Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kładna, Jan Lubiński, 
 Teresa Starzyńska, Anna Walecka, Elżbieta Bernatowicz ..................................................................................40

6. Przemijające wgłobienia jelita cienkiego w badaniu usg
 Andrzej Smereczyński, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kołaczyk, Teresa Starzyńska, Stefania Bojko, 
 Elżbieta Bernatowicz, Anna Walecka .................................................................................................................48

Prace poglądowe

7. Postępy w diagnostyce ultrasonograficznej układu ruchu
 Zbigniew Czyrny .................................................................................................................................................55

8. Postępy w diagnostyce usg żołądka i jelit
 Andrzej Smereczyński .........................................................................................................................................65

9. Rzadkie objawy nadciśnienia wrotnego w badaniu usg
 Andrzej Smereczyński, Katarzyna Kładna, Jan Lubiński, Teresa Starzyńska, Stefania Bojko, 
 Maria Gałdyńska, Elżbieta Bernatowicz ............................................................................................................71

10. Postępy w badaniach usg w proktologii
 Iwona Sudoł-Szopińska ......................................................................................................................................80

11. Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu chorób gruczołu krokowego
 Janusz Tyloch ......................................................................................................................................................90

spis treści
UltRasonogRafia nR 40



ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010 5

Prace kazuistyczne

12. Pierwotne guzy złośliwe wątroby – opis dwóch przypadków
 Gabriela Sarniak-Wojtas, Anna Kopińska, Grzegorz Rymarczyk .....................................................................109

13. Bardzo rzadki przypadek chłoniaka typu Malt pęcherza moczowego przypadkowo rozpoznanego 
 w badaniu usg u młodej kobiety. opis przypadku.
 Tomasz R. Szopiński, Iwona Sudoł-Szopińska, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, 
 Bożenna Dembowska-Bagińska, Danuta Perek ...............................................................................................115

Recenzje książek

Recenzja książki ,,Podręcznik ultrasonografii w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii”
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................119

Recenzja książki ,,klasyfikacja BiRaDs w badaniach sonomammograficznych”
 Jan Mazur .........................................................................................................................................................120

Sprawozdania

i Warmińsko-Mazurskie Dni Ultrasonograficzne
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................121

Mieleckie spotkania Ultrasonograficzne
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................122

sprawozdanie z 21 kongresu Euroson 2009
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................123

Listy do Redakcji

1. Marta Sowińska ................................................................................................................................................125

2. Stanisław Dorenda ...........................................................................................................................................127

Regulamin drukowania prac w ULTRASONOGRAFII
  ...............................................................................................................................................................................128



6 ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010

Editorial paper

1. Echocardiography in 2009
 Robert Olszewski, Harald Becher .........................................................................................................................9

Original papers

2.  Use of the ultrasound contrast agent sonoVue in diagnostics of focal liver lesions in our own material 
 – estimation of usefulness, enhancement pattern of tumours and proposals of diagnostic algorythms
 Maciej Jędrzejczyk, Wiesław Jakubowski ...........................................................................................................16

3. Pancreatic veins and portal hypertension
 Andrzej Smereczyński, Katarzyna Kładna, Teresa Starzyńska, Elżbieta Bernatowicz, Anna Walecka, 
 Stefania Bojko, Maria Gałdyńska ......................................................................................................................25

4.  own experiences in diagnostics of lesions of the epiploic appendages
 Part 1. Primary epiploic appendages
 Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kładna, Jan Lubiński, 
 Teresa Starzyńska, Anna Walecka, Elżbieta Bernatowicz ..................................................................................32

5. own experiences in diagnostics of lesions of the epiploic appendages
 Part 2. secondary changes of epiploic appendages
 Andrzej Smereczyński, Stefania Bojko, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kładna, Jan Lubiński, 
 Teresa Starzyńska, Anna Walecka, Elżbieta Bernatowicz ..................................................................................40

6. transient small bowel intussesceptions in ultrasound
 Andrzej Smereczyński, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kołaczyk, Teresa Starzyńska, Stefania Bojko, 
 Elżbieta Bernatowicz, Anna Walecka .................................................................................................................48

Review papers

7. Progress in diagnostics of musculo-sceletal system 
 Zbigniew Czyrny .................................................................................................................................................55

8. Progress in diagnostics of gastric and bowel ultrasound
 Andrzej Smereczyński .........................................................................................................................................65
 
9. Rare signs of portal hypertension in ultrasound
 Andrzej Smereczyński, Katarzyna Kładna, Jan Lubiński, Teresa Starzyńska, Stefania Bojko, 
 Maria Gałdyńska, Elżbieta Bernatowicz ............................................................................................................71

10. Progress in ano-rectal endosonography
 Iwona Sudoł-Szopińska ......................................................................................................................................80

11. the ultrasound in diagnostics and the treatment the diseases of prostate gland
 Janusz Tyloch ......................................................................................................................................................90

Casuistic works

12. Primary liver neoplasma – description of two cases
 Gabriela Sarniak-Wojtas, Anna Kopińska, Grzegorz Rymarczyk .....................................................................109

Content list
ULTRASONOGRAPHY 40



ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010 7

 

13. casuistic Malt-type lymphoma of the urinary bladder incidentally found in vesical sonography in a young 
woman. A case report. 

 Tomasz R. Szopiński, Iwona Sudoł-Szopińska, Tomasz Dzik, Andrzej Borówka, 
 Bożenna Dembowska-Bagińska, Danuta Perek ...............................................................................................115 

Review of books

Manual of Emergency and critical care Ultrasound 
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................119

BiRaDs in sonomammographic examinations
 Jan Mazur .........................................................................................................................................................120

Reports

i Warmińsko-Mazurskie Ultrasonography Days
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................121

Mielec Ultrasonographic symposium 
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................122

Report from 21st EURoson 2009 congress
 Wiesław Jakubowski ........................................................................................................................................123

Letters to the Editor

 1. Marta Sowińska ............................................................................................................................................125

 2. Stanisław Dorenda .......................................................................................................................................127

Regulations and requirements of papers publishing in ULTRASONOGRAPHY
  ..........................................................................................................................................................................128



ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010 9

Echokardiografia w 2009 roku

Wstęp

Rok 2009 był okresem bardzo interesującym dla 
echokardiografii. nastąpiła dalsza miniaturyzacja sprzę-
tu echokardiograficznego. Europejskie i amerykańskie 
towarzystwa Echokardiograficzne przedstawiły swoje 
stanowiska, systematyzując naszą wiedzę w kilku inte-
resujących kwestiach. Wprowadzona dopiero co do 
praktyki klinicznej technika śledzenia markera aku-
stycznego stała się dostępna komercyjnie w echokar-
diografii trójwymiarowej, co pozwoliło na jej dalsze 
kliniczne zastosowania. Przedstawiono kolejne dowody 
na bezpieczeństwo stosowania środków kontrastowych 
w ostrych zespołach wieńcowych, w testach obciążenio-
wych, jak i w badaniach spoczynkowych. 

techniki śledzenia markera akustycznego

Wraz z dalszym rozwojem techniki śledzenia mar-
kera akustycznego (tsMa) możliwa stało się analiza 
różnych stanów fizjologicznych i patologicznych pracy 
serca. Dzięki tsMa mamy porównywalną z rezonansem 
magnetycznym (MRi) możliwość analizy ruchów obro-
towych i skrętnych różnych warstw mięśnia sercowego. 
(1) U chorych z nadciśnieniem tętniczym daje to moż-
liwość zastosowania tsMa do wykrywania wczesnych 
zmian funkcji rozkurczowej. (2) t. tan i wsp. (3) zasto-
sowali tę metodę do analizy funkcji serca chorych z nie-
wydolnością krążenia i z zachowaną frakcją wyrzuto-

stosowane skróty:

2-D – Echokardiografia dwuwymiarowa 
3-D – Echokardiografia trójwymiarowa 
3D-tEE – Echokardiografia przezprzełykowa, trójwymiarowa w czasie rzeczywistym 
4-ch – Projekcja koniuszkowa czterojamowa 
acs – ostry zespół wieńcowy 
Dob-Dip/Eo – Echokardiografia obciążeniowa z dobutanmą i dipirydamolem
Ekg-Po – Elektrokardiograficzna próbą obciążeniową na bieżni 
Eo – Echokardiografia obciążeniowa 
icE – Echokardiografia wewnątrzsercowa 
MRi – Rezonans Magnetyczny 
sk – Środki kontrastowe 
tEE – Echokardiografia przezprzełykowa 
tsMa – techniki śledzenia markera akustycznego 
ttE – Echokardiografia przezklatkowa 

Robert Olszewski1,2, Harald Becher2

1. klinika kardiologii i chorób Wewnętrznych, Wojskowy instytut Medyczny, Warszawa
2. Departament of cardiology. John Radcliff Hospital, University of oxford, oxford 

Adres korespondencyjny: 
Dr n. med. Robert olszewski 
klinika kardiologii i chorób Wewnętrznych, Wojskowy instytut Medyczny
ul. szaserów 128, 00-195 Warszawa
E-mail: rolszewski@wim.mil.pl

Echocardiography in 2009

Robert Olszewski

Harald Becher
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Robert Olszewski, Harald Becher

wą. obliczenia przeprowadzano zarówno w spoczynku, 
jak i w czasie próby obciążeniowej. autorzy postawili 
hipotezę, że w tej grupie chorych dochodzi nie tylko do 
zaburzenia funkcji rozkurczowej, ale także do zmniej-
szenia rotacji serca. Badanie przeprowadzili na grupie 
39 chorych i 27 zdrowych ochotników i wykazali, że 
różnica występuje nie tylko poprzez zmniejszenie war-
tości strainu radialnego, ale i podłużnego. stwierdzono 
także, że zaburzony jest ponadto ruch skrętny i rotacyj-

ny lewej komory zarówno w czasie skurczu, jak i w cza-
sie rozkurczu. ta dysfunkcja szczególnie widoczna jest 
w czasie wysiłku. W mijającym roku pojawiły się też 
ciekawe prace porównujące możliwość tsMa analizy 
pracy serca w dwóch i  trzech wymiarach. nesser i wsp. 
wykazali w porównaniu z MRi większą dokładność 
badania 3-D niż 2-D w ocenie objętości lewej komory 
(4) (ryc. 1, 2, 3).

Ryc. 1. Analiza strainu TSMA u zdrowego ochotnika. Akwizycja głowicą 3-D w czasie rzeczywistym.

Ryc. 2. Obrazowanie 
TSMA u zdrowego ochot-
nika. Rekonstrukcja 3-D 
z akwizycji 2-D (kieru-
nek przemieszczania jest 
zaznaczony strzałkami). 
B. Projekcja koniuszkowa 
4-ch strain 2-D.
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Echokardiografia w 2009 roku

Echokardiografia trójwymiarowa

Echokardiografia trójwymiarowa zarówno w zakresie 
badania przezklatkowego (3-D), jak i przezprzełykowe-
go w czasie rzeczywistym (3D-tEE) stała się rutynowym 
narzędziem do pracy klinicznej. Wprowadzenie do klini-
ki wysokiej jakości obrazu 3D-tEE otworzyło drogę dla 
wielu procedur diagnostycznych i terapeutycznych. ta 
nowa technologia pozwala na dalszy dynamiczny rozwój 
procedur przezskórnych bez konieczności operacji na 
otwartym sercu. Wymiana lub naprawa zastawki mitralnej 
może być powikłana przez przeciek okołozastawkowym, 
a dotychczas stosowane tEE ma pewne ograniczenia 
przestrzenne w ocenie funkcji jej funkcji. zastosowanie 
przezprzełykowej echokardiografii 3D-tEE w czasie rze-
czywistym pozwoliło na uzyskanie dodatkowych infor-

macji na temat anatomii ubytku okołozastawakowego 
jak również jego relacji do wielkości niedomykalności. 
3D-tEE pozwala na kierowanie przezskórnym zamknię-
ciem ubytku okłozastawkowego (5,6). 

W minionym roku opublikowano kilka artykułów, 
które pokazują, jak można zastosować metodę 3D-tEE 
do oceny fizjologii i patologii zastawki mitralnej (7) 
amerykańskie towarzystwo Echokardiograficzne przed-
stawiło role echokardiografii ttE, tEE, icE w różnych 
procedurach terapeutycznych i zabiegach przezskór-
nych. autorzy podkreślają, że zastosowanie różnych 
technik echokardiograficznych pozwala na precyzyjne 
wykonanie procedur przezskórnych (5). zmniejsza 
ryzyko powikłań zabiegów inwazyjnych, a jednocześnie 
pozwala na wczesne rozpoznanie ewentualnych powi-
kłań (ryc. 4).

Ryc. 3. Przykłady stainu w różnych stanach klinicznych w TSMA w odzwierciedleniu biegunowym. A. Zdrowe hiperkine-
tyczne serce B. Kardiomiopatia połogowa. C. Koniuszkowy zawał serca. 

Ryc. 4. Badanie głowicą 
3D-TEE, widok od strony 
przedsionka. Sztuczna zastaw-
ka w pozycji mitralnej. 
A. Dwa ubytki okołozastaw-
kowe widoczne na godzinie 
jedenastej (mniejszy) i pierw-
szej (strzałki). 
B. Przepływ krwi przez ubytki 
uwidocznione w kolorowym 
doplerze (strzałki). 
C. Prowadnik przeprowadzony 
przez ubytek okołozastawkowy 
na godzinie pierwszej (strzał-
ka), ubytek na godzinie jede-
nastej zamknięty zapinką. 
D. zamknięte oba ubyt-
ki (strzałki). Zdjęcia dzięki 
uprzejmości dr Jim Newton2.
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Echokardiografia kontrastowa

Mimo że echokardiografia przezklatkowa (tEE) 
jest powszechnie uznaną nieinwazyjną metodą oceny 
struktury i funkcji serca, to u 10-30% chorych, w zależ-
ności od grupy badanej, występują trudności z uwi-
docznieniem wsierdzia lewej komory i trudności tech-
niczne związane z poprawnym wykonaniem badania. 
Problemom tym łatwo można zaradzić dzięki zasto-
sowaniu dożylnych środków kontrastowych (sk). 
Jednakże po pojawieniu się w 2007 roku zastrzeżeń co 
do bezpieczeństwa stosowania sk warto zwrócić uwagę 
na dwie prace w minionym roku przedstawiające profil 
bezpieczeństwa sk. Pierwsza z nich sprawdzała bez-
pieczeństwo stosowania echokardiograficznych sk na 
dużej grupie obejmującej 42 408 pacjentów z trzech 
ośrodków klinicznych. Do badania włączono również 
18 749 chorych, u których kontrast podawano w cza-
sie próby obciążeniowej. Bezpieczeństwo oceniano we 
wczesnym okresie (24 godz.) po podaniu kontrastu, jak 
również w odległej obserwacji (8).

W drugim badaniu nicola gaibazzi i wsp. (9) analizo-
wali stopień bezpieczeństwa sk u 500 chorych z ostrym 
zespołem wieńcowym (acs), którzy zgłosili się z powo-
du bólu w klatce piersiowej, a u których wykluczono 
acs na podstawie Ekg i poziomu troponiny w suro-
wicy. Pomiędzy 2. a 5. dniem po wykluczeniu acs cho-
rych poddano testowi obciążeniowemu z wysoką dawką 
dipirydamolu, tj: 0,84 mg/ kg/ min. W obu pracach 
nie zaobserwowano poważnych objawów ubocznych, 
a podanie sk wnosiło dodatkowe istotne informacje 
kliniczne. Praca gaibazzi i wsp. może być wskazówką, 

jak możemy postępować w bezpieczny sposób z chory-
mi zgłaszającymi się z bólami w klatce piersiowej do 
naszych szpitali. Miejsce sk w  wizualizacji i ocenie 
perfuzji lewej komory przedstawili senior i wsp. w  naj-
nowszych zaleceniach opartych na przeprowadzonych 
badaniach klinicznych (10).

ale czy echokardiografia kontrastowa wnosi istotne 
dodatkowe informacje i czy wpływa na nasze decyzje 
kliniczne? to pytanie zadali sobie autorzy z Houston, 
którzy podzielili się doświadczeniami zdobytymi na 
największej z dotychczas publikowanych grup cho-
rych z trudnym do interpretacji obrazem echokardio-
graficznym. Badanie objęło 622 chorych, u których nie 
uwidoczniono 2 lub więcej segmentów miocardium 
lub, u których z powodu niewidocznego endokardium 
był brak możliwości obliczenia frakcji wyrzutowej. 
najwięcej chorych z trudnym obrazem echokardiogra-
ficznym autorzy znaleźli na chirurgicznych oddziałach 
intensywnego nadzoru. Dożylne podanie sk w sposób 
znamienny zmieniło decyzje kliniczne lekarzy m.in. 
dotyczące podania i/lub odstawienia leków, i oceny 
stanu hemodynamicznego chorych (11).

niestety, mimo licznych dowodów w literaturze 
medycznej na istotną rolę kliniczną echokardiografii 
kontrastowej i  bezpieczeństwo sk w naszym kraju 
zastosowanie ich jest ciągle bardzo ograniczone. 
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak środ-
ków finansowych. tymczasem na rynkach światowych 
pojawiają się nowe sk, które nie tylko ułatwiają decyzje 
kliniczne, ale także pozwalają na ocenę perfuzji mięśnia 
sercowego w czasie próby obciążeniowej (12) (ryc. 5).

Ryc. 5. Badanie po podaniu SK. Projekcja 
koniuszkowa 4-ch. Prawidłowa perfuzja 
mięśnia lewej komory. Wyraźny ubytek kon-
trastu w części podwsierdziowej (strzałki).

Echokardiograficzne próby obciążeniowe

W pierwszym kwartale tego roku w European 
Heart Journal przedstawiono stanowisko European 
association of Echocardiography ukazujące obecne 
miejsce echokardiografii obciążeniowej w diagnostyce 
kardiologicznej oraz podsumowujący obecny stan wie-
dzy w tym temacie. W bardzo przejrzysty sposób auto-
rzy wnikliwie opisują metodykę wskazania i przeciw-
wskazania do przeprowadzenia testu (13).

a. Bouzas-Mosquera i wsp. (14) przedstawili na 
dużej grupie 4004 chorych wyższość echokardiogra-
fii obciążeniowej (Eo) nad klasyczną ektrokardio-
graficzną próbą obciążeniową na bieżni (Ekg-Po). 
Echokardiografia obciążeniowa w grupie chorych ze 
średnim ryzykiem choroby wiecowej i ujemną Ekg-Po 
pozwoliło na wyselekcjonowanie chorych zagrożonych 
wystąpieniem zawału lub zgonu. W badaniu u jednego 
na sześciu chorych, który ukończył Ekg-Po bez obja-
wów niedokrwienia (bez bólu dławicowego, bez zmian 
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st-t), pojawiły się nowe zaburzenia kurczliwości w Eo. 
Ponadto u dwóch na trzech chorych niedokrwienie było 
rozległe, a u jednego na trzech w zakresie zaopatrzenia 
przez dwa lub trzy naczynia wieńcowe. 

Ml. geleijnse i wsp. (15) poddali analizie dane obej-
mujące 62 prace obejmujące 6881 pacjentów, u których 
wykonano echokardiograficzną próbę z dobutaminą. 
czułość i specyficzność w diagnostyce choroby wieńco-
wej wynosiła odpowiednio 81,1% i 82,2 %. interesujący 
wydaje się też fakt, że autorzy nie znaleźli znamiennej 
statystycznie różnicy w czułości testu dobutaminowego 
w zależności od faktów: czy podano, czy też nie atro-
pinę, aby przyśpieszyć czynność serca, jak również czy 
odstawiono, czy też nie b-bloker przed próbą.

Wraz z rozwojem różnych metod rewaskularyzacji 
ocena żywotnych obszarów mięśnia sercowego jest nie-
zwykle ważnym zadaniem. Mimo że próba farmakolo-
giczna z małymi dawkami dobutaminy ma ugruntowaną 
pozycję to jej czułość jest daleka od oczekiwanej. zainab 
abdel-salam i wsp. (16) na grupie 100 kolejnych cho-
rych z istotnym zwężeniem w naczyniach wieńcowych 
porównali trzy różne metody oceny żywotności: małą 
dawkę dobutanimy, małą dawkę dipiridamolu i zasto-
sowali protokół łączący małą dawkę dobutaminy i małą 
dawkę dipiridamolu (Dob-Dip). autorzy wykazali, że 
szczególnie u chorych z rozległymi obszarami zaburzeń 
kurczliwości pod postacią akinezy i dyskinezy obsza-
rów niedokrwionych zastosowanie łączącego protokołu 
Dob-Dip pozwala na identyfikacje obszarów żywotnych, 
które rokują powrót funkcji skurczowej mięśnia serco-
wego w tym zakresie.

Przenośne aparaty echokardiograficzne 

Eloi Marijon i wsp. (17) wykazali na grupie 2170 
dzieci, że zastosowanie echokardiografii w badaniach 
przeglądowych u dzieci w wieku 6-17 lat pozwala na 
wykrycie choroby reumatycznej. Ważnym elementem tej 
pracy było również zastosowanie przenośnych aparatów 
ultradźwiękowych. autorzy zwracają również uwagę na 
fakt, że dzieci zostały zdiagnozowane przed wystąpie-
niem objawów klinicznych. leczenie pierwszego rzutu 
gorączki reumatycznej jest najbardziej skuteczne i chro-
ni dzieci przed dalszym rozwojem wady mitralnej. We 
wrześniu 2009 roku w czasie Europejskiego kongresu 
kardiologicznego w Barcelonie firma general Electric 
zaprezentowała dotychczas najmniejszy aparat echo-
kardiograficzny Vscan o masie 390 gram i wymiarach 
pozwalających na trzymanie go w kieszeni fartucha 
lekarskiego. (18) W  sektorze aparatów przenośnych 
warto również zwrócić uwagę na firmę zorane. (19) 
W swoich aparatach wykorzystuje ona technologię 
obrazowania strefowego i oferuje funkcje pomiaru pręd-
kości ultradźwięków w tkance oraz automatyczną opty-
malizację obrazu usuwając błędy kształtów i odległości 
wynikające z niedostosowania prędkości dźwięku przy 
jego rekonstrukcji. zastosowane algorytmy przekładają 
się na doskonałą jakość obrazu.

Zastosowania kliniczne

W pierwszym miesiącu 2009 ukazały się wspól-
ne zalecenia EaE/asE dotyczące sposobu oceny wad 

zastawkowych. Dokument niezwykle praktyczny zawie-
rający wiele zdjęć i schematów pozwalających na unik-
nięciu błędów przy ocenie stopnia zaawansowania wady 
i decyzji o czasie operacji. (20) We wrześniu opubliko-
wano kolejny dokument przedstawiający wspólne sta-
nowisko ww. międzynarodowych organizacji poszerzo-
nej o japońskich i kanadyjskich specjalistów, omawia-
jących zastosowanie badania echokardiograficznego do 
oceny funkcji sztucznych zastawek. autorzy podkreśla-
ją w nim, że mimo postępu różnych metod badawczych 
pełne badanie echokardiograficzne jest z wyboru głów-
nym źródłem informacji na temat dysfunkcji sztucznych 
zastawek. (21) 

christophe tribouilloy i wsp. (22) przedstawili wyni-
ki leczenia grupy 81 chorych z niską frakcją i ciężkim 
zwężeniem ujścia tętniczego bez zachowanej rezerwy 
kurczliwości w próbie dobutaminowej. Mimo wyso-
kiej śmiertelności okołooperacyjnej, wynoszącej 22% 
w 5-letniej obserwacji odległej przeżycie chorych ope-
rowanych było znacznie wyższe niż poddanych leczeniu 
farmakologicznemu (54 ± 7% vs. 13 ± 7%, p = 0,001). 
autorzy we wniosku zwracają uwagę, że również w tej 
grupie chorych nie powinniśmy odstępować od leczenia 
operacyjnego. 

J. sallach i wsp. (23) powrócili do niezwykle istot-
nego klinicznie problemu oceny funkcji uszka lewe-
go przedsionka i obecności w nim skrzeplin. W wie-
loośrodkowej pracy (comprehensive left atrial 
appendage optimization of thrombus Using surface 
Echocardiography clots) autorzy podkreślają rolę 
badanie przezklatkowego po dożylnym podaniem środ-
ka kontrastowego u chorych z migotaniem przedsion-
ków. Wskazali też na rolę badania prędkości przy pomo-
cy doplera tkankowego. 

Wielu naszych pacjentów zgłaszających się do nas 
lekarzy w początkowej fazie niewydolności serca ma 
zachowaną czynność skurczowa. Jak przeprowadzić 
prawidłowo badanie funkcji rozkurczowej lewej komo-
ry? Jak obliczyć objętość lewego przedsionka, zastoso-
wać badanie doplerem tkankowym i postawić właściwe 
rozpoznanie? te informacje możemy uzyskać z artykułu 
nagueh sf i wsp. (24) 

Wreszcie w grudniu minionego roku otrzymaliśmy 
dokument jak szkolić naszych kolegów, aby mogli samo-
dzielnie wykorzystać coraz nowocześniejszy sprzęt 
echokardiograficzny w swojej praktyce lekarskiej (25). 
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Streszczenie
celem pracy była ocena przydatności ultrasonografii po dożylnym podaniu ultrasonograficznego 

środka kontrastującego sonoVue w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby. Porównano wyniki tego 
badania obrazowego do tomografii komputerowej z kontrastem oraz do ostatecznego rozpoznania. U 65 
pacjentów z wykrytą przypadkowo w usg w skali szarości zmianą ogniskową wątroby lub obserwowa-
nych po stwierdzeniu guzów tego narządu wykonano badanie ultrasonograficzne wątroby po dożylnym 
podaniu uśk sonoVue. objęto badaniem 117 zmian ogniskowych wątroby. Badaniami referencyjnymi 
były tk z kontrastem, RM wątroby z kontrastem. z badanej grupy wybrano 35 osób z 64 zmianami 
ogniskowymi, u których istniały rozbieżności między wynikami badań obrazowych lub brak zbieżności 
pomiędzy wynikami badań obrazowych a obrazem klinicznym pacjenta. We wszystkich tych przypad-
kach poszerzono schemat diagnostyczny o badanie RM wątroby z kontrastem i/lub badania mikrosko-
powe materiałów cytologicznych i tkankowych. na tej podstawie otrzymano rozpoznanie ostateczne. 
obliczono czułość i swoistość dla usg z uśk i tk w różnicowaniu zmian na złośliwe i niezłośliwe oraz ich 
skuteczność diagnostyczną w dokładnej charakterystyce guzów wątroby w odniesieniu do ostatecznego 
rozpoznania. W pracy przedstawiono obserwowane schematy wzmocnienia zmian ogniskowych wątroby. 
czułość badania usg z uśk w odniesieniu do ostatecznego rozpoznania wyniosła 91,4%, swoistość 89%, 
odpowiednio czułość i swoistość tk wyniosły 87% i 60%. W usg z uśk dokładnie scharakteryzowano 
62,5% zmian ogniskowych, w tk 19,6%. Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem ultrasonograficz-
nego środka kontrastującego sonoVue jest metodą przydatną w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby, 
o czułości, swoistości i skuteczności diagnostycznej wyższej od tk. Usg z uśk może być badaniem pierw-
szego rzutu w diagnostyce guzów wątroby. 

Słowa kluczowe
zmiana ogniskowa wątroby, ultrasonograficzne środki kontrastujące, usg z uśk

Skróty użyte w pracy: RM – rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem, TK – tomografia kompute-
rowa z kontrastem, uśk – ultrasonograficzne środki kontrastujące, usg – ultrasonografia.
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of focal liver lesions in our own material – estimation of usefulness, 

enhancement pattern of tumours and proposals of diagnostic algorythms

zastosowanie ultrasonograficznego środka kontrastującego 
sonoVue w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby w mate-
riale własnym – ocena przydatności, schematy wzmocnienia 
guzów oraz proponowane algorytmy diagnostyczne
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Wstęp

zmiany ogniskowe wątroby stanowią istotny problem 
kliniczny i diagnostyczny, zwłaszcza u osób z wywia-
dem onkologicznym. najczęściej spotykanymi guzami 
tego narządu są zmiany niezłośliwe. Jakkolwiek uwagi 
na funkcje, które pełni wątroba oraz rodzaj jej unaczy-
nienia, wątroba jest narażona na zajęcie przez zmiany 
przerzutowe u pacjentów z rożnego typu nowotwora-
mi złośliwymi (90% wszystkich ogniskowych zmian 
złośliwych w miąższu wątroby to zmiany przerzutowe) 
(1). Pomimo szybkiego rozwoju metod leczniczych 
guzów wątroby nadal za najskuteczniejsze postępowa-
nie uważa się leczenie chirurgiczne, którego możliwo-
ści zastosowania i skuteczność terapii zależą od oceny 
stopnia zaawansowania choroby. 

z tego powodu potrzebna jest szeroko dostępna, 
szybka, powtarzalna i czuła diagnostyka zmian ogni-
skowych wątroby. Diagnostyczne badania obrazowe 
odgrywają tu zasadniczą rolę. najwyższą czułością 
i swoistością w diagnostyce obrazowej zmian ognisko-
wych wątroby charakteryzuje się RM, zwłaszcza z uży-
ciem środków kontrastowych specyficznych dla miąż-
szu wątroby (2). W Polsce z uwagi na małą dostępność, 
wysokie koszta oraz długi czas tego badania wykonuje 
się je jako badanie weryfikacyjne. najczęściej przepro-
wadzanym badaniem obrazowym po wykryciu zmiany 
ogniskowej wątroby w usg w skali szarości jest tomo-
grafia komputerowa. Jej szeroka dostępność oraz krótki 
czas badania to niewątpliwe zalety, jednak ekspozycja 
badanych osób na wysokie dawki promieniowania, 
występowanie działań niepożądanych po podaniu środ-
ków kontrastujących oraz liczne przeciwwskazania to 
znaczące ograniczenia zastosowania tk (3). 

od początku tego wieku po wprowadzeniu do diag-
nostyki ultrasonograficznej środków kontrastujących 
nowej generacji, w licznych publikacjach podkreślano 
ich wysoką przydatność w różnicowaniu zmian ogni-
skowych wątroby (4,5,6,7). Ultrasonograficzne środki 
kontrastujące są substancjami, które podawane dona-
czyniowo lub do jam ciała wzmacniają odbicie wiązki 
ultradźwiękowej w obszarze, w którym się znajdują. 
Pozwalają one na obserwację wzmocnienia po dożyl-
nym podaniu w czasie rzeczywistym przez kilka- kilka-
naście minut makro- jak i mikrokrążenia w zależności 
od opcji obrazowania. gaz zawarty w mikropęcherzyku 
pozawala na wzmocnienia odbicia fali ultradźwiękowej 
(zwykle o kilkadziesiąt dB) oraz decyduje o trwałości 
mikropęcherzyków. osłonka stabilizująca mikropęche-
rzyka jest zbudowana z substancji, które są wytrzyma-
łe na zmiany ciśnienia w układzie krążenia organizmu 
ludzkiego i na ciśnienie wywierane przez wiązkę usg. 
kapsuła otaczająca mikropęcherzyk uśk powinna być 
elastyczna. ta cecha decyduje o podatności mikropę-
cherzyków uśk na oscylację w polu energii o różnym 
natężeniu, a więc intensywności odbijania ultradźwię-
ków. składniki osłonki po pęknięciu mikropęcherzyka 
są substancjami obojętnymi dla ludzi, szybko wydala-
nymi lub ławo przyswajalnymi przez organizm ludzki 
(wchodzącymi w cykl metaboliczny nerek lub wątroby), 
gaz jest wydalany w całości przez płuca (8,6). obecnie 
do badań usg z uśk używa się ultrasonografów wypo-
sażnych w specjalne opcje obrazowania przy zastoso-
waniu niskiego indeksu mechanicznego, których dzia-

łanie oparte jest na obrazowaniu harmonicznym, opcji 
odwróconego impulsu oraz odpowiednim filtrowaniu 
otrzymanych składowych harmonicznych wysłanej 
uprzednio fali ultradźwiękowej. Użycie niskiego indek-
su mechanicznego zapobiega szybkiemu niszczeniu 
mikropęcherzyków uśk (8). 

Pierwszym oficjalnym dokumentem opisującym 
diagnostyczne zastosowania uśk są wytyczne eksper-
tów z European federation of societes for Ultrasound 
in Medicine and Biology (EfsUMB) z 2004 roku. 
omawiają one wskazania, przeciwwskazania oraz bez-
pieczeństwo stosowania ultrasonograficznych środków 
kontrastujących oraz fazowość badania i charakter 
wzmocnienia najczęściej spotykanych zmian ognisko-
wych wątroby po podaniu uśk (9). autorzy dokumentu 
zaznaczyli, że są to jedynie ogólne zalecenia i wskazów-
ki, a nie dokładne wytyczne oraz wskazali na potrzebę 
kontynuowania badań związanych z zastosowaniem 
ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagn-
sotyce obrazowej. Dlatego też autorzy powyższej pracy 
postanowili ocenić przydatności ultrasonograficzne-
go środka kontrastującego nowej generacji sonoVue 
w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby (10,11). 

Materiał i metoda

Badania przeprowadzono w ramach grantu finan-
sowanego z komitetu Badań naukowych, później 
z Ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego nr 2 
P05B 053 30 w latach 2006-2009. zgodę na przeprowa-
dzenie badania wydała w 2004 roku komisja Bioetyczna 
akademii Medycznej w Warszawie. Wszystkie bada-
nia ultrasonograficzne przeprowadzono w zakładzie 
Diagnostyki obrazowej Drugiego Wydziału lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. każdy 
pacjent podpisał pisemną zgodę na udział w badaniu, 
po uprzednim poinformowaniu go o przebiegu, cha-
rakterze badania, istniejących przeciwwskazaniach do 
wykonania badania oraz wystapieniu działań niepożą-
danych po dożylnym podaniu uśk.

Do badania zakwalifikowano osoby z wykrytą w trak-
cie badania usg jamy brzusznej pojedynczą lub mnogi-
mi zmianami ogniskowymi wątroby lub osoby z rozpo-
znanymi wcześniej zmianami ogniskowymi, u których 
wystąpiły wątpliwości diagnostyczne z powodu zmiany 
wymiarów guza, zmiany w jego obrazie, w przypadku 
wykrycia dodatkowych zmian ogniskowych lub niejas-
nego obrazu klinicznego sugerującego obecność choro-
by nowotworowej. Badaną grupę stanowiło 65 pacjen-
tów (40 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku od 25 do 78 lat, 
średnia wieku wyniosła 52 lata. Diagnozowano 117 
zmina ogniskowych wątroby. ich wielkość (uwzględ-
niano najdłuższy wymiar) wahała się od 6 do 100 mm, 
średnia wielkości zmiany wyniosła 29 mm. ostateczne 
rozpoznanie oparto na wynikach obrazowych badań 
referencyjnych, wynikach badań mikroskopowych mate-
riałów cytologicznych lub tkankowych oraz w przypad-
ku jednego pacjenta, na obserwacji i obrazie klinicznym. 
Wszystkie osoby zakwalifikowane do badania musiały 
być pełnoletnie oraz nie mogły mieć przeciwwskazań do 
wykonania badania usg z uśk.

Do dalszego etapu badania wybrano 35 osób (25 
kobiet i 10 mężczyzn) z 64 zmianami ogniskowymi, 
u których istniały rozbieżności między wynikami badań 
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obrazowych lub brak zbieżności pomiędzy wynikami 
badań obrazowych a obrazem klinicznym pacjenta. 
zakres wieku dla tej grupy wyniósł 25–67 lat, średnia 
wieku wyniosła 48 lat. Rozmiar zmian wahał się od 6 do 
100 mm, średni rozmiar wyniósł 19 mm.We wszystkich 
tych przypadkach poszerzono schemat diagnostyczny 
o badanie RM wątroby z kontrastem i/lub badania mikro-
skopowe materiałów cytologicznych i tkankowych.

Wykonano następujące badania referencyjne:
tk z kontrastem (diagnostyka 56 guzów),• 
RM z kontrastem (diagnostyka 49 guzów),• 
Przezskórna biopsja wątroby (18 guzów).• 

Śródoperacyjne pobranie wycinków guza (7 guzów)
W przypadku jednej osoby z pojedynczym guzem 

wątroby ostateczne rozpoznanie „zmiana złośliwa” 
oparto na obserwacji klinicznej pacjenta – szybkiej pro-
gresji choroby z cechami narastającej cholestazy oraz 
zgonie pacjenta w okresie 6 tygodni od rozpoczęcia pro-
cesu diagnostycznego.

Badanie usg z uśk przeprowadzono według zaleceń 
EfsUMB z 2004 roku. 

aparatami przy pomocy których przeprowadzono 
badania usg z uśk były:

Voluson Expert 730 (general Electric) z oprogramowa-• 
niem cPi, z głowicą c2-5MHz oraz 2-5MHz RaB 3D,
technos MPX (Esaote) z oprogramowaniem cnti, • 
z głowica c2-5MHz,
acuson sequoia 9.0 (siemens) z oprogramowaniem • 
cPs z głowicą 2c6s oraz 1c4s,
Philips iU 22 z oprogramowaniem aDi, z głowicą • 
c1-5 MHz,
toshiba aplio Xg z oprogramowaniem cHi, z głowi-• 
cą c1-6MHz.

Do badań użyto sonoVue (Bracco, Włochy). 
sonoVue jest ultrasonograficznym środkiem kontra-
stujacym ii-giej generacji zbudowanym z mikropęche-
rzyków gazu, którym jest sześciofluorek siarki (sf6), 
otoczony stabilizującą błoną z fosfolipidów i kwasu pal-
mitynowego. 

Podawano go dożylnie w pojedynczej dawce 2,4 ml 
na zmianę ogniskową. W przypadku osób otyłych lub 

z wątrobą o znacznie podwyższonej echogeniczności 
pojedynczą dawką było 4,8 ml (3 osoby). Uśk wstrzy-
kiwano dożylnie, do żyły kończyny górnej o dużej śred-
nicy (zwykle do żyły odłokciowej) przez wenflon 20g 
w bolusie (czas podania 1–2 sekundy). następnie poda-
wano 5–10 ml soli fizjologicznej w celu przepłukania 
wenflonu. 

Badanie usg rozpoczynano w skali szarości, gdzie 
szacowano ilość zmian ogniskowych, ich położenie 
i wielkość. następnie po włączeniu opcji do obrazowa-
nia z niskim indeksem mechanicznym (iM 0.02–0.23) 
po podaniu uśk. Badanie usg z uśk trwało od 4 do 6 
minut z uwzględnieniem fazy tętniczej (czas trwania 
15–20 sekund po podaniu uśk), fazy wrotnej (czas 
trwania 120 sekund) oraz fazy późnej. ciągła obserwa-
cja zmiany trwała 30-60 sekund od czasu początkowego 
wzmocnienia (cała faza tętnicza i początkowy odcinek 
fazy wrotnej). W przypadku badania pacjenta na wde-
chu obserwowano wzmocnienie zmiany jak najdłużej to 
było możliwe (min. 15 sekund). 

następnie przerywano obserwację zmiany na okres 
jednej minuty (w tym czasie przepatrywano miąższ 
wątroby w poszukiwaniu dodatkowych zmian ognisko-
wych hiper- lub hipointensywnych). obserwację zmia-
ny kontynuowano w końcowym odcinku fazy wrotnej 
i w późnej fazie przez kilka-kilkanaście sekund, z prze-
rwami aż do 4–6 minuty po podaniu środka kontrastu-
jącego. Równocześnie, w przerwach przepatrywano 
miąższ wątroby w poszukiwaniu dodatkowych zmian 
ogniskowych w jej miąższu (ryc. 1). 

całość badania archiwizowana była elektronicznie 
w postaci zdjęć oraz plików filmowych z możliwoś-
cią późniejszego ich odtworzenia. Między kolejny-
mi podaniami uśk zachowywano odstęp minimum 10 
minut, czekając na zaniknięcie wzmocnienia w miąższu 
wątroby. W celu zniszczenia pozostałych w mikrokrą-
żeniu pęcherzyków uśk przepatrywano miąższ wątroby 
w skali szarości, przy nastawieniu wysokiego indeksu 
mechanicznego.

kryteria różnicowania zmian ogniskowych wątroby 
oraz ich dokładnej charakterystyki oparto na wytycz-
nych EfsUMB (tab. 1).

faza tętnicza faza wrotna faza późna

Ryc. 1. Schemat przedstawiający obserwację zmiany ogniskowej wątroby w usg z uśk w każdej z faz badania.
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Zmiana ogniskowa Faza tętnicza (0-20 s.) Faza wrotna (20-120 s.) Faza późna (>120 s.)

torbiel nie wzmacnia się nie wzmacnia się nie wzmacnia się

ognisko stłuszczonego 
miąższu wątroby 

– focal fatty change 
(ffc)

wzmacnia się jak otaczają-
cy miąższ wątroby 
– izointensywnie

wzmacnia się jak otacza-
jący miąższ wątroby 

– izointensywnie

wzmacnia się jak otacza-
jący miąższ wątroby 

– izointensywnie

obszar niestłuszczonego 
miąższu wątroby 

– focal fatty sparing 
(ffs)

wzmacnia się jak otaczają-
cy miąższ wątroby 
– izointensywnie

wzmacnia się jak otacza-
jący miąższ wątroby 

– izointensywnie

wzmacnia się jak otacza-
jący miąższ wątroby 

– izointensywnie

Naczyniak

nieregularne wzmocnienie 
na obwodzie w postaci 
guzków lub pierścienia, 

środek zmiany 
niewzmocniony

częściowe, postępujące 
dośrodkowo wzmocnienie 

lub całkowite 
wzmocnienie zmiany

całkowite wzmocnienie 
zmiany

guzkowy przerost miąż-
szu wątroby 

– focal nodular 
Hyperplasia (fnH)

hiperintensywne, szybkie, 
odśrodkowe i całkowite 
wzmocnienie zmiany, 

widoczne promieniście 
ułożone naczynia tętnicze 

w zmianie

hiperintensywne 
wzmocnienie

zmiana wzmocniona 
intensywniej 

od miąższu wątroby 
lub izointensywnie

gruczolak 
– Hepatocellular 
adenoma (Hca)

hiperintensywne, szybkie 
wzmocnienie całej zmiany

hiper- lub izointensywne 
wzmocnienie

izointensywne 
wzmocnienie

guzek regeneracyjny 
– Regenerative nodule 

(Rn)

wzmacnia się jak otaczają-
cy miąższ wątroby 
– izointensywnie

wzmacnia się jak otacza-
jący miąższ wątroby 

– izointensywnie

wzmacnia się jak otacza-
jący miąższ wątroby 

– izointensywnie

Ropień

wzmocnienie jedynie 
na obwodzie w postaci 

pierścienia, wzmocnienie 
przegród

hiper- lub izointensywne 
wzmocnienie obwodu 

zmiany i przegród

hipointensywne wzmoc-
nienie obwodu zmiany 

i przegród

Pierwotny rak wątroby – 
Hepatocellular carcinoma 

(Hcc)

hiperintensywne, szyb-
kie wzmocnienie zmiany 
z widocznym chaotycz-

nym unaczynieniem 
tętniczym

izo- lub hipointensywne 
wzmocnienie

hipointensywne 
wzmocnienie

Rak wątroby wywodzący 
się z nabłonka przewodów 

żółciowych (ccc)

wzmocnienie na obwodzie 
zmiany 

hipointensywne wzmoc-
nienie obwodu zmiany lub 

zupełny brak 
wzmocnienia

hipointensywne wzmoc-
nienie obwodu zmiany lub 

zupełny brak 
wzmocnienia

Dobrze unaczyniona 
zmiana przerzutowa

hiperintensywne, szyb-
kie wzmocnienie zmiany 
z widocznym chaotycz-

nym unaczynieniem 
tętniczym

hipointensywne 
wzmocnienie zmiany

hipointensywne wzmoc-
nienie zmiany lub zupełny 

brak wzmocnienia

słabo unaczyniona 
zmiana przerzutowa

wzmocnienie na obwodzie 
zmiany w postaci 

pierścienia

hipointensywne wzmoc-
nienie obwodu zmiany lub 

zupełny brak 
wzmocnienia

hipointensywne wzmoc-
nienie obwodu zmiany lub 

zupełny 
brak wzmocnienia

Tab. 1. Badanie usg z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących – typowe cechy wzmocnienia najczęś-
ciej występujących zmian ogniskowych wątroby na podstawie wytycznych EFSUMB (9).
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niezłośliwe guzy wątroby charakteryzuje brak wypłu-
kiwania się z uśk w fazie wrotnej i późnej. złośliwe 
zmiany ogniskowe wątroby z uwagi na brak unaczynie-
nia wrotnego oraz typowych połączeń tętniczo-żylnych 
zaczynają się wypłukiwać z uśk w fazie wrotnej, wszyst-
kie charakteryzuje hipointensywne wzmocnienie lub 
zupełny brak wzmocnienia w fazie późnej (11,12,13). 

czułość i swoistość badania usg z uśk oraz tk w róż-
nicowaniu guzów wątroby na złośliwe i niezłośliwe odnie-
siono do wyników badań RM oraz wyników badań mikro-
skopowych i w jedym przypadku obserwacji klinicznej 
pacjenta, które określono jako rozpoznanie ostateczne.

Dodatkowo porównano trafność diagnostyczną obu 
badań obrazowych w dokładnym charakteryzowaniu 
zmian ogniskowych wątroby. 

Wyniki

W grupie 117 badanych zmian ogniskowych rozpo-
znano 26 złosliwych oraz 91 niezłośliwych. W tej grupie 

w przypadku 53 zmian ogniskowych uzyskano zbież-
ność rozpoznań pomiędzy badaniami obrazowymi usg 
z uśk a tk i RM. Dotyczyło to 18 naczyniaków, 10 prze-
rostów guzkowych miąższu wątroby (fnH). 10 zmian 
przerzutowych, 2 raków pierotnych wątroby (Hcc), 2 
guzków regeneracyjnych (Rn), 2 torbieli powikłanych 
oraz 4 ognisk stłuszczonego miąższu wątroby (ffl) 
i obszarów niestłuszczonego miąższu wątroby (ffs). 

W grupie 64 zmian ogniskowych wątroby poddanych 
dalszej diagnostyce 14 miało charakter złośliwy, 50 
miało charakter niezłośliwy. W grupie guzów złośliwych 
rozpoznano ostatecznie 4 Hcc, 5 zmian przerzutowych 
oraz 4 śródbłoniaki krwionośne złośliwe (EHE). 

Dokładnego charakteru jednej zmiany nie okre-
ślono.

W grupie zmian ogniskiowych wątroby niezłośliwych 
rozpoznano ostatecznie: 25 naczyniaków, 12 fnH, 
5 gruczolaków (Hca), 4 Rn, 2 (ffl), 1 ffs oraz 
1 guzek dysplastyczny (Dn) (tab. nr 2). 

zmiany ogniskowe wątroby niezłośliwe n=91 zmiany ogniskowe wątroby złośliwe n=26
naczyniak n=43 zmiana przerzutowa n=15
guzkowy przerost miąższu wątroby n=22 Rak pierwotny wątroby n=6
gruczolak n=5 Śródbłoniak naczyniowy złosliwy n=4
guzek regeneracyjny n=5

zmiana złośliwa o nieokreślonym charakterze n=1
guzek dysplastyczny n=1
ognisko stłuszczonego miaższu wątroby n=6
obszar niestłuszczonego miązszu wątroby n=4
torbiel powikłana n=2

Tab. 2. Rozkład zmian ogniskowych wątroby.

W grupie 57 guzów wątroby w której wykonano 
badanie tk w badaniu usg z uśk zróżnicowano popraw-
nie 43 niezłośliwe zmiany ogniskowe wątroby oraz 8 
złośliwych.

fałszywe rozpoznanie dotyczyło 4 zmian złośliwych 
(EHE) oraz 1 niezłośliwej (Hca).

czułość tego badania obrazowego wyniosła: 91,4%, 
swoistość 89%.

czułość badania tk wyniosła odpowiednio 87%, 
swoistość 60%. W tym badaniu rozpoznano prawidło-
wo 40 niezłośliwych zmian ogniskowych wątroby oraz 
6 złośliwych guzów.

fałszywe rozpoznania dotyczyły 6 zmian złośliwych 
(4 EHE i 2 zmiany przerzutowe) oraz 4 zmian niezłośli-
wych (2 naczyniaków, 1 fnH, 1Hca).

W badaniu usg z uśk w odniesieniu do ostatecznego 
rozpoznania (64 zmiany ogniskowe wątroby) prawidło-
wo oceniono 48 niezłośliwych zmian oraz 10 złośliwych 
guzów.

Dokładnie w badaniu usg z uśk scharakteryzowano 
62,5% (35/56) zmian ogniskowych wątroby, w bada-
niu tk 19,6% (11/56). W W grupie 64 zmian ognisko-
wych wątroby dokładnie scharakteryzowano 43 z nich 
– 67,2%.

W badaniu usg z uśk 8 naczyniaków i 2 fnH określo-
no jako zmiany niezłośliwe, nie podając ich dokładnej 
charakterystyki, w przypadku 4 guzów EHE opisano 
je jako prawdopodobne obszary upośledzonej perfuzji/
zawału miąższu wątroby, 4 Hca opisano jako fnH, 1 
fnH jako Hca, 1 naczyniaka jako fnH oraz 1 Hca 
jako Hcc.

U żadnej z badanych osób nie wystąpiły poważne, 
niepożądane objawy po dożylnym podaniu uśk. 4 osoby 
zgłosiły krótkotrwałe, przemijające dolegliwości: nudności 
(n=1), ból w dole łokciowym, w miejscu wkłucia dożylne-
go (n=1) oraz metaliczny posmak w ustach (n=2). 

otrzymane schematy wzmocnienia zmian ognisko-
wych wątroby:

1. torbiel powikłana (ryc. 2).

Ryc. 2. Torbiele nie uległy wzmocnieniu w żadnej z faz. 
Odbicia o mieszanej echogeniczności w obrębie zmian, opi-
sywane w usg w skali szarości także się nie wzmocniły.
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W przypadku naczyniaków ze zmianami wstecznymi 
nie uległy one całkowitemu wzmocnieniu, zachowując 
dynamikę wzmocnienia we wszystkich fazach.

naczyniaki z szybkim przepływem wzmacniają się 

dośrodkowo, całkowicie już w fazie tętniczej. W powyż-
szym badaniu stwierdzono obecność jednej takiej zmia-
ny, ze względu na mały rozmiar (9 mm) błędnie zinter-
pretowano guza jako fnH.

2. naczyniak (ryc. 3).
Ryc. 3. W fazie tętniczej obserwowano wzmocnienie na 
obwodzie w postaci guzków lub nieregularnego pierście-
nia, środek zmiany był zwykle niewzmocniony. W fazie 
wrotnej następowało częściowe, postępujące dośrodkowo 
wzmocnienie lub lub w niektórych przypadkach całkowite 
wzmocnienie zmiany, a w fazie późnej całkowite wzmoc-
nienie zmiany – izo- lub hiperintensywne.

3. guzkowy przerost miąższu wątroby (ryc. 4).

Ryc. 4. W fazie tętniczej obserwowano hiperintensywne, 
szybkie, odśrodkowe i całkowite wzmocnienie zmiany, 
z widocznymi w początkowym okresie tej fazy promieniście 
ułożonymi naczyniami tętniczymi. W fazie wrotnej typowo 
widoczne było hiperintensywne wzmocnienie, powoli zani-
kające, a w fazie późnej zmiana wzmocniona dyskretnie 
intensywniej od miąższu wątroby lub w niektórych przy-
padkach (n=8) izointensywnie.

charakterystyczny objaw „blizny centralnej” uwi-
doczniono w 7 guzach.

4. gruczolak (ryc. 5).

5. guzek regeneracyjny (ryc. 6).

6. guzek dysplastyczny (ryc. 7).

Ryc. 5. W fazie tętniczej obserwowano hiperntensywne, 
szybkie wzmocnienie całej zmiany, nieco niejednorodne. 
W fazie wrotnej i późnej widoczne było izointensywne 
wzmocnienie lub wzmocnienie nieznacznie słabsze od ota-
czającego miąższu, jednorodne. Nie uwidoczniono obsza-
rów niewzmocnionych lub niejednorodnego wzmocnienia, 
opisywanych w przypadkach dużych guzów. W 2 zmia-
nach zaobserwowano w fazie tęniczej promieniste ułożenie 
naczyń, tak jak w FNH. 

Ryc. 7. W fazie tętniczej obserwowano intensywne, szybkie 
wzmocnienie, izointensywne w pozostałych fazach.

Ryc. 6. W fazie tętniczej, w początkowym jej okresie obser-
wowano brak wzmocnienia, w pozostałych fazach zmiany 
były wzmocnione izointensywnie.
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W fazie późnej wszystkie zmiany wypłukiwały się 
z uśk, 3 zmiany bardzo powoli, co mogło sugerować ich 
niezłośliwy charakter. 

11. Śródbłoniak naczyniowy złośliwy. 

charakteryzował się brakiem (n=1) lub częściowym 
brakiem wzmocnienia w fazie tętniczej oraz hipointen-
sywnym, niejednorondym wzmocnieniem w pozosta-
łych fazach, z tym, że w obrębie tych zmian obserwowa-
no w fazie wrotnej sieć drobnych, linijnych wzmocnio-
nych struktur – naczyń? zmiany zloklaizwoane były na 
obwodzie wątroby, podtorebkowo i miały podłużny lub 
trójkątny kształt.

Dyskusja i omówienie wyników

Po wprowadzeniu do diagnostyki obrazowej usg 
z uśk nowej generacji znacznie zwiększyła się wykry-

walność zmian ogniskowych wątroby oraz wzrosła licz-
ba guzów prawidłowo scharakteryzowanych w porów-
naniu do klasycznego badania usg w skali szarości 
(3,5,6,7,10,11,13). autorzy prac poświęconych obra-
zowaniu wzmocnienia zmian ogniskowych wątroby 
w badaniu usg po podaniu uśk wymieniają jako zalety 
tego badania wysoką rozdzielczość czasową (kilka do 
kilkunastu klatek na sekundę) oraz przestrzenną, dzię-
ki której można uwidocznić kilkumilimetrowe zmiany 
w 2-4-krotnym powiększeniu. Podkreślają też możli-
wość bezpośredniego kontaktu z pacjentem, co ułatwia 
wspópracę podczas badania, a także możliwość korekcji 
ustawień obrazu, na bieżąco, w trakcie obserwacji zmia-
ny ogniskowej. Dodatkowo z przeprowadzjący badanie 
usg z uśk może zmieniać pozycję sondy usg, by popra-
wić okno akustyczne lub uwidocznić zmianę ogniskową 
w innej płaszczyźnie. liczne badania dowodzą, że czu-
łość i swoistość tego badania obrazowego może dorów-
nać, a nawet przewyższyć tk i RM w diagnostyce róż-
nicowej zmian ogniskowych wątroby (3,5,12). autorzy 

7. ogniskowe stłuszczenie miąższu wątroby (ryc. 8). Ryc. 8. Obserwowano izointensywne wzmocnienie w każ-
dej z faz w obrębie zmiany ogniskowej.

8. obszar niestłuszczonego miąższu wątroby (ryc. 9).

Ryc. 9. W większości przypadków obserwowano izointen-
sywne wzmocnienie w każdej z faz naczyniowych. W 2 
przypadkach w fazie tętniczej uwidoczniono nieco wcześ-
niejsze od otoczenia wzmocnienie. 

9. zmiana przerzutowa (ryc. 10).

Ryc. 10. W fazie tętniczej obserwowano hiperintensywnie, 
szybkie wzmocnienie, z widocznym chaotycznym unaczy-
nieniem tętniczym. W fazie wrotnej obserwowano szybkie 
wypłukiwanie się uśk ze zmiany, w fazie późnej hipointen-
sywne wzmocnienie zmiany lub zupełny brak wzmocnienia 
(tzw. „czarna dziura”). W większości przypadków (n=10) 
obserwowano wzmocnienie zmiany jedynie na obwodzie, 
lub w obrębie części zmiany, zapewne z powodu obecności 
zmian wstecznych, martwiczych.

10. Rak pierwotny wątroby (ryc. 11).

Ryc. 11. W fazie tętniczej obserwowano hiperntensywne, 
szybkie wzmocnienie zmiany z widocznym chaotycznym 
rozkładem naczyń. W 2 przypadkach były to rozlane zmia-
ny ogniskowe z niejednorodnym, intensywnym wzmocnie-
niem z obszarami niewzmocnionymi (najprawdopodobniej 
pola martwicy). W fazie wrotnej obserwowano hiperinten-
sywne, niejednorodne wzmocnienie we wszystkich przy-
padkach, oprócz 1 izointensywnego. 
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badania uważają za szczególnie istotną dla postawienia 
rozpoznania ciągłą obserwację guza wątroby w fazie 
tętniczej, od początkowego wzmocnienia aż do końca 
fazy i początkowego okresu fazy wrotnej. Badania 
tk i RM są pozbawione możliwości obserwacji guza 
wątroby w czasie ciągłym. Przesunięcie czasu obrazo-
wania wątorby w fazie tętniczej o kilka sekund często 
czyni wynik badania niejednoznacznym. natomiast 
w przypadku obu powyższych badań obrazowych nie 
istnieją przeszkody anatomiczne (masywne gazy jelito-
wo-żołądkowe, głębokie położenie zmiany w wątrobie 
o podwyższonej echogeniczności) uniemożliwiające 
przeprowadzenie badania całego miąższu tego narządu. 
Dodatkowo w badaniu można RM różnicować tkanki 
guza (15, 16, 17,18, 19). 

schematy wzmocnienia zmian ogniskowych po poda-
niu uśk, które zaobserwowano w powyższej pracy nie 
odbiegają od opisywanych w wytycznych EfsUMB oraz 
podawanych w piśmiennictwie. są one częściowo zbież-
ne ze schematami wzmocnienia zmian ogniskowych 
w badaniach tk i RM po podaniu kontrastu (3,5,6,10). 

zarówno w przypadku badania usg z uśk i tk war-
tości czułości były wysokie, jednak większa liczba wyni-
ków fałszywie dodatnich (6 do 4) oraz niższa prawdzi-
wie dodatnich 40 do 43) w tk obniżyły ją w stosunku 
do usg. W przypadku usg z uśk niepoprawnie zinterpre-
towano wzmocnienie 4 zmian typu EHE, co pokrywało 
się z fałszywym rozpoznaniem badania tk. Dodatkowo 
w tk nie rozpoznano prawidłowo 2 zmian przerzuto-
wych mięsaka gładkokomórkowego. Warto podkreślić, 
że zarówno w badaniu tk jak i RM opisano je jako 
nietypowe naczyniaki. znacznie wyższa swoistość usg 
z uśk w porównaniu do swoistości tk wynikała z wyż-
szej liczby wyników prawdziwie ujemnych (8 do 6) 
i niższej liczby wyników fałszywie ujemnych (1 do 4). 
W tk jako zmiany przerzutowe rozpoznano fałszywie 4 
guzy, które zweryfikowano jako 3 naczyniaki i 1 fnH. 
W usg z uśk jako zmianę o charakterze złośliwym opi-
sano gruczolaka, który wzmacniał się w fazie wrotnej 
i późnej wyraźnie słabiej od otaczającego miąższu. 

największą trudność w dokładnym scharakteryzowa-
niu zmian ogniskowych miąższu wątroby w usg z uśk 
sprawiły gruczolaki. 4 z nich opisano jako fnH, 1 jako 
zmianę o charkaterze złośliwym (Hcc). subiektywna 
obserwacja wypłukiwania się gruczolaków z uśk na 
początku fazy wrotnej jest obarczona ryzykiem błęd-
nej interpretacji. Dla porównania zmiany o charakterze 
fnH w tej fazie są dyskretnie lub znacznie intensywniej 
wzmocnione, natomiast guzy złośliwe wypłukują się 
zdecydowanie szybciej z uśk od otoczenia. Potencjalnie 
największą trudność w diagnostyce różnicowej z Hca 
może sprawić guz o charakterze dobrze zróżnicowanego 
raka pierwotnego wątroby (12,19). Warto zaznaczyć, że 
2 z gruczolaków w początkowym okresie fazy tętniczej 
posiadały regularny, promienisty rozkład naczyń, typo-
wy dla fnH. Dodatkowo we wszystkich przypadkach 
Hca występowały w miąższu wątroby o podwyższo-
nej echogeniczności, co utrudnia ocenę wzmocnienia. 
Retrospektywnie analizowano pliki filmowe dotyczące 
wzmocnienia gruczolaków i guzkowych przerostów 
miąższu wątroby przy pomocy eksperymentalnego opro-
gramowania do wyznaczania krzywych intensywności 
wzmocnienia po podaniu uśk. otrzymane wykresy obra-
zują w sposób bardziej wyrazisty różnice we wzmocnie-

niu tych guzów i fnH w stosunku do miąższu wątroby. 
Jednak trzeba podkreślić, że prace z oprogramowaniem 
do wyznaczania krzywych wzmocnienia są obecnie na 
etapie doświadczalnym.

9 zmian słabo widocznych lub niewidocznych w bada-
niu usg z uśk w fazie tętniczej wzmocniło się izointensyw-
nie w pozostałych fazach, co wystarczyło do zinterpreto-
wania tego obrazu jako zmiany niezłośliwe (8 naczynia-
ków oraz 1 fnH), jednak nie pozwoliło na dokładną ich 
charakterystykę. W jednym przypadku fnH opisano jako 
gruczolaka. Była to zmiana położona głęboko, w wątro-
bie o podwyższonej echogeniczności miąższu. Wynika 
badania tk również nie był jednoznaczny. 

Uzyskane wyniki wskazują na wysoką przydatność 
badania usg z zastosowaniem ultrasonograficznego 
środka kontrastującego 2-giej generacji w diagnostyce 
różnicowej zmian ogniskowych wątroby, co potwier-
dza spostrzeżenia zawarte w piśmiennictwie. Warto 
podkreślić, że większość guzów zakwalifikowanych do 
analizy była mała (średnia wielkość zmian wyniosła 19 
mm) oraz, że były to przypadki dyskusyjne lub trudne 
do oceny, gdzie wyniki badań usg z uśk oraz tk różni-
ły się od siebie i badane osoby wymagały poszerzenie 
diagnostyki. W przypadku objęcia badaniem całej grupy 
guzów (n=117) wyniki powyższych badań obrazowych 
byłyby bardziej zbieżne, jednak porównanie obu grup 
wyników byłoby niemożliwe z uwagi na brak badania 
weryfikującego.

Wnioski
Usg z zastosowaniem ultrasonograficznego środka 

kontrastującego sonoVue jest metodą przydatną w diag-
nostyce zmian ogniskowych wątroby. 

W przypadku ich różnicowania na złośliwe i niezło-
śliwe czułość i swoistość tego badania są wyższe od 
czułości i swoistości tk. 

skuteczność diagnostyczna w dokładnej charakte-
rystyce guzów wątroby w odniesieniu do ostatecznego 
rozpoznania jest także wyższa od tej uzyskanej w bada-
niu tk.

Usg z zastosowaniem ultrasonograficznych środków 
kontrastujących może być badaniem. pierwszego rzutu 
w diagnostyce zmian ogniskowych, wykrytych w bada-
niu usg w skali szarości. należy rozważyć wykonanie 
takiego badania w przypadku nierozstrzygającego wyni-
ku lub niediagnostycznego badania tk. 

zastosowanie tej metody wydaje się celowe także ze 
względu na bezpieczeństwo oraz brak narażenia pacjen-
ta na promieniowanie rentgenowskie (3,8,20).
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Streszczenie
celem pracy było opisanie cech ultrasonograficznych rzadko spotykanych żylaków trzustki będących 

następstwem nadciśnienia wrotnego.
zgromadzono 11 chorych w przedziale wieku 6-75 lat (średnio 53) z objawami klinicznymi i ultraso-

nograficznymi nadciśnienia wrotnego na różnym tle, u których w badaniu usg wykryto zmiany sugerują-
ce obecność żylaków trzustki.

W badaniu usg w skali szarości żylaki charakteryzowały się obecnością różnej wielkości zmian bez-
echowych kształtu owalnego lub w postaci zakrzywianych struktur przewodowych położonych w różnych 
częściach gruczołu. W kolorowym doplerze i doplerze mocy w strukturach tych widoczny był przepływ 
krwi, który w badaniu spektralnym miał charakter żylny. U 9 chorych żylaki potwierdzono za pomocą 
tk. Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonano u wszystkich 11 osób. 
obecność żylaków przełyku rozpoznano u 9 z nich. 

Ultrasonografia z opcjami doplerowskimi z dużym prawdopodobieństwem pozwala określić istnienie 
żylaków trzustki. 

Summary
Purpose: the aim of the study was to investigate the sonographic characteristics of the varices of 

pancreas in portal hypertension.
Methods: We retrospectively reviewed the sonographic findings, case records and other diagnostic pro-

cedures of 11 patients with clinical features of portal hypertension of different etiology, all having sono-
graphical changes suggesting presence of the pancreatic varices. size, echogenicity, margins, location and 
type of vascularity were analyzed. all patients underwent subsequent upper gastrointestinal endoscopy.

Results: gray-scale sonography demonstrated either anechoic oval lesions or tortuous tubular struc-
tures located in different parts of pancreas. the vascular nature of the structures was proven by detection 
of blood flow on color Doppler and power Doppler sonography and categorized as venous by means of 
pulsed Doppler sonography. ct revealed pancreatic varices in 9 patients. of the 11 subjects with upper 
gastrointestinal endoscopy performed, 9 had esophageal varices confirmed. 

conclusions: Varices of pancreas are detectable on Doppler sonography in patients with portal hyper-
tension.
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Układ żył trzustki nie składa się tylko z żyły śledzio-
nowej odprowadzającej krew z trzonu i ogona oraz żyły 
trzustkowo-dwunastniczych zbierających krew z głowy. 
W badaniach preparatów trzustki wykazano, że drenaż 
żylny trzonu i ogona jest bardziej złożony i obejmuje 
jeszcze żyły: trzustkową poprzeczną, trzustkową grzbie-
tową, żyłę śledzionową biegunową oraz żyły ogonowe 
(1, 2) – (schemat 1). W sytuacji wzrostu ciśnienia wrot-
nego okolica ta może być odciążana nie tylko przez 
znane zespolenia (żołądkowo-przełykowe, przypępko-
we, odbytnicze i śledzionowo-nerkowe), ale także przez 
rzadko wymieniane połączenia zaotrzewnowe, czyli tzw. 
żyły Retziusa (3). całość więc wymienionych zespoleń 
między układem wrotnym a żyłami głównymi w przy-
padkach z nadciśnieniem wrotnym będzie sprzyjał 
jego redukcji. nie w każdym jednak przypadku istnieją 
wszystkie połączenia, a  niekiedy rozwija się nadciśnie-
nie tylko w określanym rejonie drenowania.

Rzadkim przejawem takiej sytuacji jest pojawienie 
się żylaków trzustki i dlatego one stały się powodem 
naszego doniesienia. 

Materiał i metoda

analizowaną grupę tworzy 11 pacjentów (6 osób płci 
żeńskiej i 5 męskiej) w przedziale wieku od 6 do 75 lat 
(średnio 53). U wszystkich wyjściowym badaniem była 
ultrasonografia jamy brzusznej, w której dostrzeżone 
zmiany w zakresie trzustki były weryfikowane endosko-
pią górnego odcinka przewodu pokarmowego (n=11) 
i za pomocą tomografii komputerowej (n=9). W dwóch 
przypadkach oparto się jedynie na kontrolnych bada-
niach usg. Ultrasonografię wykonywano wg obowiązu-
jącego standardu aparatami cyfrowymi: nemio 30 firmy 
toshiba, Pico firmy Medison i alfa-10 firmy aloka. 
starano się w każdym przypadku ocenić za pomocą 
prezentacji B i badań doplerowskich cały układ wrotny 
wraz z drogami krążenia obocznego. 

Wyniki 

Przyczyną nadciśnienia wrotnego u 8 pacjentów 
był blok przedwątrobowy (niedrożność żyły wrotnej 

u wszystkich, natomiast u 2 osób proces ten dotyczył 
również żyły śledzionowej i u innych 2 żyły krezko-
wej górnej – w jednym przypadku ujawnioną dopiero 
badaniem tk). najczęstszym podłożem tych zmian 
było przewlekłe zapalenie trzustki (n=3), a po jed-
nym przypadku: żółtaczka noworodka przedłużona do 
4 tygodni na nieznanym tle, zapalnie wątroby typu B, 
ropień wewnątrzbrzuszny po gastrektomii, martwica 
niedokrwienna jelita cienkiego połączona z jego resek-
cją i zespół mieloproloferacyjny. Blok wewnątrzwątro-
bowy stwierdzono u trzech pacjentów i spowodowany 
był marskością wątroby (po jednym przypadku w wyni-
ku nadużywania alkoholu, przebycia zapalenia wątro-
by typu B i zapalenia na tle autoimmunologicznym). 
Poszerzone żyły w obrębie trzustki miały średnicę od 
5 do 24 mm (średnio 9 mm). W prezentacji B objawia-
ły się jako zmiany bezechowe kształtu owalnego lub 
jako struktury przewodowe o zakrzywionym przebiegu. 
U trzech chorych zlokalizowane były w trzonie, ogonie 
oraz w górnej części głowy (ryc. 1a, 1b i 1c). trzon 
i ogon zajmowały w 6 przypadkach (ryc. 2 i 3). Po jed-
nym przypadku stwierdzono je w trzonie i górnej części 
głowy (ryc. 4) i tylko w głowie (ryc. 5). każdorazowo 
oceniano charakter przepływu za pomocą impulsowego 
doplera (ryc. 6). Przekształcenie jamiste żyły wrotnej 
rozpoznano u dwóch chorych. U wszystkich pacjentów 
stwierdzono zmienioną echostrukturę trzustki od obra-
zu typowego dla przewlekłego zapalenia ze zwapnie-
niami do przypadków z zanikiem budowy zrazikowej 
i trudnym odgraniczeniem tego narządu (ryc. 7 i 8). 
W 9 przypadkach wykonana tomografia komputerowa 
jamy brzusznej potwierdziła istnienia żylaków trzust-
ki (ryc. 9 i 10), ale u trzech wniosła dodatkowe infor-
macje co do stanu krążenia wrotnego. U dwóch z nich 
ujawniła istnienie zespolenia śledzionowo-nerkowego, 
a u jednego istnienie trombozy środkowego odcinka 
żyły krezkowej górnej. W badaniach endoskopowych 
górnego odcinka przewodu pokarmowego (n=11) 
wykazano żylaki przełyku u 8 pacjentów, u innego 
żylaki przełyku występowały z żylakami dna żołądka 
(ryc. 11). Jeden chory miał tylko owrzodzenie opuszki 
dwunastnicy, a u innego nie wykazano żadnych zmian. 
opisane wyniki ujęto w tab. 1.

Schemat 1.
CP – żyły trzustkowe ogonowe; DPV – żyła 
grzbietowa trzustki; IAPDV – żyła trzustko-
wo- dwunastnicza dolna przednia; IMV - żyła 
krezkowa dolna; IPDV – żyła trzustkowo-
dwunastnicza dolna; LGV – żyła żołądkowa 
lewa; PV – żyła wrotna; SV – żyła śledzio-
nowa; SMV - żyła krezkowa górna; SAPDV 
– żyła trzustkowo-dwunastnicza górna przed-
nia; SPV – żyła śledzionowa biegunowa; 
SPPDV – trzustkowo-dwunastnicza górna 
tylna; TPV – żyła poprzeczna trzustki.
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Tab. 1. Zestawienie danych klinicznych i obrazowych 11 chorych z żylakami trzustki.

Lp. Płeć Wiek
Przyczyna

nadciśnienia
wrotnego

Blok żylny.
Zmiany w usg

Lokalizacja 
żylaków 

w trzustce

Weryfikacja TK.
Inne wykryte 

zmiany

Wynik 
endoskopii

1 ż 6
Przedłużona 

żółtaczka 
noworodków

Przedwątrobowy.
stara tromboza ż. wrotnej 

i ż. śledzionowej

Trzon, ogon
i górna część 

głowy
Potwierdzenie Żylaki 

przełyku

2 ż 54
Przewlekłe 
zapalenie 
trzustki

Przedwatrobowy.
zakrzepica ż. wrotnej 
i ż. krezkowej górnej

głowa Potwierdzenie
Wrzód 

opuszki 
dwunastnicy

3 m 55
Przewlekłe 
zapalenie 
trzustki

Przedwątrobowy.
niedrożność ż. wrotnej, 
transformacja jamista, 

żylaki dna żołądka.

Trzon, ogon
i górna część

głowy 

Potwierdzenie.
Zespolenie 
śledziono-
nerkowe

Żylaki 
przełyku 

i dna żołądka

 4  m 45
Przewlekłe 
zapalenie 
trzustki

Przedwątrobowy.
niedrożność ż. wrotnej 
i ż. śledzionowej. Żylaki 

sieci mniejszej.

Trzon, ogon
i górna część

głowy
Potwierdzenie Żylaki 

przełyku

5 m 52 WzW typu B 

Przedwątrobowy
stara tromboza ż. wrotnej 

i śledzionowej. Żylaki 
sieci mniejszej.

Trzon i ogon Potwierdzenie Żylaki 
przełyku

6 ż 56 Ropień 
wewnątrzbrzuszny

Przedwątrobowy.
tromboza ż. wrotnej. Trzon i ogon

Potwierdzenie.
Zespolenie 

śledzionowo-
nerkowe

Bez zmian

7 ż 66
Martwica 
fragmentu

jelita cienkiego

Przedwatrobowy.
tromboza ż. wrotnej i jej 

transformacja jamista.

trzon i górny 
fragment 

głowy

Potwierdzenie.
Odcinkowa 
trombozy 

ż. krezkowej
górnej

Żylaki 
przełyku

8 m 58
zespół 
mielo

-proliferacyjny

Przedwątrobowy.
tromboza ż. wrotnej 

i ż. śledzionowej.
Trzon i ogon Potwierdzenie Żylaki 

przełyku

9 m 63
Marskość 
wątroby 

alkoholowa

Wewnątrz-
wątrobowy. Poszerzona 

ż. wrotna – 16 mm. 
Trzon i ogon Nie wykonano Żylaki 

przełyku

10 ż 62

Marskość 
wątroby 

autoimmunolo-
giczna

Wewnątrz-
wątrobowy. 

Rekanalizowana 
ż. przypępkowa.

Trzon i ogon Potwierdzenie Żylaki 
przełyku

11 ż 75
Marskość 
wątroby 

po WzW typu B

Wewnątrz-
wątrobowy. Poszerzona 

do 15 mm ż. wrotna.
Trzon i ogon Nie wykonano Żylaki 

przełyku
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Ryc. 1a. Na 2 przekrojach widoczne jest w głowie i trzonie trzustki kłębowi-
sko poszerzonych żył u 6-letniej dziewczynki ze starą trombozą żyły wrotnej 
i żyły śledzionowej. 

Ryc. 1b. U tej samej chorej, co na ryc. 
1a wykazano też żylaki w obrębie ogona 
trzustki.

Ryc. 2. Żylaki do średnicy 17 mm uwidoczniono w trzonie 
i ogonie trzustki. Chory z zespołem mieloproliferacyjnym.

Ryc. 3. Liczne żylaki obecne są w trzonie i ogonie 
trzustki u chorego z niedrożnością żyły wrotnej i żyły 
śledzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia 
trzustki (PZT).

Ryc. 4. Obfita sieć poszerzonych żył zajmuje pole trzonu 
i ogon trzustki u chorego z niedrożnością żyły wrotnej i żyły 
śledzionowej – skutek PZT.

Ryc. 5. Żylaki głowy trzustki u chorej z PZT 
powikłanym trombozą żyły wrotnej i końco-
wego odcinka żyły krezkowej górnej.
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Ryc. 6. Żylny charakter widma doplerowskiego zarejestro-
wany w poszerzonych naczyniach trzustki.

Ryc. 7. Obraz trzustki w skali szarości. W trzonie i ogonie 
(strzałki) wykazano poszerzone naczynia i lekko zatartą 
echostrukturę gruczołu.

Ryc. 8. Obraz dzielony. Po stronie lewej ryc. w skali szaro-
ści ujęto wyraźnie zmienioną strukturę trzonu trzustki. Po 
stronie prawej ryc. ten sam fragment gruczołu z poszerzo-
nymi żyłami prezentowany w opcji kolorowego doplera.

Ryc. 9. Tomografia komputerowa. W głowie i trzonie trzust-
ki wykazano poszerzone żyły o krętym przebiegu (strzał-
ki).

Ryc. 10. Tomografia komputerowa uwidocznia poszerzone 
żyły w trzonie i ogonie trzustki (strzałki). Brak zakontra-
stowania żyły śledzionowej.

Ryc. 11. W ścianach dna żołądka (S) wypełnione 
kolorem poszerzone żyły. L – wątroba, C – torbiel 
w przebiegu PZT. 
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Dyskusja

W ultrasonografii istnieją trudności z uwidocznie-
niem trzustki, co wynika z kilku przyczyn. narząd jest 
głęboko położony i nierzadko przesłania go gaz zgro-
madzony w okrężnicy poprzecznej. sytuacja jeszcze 
bardziej się komplikuje u osób otyłych. Dlatego już 
w latach 80-tych ub. wieku przewagę osiągnęła tomo-
grafia komputerowa, pomimo związanego z nią ryzyka 
ekspozycji na ujemny wpływ promieniowania jonizują-
cego i na możliwość wystąpienia odczynów na wpro-
wadzony kontrast. W początkowej fazie wymieniona 
metoda nie mogła zastąpić angiografii, ponieważ nie 
dostarczała czytelnych obrazów unaczynienia trzust-
ki (4). sytuacja się zmieniła z chwilą wprowadzenia 
szybkich tomografów spiralnych (skan objętościowy) 
i doskonalszych rekonstrukcji. Jakość prezentowanych 
żył układu wrotnego w tym drobnych dopływów trzust-
kowych zbliżyła się do efektów uzyskiwanych w cyfro-
wej angiografii subtrakcyjnej (5-7). Mniejszą popular-
ność osiągnął rezonans magnetyczny ( 8, 9). Postęp ten 
był wykorzystany głównie do oceny zajęcia żył przez 
proces nowotworowy (10-13). Podobny cel przyświecał 
ultrasonografii wewnątrznaczyniowej układu wrotne-
go, która mimo osiągnięcia zdecydowanie najlepszych 
wskaźników diagnostycznych w porównaniu z angio-
grafią i tomografią komputerową nie znalazła naśladow-
ców (14). 

Przedstawione przez nas przypadki żylaków trzustki 
stanowią rzadki przejaw nadciśnienia wrotnego i dają 
się wytłumaczyć złożonym układem żył drenujących ten 
narząd. Jak w całym organizmie ludzkim, także tutaj 
występują zmienności anatomiczne dotyczące naczyń. 
schemat 1 ilustruje jedynie pospolity wariant drenażu 
żylnego trzustki. Warto go uzupełnić informacją, że 
np. żyła poprzeczna trzustki może uchodzić do żyły 
krezkowej dolnej, żyły krezkowej górnej, żyły śledzio-
nowej a nawet do żyły okrężniczej. U niektórych żyły 
trzonu trzustki są połączone z żyłą żołądkową lewą. 
spotykano też zmienności polegające na niedorozwoju 
lub braku żyły grzbietowej albo poprzecznej (1, 2). tak 
więc drogi krążenia obocznego biegnące przez trzustkę 
będą zależeć od wariantu anatomicznego tych naczyń 
i ich zespoleń z innymi dopływami układu wrotnego. 
Wreszcie na wykształcenie konkretnego krążenie obocz-
nego w danym przypadku będzie miała wypływ lokaliza-
cja niedrożności (np. czy niedrożny będzie początkowy, 
czy dalszy odcinek żyły śledzionowej lub czy będzie ona 
niedrożna na całej długości; nie bez znacznie będzie 
jednoczesne występowanie zakrzepicy w innych dopły-
wach układu wrotnego, a także czy światło naczynia 
będzie częściowo lub całkowicie zablokowane). nasz 
materiał kliniczny dostarcza kolejnych dowodów, że 
trzustka może być narządem, w którym mogą rozwinąć 
się obocznice w nadciśnieniu wrotnym bez względu na 
typ bloku żylnego. Dotychczas niewiele prac prezen-
towało to zagadnienie. cho i wsp. (6) wśród rzadkich 
dróg krążenia obocznego wymieniają żyły trzustkowo
-dwunastnicze. W kilku publikacjach opisano żylaki 
dwunastnicy, które są następstwem nadciśnienia wrot-
nego w 1-3% (15-18). Jednak ich manifestacja klinicz-
na w postaci krwawienia do przewodu pokarmowego 
jest wyjątkowa, ponieważ najczęściej są położone 
głęboko w ścianie dwunastnicy i trudno je rozpoznać 

w endoskopii. W naszym zbiorze chorych tylko u jednej 
osoby były one położone wyłącznie w głowie trzustki. 
natomiast u 4 innych pacjentów żylaki w górnej czę-
ści głowy łączyły się z podobnymi zmianami w trzonie 
i ogonie. Jest to zgodne z innymi obserwacjami podkre-
ślającymi, że żylaki dwunastnicy lokalizują się głównie 
w opuszce (15-18). U pozostałych 6 osób żylaki stwier-
dzono jedynie w trzonie i ogonie.

W różnicowaniu głównie należy uwzględnić rzadko 
spotykane przetoki tętniczo-żylne trzustki, które także 
mogą być następstwem nadciśnienia wrotnego (19-22) 
oraz zdecydowanie częściej występujące zmiany torbie-
lowate, szczególnie będące przejawem wewnątrzprze-
wodowych nowotworów śluzowo-brodawkowatych. te 
pierwsze anomalie łatwo wykluczyć posługując się dople-
rem impulsowym, co czyniliśmy w każdym przypadku. 
W drugim rodzaju patologii nie rejestrujemy żadnych 
przepływów posługując się badaniem doplerowskim.

ograniczeniem pracy jest brak weryfikacji angiogra-
ficznej wykrytych malformacji naczyniowych w trzustce. 
Wydaje się jednak, że zastosowanie w każdym przypadku 
doplera impulsowego oraz u 9 z 11 pacjentów tk powin-
no być wystarczającym dowodem na istnienie prezento-
wanych żylaków. W 2 przypadkach oparto się jedynie na 
kontrolnych badaniach usg i wynikach endoskopii.

Wnioski

Podejrzenie żylaków trzustki może być wysunięte na 1. 
podstawie badania ultrasonograficznego, a ich roz-
mieszczenie może dotyczyć każdej części tego gru-
czołu.
W różnicowaniu należy uwzględnić przetokę tętniczo2. 
-żylną oraz zmiany torbielowate.
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Streszczenie
celem pracy była analiza obrazów ultrasonograficznych zmienionych zapalnie przyczepków siecio-

wych jelita grubego.
Materiał i metoda. W okresie od 1996 do 2009 r. zgromadzono 45 chorych z zapaleniem przyczepka 

sieciowego jelita grubego. Dwukrotnie częściej zmiany występowały u mężczyzn niż u kobiet (30:15). 
Dwóch chorych operowano. 

W celu wyjaśnienia bólów brzucha wykonano 11 kolonoskopii, 15 rektosigmoidoskopii oraz 3 wlewy 
doodbytnicze. 

Badania usg jamy brzusznej przeprowadzano głowicami konweksowymi 2,5–6 MHz i liniowymi 6–12 
MHz. W 39 przypadkach oceniono unaczynienie zmiany za pomocą kolorowego doplera i doplera mocy. 
Ponadto każdorazowo stosowano test uciskowy głowicą i test z głębokim oddychaniem. Badania kontrol-
ne usg wykonano u 34 osób w odstępie czasu od 2 do 26 tygodni.

Wyniki. Prawie wszystkie zmienione przyczepki sieciowe (44 z 45–97,7%) manifestowały się jako 
twory lekko hiperechogeniczne, kształtu owalnego, w większości miały jednorodna strukturę (36 z 45 – 
80%), nie odkształcały się pod wpływem ucisku głowicą, a ich największe wymiary mieściły się w zakre-
sie 25–64 mm (średnio 38 mm). W połowie przypadków przyczepki były otoczone rąbkiem hipoechoge-
nicznym, dawały efekt masy powłok brzusznych i był przyczepione do powłok. W badaniu doplerowskim 
wszystkie zmienione przyczepki nie wykazywały unaczynienia. U 39 osób ( 86,6%) lokalizacja zmiany 
dotyczyła lewej części okrężnicy. tylko u 2 osób (4,4%) zapaleniu przyczepka towarzyszyło nieznacz-
nie zgrubienie ściany jelita. W miarę upływu czasu zmienione przyczepki zmniejszały swą wielkość, 
a u trzech osób badanych po 8 tygodniach nie udało się ich uwidocznić.

Wnioski
typowy obraz zapalenia przyczepka sieciowego to owalna i jednorodna struktura lekko hiperechoge-1. 
niczna, nie wykazująca unaczynienia w badaniu doplerowskim i nie odkształcająca się pod wpływem 
ucisku głowicą. W połowie przypadków zmienione przyczepki są otoczone rąbkiem hipoechogenicz-
nym, dają efekt masy powłok brzusznych i są do nich umocowane.
Prawidłowy wynik badań endoskopowych jelita grubego wzmacnia rozpoznanie zapalenia przyczepka 2. 
sieciowego. 
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Own experiences in diagnostics of lesions of the epiploic appendages.
Part 1. Primary epiploic appendagitis.

Własne doświadczenia w rozpoznawaniu zmian 
przyczepków sieciowych. 
część 1. Pierwotne zapalenie przyczepków sieciowych.
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Przyczepki sieciowe, dawniej zwane kałdunkami, to 
wypustki surowiczówki wypełnione tłuszczem i przy-
mocowane do taśmy wolnej jelita grubego w liczbie 
około 100, z wyjątkiem odbytnicy. Mają one kształt 
wrzecionowaty i wąską szypułę, przez którą przechodzą 
gałązka tętnicza i żylna łączące się z arkadami naczyń 
krwionośnych jelita grubego. takie właśnie warunki 
anatomiczne sprawiają, że przyczepki sieciowe wykazu-
ją znaczną ruchomość, która może doprowadzić do ich 
skręcenia – najczęstsza przyczyna niedokrwienia tych 
struktur (1). Rzadziej dochodzi do podobnych skutków 
anatomopatologicznych wskutek zakrzepicy żyły dre-
nującej przyczepek. W obu wypadkach konsekwencją 
niedokrwienia jest zawał przyczepka z odczynem zapal-
nym otaczających tkanek.

Warto nadmienić, że aktualnymi technikami obra-
zowania opartymi na przekrojach (usg, tk i MR) nie 
można uwidocznić niezmienionych przyczepków siecio-
wych. sprzyjające warunki pojawiają się do tego dopie-
ro wtedy, gdy pacjent ma wodobrzusze (ryc. 1). 

celem pracy jest zaprezentowanie własnego mate-
riału klinicznego dotyczącego pierwotnego zapalenia 
przyczepków sieciowych jelita grubego ze szczególnym 
podkreśleniem cech ultrasonograficznych tej patologii.

 

Materiał i metoda 

W latach od 1996 do 2009 zgromadzono 45 chorych, 
u których rozpoznano pierwotne zapalenie przyczepka 
sieciowego. W tej grupie znalazło się 6 chorych będą-
cych przedmiotem wcześniejszego opracowania tego 
tematu (2). Łącznie więc w analizie tej pracy uwzględ-
niono 30 mężczyzn i 15 kobiet w przedziale wieku od 
28 do 62 lat (średnio 41). Powodem zgłoszenia się 
pacjentów do badania usg były bóle somatyczne w róż-
nych okolicach jamy brzusznej. na 34 skierowaniach 
lekarskich do pracowni usg, ani w jednym nie widniało 
podejrzenie zapalenia przyczepka sieciowego. Pozostali 
chorzy zgłosili się z własnej inicjatywy. U 6 chorych 
wystąpiła niewielka leukocytoza (w granicach 10500–
13600/mm³). W ciągu pierwszego tygodnia choroby 
u 11 pacjentów wykonano kolonoskopię, u 15 rektosig-
moidoskopię, a u 3 wlew doodbytniczy. Dwie osoby ope-
rowano z powodu nasilonych bólów. Pozostali pacjenci 
byli leczeni zachowawczo: u 8 zastosowano antybioty-
koterapię, a 35 stosowało przez pierwsze dni leki prze-
ciwbólowe i/lub z rozkurczowymi.

W pierwszych 4 latach, badania usg wykonywano 
ultrasonografem analogowym stosując głowicę kon-
weksową w zakresie 2,5-5,5 MHz, bez opcji doplerow-

Summary
the purpose of this study was to analyse the Us images of the inflamed epiploic appendages. 
Materials and methods: from 1996 through 2009 a total of 45 patients with epiploic appendagitis were 

examined. the lesions were two times more common in males (30:15). two patients underwent surgery. 
in order to determine the source of abdominal pain, 11 colonoscopies, 15 rectosigmoidoscopies and 3 
barium enemas were performed.

 all sonographic examinations were made transabdominally using 2,5-6 MHz convex-array and 6-12 
MHz linear-array transducers. in 39 cases vascularity of the lesions was assessed by means of color 
Doppler and power Doppler imaging. furthermore, in each case, an additional test of compression with 
the probe and a test during deep breathing were conducted. follow-up Us scanning was performed in 34 
patients between 2 and 26 weeks after their first Us examination. 

Results: almost all inflamed epiploic appendages (44 out of 45 cases - 97,7%) appeared as slightly 
hyperechoic, oval, homogenous in most subjects (36 out of 45 cases - 80%) noncompressible masses, of 
largest dimension ranging from 25 to 64 mm with a mean size of 38 mm. 

in half of the cases inflamed epiploic appendages were surrounded by a hypoechoic rim, created 
a mass effect on the abdominal tegument and were fixed to the parietal peritoneum. on Doppler imaging, 
vascularity was absent in all of the lesions.

in 39 patients (86,6%) location of epiploic appendagitis was adjacent to the left colon. only in two 
subjects (4,4%) the inflammatory process was followed by thickening of the bowel wall. 

in the course of time, the volume of the inflamed epiploic appendages decreased and in 3 patients the fol-
low-up scanning performed 8 weeks after the initial examination could not reveal the presence of the lesions. 

conclusion:
the characteristics of acute epiploic appendagitis on Us images are an oval and homogenous noncom-1. 
pressible slightly hyperechoic mass with no central blood flow depicted on color Doppler Us images. 
in half of the cases inflamed epiploic appendages are surrounded by a hypoechoic rim, create a mass 
effect on the abdominal tegument and are fixed to the parietal peritoneum.
When the result of colon endoscopy is normal, a diagnosis of epiploic appendagitis should be taken 2. 
into consideration. 

Słowa kluczowe
zapalenie przyczepka sieciowego, usg

Key words
epiploic appendagitis, ultrasound
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skiej (w ten sposób zdiagnozowano pierwszych sześciu 
chorych). następne badania przeprowadzono kilkoma 
cyfrowymi aparatami usg wyposażonymi w podstawo-
we opcje doplerowskie stosując głowice konweksowe 
3-6 MHz, a także liniowe 6-12 MHz. Po zakończeniu 
standardowego badania usg narządów jamy brzusznej 
przystępowano do skanowania miejsca zlokalizowanej 
bolesności. Wykrytą zmianę oceniano pod względem: 
echogeniczności, jednorodności, wielkości, zarysów, 
unaczynienia, stosunku do powłok i jelita grubego. 
każdorazowo również stosowano test uciskowy głowicą 
i oddechowy starając się określić przesuwalność zmia-
ny, jej tkliwość i zdolność do odkształcenia. zawsze też 
oceniano jelita w tej okolicy kierując się chęcią wyklu-
czenia szczególnie zapalenia wyrostka robaczkowego 
oraz uchyłka jelita grubego. tylko u 8 osób można było 
porównać wyniki uwidocznienia zmienionego przyczep-
ka w skali szarości z obrazowaniem harmonicznym. U 34 
chorych skontrolowano zachowanie się zmiany w czasie 
(od 2 do 26 tygodni, średnio 14 tygodni).

Wyniki

zmieniony przyczepek słabo wyróżniał się od ota-
czającej tkanki tłuszczowej, co w 44 na 45 przypadkach 
przejawiało się lekko podwyższoną echogenicznością 
w stosunku do otaczającego tłuszczu wewnątrzbrzusz-
nego, a największe jego wymiary wahały się od 25 mm 
do 64 mm (średnio 38 mm) i nie odkształcał się pod 
wpływem ucisku głowicą. U jednej osoby zmiana była 
prawie normoechogeniczna. szczegółowe wyniki doty-
czące badanych parametrów oraz odpowiednie sonogra-
my prezentuje tab. 1. należy podkreślić, że dużą pomo-
cą dla wykonującego usg była u wszystkich chorych 
punktowa bolesność zmiany. U wszystkich też odnoto-
wano jej wrażliwość bólową na ucisk głowicą oraz brak 
odkształcenia pod jej wypływem. W  jednym przypadku 
udało się zobiektywizować zwiększoną twardość zmie-
nionego przyczepka za pomocą posiadanej opcji sonoe-
lastografii (ryc. 13). co do stosunku zmiany do okręż-
nicy to w zdecydowanej większości (44 na 45) była ona 
lokalizowana na przedniej lub przedniobocznej ścianie 
jelita. U jednej osoby przyczepek leżał przyśrodkowo od 
okrężnicy zstępującej. Wszystkie 8 przyczypków dawały 
się nieco lepiej uwidocznić stosując obrazowanie har-
moniczne w porównaniu z prezentacją w skali szaro-
ści. W kontrolnych badaniach obserwowano stopniowe 
zmniejszanie się wielkości zmienionego przyczepka 
(ryc. 14a i ryc. 14b), a także całkowity zanik wrażliwo-
ści jego na ucisk głowicą. U trzech osób zbadanych po 
8 tygodniach nie udało się uwidocznić zmiany. Warto 
podkreślić, że w zapaleniu przyczepka sieciowego 
w żadnym przypadku nie stwierdzono nawet najmniej-
szej ilość wolnego płynu w jamie otrzewnej. W żadnym 
też przypadku nie stwierdzono appendagitis epiploica 
na okrężnicy poprzecznej i na zgięciu śledzionowym.

Dyskusja

zapalenie przyczepka sieciowego i zawał sieci więk-
szej to bardzo rzadkie przyczyny ostrych bólów brzu-
cha. oba stany charakteryzuje podobny obraz kliniczny 
i patomorfologiczny, a ponadto w zdecydowanej więk-

szości przypadków leczenie jest zachowawcze (3-8). 
W podobnym odstępie czasu rozpoznaliśmy tylko 7 
przypadków zawału sieci większej. Ponadto u 2 chorych 
z lokalizacją zmiany w śródbrzuszu prawym nie można 
było pewnie rozstrzygnąć czy przyczyną dolegliwości 
jest zapalenie przyczepka sieciowego, czy zawał sieci 
większej. na jeszcze większe trudności z tego powodu 
natrafili van Breda Vriesman i wsp. (5). W materia-
le 40 chorych znalazło się: 20 chorych z zapaleniem 
przyczepka sieciowego, 11 chorych z zawałem sieci 
większej i 9 osób, u których nie dało się odróżnić od 
siebie tych dwóch stanów. Dlatego wymieniony zespół 
autorów tę grupę chorych określa jako: ogniskowy 
zawał tłuszczu wewnątrzbrzusznego (intra-abdominal 
focal fat infarction). W naszym materiale obraz typo-
wego zapalenia przyczepka sieciowego nie odbiega od 
opisów podanych przez innych autorów (1-8). Były to 
u większości jednorodna, owalna struktura lekko hiper-
echogeniczny w stosunku do otaczającego tłuszczu, 
położona pod powłokami brzusznymi bez uchwytnego 
odczynu ze strony jelita. Pod wpływem ucisku głowi-
cą przyczepek nie zmieniał kształtu, ale w tym miejscu 
pojawiał się w różnym stopniu nasilony ból. W połowie 
przypadków był on otoczony pierścieniem hipoechoge-
nicznym, dawał efekt masy powłok i był do nich ufik-
sowany. te trzy objawy niektórzy autorzy obserwowali 
częściej, nawet do 90% (3, 5, 7). tylko w 9 przypad-
kach (20%) można było rozpoznać centralnie położony 
obszar hipoechogeniczny wskazujący na miejsce two-
rzącej się martwicy i/lub zakrzepicy żylnej. Wydaje się, 
że szersze wykorzystanie sonoelastografii będzie sprzy-
jało częstszemu wykazywaniu tego objawu, tak jak to 
ujawniono w naszym przypadku (ryc. 13). W badaniu 
doplerowskim wszystkie zmiany nie były unaczynio-
ne, co zgodne jest z innymi obserwacjami (4, 6, 7, 9). 
natomiast wokół dwóch zmian pojawiało się przekrwie-
nie, które także stwierdzał Hollerweger i wsp (6). Ma 
to być wyrazem odczynu zapalnego w otoczeniu mar-
twiczo zmienionego przyczepka sieciowego. aż w 86% 
przypadków zmieniony przyczepek znajdowano na 
lewej części okrężnicy, w zdecydowanej większości na 
poziomie kolca biodrowego górnego przedniego, co jest 
zgodne z wcześniejszym spostrzeżeniem (6). Wydaje 
się, że rzeczywiście połączenie nieruchomej zstępnicy 
z mobilną esicą może odgrywać istotna rolę w mechani-
zmie skręcenia przyczepka sieciowego. W naszym mate-
riale nie stwierdziliśmy przypadku zmienionego zapal-
nie przyczepka położonego na granicy esicy i odbytnicy, 
który opublikowali chou i wsp. (10). Przy takiej lokali-
zacji nabiera znaczenia obrazowanie usg endorektalne, 
a więc postępowanie staje się identyczne jak w diver-
ticulitis sigmae, z patologią którą należy różnicować 
appendagitis epiploica. Ustalono, że u osób z podej-
rzeniem zapaleniem uchyłka esicy w 2-7 % przyczyną 
takiego obrazu klinicznego jest zapalenie przyczepka 
sieciowego (5, 7). z kolei raz na 100 appendektomii 
można się spodziewać zapalenie przyczepka sieciowe-
go okolicy kątnicy (5). Dlatego patologia ta na odcinku 
kątniczo-wstępniczym wymaga wykluczenia zapalenia 
wyrostka robaczkowego, zapalenia uchyłka, ale przede 
wszystkim zawału prawej części sieci większej. zawał 
sieci ma zwykle większe wymiary, kształtem przypo-
mina placek i położony jest przyśrodkowo w stosunku 
do okrężnicy. Podobnie jednak do zapalenia przyczep-
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ka sieciowego może zawierać centralnie zlokalizowany 
obszar hipoechogeniczny, a także w badaniu doplerow-
skim jest strukturą beznaczynioną.

Badania kontrolne usg zmienionych przyczepków sie-
ciowych potwierdziły stopniowe zmniejszanie się zmian, 
a nawet u 3 osób nie można było ich uwidocznić po 2 
miesiącach. Jest to zgodne z innymi wynikami uzyska-
nymi za pomocą usg i tk (3-5, 11). W naszym materiale 
nie spotkaliśmy się z powikłaniem appendagitis epiploi-
ca pod postacią ropnia lub krwawienia wewnątrzotrzew-
nowego, które może wystąpić w momencie odpadnięcia 
martwiczo zmienionego przyczepka.

zasadniczą słabością naszej pracy jest brak weryfika-
cji prezentowanej grupy chorych za pomocą tomografii 
komputerowej - metody która w większości krajów roz-
winiętych jest podstawową metodą diagnostyczną (1, 
3-5, 7, 8, 11).

Jednak pod tym względem w Polsce istnieje wyraź-
ne opóźnienie, ponieważ do tej pory nie można zna-
leźć w rodzimych zbiorach bibliograficznych ani jednej 
pracy poświęconej temu zagadnieniu. za prawidłowoś-
cią naszych rozpoznań przemawiają uzyskane obrazy 
usg zmienionych zapalnie przyczepków sieciowych, 

które nie różnią się od prezentowanych w poprzednich 
pracach i skorelowanych z wynikami tk (1, 3, 4, 7). 
Ponadto w większości przypadków mogliśmy prześle-
dzić naturalny przebieg kliniczny i ultrasonograficzny 
wykrytych zmian, a w dwóch przypadkach rozpoznanie 
usg zostało potwierdzone operacyjnie. W pierwszej czę-
ści pracy dotyczącej zagadnień związanych z przyczep-
kami sieciowymi nie poruszono zmian wtórnych rezer-
wując ich przedstawienie w części drugiej. 

Wnioski

typowy obraz zapalenia przyczepka sieciowego to 
owalna i jednorodna struktura lekko hiperechogenicz-
na, nie wykazująca unaczynienia w badaniu doplerow-
skim i nie odkształcająca się pod wpływem ucisku gło-
wicą. W połowie przypadków zmienione przyczepki są 
otoczone rąbkiem hipoechogenicznym, dają efekt masy 
powłok brzusznych i są do nich umocowane.

Prawidłowy wynik badań endoskopowych jelita gru-
bego wzmacnia rozpoznanie zapalenia przyczepka sie-
ciowego.

Lp. Cecha Liczba Procent Nr ryciny

1 Wyższa echogeniczność przyczepka niż otaczającego tłuszczu (n=45) 44 97,7 2

2 Jednorodna echogeniczność przyczepka (n=45) 36 80,0 2

3 centralnie położony obszar o niższej echogeniczności (n=45) 9 20,0 3

4 obwódka halo otaczająca przyczepek (n=45) 25 55,5 4

5 Efekt masy powłok spowodowany przez przyczepek (n=45) 21 46,6 5

6 lekkie zgrubienie ściany okrężnicy (n=45) 2 4,4 6

7 Brak unaczynienia przyczepka w doplerze kolorowym i mocy (n=39) 39 100,0 7

8 Przekrwienie w otoczeniu przyczepka (n=39) 2 5,1 8

9 nieruchomość przyczepka w czasie głębokich oddechów (n=45) 25 55,5 -

10 Przyczepek położony na odcinku kątnica-wstępnica (n=45) 4 8,9 9

11 Przyczepek położony na zgięciu wątrobowym (n=45) 2 4,4 10

12 Przyczepek położony na zstępnicy (n=45) 20 44,4 11

13 Przyczepek położony na esicy (n=45) 19 42,2 12

Tab. 1. Cechy ultrasonograficzne zmienionych zapalnie przyczepków sieciowych jelita grubego.
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Ryc. 1. Zdekompensowana marskość wątroby. W  płynie 
puchlinowym zanurzone są przyczepki sieciowe (strzałki).

Ryc. 2. Na dwóch przekrojach ujęto zmieniony zapalnie 
przyczepek sieciowy na okrężnicy zstępującej, który ma jed-
norodnie lekko podwyższoną echogeniczność (strzałki).

Ryc. 3. Zmieniony przyczepek sieciowy (strzałka) z central-
nym obszarem hipoechogenicznym (H).

Ryc. 4. Na dwóch przekrojach zmieniony zapalnie mały 
przyczepek sieciowy oznaczony literą A, odgraniczony jest 
pierścieniem hipoechogenicznym (strzałki). 

Ryc. 5. Powiększony przyczepek sie-
ciowy wywiera uciska na tylną ścianę 
powłok brzusznych (strzałka).

Ryc. 6. Na dwóch przekrojach przyczepek sieciowy na 
okrężnicy zstępującej. Strzałki wskazują niewielkie zgru-
bienie ściany jelita.



ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010 37

Własne doświadczenia w rozpoznawaniu zmian przyczepków sieciowych. Część 1. Pierwotne zapalenie przyczepków sieciowych

Ryc. 7. Niedokrwiony przyczepek sieciowy (strzałki) jako 
struktura beznaczyniowa wykazany w kolorowym doplerze. 

Ryc. 8. W otoczeniu zmienionego przyczepka sieciowe-
go (strzałki) widoczne są naczynia jako wyraz odczynu 
zapalnego.

Ryc. 9. Na dwóch przekrojach uwidoczniono zmieniony 
przyczepek sieciowy na kątnicy (strzałki).

Ryc. 10. Zmieniony przyczepek sieciowy na zgięciu 
wątrobowym okrężnicy (strzałki).

Ryc. 11. Zmieniony przyczepek sieciowy na okrężnicy zstę-
pującej (strzałki).

Ryc. 12. Zmieniony przyczepek sieciowy na okrężnicy 
esowatej (strzałki).
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Streszczenie
celem pracy było wyłonienie cech ultrasonograficznych wtórnego zajęcia przyczepków sieciowych 

i stanów chorobowych, które mogą je pozorować.
Retrospektywnej ocenie poddano dane kliniczne i obrazowe 282 chorych badanych ultrasonograficz-

nie w okresie od 1992 do 2009 roku. W analizowanej grupie znalazło się 126 pacjentów z zapaleniem 
uchyłka okrężnicy, 118 z zapaleniem wyrostka robaczkowego i 38 z uogólnionym procesem nowotworo-
wym jamy brzusznej. Badania usg przeprowadzano ultrasonografami analogowym i kilkoma cyfrowymi 
stosując głowice konweksowe 2,5-6 MHz i liniowe od 6-12 MHz. zabiegom w rodzaju laparotomii pod-
legało 157 osób, laparoskopii diagnostycznej 43 i operacyjnej 15 osób. Wykonano 56 tomografii jamy 
brzusznej, 54 kolonoskopii i 14 wlewów doodbytniczych.

Wyniki. Wśród 126 chorych z zapaleniem uchyłka okrężnicy stwierdzono odczynowo zmieniony przy-
czepek u 45 (35,7%). Wszystkie zmiany miały formę bryłowatą, kształt owalny lub okrągły, charakte-
ryzował je przeważnie jednorodnie podwyższony wzorzec odbić w stosunku do otaczającego tłuszczu 
wewnątrzotrzewnowego. Przy ucisku głowicą wzrastała tkliwość miejscowa i w większości zmiany nie 
przesuwały się w czasie głębokich oddechów (34/45 – 75,5%), a w 40 przypadkach (88,8%) towarzyszyło 
zmianie zgrubienie ściany okrężnicy. Unaczynienia zmiany za pomocą kolorowego doplera i doplera mocy 
zbadano w 38 przypadkach wykazując przeważnie niewielkiego stopnia przekrwienie w 20 przypadkach 
(52,6%). W grupie 118 chorych z appendicitis acuta tylko u 3 rozpoznano podobnie morfologicznie 
zmieniony przyczepk sieciowy kątnicy (2,5%). U chorych z uogólnionym procesem nowotworowym jamy 
brzusznej obrazy przerzutów zlokalizowanych przy okrężnicy były zróżnicowane. Przeważały zmiany 
o niższej echogeniczności niż tłuszcz wewnątrzbrzuszny – 11/18 (61%). natomiast w 4 przypadkach 
przerzut były hiperechogeniczny (22,2%), a w 3 przypadkach miał charakter mieszany (16,7%). 

Wnioski 
odczynowo zmienione przyczepki sieciowe w przebiegu diverticulitis coli spotyka się w 1/3 przypad-1. 
kach, natomiast jest to rzadkie znalezisko w appendicitis acuta (2,5%). W obu patologiach przyczepki 
charakteryzuje wzorzec odbić hiperechogeniczny, czym upodabniają się do appendagitis epiploica pri-
maria. nie posiadają one jednak centralnie położonego ogniska hipoechogenicznego, w ponad połowie 
wykazują unaczynienie w badaniu doplerowskim, a w zdecydowanej większości (88,8%) towarzyszy 
im zgrubienie ściany okrężnicy i w niewielkiej części przypadków mała ilość wolnego płynu (13,3%).
Przerzuty zlokalizowane przy okrężnicy mają głównie charakter hipoechogeniczny (61%). zbliżony 2. 
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Own experiences in diagnostics of lesions of the epiploic appendages.
Part 2. Secondary changes of epiploic appendages

Własne doświadczenia w rozpoznawaniu zmian 
przyczepków sieciowych. 
cześć 2. Wtórne zmiany przyczepków sieciowych.
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Przyczepki sieciowe rzadko podlegają zmianom pier-
wotnym (skręcenie, zakrzepica żyły drenującej i wyjąt-
kowo rozwijać się może w nich nowotwór dotąd opi-
sano jedynie tłuszczaki – 1, 2) oraz częściej zmianom 
wtórnym w przebiegu procesów zapalnych i nowotwo-
rowych (2 - 9). o ile odróżnienie pierwotnego zapalenia 
przyczepka sieciowego od zawału sieci większej nie ma 
większego znaczenia klinicznego ze względu na zacho-
wawczy sposób postępowania medycznego w obu pato-
logiach, o tyle nie można tych stanów mylić z wtórnym 
zajęciem tych struktur, ponieważ leczenie w zdecydo-
wanej większości przypadków jest odmienne.

celem tego opracowania jest wyłonienie cech ultra-
sonograficznych wtórnego zajęcia przyczepków siecio-
wych i stanów chorobowych, które mogą je pozorować.

Materiał i metoda

W okresie od 1992 do 2009 roku retrospektywnie zana-
lizowano zmiany w przebiegu różnych procesów choro-

bowych jamy brzusznej, które topograficznie znajdowa-
no w typowych miejscach dla przyczepków sieciowych. 
Pod tym kątem przejrzano dane kliniczne 126 chorych 
z zapaleniem uchyłka jelita grubego, 118 chorych z zapa-
leniem wyrostka robaczkowego i 38 chorych z uogólnio-
nym procesem nowotworowym jamy brzusznej. Łącznie 
ocena objęła 282 pacjentów, w tym 172 kobiet i 110 męż-
czyzn, w przedziale wieku od 16 do 68 lat (średnio 47). 
Hospitalizowano 225 chorych, wszystkich z zapaleniem 
wyrostka robaczkowego, 81 z zapaleniem uchyłka okręż-
nicy i 36 z uogólnionym procesem nowotworowym jamy 
brzusznej. operacji w postaci laparotomii podlegało 157 
osób, laparoskopii diagnostycznej 43 a operacyjnej 15 
osób. Wykonano 56 tomografii jamy brzusznej, 54 kolo-
noskopii i 14 wlewów doodbytniczych. 

Początkowo badania usg przeprowadzano aparatem 
analogowym tosbee firmy toshiba wyposażonym w gło-
wicę konweksową 2,5-5,5 MHz i liniową 6-9 MHz.

od 1998 roku do ultrasonografii jamy brzusznej uży-
wano kilku aparatów cyfrowych z głowicami konwekso-

obraz do zmienionego przyczepka (hiperechogeniczna masa) wykazało 22,2% przerzutów (4 z 18), 
natomiast w 16,7% (3 z 18) charakteryzowały się mieszanym wzorcem odbić. 

Summary
the aim of this study was to investigate the sonographic characteristics of secondary epiplopic appen-

dagitis and its mimics. the sonographic findings, pathologic results, and other medical records of 282 
patients sonographically examined from 1992 to 2009 were retrospectively reviewed. the group enrolled 
126 patients with colonic diverticulitis, 118 patients with appendicitis and 38 subjects with generalized 
abdominal carcinomatosis. all sonographic examinations were made transabdominally using either ana-
log or digital ultrasond scanners equipped with 2,5-6 MHz convex and 6-12 MHz linear transducers. one 
hundred and fifty seven subjects underwent laparotomy, 43 patients had diagnositic laparoscopy and in 
15 subjects surgical laparoscopy was conducted. a total of 56 computed tomography examinations, 54 
colonoscopies and 14 contrast enemas were performed.

Results: 45 of out 126 patients (35,7%) with colonic diverticulitis had reactive inflammation of the 
epiploic appendages. all the lesions were massy, oval or circular in shape, with mainly uniformly increa-
sed pattern of reflection in comparison to the surrounding intraperitoneal fat. intensification of local ten-
derness was noted by compression with a probe and in most cases the lesions did not move during deep 
breathing (34/45 – 75,5%). in addition the thickening of the colonic wall was seen (88,8%). Vascularity 
of the lesions was assessed on color Doppler and power Doppler imaging in 38 cases. in 20 (52,6) of 
those moderate hyperaemia was present. only 3 out of 118 patients with acute appendicitis had morpho-
logically similarly inflamed epiploic appendage (2,5%).

in patients with generalized abdominal carcinomatosis the sonographic appearances of colonic wall 
metastases varied significantly. in most cases the lesions were of lower echogenicity in comparison to the 
inatraabdominal fat 11/18 (61%). in 4 cases however the metastasis was hyperechoc (22,2%) and in 3 
cases of mixed appearance (16,7%). 

conclusion
Reactively altered epiploic appendages are detectable in 1/3 of the cases in course of colonic diverticu-1. 
litis, whereas this finding is rather rare in course of acute appendicitis (2,5%). in both conditions the 
epiploic appendages have hyperechoic pattern of reflection similar to that of primary epiploic appendagi-
tis. However, on the contrary to the primary process, the secondary involved appendages do not contain 
central hypoechoic area. furthermore, in more than half of the cases the vascularity of the lesions on 
Doppler imaging is present, in the great majority cases the thickening of the colonic wall was associated 
(88,8%).
Metastases locating at the colonic wall are mainly hypoechoic (61%). the appearance of 4 of the 18 2. 
metastatic lesions (22,2%) was similar to that of inflamed epiploic appendage (hiperechoic mass), 
whereas 3 of the 18 metastases (16,7%) had mixed pattern of reflection.
 

Słowa kluczowe
wtórne zmiany przyczepków sieciowy, usg

Key words
secondary epiploic appendages lesions, ultrasound
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wymi od 3 do 6 MHz i liniowymi od 6 do 12 MHz. każdą 
zmianę położoną na przedniej lub bocznej ścianie okręż-
nicy traktowano jako wtórnie zmieniony przyczepek 
sieciowy, gdy jednocześnie istniały objawy usg zapalenia 
uchyłka lub zapalenia wyrostka robaczkowego. 

natomiast u chorych z udowodnionym rozsiewem 
nowotworu w jamie otrzewnej zmianę o takiej lokaliza-
cji podejrzewano jako wszczep patologicznej tkanki.

Wszystkie wymienione zmiany oceniano testem uci-
skowym i testem z głębokim oddechem; do większości 
zmian użyto opcji kolorowego doplera i doplera mocy.

Wyniki

W grupie 126 chorych z zapaleniem uchyłka okręż-
nicy tkankową masę naśladującą zmieniony przyczepek 
sieciowy rozpoznano w 45 (35,7%). Wszystkie zmiany 
miały formę bryłowatą, kształt owalny lub okrągły, cha-
rakteryzował je przeważnie jednorodnie podwyższony 
wzorzec odbić w stosunku do otaczającego tłuszczu 
wewnątrzotrzewnowego (ryc. 1 i ryc. 2). W trzech przy-
padkach zmiana odgraniczona była rąbkiem hipoecho-
genicznym (6,6%) – (ryc. 3). Efekt masy powłok brzusz-
nych obserwowano w 24 przypadkach (53,3%). Przy 
ucisku głowicą wzrastała tkliwość miejscowa, a w więk-
szości przyczepki nie przesuwały się w czasie głębokich 
oddechów (34 z 45–75,5%). Unaczynienie zmiany za 
pomocą kolorowego doplera i doplera mocy zbadano 
w 38 przypadkach wykazując przeważnie niewielkiego 
stopnia przekrwienie w 20 przypadkach (52,6%) - (ryc. 
4). Ponadto cechy przekrwienia okolicznych tkanek 
stwierdzono w 40 przypadkach (88,8%). Płyn w oto-
czeniu zmienionego uchyłka wykryto u 6 osób (13,3%) 
– (ryc. 5). silniej akcentujące się ściany okrężnicy uwi-
doczniono w 40 wśród 45 zmian (88,8%) – (ryc. 6).

W grupie 118 chorych z ostrym zapaleniem wyrost-
ka robaczkowego tylko u 3 można było sądzić, że twór 
w okolicy zmienionej zapalnie odpowiada odczynowo 
powiększonemu przyczepkowi sieciowemu (2,5%) – 
(ryc. 7), co znalazło potwierdzenie w czasie zabiegu 
operacyjnego. Wszystkie z tego powodu powiększone 
przyczepki także charakteryzował jednorodny wzorzec 
hiperechogeniczny. W badaniu doplerowskim 2 zmiany 
wykazywały cechy przekrwienia (ryc. 8). U jednego cho-
rego z perforacją wyrostka robaczkowego przyczepki na 
kątnicy były zanurzone w ropie (ryc. 9). Podobny obraz 
uzyskano u pacjentki z chorobą leśniowskiego-crohna 
zlokalizowaną na granicy kątnicy i wstępnicy (ryc. 10). 
Wszystkie zmiany nie odkształcały się pod wpływem 
ucisku głowicą i zwykle nasilał się ból miejscowy.

grupę 38 chorych z zaawansowanym procesem 
nowotworowym w jamie brzusznej tworzyło: 28 kobiet 
z rakiem jajnika, 7 osób z rakiem jelita grubego, i po 
jednej osobie z rakowiakiem, z rakiem endometrium 
i rakiem otrzewnej. Przerzut położony przy okrężnicy 
pozorujący zmieniony przyczepek sieciowy stwierdzono 
u 18 pacjentów (47,4%); u 5 osób były mnogie (27,8%). 
Przeważały zmiany o ołożony jest zakątniczo. Dlatego 
do porównania wybrano jedynie grupy o statystycznie 
liczbowym znaczeniu: mianowicie chorych z pierwot-
nym zapaleniem i chorych z wtórnym zapaleniem przy-
czepków sieciowych w przebiegu diverticulitis coli (obie 
grupy liczyły po 45 osób). Wyniki tego zestawienia pre-
zentuje tab. 1. Ustalono, że dyskryminujące znaczenie 

miedzy tymi rodzajami patologii mają następujące obja-
wy usg: centralnie położony obszar hipoechogeniczny 
w zmianie (tylko występujący w  zmianach pierwotnych 
– 20%), obwódka hipoechogeniczna (spotykana wyraź-
nie częściej w zmianach pierwotnych niż wtórnych 
(55,5% do 6,6%), zgrubienie ściany jelita (stosunek 
procentowy zmian pierwotnych do wtórnych: 4,4 do 
88,8), brak unaczynienia zmiany (stosunek procentowy 
zmian pierwotnych do wtórnych: 100 do 47,4), prze-
krwienie w otoczeniu zmiany (stosunek zmian pier-
wotnych do wtórnych: 5,1 do 88,8) oraz płyn w jamie 
otrzewnej (całkowity brak w zmianach pierwotnych 
i w 13,3% spotykany we wtórnych). Wydaje się, że ruty-
nowe stosowanie sonoelastografii zwiększyło by liczbę 
przypadków ze zmianami pierwotnego zapalenia przy-
czepków sieciowych zawierających centralne strefy roz-
miękania. Wskazują na to dane statystyczne osiągnięte 
przez innych autorów. Van Breda Vriesman i wsp. (11), 
w swym materiale badanym ultrasonograficznie stwier-
dzili takie ogniska hipoechogeniczne w 30%, natomiast 
singha i wsp. (12) posługując się tomografia kompute-
rową obserwowali ognisk o wyższej densyjności w przy-
czepkach w 54%. sonolastografią więc można by zwięk-
szyć pewność co do różnicowania między pierwotnym 
a wtórnym zapaleniem przyczepków sieciowych, o czym 
dotąd nikt nie wspominał.

Przerzuty zlokalizowane w pobliżu okrężnicy w więk-
szości miały charakter hipoechogeniczny (61%), czym 
zdecydowanie różniły się od hiperechogenicznych przy-
czepków pierwotnie oraz wtórnie zmienionych zapal-
nie w naszym materiale klinicznym i zaprezentowanych 
przez innych autorów (2, 4-11). skręcony przyczepek 
sieciowy z następową martwicą rozpływną opisali jedy-
nie Jennkins i wsp. (3) oraz stenzel i wsp. (13) – przy-
czepek, który w usg był strukturą prawie bezechową. 
Przerzuty o wzorcu odbić hiperechogenicznym stanowiły 
22% zmian i one prawie nie odróżniały się od zmienio-
nych przyczepków. niekiedy jednak były mniej foremne, 
niekiedy też występowały w liczbie kilku i w 44% stwier-
dzano niewielka ilość wolnego płynu w jamie otrzewnej. 
o takim typie przerzutów jedynie wspominają Derchi 
i wsp. (4) i zwracają uwagę na ich podobieństwo mor-
fologiczne z przyczepkami sieciowymi uwidoczniony-
mi w wodobrzuszu u chorych z marskością wątroby. 
Przerzuty o charakterze lito-torbielowatym z współist-
niejącymi wyżej wymienionymi objawami nie stanowiły 
większe problemu diagnostycznego.

Wnioski

Odczynowo zmienione przyczepki sieciowe w prze-
biegu zapalenia uchyłka jelita grubego spotyka się 
w 1/3 przypadkach, natomiast jest to rzadkie znalezi-
sko w zapaleniu wyrostka robaczkowego (2,5%). W obu 
patologiach przyczepki charakteryzuje wzorzec odbić 
hiperechogeniczny czym upodabniają się do appendagi-
tis epiploica primaria, jednak nie posiadają centralnie 
położonego ogniska hipoechogenicznego, w ponad 
połowie wykazują unaczynienie w badaniu doplerow-
skim, w zdecydowanej większości (88,8%) towarzyszy 
im zgrubienie ściany okrężnicy i w niewielkiej części 
przypadków mała ilość wolnego płynu (13,3%).

Przerzuty zlokalizowane przy okrężnicy mają głów-
nie charakter hipoechogeniczny (61%). zbliżony 
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obraz do zmienionego przyczepka (hiperechogeniczna 
masa) wykazało 22,2% przerzutów (4 z 18), natomiast 
w 16,7% (3 z 18) charakteryzowały się mieszanym 

wzorcem odbić. także w tej patologii stwierdzono obec-
ność płynu w jamie brzusznej (44,4%). obraz unaczy-
nionej zmiany uzyskano w 38,9%.

Ryc. 1. Na dwóch przekrojach wtórnie zmieniony przy-
czepek sieciowy (strzałki) w przebiegu zapalenia uchyłka 
(główka strzałki) esicy (E).

Ryc. 2. Odczynowo zmieniony przyczepek sieciowy (strzał-
ki) przykrywa zapalenie uchyłka esicy (otwarta strzałka).

Ryc. 3. Na dwóch przekrojach bryłowata masa hiperecho-
geniczna o policyklicznych zarysach otoczona rąbkiem 
hipoechogenicznym – to silnie powiększony przyczepek 
sieciowy całkowicie przesłaniający zmieniony zapalnie 
uchyłek (niewidoczny) esicy (E), co dopiero rozpoznano 
laparaskopowo.

Ryc. 4. W odczynowo powiększonym przyczepku 
sieciowym na zstępnicy (strzałki) widoczne są 
naczynia. D – zmieniony zapalnie uchyłek.

Lp. Badana cecha
Pierwotne zapalenia 

przyczepków 
sieciowych

Wtórne zapalenie przy-
czepków sieciowych 
w diverticulitis coli 

1. Wyższa echogeniczność przyczepka niż tłuszczu wewnątrz-
otrzewnowego 97,7% 100%

2. Jednorodna struktura przyczepka 80,0% 100%

3. Hipoechogeniczny obszar centralny 20,0% 0%

4. Hipoechogeniczna obwódka wokół przyczepka sieciowego 55,5% 6,6%

5. Efekt masy powłok brzusznych 46,6% 53,3%

6. zgrubienie ścian okrężnicy 4,4% 88,8%

7. Brak unaczynienia zmiany 100% 47,4%

8. Przekrwienie w otoczeniu zmiany 5,1% 88,8%

9. zmiana nieruchoma przy oddychaniu 55,5% 75,5%

10. Płyn w jamie otrzewnej 0% 13,3%

Tab. 1. Zestawienie cech ultrasonograficznych w pierwotnym i wtórnym zapaleniu przyczepków sieciowych
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Ryc. 6. Odczynowo powiększony przyczepek sieciowy 
(strzałki) w przebiegu zapalenia uchyłka (d). Główka 
strzałki wskazuje pogrubiałą ścianę esicy.

Ryc. 7. Odczynowo pogrubiały przyczepek sieciowy (strzał-
ki) przy zmienionym zapalnie wyrostku robaczkowym (A).

Ryc. 8. Zapalenie wyrostka robaczkowego (A) z wtórnym 
odczynem przyczepka sieciowego (strzałki) wykazującego 
unaczynienie.

Ryc. 5. Strzałki wskazują wtórnie zmieniony przyczepek 
sieciowy (strzałki) na zstępnicy. W tej okolicy niewielka 
ilość płynu w przebiegu zapalenia uchyłka (główka strzał-
ki). 
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Ryc. 9. Przebicie wyrostka robaczkowego z ropniem. 
AC – obkurczona kątnica. Strzałka wskazuje zanu-
rzony w płynie przyczepek sieciowy.

Ryc. 10. Obraz dzielony. Naciek prawej części okrężnicy (I) w cho-
robie Leśniowskiego-Crohna. Strzałka wskazuje odczynowo zmie-
niony przyczepek sieciowy, w którym uwidoczniono unaczynienie 
(lewa strona ryciny).

Ryc. 11. Zmiana hipoechogeniczna (strzałki) między 
powłokami a wstępnicą – to przerzut raka jajnika.

Ryc. 12. Rozrost egzofityczny raka jelita grubego (strzałki) poło-
żony między powłokami a zstępnicą (d).

Ryc. 13. Zmiana hiperechogeniczna pod powłoka-
mi (strzałki) – to przerzut raka jajnika naśladujący 
zmieniony przyczepek sieciowy. 

Ryc. 14. Przerzut raka otrzewnej (strzałki) obrastający zstępnicę 
(d) naśladuje zmieniony przyczepek.
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Wgłobienie jelit to patologia w zdecydowanej więk-
szości występująca w populacji dzieci. U dorosłych tego 
typu zmiany są rzadko spotykane, ponieważ szacuje się 
je tylko na 5% wszystkich inwaginacji (1). odmienne 
są też przyczyny wgłobień w obu grupach wiekowych. 

W większości przypadków istnieje także różnica w pato-
genezie wgłobień jelita grubego i cienkiego. Wcześniej 
uważano, że ta ostatnia lokalizacja jest szczególnie 
rzadko obserwowana.

celem pracy była retrospektywna analiza obrazów 

Streszczenie
Wgłobienia jelita cienkiego u dorosłych są rzadko tematem publikacji.
celem pracy była retrospektywna analiza obrazów ultrasonograficznych wgłobień jelita cienkiego 

w aspekcie różnic pomiędzy przejściowym i utrwalonym wgłobieniem. Do badania włączono 15 chorych, 
u większości (n=11) zmiany były przemijające. na podstawie analizy wielu cech ustalono, że wgłobie-
nia przemijające charakteryzują się: mniejszymi wymiarami, zwłaszcza ich długość nie przekracza 50 
mm, nie zawierają patologicznej masy, wykazują unaczynienie w kolorowym doplerze i niewielką ale 
dostrzegalną perystaltykę. Wykrycie takiej zmiany powinno uzasadnić przyjęcie postawy wyczekującej 
w postępowaniu medycznym.

Summary
adult small-bowel intussusceptions are occasionally described in the literature.
the aim of the study was to determine the ultrasonographic difference beetwen transient and perma-

nent small-bowel intussusceptions. 15 patients were included into the study, most of these (n=11) with 
transient intussusceptions. the retrospective analysis of ultrasonography results were performed. on the 
basis of this analysis, characteristic features of transient intussusceptions were found, including smaller 
dimensions (particularly length which does not exceed 50 mm in most cases), lack of pathological lead-
ing mass, presence of vascularization on color Doppler imaging and noticeable peristaltic activity. if such 
abnormality is identified during ultrasonography, conservative management is warranted.
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Przemijające wgłobienia jelita cienkiego 
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ultrasonograficznych wgłobień jelita cienkiego w aspek-
cie różnic pomiędzy przejściowym i utrwalonym wgło-
bieniem. 

Materiał i metoda

Retrospektywnej analizie poddano z lat 2002 – 2009 
dokumentację medyczną 15 chorych (7 kobiet, 8 męż-
czyzn) w przedziale wieku 18 – 71 lat (średnio 42 lat), 
u których rozpoznano ultrasonograficznie wgłobienie jeli-
ta cienkiego. Badania usg wykonywano kilkoma aparata-
mi i były one ukierunkowane na ocenę jelit, co wynikało 
z danych wywiadu i z wcześniejszych ustaleń medycz-
nych. stosowano głowice konweksowe w zakresie 3-5 
MHz i linowe 7-12 MHz. W dwóch pierwszych przypad-
kach brak opcji doplerowskiej uniemożliwił ocenę una-
czynienia wgłobienia. U kolejnych 13 chorych określono 
unaczynienie zmiany za pomocą kolorowego doplera. 
Wykryte wgłobienie ujmowano na dwóch prostopadłych 
przekrojach, które umożliwiały określenie jego: średnicy 
i długości oraz obecności fragmentu krezki, a także czy 
zawierało patologiczną masę (tzw. lead point). starano 
się także odnotować istnienie poszerzenia światła jelita 
przed zmianą. Ponadto obserwowano zachowanie się 
samego wgłobienia. chodziło o ocenę motoryki wgłobio-
nych części jelita i zmianę jego konfiguracji lub całkowi-
te cofnięcie się inwaginacji. W 5 przypadkach możliwa 
była kontrola usg w kilkudniowym odstępie od badania 
wyjściowego. za utrwalony charakter wgłobienia uzna-
no nieruchomą zmianę o typowym wyglądzie tarczy czy 
pączka na przekroju poprzecznym lub wideł albo nerki 
na przekroju podłużnym z obecnym fragmentem krezki 
oraz z towarzyszącym poszerzeniem światła przed wgło-
bieniem. natomiast za przemijające wgłobienie uzna-
wano takie, które wyglądem przypominało wgłobienie 
o utrwalonym charakterze, ale było mniejsze i wykazy-
wało większą lub mniejszą motorykę, zmienną konfi-
gurację, albo całkowicie ustępowało. czterech chorych 
z rozpoznanym utrwalonym wgłobieniem operowano. 
tylko u jednej z nich wcześniej wykonano enteroklizę 
rtg. nie wykonano żadnych opracowań statystycznych 
ze względu na nieznaczącą liczbę badań.

Wyniki

Większość danych kliniczno-ultrasonograficznych 
ujęto w tab. 1. Wynika z niej, że stosunek wgłobień utrwa-
lonych do przejściowych wynosi 4:11. analizując oddziel-
nie średnią wieku w obu grupach to różnica wyniosła 18 
lat: proporcjonalnie 56 do 38. fragment krezki we wgło-
bieniach utrwalonych był obecny we wszystkich 4 przy-
padkach (ryc. 1a i 1b), a w przejściowych w 2 z 11 (ryc. 
2a), ale zaledwie się akcentował. Patologiczną masę we 
wgłobieniu można było sugerować we wszystkich tego 
typu zmianach utrwalonych i nieobecność jej w zmia-
nach typu przejściowego. Poszerzenie jelita przed wgło-
bieniem stwierdzono we wszystkich utrwalonych i w żad-
nym z przejściowych inwaginacji. Brak unaczynienia we 
wgłobieniach stałych zarejestrowano w 2 z 4 przypadków, 
natomiast wszystkie wgłobienia o charakterze przejścio-
wym badane kolorowym doplerem wykazywały obecność 
naczyń (ryc. 3). W tab. 2 osobno porównano zbiorcze 
dane wgłobień w obu grupach. za ważny parametr róż-

nicujący należy przyjąć długość wgłobienia, ponieważ 
zakres jego w grupie z utrwalonym wgłobieniem wyniósł 
50-80 mm (ryc. 1b), a w przejściowym 28-50 mm (ryc. 
4), natomiast prawie dwukrotnie dłuższa była średnia 
długość w pierwszej niż w drugiej grupie: 63 mm do 35,9 
mm. zdecydowaną różnicę zaobserwowano w zachowa-
niu się wgłobień. Utrwalone, w ciągu całego okresu bada-
nia nie wykazywały żadnej ruchomości, natomiast w tych 
o charakterze przejściowym okresowo pojawiała się pery-
staltyka, która zmieniała ich wielkość (ryc. 5a i 5b), a u 6 
chorych następowało całkowite odgłobienie (ryc. 6a, 6b 
i 6c). Podobną sytuację stwierdzono u 5 innych chorych 
z tej grupy kontrolowanych ultrasonograficznie w odstę-
pie kilku dni od badania wyjściowego. We wgłobieniach 
o charakterze utrwalonym operacyjnie stwierdzono jako 
punkt prowadzący (lead point): w 2 przypadkach polip 
i po jednym przypadku zmianę typu gist i raka. co do 
lokalizacji wgłobień to te o charakterze przejściowym 
głównie znajdowano w centralnej i lewej części brzu-
cha (10 z 11), natomiast większość utrwalonych (3/4) 
było położonych w dole biodrowym prawym. należy 
podkreślić, że w grupie z wgłobieniami przejściowymi 
dominowali chorzy z chorobą trzewną (n=5). Ponadto 
u trzech chorych stwierdzono niespecyficzne zapalenia 
jelita cienkiego i po jednym przypadku ten typ wgłobie-
nia wystąpił w pacjenta zakażonego lambliami, w  choro-
bie leśniowskiego-crohna i u jednej chorej nie ustalono 
przyczyny. Warto dodać, że we wszystkich wgłobieniach 
utrwalonych obecne były w różnym stopniu wyrażone 
bóle o charakterze kolkowym, niekiedy z towarzyszący-
mi nudnościami i wymiotami. natomiast przebieg sub-
kliniczny charakteryzował wgłobienia przemijające (u 7 
z 11). Bóle u 2 chorych z tej grupy miały niewielkie natę-
żenie i rozlany charakter oraz u dwóch manifestowały się 
charakterem kolkowym.

Dyskusja

niedrożność jelit, w tym spowodowana ich wgłobie-
niem, występuje już w życiu płodowym, a jej jedyną 
manifestacją sonograficzną może być przejściowe lub 
stałe wodobrzusze (2). Wgłobienie jelita cienkiego cha-
rakteryzują trzy lokalizacje: dwunastniczo-czcze, czczo
-czcze i czczo-biodrowe. natomiast, do wgłobień jelita 
grubego zalicza się najczęściej spotykane biodrowo-
okrężnicze i wyraźnie rzadsze okrężniczo-okrężnicze. 
catalono (3) podał, że około 40% wszystkich wgłobień 
lokalizuje się w jelicie cienkim, przy czym zdecydowa-
nie rzadziej są one obserwowane w bliższym odcinku. 
Wcześniej, kiedy rozpoznanie wgłobienia jelita cienkie-
go stawiano na podstawie klasycznej radiografii i na 
stole operacyjnym, ustalono w  metaanlizie opartej na 
668 przypadkach, że przyczyną w 17% były nowotwory 
złośliwe a w 40% łagodne (4). oczywiście, istniały także 
liczne przyczyny nienowotworowe, np. uchyłek 
Meckela, zapalenia jelit na różnym tle, powiększone 
węzły chłonne itd. aktualnie, ze względu na masową 
skalę wykonywanych badań tk i usg jamy brzusznej,  
statystyka tych zmian wygląda inaczej, ponieważ często 
są wykrywane przypadkowo wgłobienia w jelicie cien-
kim o charakterze przemijającym. lvoff i wsp. (5) po 
przejrzeniu bazy danych dotyczących 69 040 badań tk 
rozpoznali 37 wgłobień, przy czym w 84% doszło do 
samoistnego odgłobienia. W największej ostatnio serii 
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tego typu badań obejmujących 380 999 osób dorosłych 
stwierdzono 170 wgłobień. W tym 149 dotyczyło lokali-
zacji w jelicie cienkim i tylko 7 z nich operowano (6). 
Mateen i wsp. (7) w okresie 10 lat rozpoznali ultrasono-
graficznie 108 wgłobień jelita cienkiego u dorosłych 
i u dzieci.- 41 tego typu zmian miało charakter przemi-
jający, co wykazali w badaniach kontrolnych po 30 min., 
3 dniach i 2 tygodniach. natomiast Maconi i wsp. (8) 
zaobserwowali 33 wgłobień w jelicie cienkim u 32 doro-
słych, przy czym 25 wykryli w badaniach prospektyw-
nych (25 wśród 4487 ultrasonografii jamy brzusznej – 
0,53%) i 7 w badaniach retrospektywnych (7 wśród 
5342 ultrasonografii – 0,15%). tylko cztery z 33 wgło-
bień miało charakter utrwalony, natomiast w 28 doszło 
do samoistnej redukcji zmiany. W naszym materiale kli-
nicznym też przeważały przypadki o takim przebiegu: 
11 z 15. z przedstawionych danych statystycznych 
jasno wynika, że większość wgłobień dotyczących jelita 
cienkiego ma chwilowy charakter i nie będzie wymagała 
leczenia operacyjnego. aby postępowanie z tymi przy-
padkami było właściwe należy wyłonić cechy kliniczno-
obrazowe, które powinny ułatwić klasyfikację takich 
zmian w jelicie cienkim. U większości chorych wgłobie-
nia przemijające były wykrywane przypadkowo przy 
braku występowania burzliwych objawów brzusznych 
lub miały przebieg subkliniczny, co głównie wynikało 
z istnienia schorzenia podstawowego (3, 6, 8-11). 
spośród naszych 11 chorych z tego typu patologią tylko 
dwóch skarżyło się na okresowe bóle kolkowe brzucha. 
Pozostali pacjenci mieli nieznaczne objawy w postaci 
wzdęć, kruczenia jelit i niekiedy luźnych stolców. 
natomiast obraz kliniczny u 4 chorych z utrwalonym 
wgłobieniem był wyraźnie niepokojący, ponieważ głów-
ne objawy to silne bóle kolkowe, którym niekiedy towa-
rzyszyły wymioty. Przemijające wgłobienia jelita cien-
kiego bez zmiany patologicznej w jego obrębie spostrze-
gano jako objaw towarzyszący różnym chorobom. 
W momencie wykrycia takiej patologii przede wszyst-
kim należy uwzględnić istnienie choroby trzewnej, gdyż 
w co najmniej 20% przypadków widuje się takie powi-
kłanie (11-13). Potwierdzają to także nasze obserwacje, 
ponieważ na 11 wgłobień przemijających, aż w 5 przy-
padkach rozpoznano celiakię dorosłych. innym scho-
rzeniem, w którym nierzadko spotyka się ten rodzaj 
wgłobienia jest choroba leśniowskiego-crohna (7, 14). 
Maconi i wsp. (7), wśród 17 samooredukujących się 
wgłobień na podłożu chorób organicznych odnotowali 
w 11 przypadkach współwystępowanie właśnie z tym 
rodzajem zapalenia jelit. Ponadto koincydencję chwilo-
wych wgłobień z chorobą trzewną stwierdzili w 3 przy-
padkach, po laparotomii w 2 przypadkach i w jednym 
przypadku z colitis ulcerosa. Wypada też wspomnieć, że 
u 11 osób nie znaleziono żadnej uchwytnej patologii 
(39%), co też należy uwzględnić w różnicowaniu. 
W krajach tropikalnych i u zarażonych HiV także zaob-
serwowano występowanie takiej zależności. (15). 
W naszej grupie 11 chorych z wgłobieniem przemijają-
cym u 3 zjawisko to ujawniło się z niespecyficznym 
zapaleniem jelit. natomiast u innego pacjenta rozpo-
znano jednocześnie zakażenie lamblią, co też było opi-
sywane (11). U dzieci należy myśleć nie tylko o możli-
wości koincydencji z chorobą trzewną, chorobą 
leśniowskiego-crohna, lambiozą i niespecyficznym 
zapaleniem jelit, ale także o mukowiscydozie. W tej jed-

nostce chorobowej można się spodziewać wgłobienia 
samoredukującego w około 5% przypadków (16). nasze 
badania potwierdzają istnienie morfologicznych różnic 
między analizowanymi rodzajami wgłobień. istotną 
cechą wgłobień przemijających w stosunku do utrwalo-
nych będą: krótsza długość (wartość rozdzielająca obie 
grupy to 50 mm) i brak masy patologicznej we wgłobie-
niu. Ponadto w większości przypadków mają one mniej-
szą średnicę (stosunek średnich: 31,6 mm do 42,5 mm), 
rzadko zawierają krezkę, która stanowi tylko mały frag-
ment składowy (2/11), zawsze są unaczynione (10/10), 
nie towarzyszy im poszerzenie światła jelita przed wgło-
bieniem (0/11) i głównie się lokalizują w lewej i central-
nej części jamy brzusznej. W ocenie nie można pominąć 
zachowania się wgłobień w czasie. We wszystkich wgło-
bieniach przemijających można było zaobserwować 
różny stopień perystaltyki części wgłobionych, czego 
nie dawało się stwierdzić we wgłobieniach utrwalonych. 
Porównując nasze dane co do długości wgłobień 
z wcześniej opublikowanymi można zauważyć rozbież-
ność z wynikami podanymi przez Mateena i wsp (7). 
ten zespół stwierdził, że wgłobienia przemijające nie 
były dłuższe od 35 mm. kornecki i wsp. (17) natomiast 
za graniczną wartość uznali 50 mm, co jest zgodne 
z naszym wynikiem. kim (18) zaś podał, że w jego 
materiale klinicznym dotyczącym 34 wgłobień u 32 
noworodków i dzieci parametr ten wyniósł 1,8 cm +/- 
0,5 cm, a średnica wgłobień 1,5 cm, +/- 0,3 cm. 
obecność krezki we wgłobieniu przemijającym należy 
się rzadziej spodziewać i zwykle jest to niewielki frag-
ment (3, 7, 12). W tym rodzaju wgłobień nie spotyka się 
patologicznej masy w ich obrębie (3, 5, 7-14). niekiedy 
jednak obrzęk fragmentu wgłobionego lub krwawienie 
w ten rejon może dawać wrażenie istnienia lead point 
(9). U dzieci w obu rodzajach wgłobień Doi i wsp. (19) 
stwierdzili częste występowanie adenomegalii krezko-
wej (w przejściowych wgłobieniach 71,4%, a w utrwa-
lonych 76,3%). W naszym materiale osób dorosłych nie 
odnotowano takiej zależności. co do unaczynienia 
wgłobień panuje zgodny pogląd, że te o charakterze 
przejściowym wykazują waskularyzację w kolorowym 
doplerze (7, 18). Potwierdza to także 10 naszych przy-
padków. natomiast wgłobienia utrwalone w zależność 
od stopnia ukrwienia będą albo unaczynione albo bez-
naczyniowe. te ostatnie powinny być w trybie pilnym 
operowane, ponieważ nie rokują odgłobienia za pomocą 
tradycyjnych metod i zwykle makroskopowo ujawniają 
ischemię ścian (20). W przemijających inwaginacjach 
stałym objawem jest prawidłowa szerokość jelita przed 
przeszkodą, czego zazwyczaj nie ma w stałych (6-9, 12). 
takie zachowanie jelita także obserwowano w naszym 
materiale. lokalizacja wgłobienia też powinna być brana 
pod uwagę w różnicowaniu. zdecydowana większość 
wgłobień przemijających występuje w lewej i centralnej 
części brzucha, odwrotnie, te o charakterze utwalonym 
umiejscawiają się po stronie prawej, co także znalazło 
potwierdzenie w naszych badaniach (12). U naszych 
pacjentów z wgłobieniem przemijającym stwierdzano 
jako stały objaw słabo wyrażoną ale zauważalną ich pery-
staltykę. Jedynie o takim spostrzeżeniu donosi kim (18), 
na podstawie przeglądu zapisów badań na taśmie video. 
Dokładna przyczyna wgłobień przemijających, które nie 
zawierają patologicznej masy nie jest jasna. sugeruje się, 
że wynikają one z dysrytmicznych skurczów jelita wsku-
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tek istniejącego obrzęku i zapalenia ich ścian oraz oko-
licznych tkanek (12).

na koniec należy podkreślić, że wykrycie wgłobienia 
jelita cienkiego o wyżej opisanych cechach powinno 
skłonić ultrasonografistę do wyjaśnienie jaka choroba 
wyzwala takie zjawisko. tak więc badania usg i dane 
kliniczne muszą być ukierunkowanie na wykluczenie 
jednostek najczęściej współistniejących, a więc: celiakii, 
choroby leśniowskiego-crohna, niespecyficznych zmian 
zapalnych jelit oraz mukowiscydozy, ponieważ idiopa-
tyczna natura inwaginacji przemijających jest rzadka. 
U niektórych chorych obserwowane wgłobienie może 
jednak tłumaczyć występowanie bólów kolkowych.

Wnioski

Wgłobienia przemijające jelita cienkiego u doro-1. 
słych są częstsze niż o charakterze utrwalonym.
Wgłobienia przejściowe w stosunku do utrwalonych 2. 
są mniejsze, zwłaszcza ich długość nie przekracza 
50 mm, nie zawierają patologicznej masy, wykazują 
unaczynienie w kolorowym doplerze i niewielką ale 
dostrzegalną perystaltykę. 
Wykrycie takiej zmiany powinno uzasadnić przyję-3. 
cie postawy wyczekującej w postępowaniu medycz-
nym i ukierunkowane poszukiwanie obecności ini-
cjującej ją choroby jelit.

Tab. 1. Zestawienie danych kliniczno-ultrasonograficznych wgłobień jelita cienkiego u 15 chorych

Lp. Płeć Wiek Charakter 
wgłobienia

Wymiary wgło-
bienia

średnica x długość 

Krezka
we

wgłobieniu

Poszerzenie
jelita przed

wgłobieniem

Unaczynienie
wgłobienia –

kolorowy dopler

Podejrzenie 
masy we 

wgłobieniu

1 M 71 utrwalony 40 x 80 mm obecna + nie wykonano +
2 M 43 utrwalony 38 x 50 mm obecna + obecne +
3 M 45 utrwalony 42 x 65 mm obecna + nieobecne +
4 k 65 utrwalony 50 x 57 mm nieobecna - obecne +
5 k 45 chwilowy 32 x 38 mm nieobecna - obecne -
6 M 29 chwilowy 37 x 40 mm nieobecna - obecne -
7 k 18 chwilowy 30 x 33 mm nieobecna - obecne -
8 M 65 chwilowy 28 x 32 mm obecna - obecne -
9 M 44 chwilowy 24 x 30 mm nieobecna - obecne -
10 k 38 chwilowy 28 x 32 mm nieobecna - obecne -
11 M 36 chwilowy 40 x 50 mm obecny - obecne -
12 M 46 chwilowy 32 x 45 mm nieobecny - obecne -
13 k 32 chwilowy 25 x 34 mm nieobecny - obecne -
14 k 39 chwilowy 40 x 33 mm nieobecny - obecne  -
15 k 28 chwilowy  22 x 28 mm nieobecny - nie wykonano -

Lp. Cecha Wgłobienia przemijające Wgłobienia utrwalone

1. Średnia wieku 38,2 lat 56 lat

2. Średnica wgłobień
Średnia

22-40 mm
(30,7 mm)

38-50 mm
42,5 mm

3. Długość wgłobień
Średnia

28-50 mm
(35,9 mm)

50-80 mm
(63,0 mm)

4. obecność krezki we wgłobieniu 2/11 4/4

5. Patologiczna masa we wgłobieniu 0/11 4/4

6. naczynia we wgłobieniu 10/10 2/3

7. Perystaltyka wgłobienia 11/11 0/4

8. Poszerzenie jelita przed wgłobieniem 0/11 4/4

9. lokalizacja wgłobienia w lewej części brzucha 4/11 1/4

10. lokalizacja wgłobienia w centralnej części brzucha  6/10 0/4

11. lokalizacja wgłobienia w dole biodrowym prawym 1/10 3/4

Tab. 2. Zestawienie różnic cech w grupie wgłobień przemijających i utrwalonych.



52 ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010

Andrzej Smereczyński, Maria Gałdyńska, Katarzyna Kołaczyk, Teresa Starzyńska, Stefania Bojko, Elżbieta Bernatowicz, Anna Walecka

Ryc. 1a. Wgłobienie utrwalone na przekroju 
poprzecznym. M – patologiczna masa jaką sta-
nowi polip. Strzałka pokazuje spory fragment 
wciągniętej krezki.

Ryc. 1b. To samo wgłobienie, co na ryc. 1b, ale na przekroju podłuż-
nym. Strzałka skierowana w dół wskazuje wciągniętą krezkę. M – polip. 
Strzałki położone horyzontalnie wskazują długość wgłobienia – 65 mm. 

Ryc. 2. Wgłobienie przemijające na dwóch przekrojach. Zmiana jest 
mała: 28x32 mm z widocznym niewielkim fragmentem wpuklonej 
krezki (strzałki).

Ryc. 3. Na przekroju poprzecznym uchwycono 
unaczynione wgłobienie przemijające (strzałki).

Ryc. 4. Na dwóch przekrojach ujęto wgłobienie przemijające. Po stronie prawej strzałki określają długość wynoszącą 33 mm.
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Ryc. 5a i 5b. Na przekroju poprzecznym to samo wgobienie samoredukujące się. Na ryc. 5a ma ono średnicę 40 mm, a na 
ryc. 5b już 30 mm. Po chwili doszło do całkowitego odgłobienia.

Ryc. 6a. Wgłobienie przemijające na przekroju poprzecz-
nym (strzałki).

Ryc. 6b. To samo wgłobienie, co na ryc. 6a, ale na przekro-
ju podłużnym (strzałki).

Ryc. 6c. Po kilku dniach ta sama okolica, co na ryc. 6a 
i 6b po odgłobieniu.
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Wstęp 

Rozwój ultrasonografii diagnostycznej obserwuję 
aktywnie dopiero od roku 1994. nie zaliczam się więc 
do grona pionierów tej dyscypliny. ominęły mnie czasy, 
w których ci, którzy naprawdę potrafili patrzeć w przy-
szłość, podejmowali ryzyko wikłania się w nową metodę 
zaglądania do wnętrza człowieka opartą o zasadę dzia-
łania echosondy. Metodę, jak wynika z zeznań świad-
ków, początkowo krytykowaną przez wielu klinicystów. 
krytykami ultrasonografii byli, jak sądzę, ci lekarze, któ-
rzy nie przypuszczali jakiemu rozwojowi technologicz-
nemu poddana zostanie metoda badania echa wewnątrz 
pacjenta leżącego w wannie z wodą i skanowanego 
za pomocą głowicy wielkości kartonu papierosów. 
zapewne wtedy można było tego pacjenta porównać do 
ryby, na którą poluje rybak, czasem być może nawet do 
U-Boota. obecnie wannę z wodą zastąpiła butelka żelu, 
a głowice usg mają rozmiar często porównywalny nie do 
kartonu, a do pojedynczego papierosa.

Moje czasy raczkowania na polu ultrasonografii to 
głównie prezentacja 2D i głowice liniowe o stałej czę-
stotliwości 5 i 7,5 MHz oraz głowice convex 3,5 MHz. 

Parametrem używanym do regulacji obrazu było pokręt-
ło i suwaki wzmocnienia oraz, rzadko jak pamiętam 
używane, ogniskowanie. Rzadko, ponieważ nie wpły-
wało istotnie na uzyskiwany obraz. Widoczność diag-
nostyczna rozpoczynała się od głębokości 10 mm co 
w diagnostyce powierzchownie położonych struktur 
mięśniowo-szkieletowych było nieco kłopotliwe.

opcje doplerowskie były wtedy w fazie doplera pul-
sacyjnego.

Pojawienie się głowic o zakresie częstotliwości 5-10 
MHz i doplera kodowanego kolorem, a potem dople-
ra mocy było dla mnie autentycznym szokiem obrazo-
wym. Pamiętam, jak wtedy pomyślałem, że jest już tak 
dobrze, że nic się już nie da zrobić. Widziałem przecież 
nerw kulszowy!

Wtedy wprowadzono do diagnostyki głowicę 12 MHz 
i obrazowanie skrzyżowanymi wiązkami typu „compo-
und”. to już była rewolucja. 

zaraz potem wzrosła częstotliwość głowic liniowych 
do szalonych 15 MHz. Pojawił się problem utraty dobre-
go obrazu na większych głębokościach przy zastosowa-
niu głowic o tak dużych częstotliwościach. W odpowie-
dzi dostaliśmy obrazowanie przy użyciu częstotliwości 
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harmonicznych, a podstarzałego doplera mocy dopraco-
wano do opcji ogólnie określanej jako tissue Doppler.

obecnie elementami, które najbardziej wpływają na 
uzyskiwany obraz w badaniach mięśniowo-szkieleto-
wych są moim zdaniem:

częstotliwość głowic, czytaj rozdzielczość obrazu,• 
obrazowanie harmoniczne,• 
obrazowanie skrzyżowanymi wiązkami typu „com-• 
pound”,
tissue Doppler.• 

Co widzimy w układzie mięśniowo-szkieleto-
wym w 2009 roku?

zarówno dawniej, jak i dziś, ocena układu ruchu 
w badaniu usg ograniczona jest obecnością nieprzezier-
nych dla ultradźwięków struktur kostnych i obejmuje: 
• tkankę podskórną,
• kaletki maziowe, jamy stawów,
• nerwy obwodowe,
• okostną, powierzchnie kostne, entezy,
• chrząstkę szklistą (powierzchnie stawowe),
• chrząstkę włóknistą (łąkotki, obrąbki),
• więzadła, torebki stawowe,
• mięśnie, ścięgna, troczki i pochewki ścięgien.

ogólnie akceptowanymi zaletami badania usg 
w porównaniu do RM, tk w ocenie tkanek miękkich 
narządu ruchu:
• badanie dynamiczne w czasie rzeczywistym,
• ocena unaczynienia tkanek bez użycia kontrastu 

(kolor, power, tissue Doppler),
• wysoka rozdzielczość (głowice o częstotliwości 

14-18MHz),
• wysoki kontrast woda/tkanki (częstotliwości harmo-

niczne).

Wady badania usg w porównaniu do RM, tk w oce-
nie tkanek miękkich narządu ruchu:
• brak możliwości oceny struktur położonych za koś-

cią lub innymi elementami odbijającymi ultradźwięki 
w całości,

• artefakty cieni akustycznych,
• ograniczone możliwości wykonania powtarzalnej, 

standardowej dokumentacji, konsultacji wykonanego 
badania przez innego eksperta – konieczność powtó-
rzenia badania w przypadku wątpliwości co do jego 
prawidłowego przeprowadzenia i interpretacji.

Wady badań usg, RM, tk w ocenie tkanek miękkich 
narządu ruchu:
• niechęć radiologów do uczenia się ortopedii,
• zafałszowana lub niedokładna anatomia w podręcz-

nikach i atlasach,
• bardzo spłaszczona krzywa uczenia.

Współczesne wysokiej klasy ultrasonografy pozwa-
lają na precyzyjną ocenę wielu struktur dawniej mało 
dostępnych lub zbyt drobnych czy podobnych morfo-
logicznie do sąsiednich tkanek. Jedną z takich grup są 
nerwy obwodowe. obecnie przy zastosowaniu głowic 
o częstotliwości 14–18MHz nerwy widoczne są do 
poziomu rozgałęzień o średnicy nawet poniżej 0,5 mm, 
czyli widzimy gałązki np. nerwu pośrodkowego i łokcio-
wego do poziomu paliczków dalszych. Diagnostyka usg 
pozwala ponadto na dokładną ocenę obecności odmian 
anatomicznych nerwów oraz naczyń mogących towa-
rzyszyć nerwom (ryc. 1), których otoczenie bywa często 
operowane, tak jak to jest w przypadku nerwu pośrod-
kowego na poziomie kanału nadgarstka. informacje 
takie oceniane są przez chirurgów ręki jako przydatne.

Ryc. 1. Przekrój poprzeczny nerwu 
pośrodkowego na poziomie bezpośred-
nio powyżej kanału nadgarstka. Nerw 
pośrodkowy w postaci odmiany ana-
tomicznej dwupęczkowej z towarzy-
szącym naczyniem tętniczym i dwoma 
żylnymi.
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Wysoka rozdzielczość i kontrast obrazu oraz ograni-
czenie artefaktów wynikających z rozproszenia, obecno-
ści rewerberacji i cieni akustycznych zaczęło pozwalać 
na zaskakująco dokładną diagnostykę drobnych gałązek 
nerwowych (ryc. 2) oraz ich otoczenia dając ciekawe 
możliwości diagnostyki tego samego rodzaju bólu poja-
wiającego się w tym samym miejscu i dotyczącego tej 
samej struktury. Jedną z takich lokalizacji jest przebieg 
gałązki głębokiej nerwu promieniowego przez strefę 
mięśnia odwracacza. nie dość, że można obecnie precy-

zyjnie zlokalizować ten nerw to jeszcze z bardzo wyso-
kim poczuciem racji można stwierdzić co tak naprawdę 
mu dolega. okazuje się, że dolegliwości z tego nerwu 
mogą wynikać z przewężenia i zagięcia nerwu (ryc. 3) 
czy jego nerwiakowatego pogubienia (ryc. 4). czasem 
zdarza się, że dolegliwości są typowe i precyzyjnie zlo-
kalizowane jednak nie widać w badaniu usg ewiden-
tnych cech patologii strukturalnej nerwu. z reguły jest 
to dobra wiadomość.

Ryc. 3. Przekrój wzdłuż osi długiej 
gałązki głębokiej nerwu promieniowe-
go, odcinek bliższy jego przebiegu przez 
mięsień odwracacz. Groty strzałek – 
grubość nerwu tuż powyżej nietypowo 
grubej (przy braku normy grubości tej 
struktury jest to pojęcie jakościowe) 
arkady Frohsego (krótkie strzałki). 
Długa strzałka – strefa ucisku i zagięcia 
nerwu na dystalnej granicy arkady.

Ryc. 2. Przekrój wzdłuż osi długiej 
gałązki głębokiej nerwu promieniowe-
go, odcinek bliższy jego przebiegu przez 
mięsień odwracacz. Krótkie strzałki – 
grubość nerwu w miejscu jego przejścia 
przez brzeg mięśnia określany też mia-
nem arkady Frohsego. Długie strzałki – 
grubość brzuśca mięśnia odwracacza.
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zaskakującą dla mnie pozycję w łańcuchu diagno-
stycznym zajmuje ultrasonografia złamań kostnych. 
Jeszcze niedawno sam sceptycznie odnosiłem się do 
wartości tego badania w tego typu patologiach. Jednak 
mnogość rozpoznawanych w usg, a nie widocznych (nie 
mylić z nie rozpoznanych) na zdjęciach Rtg złamań 
głównie żeber, kości goleni, stopy (ryc. 6,7,8) oraz śród-
stawowych złamań chrzęstno-kostnych (ryc. 5) skłania 

mnie do jednego wniosku: badanie Rtg nie posiada 
właściwości wykluczających obecność złamania. Wobec 
tego brak cech złamania na zdjęciu Rtg z obecnymi 
dolegliwościami powinno być wskazaniem do wery-
fikacji określonej okolicy w badaniu usg. szczególnie 
istotne jest wykonanie badania usg w przypadku podej-
rzenia złamań zmęczeniowych w ich bardzo wczesnych 
fazach rozwoju (ryc. 6). 

Ryc. 4. Przekrój wzdłuż osi długiej 
gałązki głębokiej nerwu promieniowe-
go, odcinek bliższy jego przebiegu przez 
mięsień odwracacz. Krótkie strzałki 
– grubość nerwu tuż powyżej i poni-
żej arkady Frohsego. Długie strzałki 
– strefa nerwiakowatego pogrubienia 
nerwu na poziomie arkady.

Ryc. 5. Przekrój poprzeczny na poziomie 
szpary stawu promieniowo-ramienne-
go. Ultradźwięki penetrują stycznie do 
zarysu powierzchni stawowej głowy 
kości promieniowej pokazując pół-
księżycowaty kształt zarysu przełomu 
po złamaniu chrzęstno-kostnym czę-
ści powierzchni głowy (długie strzał-
ki wewnątrz okręgu reprezentującego 
widoczną i niewidoczną część obrysu 
głowy kości promieniowej). Krótkie 
strzałki – grubość bliznowaciejącego 
po częściowym uszkodzeniu więzadła 
pierścieniowatego.
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Ryc. 6. Przekrój podłużny wzdłuż kost-
ki bocznej, złamanie zmęczeniowe 
w fazie niemej w RTG. Długa strzał-
ka – zarys kości strzałkowej. Krótkie 
strzałki – zarys zewnętrzny pogrubiałej 
(faza włóknienia) okostnej nad stre-
fą przeciążenia/złamania. Wyraźnie 
wzmożone unaczynienie (po stronie 
przeciwnej w tym rejonie brak widocz-
nych w badaniu usg naczyń) okostnej 
typowe dla tej fazy złamania.

Ryc. 7. Przekrój podłużny nad kością 
śródstopia. Obraz wczesnej fazy prze-
budowy dokonanego złamania zmę-
czeniowego niewidocznego w bada-
niu RTG tydzień wcześniej(!). Krót-
kie strzałki – zarys kostny powyżej 
i poniżej złamania. Długa przerywana 
strzałka – poziom szczeliny złama-
nia, groty strzałek – strefa masywnego 
obrzęku okostnej (*) i okolicznych tka-
nek miękkich. Prawy grot nad miernie 
zmineralizowaną kostniną. Patrz rów-
nież następna rycina.

Ryc. 8. Przekrój podłużny nad kością 
śródstopia, pacjent z poprzedniej ryci-
ny. Obraz złamania zmęczeniowego 
we wczesnym stadium gojenia. Krót-
kie strzałki – zarys kostny powyżej 
i poniżej złamania, groty strzałek – 
strefa zmineralizowanej kostniny.
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Dzięki możliwości wglądu ultradźwięków do struk-
tur chrzęstnych możliwe jest również rozwikłanie natu-
ry chorób opisanych ponad 100 lat temu przez badaczy 
dysponujących, z metod diagnostyki obrazowej, bada-
niem radiologicznym. Przykładem takiej zagadki z prze-
szłości jest opisana w 1903 roku przez carla schlattera 
choroba pourazowa guzowatości kości piszczelowej 
u młodocianych. od początku chorobę opisano jako 
uraz. Wielu badaczy w późniejszych czasach próbowało 

zmącić czyste myśli schlattera. szczytem zmącenia było 
określenie tej choroby jako martwicę jałową. Usg dnia 
dzisiejszego pozwala na wgląd w struktury guzowato-
ści i bardzo jednoznaczne określenie tej choroby jako 
uszkodzenie nasadowej części jądra kostnienia guzo-
watości kości piszczelowej (ryc. 9) mogące przebiegać 
w różny sposób, zależnie od lokalizacji i rozległości zła-
mań chrząstki nad jądrem. 

Połączenie wysokiej rozdzielczości z technikami com-
pound, drugą harmoniczną i niesłychanie czułych metod 
dopplerowskich takich jak tissue Doppler pozwoliło na 
rozwikłanie kolejnych zagadek, tym razem chorób ścię-
gien. klasycznym przykładem jest tutaj tzw. „łokieć teni-
sisty” (ryc. 10). nieszczęśliwie choroba stricte urazowa, 
polegająca na uszkodzeniu i następujących po tym pro-
cesach gojenia tkanek ścięgien wspólnych prostowni-
ków i/lub więzadła pobocznego promieniowego, została 
przed laty „ochrzczona” mianem epicondylitis, odno-

szącym się w naszym kręgu cywilizacyjnym bezpośred-
nio do procesu zapalnego. nieszczęście polega na tym, 
że strategia leczenia zapaleń jest zupełnie odmienna od 
strategii leczenia gojących się uszkodzeń. szczególnie 
dewastujące są tutaj iniekcje sterydowe, tak przydatne 
w procesach zapalnych. są one jednak równie skutecz-
ne w hamowaniu wszelkich przejawów gojenia uszko-
dzonych ścięgien i ich stosowanie w takich przypadkach 
nie prowadzi do wyleczenia (czytaj: wygojenia), a raczej 
do krótkotrwałego uzdatnienia do użytku.

Ryc. 9. Obraz guzowatości kości pisz-
czelowej w przekroju podłużnym, cho-
roba Osgood-Schlattera typu zamkniętej 
delaminacji jądra kostnienia nasado-
wej części guzowatości – bez pęknięcia 
chrząstki nad jądrem. N – nasada, P – 
przynasada, strzałki – zarysy więzadła 
rzepki, podwójna strzałka kropkowana 
– grubość chrząstki nad jądrem kostnie-
nia, podwójna strzałka ciągła – grubość 
rozwarstwienia uszkodzonego jądra 
kostnienia. Typowe dla fazy przebudo-
wy/gojenia wzmożone unaczynienie 
więzadła, chrząstki i jądra kostnienia.

Ryc. 10. Przekrój podłużny wzdłuż osi 
ścięgna wspólnego prostowników. Prze-
budowująca się niemal jednorodnie 
hipoechogeniczna blizna po częścio-
wym uszkodzeniu ścięgna wspólnego 
(groty strzałek). Unaczynienie w obrębie 
blizny wskazuje na obecność procesu 
naprawczego, nie zapalnego. R – kość 
ramienna, P – kość promieniowa, długa 
przerywana strzałka – poziom szpary 
stawu promieniowo-ramiennego.
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Do niedawna wszelkie patologie ścięgien pochew-
kowych, czyli np. wszystkich ścięgien długich stopy 
i ręki, kojarzone były wyłącznie z procesami zapalnymi 
pochewkowo-ścięgnistymi. obecnie bez ryzyka zgady-
wania możemy zobrazować takie struktury jak troczki 
ścięgien zginaczy palców (ryc. 11), czy prostowników 
ręki (ryc. 12).

W obu przypadkach okazuje się, że diagnoza tzw. 
zapalenia pochewkowo-ścięgnistego często powinna 
być poszerzona o element patologii troczka ścięgien. 
Jest to element więzadłowy służący jako bloczek utrzy-

mujący kierunek i kąt przyczepu ścięgna do kości. 
troczek ścięgna może być czasem wiodącym elementem 
patologii, szczególnie przebiegającej przewlekle. Może 
on w przebiegu procesu zapalnego modyfikować swój 
metabolizm doprowadzając do niepotrzebnej przebudo-
wy, włóknienia i w niektórych przypadkach do zaciska-
nia ścięgna w silnej, sztywnej obręczy kostno-troczko-
wej. Jest to istotny element decydujący o tym czy ma 
jeszcze sens leczenie zachowawcze, czy należy oswajać 
pacjenta z myślą o konieczności leczenia operacyjnego.

Ryc. 12. Przekrój podłużny przez ścięg-
na I przedziału prostowników (krótkie 
strzałki) na poziomie troczka prostow-
ników (podwójna przerywana strzał-
ka). Krawędź wyrostka rylcowatego 
kości promieniowej oznaczona długą 
strzałką. Wzmożone unaczynienie, czy-
taj przebudowa/włóknienie pozapal-
ne, dotyczy nie tylko warstwy ścięgien 
i ściany pochewki maziowej ścięgien, 
ale również troczka – obraz tzw. zaci-
skającego zapalenia troczka.

Ryc. 11. Przekrój podłużny przez pali-
czek bliższy palca ręki (długa strzałka 
wskazuje na zarys kostny paliczka) 
nad prawidłowym troczkiem A2. Groty 
strzałek – prawidłowa grubość ok. 
8mm długości troczka A2 ścięgien zgi-
naczy (strzałki).

Badanie usg, dzięki wysokiej rozdzielczości i kon-
trastowi oraz możliwości badania tkanek w ruchu, jest 
bardzo skuteczne w obrazowaniu anatomii prawidłowej 
i dzięki temu pomocne w zrozumieniu wielu fałszywie 
rozumianych i opisywanych patologii układu mięśniowo
-szkieletowego. klasycznym przykładem jest tutaj tzw. 

stożek rotatorów. struktura będąca w barku przedmio-
tem szczególnego zainteresowania ortopedów. Do dziś 
większość znanych mi ortopedów, nie tylko polskich, 
neguje i co gorsza ignoruje fakt istnienia opisywanej we 
wszystkich znanych mi atlasach i podręcznikach ana-
tomicznych struktury określanej jako kompleks toreb-
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kowo-więzadłowy w skrócie nazywany torebką stawu 
ramiennego. Jednak w erze wysokich rozdzielczości 
badanie usg potrafiące bezsprzecznie odróżnić war-
stwę torebkowo-więzadłową (w szczególności górny 
kompleks torebkowo-więzadłowy) od warstwy ścięg-
nistej wprowadza niemalże nową jakość do zarówno 

diagnostyki i w efekcie do chirurgii stożka. okazuje się 
bowiem, że to co do dziś większość uważa za ścięgno 
nadgrzebieniowe jest faktycznie dwuwarstwowym kom-
pleksem torebkowo-ścięgnistym (ryc. 13, 14), w którym 
udział elementu torebkowego może dochodzić u niektó-
rych pacjentów (obserwacje własne) do 50% grubości. 

Ryc. 13. Przekrój poprzeczny wobec osi 
długiej ścięgna m. nadgrzebieniowego. 
Krótkie strzałki zarys kostny głowy k. 
ramiennej w bezpośrednim sąsiedztwie 
szyjki anatomicznej. Podwójna strzałka 
– warstwa górnego kompleksu torebko-
wo-więzadłowego, podwójna przerywa-
na strzałka – warstwa ścięgna m. nad-
grzebieniowego.

Ryc. 14. Przekrój podłużny wobec osi 
długiej ścięgna m. nadgrzebieniowego. 
Krótkie strzałki – zarys kostny guzka 
większego (enteza ścięgna nadgrzebie-
niowego), długa strzałka – zarys szyjki 
anatomicznej (enteza górnego kom-
pleksu torebkowo-więzadłowego), groty 
strzałek – zarys kostny głowy kości 
ramiennej. Podwójna strzałka – war-
stwa ścięgna m. nadgrzebieniowego, 
krzyżyki pomiarowe – warstwa górnego 
kompleksu torebkowo-więzadłowego.

Zaakceptowanie tej wersji anatomii pozwala, jak to 
zwykle bywa, wreszcie zrozumieć na czym polega cała 
grupa chorób barku dotyczących entezy ramiennej stoż-
ka rotatorów i kompleksu torebkowo-więzadłowego. 
Jasne staje się wtedy, i może być przy wnikliwej ana-
lizie przydatne w ustalaniu ostatecznej diagnozy przy-
czynowej, na czym polega różnica pomiędzy zmianami 
bliznowato-nadżerkowymi (typowe elementy uszkodzeń 
entez) w polu przyczepu kompleksu torebkowo-wię-
zadłowego lub ścięgna nadgrzebieniowego i takie same 

zmiany zlokalizowane dokładnie na granicy tych dwóch 
przyczepów (ryc. 15). Uszkodzenie na granicy warstw 
ma tą ciekawą cechę, że może otwierać drogę pomię-
dzy rozwarstwionym ścięgnem i torebką dla ciekawych 
i unikalnych procesów bliznowacenia oraz mineralizacji 
nie tylko blizny, ale również tworzenia wapiennych jam 
(ryc. 16). Jamy takie, wypełnione bezpostaciową masą 
wapienną (podobną do odwodnionej pasty do zębów), 
otoczone cienką twardą skorupką powstają, w doświad-
czeniach autora, tylko w stożku rotatorów. nie są to 
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od początku istnienia diagnostyki usg układu ruchu 
jednym z najtrudniejszych zadań było diagnozowanie 
uszkodzeń i zmian degeneracyjnych chrząstki szklistej 
stawów. Wprowadzenie nowoczesnych technik w ultra-
sonografii ustaliło zupełnie nowy standard w dokład-

ności stawianych diagnoz i w przydatności tej techniki 
diagnostycznej w świecie rosnących oczekiwań zarów-
no pacjentów jak i lekarzy. te ostatnie ryciny (ryc. 17 
i 18) niech przemówią same.

skostnienia, czy lite, twarde zwapnienia jak w wielu 
innych lokalizacjach.

Powstają one jako owoc mikrouszkodzeń entezy 
i rozwarstwienia na granicy ścięgien i torebki stawu 

ramiennego oraz/lub rozwarstwienia samego ścięgna. 
i znów historyczna nazwa tego typu tworu „tendini-
tis ossificans” okazuje się nie być ani „tendinitis” ani 
„ossificans”.

Ryc. 15. Przekrój podłużny wobec osi 
długiej ścięgna m. nadgrzebieniowego. 
Obraz zmian nadżerkowo-bliznowa-
tych po uszkodzeniu entezy ramiennej 
na granicy przyczepu ścięgna nadgrze-
bieniowego i górnego kompleksu toreb-
kowo-więzadłowego: długa strzałka 
– nadżerka, groty strzałek mineralizu-
jąca się blizna po rozwarstwieniowym 
uszkodzeniu ścięgna nadgrzebienio-
wego i strefy fuzji nadgrzebieniowo-
torebkowej. Krótkie strzałki – zarys 
zewnętrzny kaletki podbarkowej, 
podwójna strzałka – grubość chrząstki 
głowy k. ramiennej.

Ryc. 16. Przekrój poprzeczny nad ścięg-
nem nadgrzebieniowym. Wapienny 
twór/jama w nadgrzebieniowej części 
stożka rotatorów (małe strzałki) łączący 
się z nadżerką/blizną uszkodzonej daw-
niej entezy ramiennej (nie widoczne na 
tym zdjęciu). Długa strzałka przerywana 
– zarys k. ramiennej, strzałka lita – zarys 
zewnętrzny ścięgna nadgrzebieniowego.
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Podsumowanie

W artykule przedstawiono jedynie wycinek nowo-
czesnej diagnostyki usg układu ruchu.

W części prezentowanych przypadków dotyczących 
złamań przedstawiono diagnostykę struktur, które 
jeszcze niedawno uważano za zastrzeżone dla innych 
metod takich jak Rtg, tk czy RM. Ultrasonografia ma 
tutaj do zaoferowania informacje nie tylko porównywal-
ne z tymi metodami, ale dodatkowo informuje o zacho-
waniu się tkanek poza bezpośrednią strefą urazu, czy 
złamania. Daje to w przypadku diagnostyki złamań 

przewagę czasami nawet wielu dni przed pojawieniem 
się pełnego, widocznego w Rtg złamania i może przed 
takim scenariuszem uchronić wielu pacjentów.

W wielu prezentowanych przypadkach badanie usg 
ze swoją wysoka rozdzielczością pozwala na nowo 
odkrywać anatomię na poziomie wykraczającym cza-
sami nawet poza opisane w atlasach i podręcznikach 
struktury. sprawia to, że ultrasonografia jako metoda 
służyć może nie tylko diagnostyce ale również obra-
zowaniu bardzo drobnych elementów anatomicznych. 
to z kolei daje podstawy do zrozumienia chorób, dróg 
i sposobów ich szerzenia się, a co za tym idzie do zasto-
sowania leczenia przyczynowego.

Ryc. 18. Przekrój poprzeczny na pozio-
mie bruzdy międzykłykciowej kości 
udowej, przyłożenie jak na rycinie. Pra-
widłowa chrząstka szklista oznaczona 
podwójną strzałką. Obraz z głowicy 14 
MHz, włączona druga harmoniczna 
i obrazowanie typu compound.

Ryc. 17. Przekrój poprzeczny na pozio-
mie bruzdy międzykłykciowej kości 
udowej, przyłożenie jak na rycinie. 
Prawidłowa chrząstka szklista ozna-
czona podwójną strzałką. Obraz z gło-
wicy 14 MHz „surowy".
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ostatnie dziesięciolecie to kolejny, znaczący krok na 
drodze dynamicznego rozwoju ultrasonografii, w tym 
także diagnostyki usg żołądka i jelit, czego zasadniczym 
przejawem jest uzyskiwanie doskonałej jakości obrazów 
cewy pokarmowej. obecnie można z dużą dokładnością 
przedstawić budowę ściany prawie każdego odcinka 
tego narządu od jamy ustnej do odbytu nie wykorzystu-
jąc do tego wersji endoskopowej badania. Ucyfrowione 
sonogramy stają się szczególnie wyraźne z użyciem 
obrazowania harmonicznego (z odwróconym impulsem 
- 1), złożonego przestrzennie i techniką XREs. Dotąd 
w tym dziale ultrasonografii nie znalazło zastosowania 
obrazowanie panoramiczne, i jak na razie czynione są 
próby wykorzystania badania w wersji 3D i wirtualnej 

endoskopii. skąpe są też wzmianki w piśmiennictwie na 
temat elastografii oraz jej wersji wirtualnej (2, 3). 

należy dodać, że najnowsze aparaty do endoskopo-
wej ultrasonografii posiadają opcję sonoelastograficzną. 
W codziennej praktyce powinno się jednak nadal korzy-
stać z testu uciskowego głowicą, metody którą wpro-
wadził Puylaert już w 1986 roku w celu oceny stanu 
wyrostka robaczkowego. okazuje się, że stosując zapro-
ponowany sposób badania można z dość dużą dokład-
nością odróżnić zaawansowane formy raka od chłonia-
ka żołądka lub jelit. Brak kompresyjności nacieku rako-
wego stwierdzono aż w 97%, natomiast odkształcenie 
nacieku chłoniakowego pod wpływem ucisku głowicą 
odnotowano w 85% przypadków (4). Wspomniany test 
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nie jest jednak możliwy do wykonania w bliższej części 
żołądka, w zgięciach okrężnicy, w dalszym odcinku esicy 
i, oczywiście, w odbytnicy. Baldisserotto i wsp. (5) odno-
towali natomiast przydatność badania jelit z kompresją 
głowicą w wykazywaniu polipów okrężnicy u dzieci. 
W badaniu przezbrzusznym żołądka i jelit szczególnie 
pożądane są wysokoczułe opcje obrazowania przepływu 
w kolorze, co będzie decydować o prawidłowym rozpo-
znaniu przekrwienia czynnego i biernego oraz o okre-
śleniu stopnia niedokrwienia podejrzanych chorobowo 
odcinków cewy pokarmowej. Mimo tego obecnie cyfro-
we aparaty usg średniej klasy są wystarczającym narzę-
dziem diagnostycznym, aby trafnie rozpoznać zdecydo-
waną większość patologii o takiej lokalizacji. o aktu-
alnej możliwości przedstawienia szczegółowej budowy 
ściany niech świadczy fakt, że za pomocą głowicy o czę-
stotliwości 12 MHz w odcinku szyjnym przełyku daje 
się wykazać 7 warstw – łącznie z warstwą mięśniową 
błony śluzowej i oddzielnie warstwą okrężną i podłużną 
błony mięśniowej właściwej (6). Prawie ten sam zespół 
autorów doniósł, że prawidłowy odcinek piersiowy prze-
łyku daje się obrazować przezklatkowo u 74% badanych 
(z wyłączeniem fragmentu między i i ii żebrem), co do 
tej pory było tylko możliwe do osiągnięcia endosono-
graficznie (7). aktualnie z dostępu przezbrzusznego 
sonografia pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowej 
budowy ścian przewodu pokarmowego niż w tk nawet 
z zastosowaniem najbardziej rozwiniętych systemach 
wielowarstwowych lub stosując wysokopolowe skane-
ry MR. kończąc omawianie przełyku warto przytoczyć 
wyniki badań zespołu liu i wsp. (8) dotyczących proste-
go sposobu wykazywanie żylaków przełyku u chorych 
z marskością wątroby w okresie wydolności. W wielo-
wariantowej analizie regresji logistycznej ustalono, że 
wskaźnik śledzionowo-wrotny (iloczyn długość razy 
szerokość śledziony w cm podzielony przez uśrednioną 
prędkość przepływu w pniu wrotnym w cm/s) większy 
od 3,0 charakteryzuje się w rozpoznaniu żylaków prze-
łyku: czułością 92%, specyficznością 93%, wartością 
predykcji dodatniej 91% i wartością predykcji ujemnej 
94%. natomiast przykładem przesadnej dociekliwości 
badawczej tej samej patologii wykazali się autorzy pracy 
opartej na jednoczesnym zastosowaniu EUs i dożylnym 
podaniu levovistu. Wynika z niej, że układ tętniczy 
może mieć wypływ na formowanie się żylaków przełyku 
(9), co przecież niej jest czymś nowym. 

Diagnostyka żołądka choć zdominowana przez endo-
skopię w pewnych sytuacjach klinicznych będzie wyma-
gał zastosowania innych technik obrazowych opartych 
na przekrojach w tym endoskopowej lub przezbrzusznej 
ultrasonografii. W ostatnim okresie pojawiło się szereg 
prac wskazujących na zalety wykorzystywania również 
tej ostatniej techniki: w różnicowaniu fałdów olbrzy-
mich (10), w wykrywaniu żylaków żołądka za pomocą 
kolorowego doplera (11), w rozpoznawaniu zaawan-
sowanego raka żołądka badanego na czczo (12). W tej 
ostatniej pracy przyjęto za nieprawidłową grubość ścia-
ny żołądka wartość powyżej 7 mm. W ten sposób autorzy 
uzyskali następujące wskaźniki diagnostyczne: czułość 
75%, specyficzność 92,6%, wartość predykcji dodatniej 
50% i predykcji ujemnej 97,4%. należy dodać, że nie 
uwzględniano przy tym uwarstwienia ściany, co stanowi 
słabość metodyczną pracy. ishigami i wsp. (13) nato-
miast udowodnili, że z dostępu przezbrzusznego można 

sugerować głębokość inwazji wczesnego raka żołądka 
z prawie podobną dokładnością jak endoskopowa ultra-
sonografia. Dokładność rozpoznania wzrastała o 12%, 
jeśli w analizie uwzględniano wyniki obu metod. W tej 
ostatniej pracy jak też w innych zdecydowana więk-
szość badaczy jako kontrastu używał wody wypijanej 
w ilości od 300 do 1000 ml. Mało kto sięga po specjal-
nie preparowane i drogie środki jak np. simethicone czy 
metylocelulozę (14). W ostatnim okresie dużym zain-
teresowaniem cieszą się w gastroenterologii nierzadko 
spotykane guzy podśuzówkowe w większości zlokalizo-
wane w żołądku (do 70%), z tego 78% to zmiany łagod-
ne. zdecydowanie przeważają tutaj guzy stromalne 
(gist). Pozostałe zmiany podśluzówkowe to: trzustka 
ektopowa (15%), zmiany torbielowate (9%), tłuszczaki 
(6%) i guzy neuroendokrynne (3%). Dominującą pozy-
cję w diagnostyce tego typu zmian zdobyła endoskopo-
wa ultrasonografia (EUs), która z dużą precyzja określa 
warstwę, z której zmiana wyrasta, jej echogeniczność 
i unaczynienie oraz umożliwia pobranie materiału cyto-
logicznego lub histologicznego. Większość tych zmian 
jest mała, niezłośliwa i nadaje się do monitorowania 
w czasie. Wydaje się, że do takiego postępowania nada-
je się usg przezbrzuszne. Do takich wniosków doszedł 
futagami i wsp. (15), którzy tę technikę rezerwują 
do badań kontrolnych jako alternatywę w stosunku 
do EUs. Wykazali oni, że z dostępu przezbrzusznego 
można było uwidocznić 95% guzów o charakterze gist 
do wielkości 30 mm i 97% tego typu zmian o większych 
wymiarach. W tym miejscu należy przytoczyć znany 
fakt, że badanie histopatologiczne nie zawsze rozstrzy-
ga o charakterze zmiany, mimo zastosowania kilku kry-
teriów. za złośliwością ma przemawiać wielkość guza 
powyżej 5 cm, istnienie naciekania okolicznych tkanek, 
przerzuty, obecność w nim martwicy oraz podwyższo-
ny indeks mitotyczny (większy niż 5/50 HPf). fukuda 
i wsp. (16) udowodnili, że szczególnie przydatne jest 
w tych przypadkach zastosowanie ultrasonograficzne-
go środka kontrastującego, ponieważ charakteryzuje się 
większą siłą przewidującą charakter zmiany niż badanie 
histopatologiczne. Wspomniani autorzy wyróżnili dwa 
wzorce kontrastowania się guzów stromalnych. Bogate 
unaczynienie decydowało o rozpoznaniu agresywności 
zmiany, zaś ubogie zlokalizowane tylko na obwodzie 
o jej łagodnym charakterze. Jedynym mankamentem 
tego doniesienia jest niewielki materiał chorych (n=13) 
i dlatego wymaga to potwierdzenia w dalszych pro-
spektywnych badaniach. W tym przeglądzie nie można 
pominąć faktu, że od lat istnieje dział ultrasonografii 
czynnościowej przewodu pokarmowego zajmujący się 
np. fizjologią i patologią dotycząca motoryki żołądka. 
tematami badawczymi są: zdolność adaptacyjna części 
rezerwuarowej żołądka, motoryka tego narządu w zależ-
ności od jakości spożytego pokarmu lub zastosowanego 
farmaceutyku, czyli opróżnianie, które może być zabu-
rzone przez wielorakie mechanizmy, a także ocena wiel-
kości i prędkości przepływu treści płynnej w refluksie 
dwunastniczo-żołądkowym, itd. W tym wszystkim coraz 
większą rolę zaczynają odgrywać ultrasonografia w wer-
sji 3D i badania doplerowskie (2). z wszystkich metod 
służących ocenie motoryki żołądka, a więc fluoroskopii 
rtg, scyntygrafii, manometrii i rezonansowi magnetycz-
nemu, ultrasonografia wysunęła się na pierwsza pozycję 
ponieważ dostarcza uniwersalnych danych, jest najtań-
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sza, całkowicie dostępna i bezpieczna. 
Jelito cienkie to najtrudniejszy do zbadania odcinek 

przewodu pokarmowego, co wynika z jego: długości 
(około 4 m), krętego przebiegu z nakładaniem się nie-
których pętli na siebie i zajmowania sporej części jamy 
otrzewnej. aktualnie diagnostyka jelita cienkiego opiera 
się na: enteroklizie rtg, usg, badaniu izotopowym, tk, 
MR, kapsułce endoskopowej i enteroskopii dwubalono-
wej. tzw. pasaż jelita cienkiego całkowicie stracił na zna-
czeniu ze względu na niską skuteczność diagnostyczną. 
z podobnego powodu w wielu ośrodkach enterokliza rtg 
jest zastępowana przez taką wersję tomografii kompu-
terowej i rezonansu magnetycznego. ta ostatnia meto-
da jest raczej zalecana do badań dzieci. zdecydowana 
większość patologii spotykanych w jelicie cienkim to 
zmiany zapalne spowodowane wielorakimi czynnikami. 
W tej grupie chorób najważniejszą z punktu widzenia 
klinicznego jest choroba leśniowskiego-crohna, któ-
rej przewlekły i nieuleczalny charakter z zajęciem całej 
grubości ściany jelita doprowadza w 50-70% do powi-
kłań pod postacią zwężenia światła, ropnia lub przetoki. 
W tej sytuacji diagnostyce obrazowej stawia się wysokie 
wymagania, ponieważ ma ona określić istnienie zmian 
i ich dokładną anatomiczną rozległość oraz stan aktyw-
ności choroby, co nie jest sprawą prostą. Ponadto metoda 
taka powinna nadawać się do kontroli skutków leczenia 
zachowawczego i operacyjnego oraz być zdolną ujawnić 
istnienie nawrotu zmian po takim leczeniu. Już 2002 
roku Parente i wsp. (17) w oparciu o metaanalizę dostęp-
nych wówczas publikacji, ustalili na podstawie porówna-
nia przeglądowego badania usg jelita cienkiego z klasycz-
nymi badaniami rtg, scyntygrafią i wynikami operacji, 
że wskaźnik czułości ultrasonografii dotyczący zmian 
w chorobie leśniowskiego-crohna wahał się od 73% do 
95%, a wskaźnik specyficzności od 89% do 100%. 

W pracy z tego samego ośrodka (18) opartej na 
dużym materiale chorych (n=296) określono wskaźniki 
diagnostyczne przeglądowego badania usg w rozpozna-
niu zwężenia jelita cienkiego u pacjentów operowanych: 
czułość 90%, specyficzność 100% i wartość predykcji 
dodatniej 100% i u pacjentów zdiagnozowanych za 
pomocą enteroklizy rtg i leczonych zachowawczo, odpo-
wiednio: 79%, 98%, 95%. Problemem ultrasonografii 
jest określenie charakteru zwężenia: czy chodzi o trwałe 
zwężenie fibroplastyczne czy tylko zapalne? ten prob-
lem w większości przypadków udaje się dopiero rozwią-
zać z udziałem ultrasonograficznych środków kontra-
stujących, a nie za pomocą samego doplera kolorowego 
czy doplera mocy. Przetoki wewnętrzne i zewnętrzne 
to kolejne powikłanie choroby leśniowskiego-crohna 
stanowiące wyzwanie nie tylko dla badania usg. 
Początkowo opinie co do wartości diagnostycznej tej 
metody były rozbieżne. W jednym z badań czułość usg 
w skali szarości określono na 50% a specyficzność 95%, 
natomiast w drugiej pracy wskaźniki te wypadły odpo-
wiednio: 87% i 90% (17). sytuacja radykalnie się popra-
wiła z zastosowaniem doplera mocy. Maconi i wsp. (19) 
wykazali tą techniką wszystkie przetoki wewnętrzne 
u 44 chorych. kluczowym objawem było unaczynienie 
ścian przetoki, które w 96,7% przypadków miało cha-
rakter tętniczy, co udowodniono doplerem impulsowym. 
Podobne wyniki uzyskano stosując tzw. hydrogen pero-
xyde enhanced Us-fistolography w uwidacznianiu prze-
tok zewnętrznych. Mieszanina 30% nadtlenku wodoru 

z 70% roztworem pawidonu wstrzyknięta w ujście skór-
ne przetoki lepiej wykazywała gałęzie boczne przetoki 
i połączenie jej z pętlą jelita niż konwencjonalna fistulo-
grafia rentgenowska (2).

Wreszcie ropnie wewnątrzbrzuszne jako ostatnie 
powikłanie choroby leśniowskiego-crohna są roz-
poznawane ultrasonograficznie z czułością 83-91%. 
trudności występują z ujawnianiem ropni położonych 
w przestrzeni zaotrzewnowej i głęboko w miedni-
cy mniejszej. Dla klinicysty ważny jest jeszcze jeden 
wskaźnik, a mianowicie określenie aktywności procesu 
zapalnego. okazuje się, że takie parametry jak: grubość 
ściany, wielkość przepływów krezkowych i ich indeksy 
oporu, a także stopień unaczynienia ściany zmienione-
go jelita słabo odzwierciedlają rzeczywistą aktywność 
choroby. największą wartość w tej ocenie osiągnięto 
za pomocą ultrasonograficznych środków kontrastu-
jących. ten temat dogłębnie przedstawił szopiński 
i wsp. (20). szersze zastosowanie wspomnianych kon-
trastów na pewno zobiektywizuje ocenę aktywności 
choroby, a przez to ułatwi podjęcie decyzji co do dro-
giego leczenia biologicznego, szczególnie u pacjentów 
z nietypowym przebiegiem klinicznym. na początku 
tego stulecia diagnostyka usg jelita cienkiego zyskała 
na znaczeniu z chwilą wprowadzenia sonoenteroklizy 
(21-25). Wyniki tej metody są co najmniej równe albo 
przewyższają wartość enteroklizy rtg. Badanie można 
przeprowadzić w dwóch wersjach: podając do wypicia 
wodny roztwór glikolu polietylenowego w ilość od 500 
do 800 ml, lub w mniejszej ilości przez cewnik wprowa-
dzony do okolicy zgięcia dwunastniczo-czczego śledząc 
w odstępach kilkuminutowych przesuwanie się kontra-
stu aż do kątnicy. Podstawowym warunkiem powodze-
nia badania jest dobre wypełnienie światła całego jelita 
na co potrzeba od 20-60 min. Pozwala to na rzeczywi-
ste określenie stopnia zwężenia światła i elastyczności 
ścian, co jest zawodne w badaniu przeglądowym. lepiej 
też wykazywane są przetoki wewnętrzne i ich rozgałę-
zienia. należy pamiętać, że prawie 80% chorych, u któ-
rych zmiany zajmują jelito kręte może stać się kandy-
datami do zabiegów resekcyjnych. Ultrasonografia 
w wersji przeglądowej oceny jelita cienkiego i sonoe-
nteroklizy staje się alternatywą dla badań radiologicz-
nych, szczególnie w monitorowaniu skuteczności lecze-
nia zachowawczego lub operacyjnego osób z choroba 
leśniowskiego-crohna, u których kontrole obrazowe 
są nierzadkie. Jest to przecież grupa chorych, w której 
przeważają dzieci i osoby młode. temu tematowi było 
poświęconych kilka prac na 4 kongresie organizacji do 
spraw choroby crohna i zapalenia Jelita grubego (26). 
Ultrasonografia przezbrzuszna na podstawie zmian 
wykrytych w jelicie cienkim i krezce może sugerować 
chorobą trzewną obecnie coraz częściej wykrywaną 
u dorosłych (27, 28). Ponadto badacze z oslo (2, 3) 
uznali tę metodę za przydatną do testowania pacjentów 
z nietolerancją i alergią pokarmową, odczynów które 
u mieszkańców zachodu są odpowiednio szacowane na 
25% i 1-2%. Rozcieńczoną próbkę podejrzanego o takie 
działanie składnika pokarmowego podawano przez 
zgłębnik do dwunastnicy śledzą rekcję jelita w ciągu 
godziny. test prowokacyjny wypadał dodatnio, gdy 
pojawiał się płyn w zwiększonej ilości i obrzęk ścian 
dwunastnicy oraz jelita czczego z towarzyszący pobu-
dzeniem motorycznym. Według autorów tej metody – 
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alergosonografia – charakteryzuje się wysoką czułością 
diagnostyczną i może zastąpić mniej wiarygodne testy.

 Wciąż w polu zainteresowania badaczy znajduje się 
wyrostek robaczkowy i z nim związane stany chorobo-
we. zespół lee i wsp. (29) stwierdzili istotny wpływ 
zastosowania rozszerzonego protokołu badania na 
uwidocznienie wyrostka robaczkowego w grupie kon-
trolnej i u chorych z appendicitis acuta. chodzi więc 
o uwzględnienie w badaniu sposobów polegających nie 
tylko na zmiennych ułożeniach ciała chorego, ale na róż-
nych miejscach przyłożenia głowic i kierunku wywiera-
nego ucisku. Wspomniani autorzy stosując tylko techni-
kę stopniowanego ucisku uwidocznili wyrostek u 84% 
zdrowych i u 89% chorych, natomiast przeprowadzenie 
badania wg wytyczonego modelu (operator-depending 
techniques) skutkowało zwiększeniem wykrywalności: 
odpowiednio 98% i 99%. takich wyników nikt dotych-
czas nie osiągnął. Pobity został rekord Rioux z roku 
1992, który był w stanie obrazować 82% zdrowych 
wyrostków. W tym miejscu koniecznie trzeba dodać, że 
praca lee i wsp. (29) dotyczy materiału koreańskiego, 
natomiast Riouxa kanadyjskiego, co nie wymaga komen-
tarza. Mimo tego, wydaje się jednak, że zintegrowany 
system badania wyrostka zaproponowany przez zespół 
koreański powinien znaleźć praktyczne zastosowanie, 
gdyż nasze europejskie osiągnięcia na tym polu miesz-
czą się w zakresie 45,9%–63%. Rośnie znaczenie umie-
jętności identyfikacji prawidłowego wyrostka robaczko-
wego przez ultrasonografistę, ponieważ ułatwia to nie 
tylko wykluczenie zapalenia wyrostka robaczkowego, 
ale potwierdza rozpoznanie innej patologii w tej okoli-
cy, np. zawału sieci większej, zapalenia przyczepka sie-
ciowego, czy uchyłka prawej części okrężnicy, itd.

innym problem jest właściwa interpretacja stanu 
wyrostka robaczkowego u pacjentów z chorobą 
leśniowskiego-crohna. Bywa on wciągany w ten pro-
ces nierzadko, bo w granicach od 20 do 36%. Wcześniej 
w roku 1996 sarrazin i Wilson ustalili, że za taką koin-
cydencją przemawia pogrubiały wyrostek, ale bez cech 
przekrwienia ścian w kolorowym doplerze. sytuacja się 
skomplikowała po 10 latach, kiedy Ripollés i wsp. (30) 
opublikowali wyniki swoich badań dotyczących tego 
zagadnienia. Wyrostki robaczkowe uznane przez nich 
za objęte również procesem ziarninowym w przebiegu 
choroby leśniowskiego-crohna wykazywały, aż w 72% 
cechy przekrwienia (można sądzić, że przyczyną był 
czulszego dopler). Po zastosowaniu wielowariantowej 
analizy logistycznej danych wspomniani autorzy stwier-
dzili, że za taką sytuacją kliniczną przemawiają nastę-
pujące ustalenia: zgrubienie jelita biodrowego powyżej 
5 mm z cechami przekrwienia z jednoczesnym zgrubie-
niem i przekrwieniem ścian wyrostka robaczkowego jest 
dowodem przeciwko appendicitis acuta. natomiast taki 
sam obraz wyrostka robaczkowego jak opisano wyżej, 
ale z obrzękiem jelita biodrowego nieprzekraczającym 
5 mm i bez cech jego przekrwienia silnie sugeruje ist-
nienie appendicitis acuta. zgrubienie kątnicy zdarza się 
z różną częstością w obu sytuacjach klinicznych, jednak 
w appendicitis nie towarzyszy temu zgrubienie i prze-
krwienie ścian jelita biodrowego.

z moich spostrzeżeń wynika przeświadczenie, że 
wielu chirurgów wykazuje nieporadność, gdy pacjent nie 
ma leukocytozy i objawów otrzewnowych w dole bio-
drowym prawy. W takiej sytuacji chory jest wypisywa-

nych z kartą informacyjna, w której rozpoznanie brzmi: 
obserwacja w kierunku zapalenie wyrostka robaczko-
wego negatywna. natomiast w badaniu usg daje się 
wówczas wykazać różny etap appendicitis acuta, nawet 
z perforacją i formacja ropnia okołowyrostkowego. 
Dawno przecież ustalono, że typowy przebieg klinicz-
ny tej patologii jest szacowany na 50-60%. kolejnym 
dowodem potwierdzającym ten fakt jest publikacja 
Jahanssona i wsp. (31), którzy ustalili niską dokład-
ność potwierdzającą zapalenia wyrostka robaczkowego 
w oparciu o następujące dane: liczbę białych krwinek 
krwi, wysokość cRP i temperaturę ciała. W niejasnych 
przypadkach chirurg powinien próbować rozstrzygnąć 
sprawę zlecając wykonanie usg lub tk, bo zdaniem nie 
tylko wymienionych wyżej autorów (31) obie metody 
charakteryzuje wysoka skuteczność diagnostyczna, 
przy czym usg jest lepsza w określeniu appendicitis, 
a tk w jego wykluczeniu. Warto podkreślić, że popra-
wę wizualizacji wyrostka osiąga się wykorzystują opcję 
obrazowania harmonicznego (32). Podsumowując 
diagnostykę ultrasonograficzną wyrostka robaczkowe-
go można stwierdzić, że osiągnęła ona wysoki poziom, 
czego spektakularnym przejawem może być doniesienie 
kazustyczne np. alehosseina i wsp. (33), którzy w bada-
niu przezbrzusznym usg rozpoznali przedoperacyjnie 
wgłobienie wyrostka robaczkowego. 

Badania endoskopowe żołądka i jelit rozwiązu-
ją zdecydowaną większość problemów diagnostycz-
nych i część terapeutycznych przy takiej lokalizacji 
zmian. Jednak rozrosty śródścienne i poza ścianę cewy 
pokarmowej będą wyzwaniem dla tej techniki. Wśród 
tej patologii rozpoznanie endoskopowe zmian nie-
dokrwiennych będzie szczególnie trudne. aktualnie 
złotym standardem przy podejrzeniu tego typu zmian 
są wersje naczyniowe tomografii koputerowej (angio-
tk) i rzadziej rezonansu magnetycznego (angio-MR). 
Dotychczas ultrasonografia z opcjami doplerowskim 
w większości przypadków z przewlekłym niedokrwie-
niem jelit pozwalała na postawienie rozpoznania na 
podstawie wykazania istotnego zwężenia lub niedroż-
ności dużych naczyń trzewnych. Metoda ta charaktery-
zowała się niską przydatnością w ostrych stanach nie-
dokrwiennych jelit, zarówno pochodzenia centralnego 
jak też obwodowego. Po wprowadzeniu ultrasonogra-
ficznych środków kontrastujących sytuacja ultrasono-
grafii w ocenie krążenie obwodowego (ukrwienia ścian 
jelit) znacznie się poprawiła biorąc pod uwagę pierwsze 
zwiastuny w piśmiennictwie (34, 35). autorzy pierwszej 
wymienionej w kolejności pracy (34) osiągnęli następu-
jące wskaźniki diagnostyczne: czułość 85%, specyficz-
ność 100%, wartość predykcji dodatniej 100%, i war-
tość predykcji ujemnej 91,2%. Drugi zespół autorów 
(35) podał wskaźniki w kolejności odpowiadające wyżej 
wymienionym: 94,1%, 100%, 100% i 97,1%. Metoda ta 
więc może być alternatywą w przypadkach ischemii jelit 
zwłaszcza w placówkach nie mających dostępu do angio
-tk lub angio-MR, a dodatkową zaletą jej jest możli-
wość przeprowadzania badania na sali chorych. Prace 
nad zastosowaniem ultrasonograficznych środków kon-
trastujących w diagnostyce przewodu pokarmowego 
wciąż trwają. kolejnym przykładem wykorzystania tego 
sposobu badania jest praca görga i wsp. (36), która 
udowodniła przydatność zastosowania wzmocnienia 
kontrastującego do wykazania centralnego obszaru nie-
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dokrwienia w zapaleniu przyczepków sieciowych, co 
wykazano we wszystkich 15 przypadkach. Wydaje się, 
że prostszym rozwiązaniem w uwidocznieniu tego typu 
zmian będzie użycie sonoelastografii. 

z odkryć kazuistycznych warto wspomnieć o dwóch. 
Hollerweger i Dietrich (37) opisali wzorzec jelita, który 
określili jasnym jelitem „white bowel”. Enteropatia prze-
jawiała się podwyższoną echogenicznością pogrubiałego 
odcinka jelita, co głównie dotyczyło błony śluzowej i co 
wynikało z zastoju chłonki. U większości też stwierdzo-
no powiększone węzły chłonne krezki, niekiedy o wyglą-
dzie hiperechogenicznym. okazuje się, że nie jest to 
objaw specyficzny dla konkretnej choroby. W zbiorze 10 
chorych: znalazło się: trzech chorych z aiDs i współist-
niejącym zakażeniem Mycobacterium avium-intracellu-
lare, dwóch chorych z chłoniakiem t-komórkowym jelita 
w przebiegu choroby trzewnej, trzech chorych z rakiem 
jelita cienkiego lub grubego i dwóch pacjentów z chorobą 
Whippl’a. natomiast sinha (38) zademonstrował obrazy 
usg niezmienionych uchyłków jelita cienkiego u czterech 
osób. Manifestowały się one jako struktury hipoechoge-
niczne położone przyjelitowo.

kończąc przegląd osiągnięć na polu ultrasonografii 
przewodu pokarmowego w minionym 10-leciu koniecz-
nie należy przypomnieć o możliwości uzyskania diag-
nostycznego materiały cytologicznego i skrawkowe-
go w czasie biopsji cewy pokarmowej wykonanej pod 
kontrolą usg (39-41). Przecież nie zawsze endoskopia 
przynosi oczekiwane rezultaty. W takich przypadkach 
wypada ponowić próbę z pobraniem materiału z dostę-
pu przezbrzusznego, gdyż nierzadko taka procedura 
dostarcza diagnostycznych próbek.

Dalszy postęp ultrasonografii przewodu pokarmo-
wego wydaje się nieunikniony i będzie zależał od uno-
wocześnionych systemów obrazowania cyfrowego, od 
szerszego stosowaniu kontrastów dojelitowych (42, 43) 
oraz kontrastujących środków donaczyniowych (35, 
44). oczywiście wymagać to będzie nadal prowadzenia 
intensywnych i ustawicznych szkoleń dla ogółu ultraso-
nografistów.
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Układ wrotny wątroby to niezmiernie bogata sieć 
żył odprowadzających krew z wielu narządów jamy 
brzusznej. W zależności od wariantów budowy i ist-
niejących połączeń tego układu z żylnym układem 
wielkim, a także w zależności od uogólnionego bądź 
odcinkowego nadciśnienia wrotnego rozwiną się odpo-
wiednie drogi wstecznego odpływu krwi. Warto przy-

pomnieć, że oprócz zasadniczego układu wrotnego, 
który zbiera krew ze śledziony, jelita cienkiego i jelita 
grubego istnieje kilkanaście tzw. dodatkowych żył wrot-
nych („nonportal splanchnic veins), które bezpośred-
nio uchodzą do miąższu wątroby. zjawisko to dotyczy 
głównie żołądka, dwunastnicy, trzustki, pęcherzyka 
żółciowego, dróg żółciowych i przepony. z niektórych 

Streszczenie
Praca prezentuje wybrane i rzadkie objawy nadciśnienia wrotnego ujawnione za pomocą ultrasono-

grafii. omówiono także różnicowanie tych anomalii z innymi patologiami, podkreślając znaczenie dla 
prawidłowego rozpoznania, posługiwanie się wszystkimi składowymi badania usg: obrazowaniem w skali 
szarości oraz stosowaniem kolorowego i impulsowego doplera. Wspomniano również o przydatności 
wykrycia dróg krążenia obocznego na podejmowanie właściwych decyzji klinicznych.

Summary
the purpose of this study was to describe selected and rare signs of portal hypertension revealed by 

ultrasonography. Differential diagnosis of these anomalies from other pathological findings was also 
discussed. the significance of using of all components of sonographic examination including gray-sca-
le, color Doppler and pulsed Doppler imaging for establishing the accurate diagnosis was emphasized. 
finally, the article indicated the value of detection of rare collateral circulation channels for futher clini-
cal management.
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wyżej wymienionych narządów krew żylna uchodzi 
także do koryta wrotnego. aktualnie w obrazowaniu 
tych zmian najskuteczniejsze są wersje angiograficzne 
tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycz-
nego. Jednak niemałą część dróg krążenia obocznego 
można uwidocznić za pomocą ultrasonografii z użyciem 
opcji doplerowskich. ten typ badania pozwala określić 
stopień zaburzeń hemodynamicznych (kierunek, pręd-
kość, wielkość i jakość przepływu krwi, a także reakcję 
na próbę Valsalvy w poszczególnych odcinkach układu 
wrotnego) i morfologicznych (szerokość badanych żył, 
obecność obocznic, wielkość i echostrukturę wątroby 
i śledziony).

celem pracy jest zaprezentowanie na podstawie włas-
nego doświadczenia i danych z piśmiennictwa ośmiu 
rzadziej spotykanych objawów nadciśnienia wrotnego 
w badaniu usg.

1. Żylaki pęcherzyka żółciowego głównie wystę-
pują w przypadkach z  niedrożnością żyły wrotnej. 
oszacowano, że współistnieją one z tą patologią od 12 
do 30% (1, 2). na istnienie żylaków naprowadza obraz 
pogrubiałych ścian pęcherzyka żółciowego, w któ-
rych stwierdza się przewodowe struktury bezechowe 
o krętym przebiegu (ryc. 1 i ryc. 2). obraz taki może 
nasuwać podejrzenie gruczolakomięśniakowatości lub 
zapalenia pęcherzyka żółciowego z rozwarstwieniem 
ścian. Dlatego w każdym takim przypadku badaniem 
rozstrzygającym jest nie tylko zastosowanie doplera 
kolorowego (pozwoli na eliminację gruczolakomięśnia-
kowatości), ale również próbkowanie zmian za pomocą 
doplera impulsowego. W cholecystitis głównie rejestru-
je się tętniczy charakter przepływu, natomiast w żyla-
kach widmo ma typowy wygląd monofazowy (ryc. 3). 
nie należy też zapomnieć o wyjątkowo rzadko spot-
kanej przetoce tętniczo-żylnej, której obraz może być 
podobny. Jednak w impulsowym doplerze zdecydowa-
nie przeważają szybkie przepływy o niskim indeksie 
oporu, a tętnica wątrobowa imponuje swą średnicą (3). 
Jest oczywiste, że rozwój żylaków pęcherzyka żółciowe-
go świadczy o uruchomieniu dróg krążenia obocznego 
w celu odprowadzenia krwi z przepełnionego łożyska 
wrotnego do żył systemu centralnego. W tej okolicy 
mogą się wytworzyć następujące połączenia:
a) gałęzi żyły pęcherzykowej z przednią ścianą brzucha 

skąd krew dalej wpływa do żyły głównej górnej,
b) gałęzi żyły pęcherzykowej z odnogami miąższowymi 

gałęzi prawej żyły wrotnej.
Bywa jednak, że żylaki pęcherzyka żółciowego są 

tylko przejawem nadciśnienia wrotnego, ale bez wytwo-
rzenia się żadnych spięć obocznych. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że dół pęcherzyka żółciowego jest nie 
tylko drenowany z krwi żylnej bezpośrednio do miąższu 
i do gałęzi wrotnych w wątrobie. Własne badania (4) 
potwierdzone przez zespół Yoshimitsu (5) wykazały ist-
nienie dodatkowej drogi odpływu krwi żylnej z tej okoli-
cy. chodzi tu głównie o obwodowy odcinek żyły wątro-
bowej środkowej i prawej (ryc. 4), co daje się wykazać 
u 3/4 badanych osób. to tłumaczy, dlaczego nieczęsto 
widujemy żylaki pęcherzyka żółciowego w nadciśnieniu 
wrotnym w następstwie bloku poza- i węwnątrzwątro-
bowego. stwierdzenie jednak takiej patologii będzie 
ważne z klinicznego punktu widzenia, ponieważ wystę-
puje ona głównie w przypadkach zakrzepicy układu 
wrotnego, co powinno wymóc przeprowadzenie dokład-

nej oceny drożność tych żył. Dobrze jest także ponow-
nie przyjrzeć się wątrobie, czy aby nie wykazuje cech 
marskości. 

informacja o istnieniu żylaków pęcherzyka żółcio-
wego będzie szczególnie istotna dla chirurga, gdy zaist-
nieje potrzeba wykonania cholecystektomii, czy nawet 
cholecystostomii.

2. Żylaki przewodu żółciowego wspólnego mogą 
towarzyszyć opisanym wyżej żylakom pęcherzyka żół-
ciowego, ponieważ także są głównie następstwem nie-
drożności żyły wrotnej. Wydaje się, że występują one 
częściej razem z transformacją jamistą żyły wrotnej 
w formie mnogich splotów żylakowatych, która niekiedy 
dotyczy nie tylko więzadła wątrobowo-dwunastniczego, 
ale także więzadła wątrobowo-żołądkowego (ryc. 5). 
o żylnopochodnej cholestazie myśli się dopiero wtedy, 
gdy wykluczy się inne przyczyny żółtaczki mechanicz-
nej przy jednocześnie istniejącym bogatym krążeniu 
żylnym we wrotach wątroby. na początku warto przy-
pomnieć anatomię żył dotyczącą zewnątrzwątrobowych 
dróg żołciowych. Ustalono, że składają się na to dwa 
układy żylne: splot naprzewodowy (epicholedochal 
plexus) oplatający przewód żółciowy wspólny (PŻW) 
delikatną siecią naczyń, i żyły okołoprzewodowe (para-
choledochal veins) położone bardziej na zewnętrz, a ich 
przebieg jest równoległy do PŻW (6, 7). to głównie ich 
poszerzenie ma wywierać ucisk na ten przewód dopro-
wadzając nawet do cholestazy. Jednak Rai i wsp. (7) 
udokumentowali za pomocą ultrasonografii wewnątrz
-przewodowej (iDUs), że u ich pacjenta do takiego 
efektu doprowadziły poszerzone żyły położone śród-
ściennie, a więc wywodzące się ze splotu naprzewodo-
wego. Właśnie ta technika (iDUs) optymalnie potrafi 
przedstawić zmiany w ścianie i otoczeniu PŻW, lepiej 
niż ultrasonografia endoskopowa (EUs), którą też 
wykorzystywano do tego celu (8). W mechanizmie zwę-
żenie światła przewodu uwzględnia się nie tylko ucisk 
poszerzonych żył, ale także włóknienie tkanek tej oko-
licy w następstwie niedokrwienia. W naszym materiale 
znalazły się dwa przypadki żylaków wyłącznie otacza-
jących zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe w przebiegu 
zakrzepicy żyły wrotnej, które odpowiadają poszerzonym 
żyłom splotu naprzewodowego (ryc. 6 a. ryc. 6b i ryc. 
7) oraz dwa przypadki, które przemawiają za posze-
rzonymi żyłami okołoprzewodowymi (ryc. 8 i ryc. 9). 
Rozpoznanie żylaków w otoczeniu PŻW powinno zapo-
biec niespodziewanym krwawieniom w przebiegu pro-
cedur chirurgicznych lub endoskopowych na drogach 
żółciowych (6-8).

3. Żylaki trzustki łączą się z niedrożnością na róż-
nym tle żyły śledzionowej. najczęściej są następstwem 
ostrego lub przewlekłego zapalenia trzustki. Układ żył 
trzustki nie składa się tylko z żyły śledzionowej odpro-
wadzającej krew z trzonu i ogona oraz żył trzustkowo
-dwunastniczych zbierających krew z głowy. W bada-
niach preparatów trzustki wykazano, że drenaż żylny 
trzonu i ogona jest bardziej złożony i obejmuje jeszcze 
żyły: trzustkową poprzeczną, trzustkową grzbietową, 
śledzionową biegunową oraz żyły ogonowe (9, 10). 
W sytuacji więc wystąpienia niedrożności żyły śle-
dzionowej uruchamiany jest i żylakowato poszerza się 
właśnie ten drugoplanowy system drenażu. lokalizacja 
i wielkość obocznic będzie uzależniona od miejsca 
i długości odcinka objętego niedrożnością oraz od stop-
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nia jej nasilenia (częściowa lub całkowita niedrożność). 
Żylaki trzustki dotyczą zwykle trzonu, ogona i gór-
nej części głowy (ryc. 10) Wyjątkowo występują tylko 
w samej głowie (ryc. 11). z naszych obserwacji wynika, 
że takie zjawisko nie jest rzadkie (materiał dotyczy 12 
chorych), ale nierzadko mylone z torbielami. Świadczy 
to o rzadkim stosowaniu badania doplerowskiego do 
wyjaśniania wszelkich zmian uwidocznionych w skali 
szarości i braku wiedzy o istnieniu omawianej patologii. 
W różnicowaniu oprócz zmian torbielowatych (głównie 
guzów brodawko-śluzowych przewodów trzustkowych) 
należy także uwzględnić przetokę tętniczo-żylną trzust-
ki, którą się spotyka wyraźnie rzadziej niż żylaki w tym 
narządzie (11). W takim przypadku nieodłączne będzie 
zastosowanie oprócz kolorowego również impulsowego 
doplera. 

4. Żylaki żołądka to zwykle rzadkie odkrycie nie 
tylko w badaniu usg, ale również w endoskopii, ponie-
waż w tym narządzie lokalizują się one w błonie podślu-
zowej a nawet na zewnątrz ściany. Dlatego największą 
skuteczność w ich rozpoznaniu wykazała ultrasonogra-
fia endoskopowa. zwykle lokalizują się w dnie żołądka 
(ryc. 12), gdyż są zasilane przez poszerzone żyły żołąd-
kowe krótkie (ryc. 13), mniej często przez żyłę żołąd-
kową lewą i tylną. Pojawienie ich także jest częstsze 
w bloku przedwątrobowym niż wewnątrzwątrobowym. 
niekiedy można spotkać również żylaki w trzonie lub 
części odźwiernikowej żołądka (ryc. 14). W związku 
ze znaczącym postępem technologicznym ultrasono-
grafii od roku 1986 do 2001 wykrywalność tym bada-
niem żylaków żołądka wzrosła od 16% do 100% (12). 
obecnie preferuje się obrazowanie tych zmian przez śle-
dzionę. trudniej udaje się uwidocznić żyły zaopatrujące 
(87,5%) i jeszcze gorzej odprowadzające krew (75%), 
którymi zwykle jest połączenie żołądkowo-nerkowe 
lewe i nieczęsto żyła podprzeponowa. zapewne wyni-
ki jeszcze się poprawią w miarę szerszego stosowania 
środków kontrastujących do oceny stanu krążenia wrot-
nego (13). należy pamiętać, że rozpoznanie żylaków 
żołądka przed gastroskopią może zapobiec krwawieniu 
przy próbie pobrania wycinków (grube fałdy). 

5. gastropatia wrotna to stan chorobowy wyodręb-
niony na początku lat 90-tych ub. wieku. został on 
dobrze zdefiniowany w diagnostyce endoskopowej, ale 
nadal jest mało znany w diagnostyce obrazowej; częś-
ciej towarzyszy żylakom żołądka, ale występuje także 
samodzielnie. nadciśnienie wrotne to siła sprawcza tej 
patologii. W wyniku jej stałego działania dochodzi do 
przekrwienia biernego i poszerzenia naczyń w błonie 
śluzowej. sytuację tę pogarsza nierzadko towarzyszą-
ce marskości wątroby hiperkinetyczne krążenie trzew-
ne odpowiedzialne z kolei za przekrwienie czynne. 
oszacowano, że w wyniku rozwoju tych zmian w żołąd-
ku mogą one być przyczyną ostrych lub przewlekłych 
krwawień nawet aż u 30% chorych z takim powikłaniem 
nadciśnienia wrotnego. Ponadto ustalono, że w następ-
nych 2 latach nawroty krwawienia spotyka się u 75% 
pacjentów (14). ocena przekrwienia błony śluzowej 
i podśluzowej w gastropatii wrotnej z użyciem koloro-
wego odwzorowania przepływu może być często nie-
skuteczna. Jednak połączenie tej techniki z podaniem 
środka kontrastującego (levovistu) wykazało poprawę 
wskaźników diagnostycznych: czułość 89%, specy-
ficzność 92%. Wyniki te opublikowano w 1997r (15). 

należy sądzić, że obecnie byłyby one jeszcze lepsze. 
znając korzystny wpływ na zmniejszenie nadciśnienia 
wrotnego środków farmakologicznych (betablokerów), 
operacji odbarczeniowych lub założenia tiPs-u  (prze-
zszyjne połączenie żylne wrotno-wątrobowe) prześle-
dzono wpływ tego postępowania na gastropatię wrotną. 
Wymienione metody leczenia także powodowały cofanie 
zmian w błonie śluzowej żołądka weryfikowanych bada-
niem endoskopowym. W tej sytuacji ultrasonografia 
może stanowić alternatywę w monitorowaniu skutecz-
ności leczenia tej patologii. W usg z użyciem kolorowe-
go doplera widoczne są cechy przekrwienia ograniczo-
ne głównie do pogrubiałej błony śluzowej i podśluzowej 
żołądka (ryc. 15). zmiany są głównie zlokalizowane 
w dnie i trzonie. ich nasilenia można się spodziewać po 
endoskopowych sposobach leczenia żylaków i po zabie-
gach operacyjnych metodą non-shunt.

6. Żylaki sieci większej są wyraźnie rzadziej spoty-
kane niż poszerzone żyły wieńcowe w sieci mniejszej. 
najważniejszym naczyniem żylnym w sieci większej jest 
łuk żylny, na który składa się wspólny przebieg ż. żołąd-
kowo-sieciowej lewej i prawej w miejscu przyczepu sieci 
do krzywizny większej żołądka. Bywa to ważną drogą 
odbarczającą wzrost ciśnienia w dorzeczu żyły śledzio-
nowej. Udowodniono w badaniach tk, że już we wczes-
nym okresie ostrego zapalenia trzustki może dochodzić 
do zwężenia światła żyły śledzionowej z towarzyszącym 
zaburzeniem przepływu krwi, na co reaguje poszerze-
niem łuk żylny żołądkowo-sieciowy. także wszelkie 
inne patologie trzustki, jak np. przewlekłe jej zapalenie 
lub nowotwory mogą powodować podobne skutki mor-
fologiczne i hemodynamiczne (16). tak więc wykrycie 
poszerzonych żył żołądkowo-sieciowych lub ich żylaków 
powinno skierować naszą uwagę na stan trzustki i droż-
ności żyły śledzionowej (ryc. 16, ryc. 17). 

Rzadziej w podobny sposób na zaburzenia przepły-
wu w żyle śledzionowej reagują żyły żołądkowe krótkie. 
niekiedy dodatkowym objawem nadciśnienia wrotnego 
bywa układ poszerzonych żył w środkowym odcinku 
sieci większej (ryc. 18).

7. Połączenie żyły przypępkowej z żyłą nabrzuszną 
górna lewą (ryc. 19). Wg Yeha i wsp. (17) to typ 3 obocz-
nic jakie wytwarzają żyły przypępkowe odprowadzające 
krew z lewej gałęzi żyły wrotnej do centralnego układu 
żylnego. ten typ dzieli się na dwa warianty: podtyp 3a, 
w którym jedna z żył przypępkowych zagina się dogło-
wowo i łączy się z żyłą nabrzuszną górną lewą. stąd 
krew dalej wędruje do żyły piersiowej wewnętrznej lewej 
i wreszcie wpływa do pnia ramienno-głowowego lewego. 
W podtypie 3B żyła nabrzuszna górna lewa jednocześnie 
łączy się z dwiema żyłami piersiowymi wewnętrznymi. 
typ 3 połączenia żył przypępkowych wystąpił u 22% 
przypadków wśród czterech możliwych zespoleń żył 
przypępowych jakie wydzielili Yeh i wsp. (17).

8. Żyły Retziusa (zespolenia zaotrzewnowe żyły 
krezkowej górnej i żyły krezkowej dolnej – 18) to 
cztery rodzaje zespoleń żył układu wrotnego z żyłami 
zaotrzewnowymi: najczęstszym wariantem jest połącze-
nie żyły biodrowo-okrężniczej z żyłą gonadalną prawą, 
która uchodzi do żyły głównej dolnej (ryc. 20, ryc. 21, 
ryc. 22). zdecydowanie rzadziej spotyka się żyły trzust-
kowo-dwunastnicze zespalające się bezpośrednio z żyłą 
główną dolną, oraz małą lewą gałąź żyły krezkowej 
górnej, która może uchodzić do żyły gonadalnej lewej 
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lub żyły nerkowej lewej, wreszcie bezpośrednie połą-
czenie żyły biodrowo-okrężniczej z żyłą główną dolną. 
Ponadto ibukuro i wsp. (18) na podstawie 130 badań 
tętniczej portografii tk uwidocznili zespolenia: żyły 
biodrowo-okrężniczej z żyłami okołonerkowymi i  żyła-
mi lędźwiowymi przez żyłę gonadolną prawą. sugerują 
też, że mogą istnieć połączenia między obwodowymi 
gałęziami żyły krezkowej górnej z początkowym odcin-
kiem żyły głównej dolnej, a nawet z żyłami biodrowymi. 
Wszystko to może tłumaczyć u każdego chorego indy-
widualny zestaw zespoleń odbarczających nadciśnienie 
wrotne, a także drogi szerzenia się komórek nowotwo-
rów z układu wrotnego do żył krążenia wielkiego.

zaprezentowane w pracy przykłady rzadziej wystę-
pujących zespoleń żył dorzecza wrotnego z gałęziami 
żył krążenia głównego w przebiegu nadciśnienia wrot-

nego oczywiście nie wyczerpują mnogości całej adap-
tacyjnej wariantowości organizmu ludzkiego. Wydaje 
się, że na obecnym etapie rozwoju ultrasonografii dys-
ponującej wieloma technicznymi ulepszeniami (czułymi 
opcjami doplerowskimi, obrazowaniem harmoniczny 
również z odwróconym impulsem, prezentacją 3D i 4D 
oraz środkami kontrastującymi, a także wersją bada-
nia endoskopowego) można zdecydowaną większość 
dróg krążenia obocznego wykazać, a także ocenić pod 
względem hemodynamicznym wydolność tego rodzaju 
zespoleń. Ponadto metoda nadaje się do kontroli sku-
teczności zastosowanego rodzaju leczenia nadciśnienia 
wrotnego. Również na podstawie jej wyników można 
przewidywać ryzyko wystąpienia krwawień z górnego 
odcinka przewodu pokarmowego.

Ryc. 1. Na obrazie dzielonym: po stronie prawej żyla-
ki pęcherzyka żółciowego obrazowane w skali szarości 
najbardziej pozorują adenomiomatozę. Po stronie lewej 
w tym miejscu uwidoczniono poszerzone żyły w ścianie 
wątrobowej pęcherzyka żółciowego (strzałki).

Ryc. 2. Na obrazie dzielonym widoczne żylaki pęcherzyka żółcio-
wego w skali szarości i w kolorowym doplerze (strzałki).

Ryc. 3. Typowe widmo przepływu monofazowego w żylaku 
pęcherzyka żółciowego.

Ryc. 4. Na obrazie dzielonym uwidoczniono początko-
wy odcinek żyły wątrobowej środkowej (strzałki) dre-
nującej dół pęcherzyka żółciowego (gb).
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Ryc. 5. Transformacja jamista niedrożnej żyły wrotnej 
pod postacią licznych żylaków krążenia obocznego w sieci 
mniejszej.

Ryc. 6a. Przekrój podłużny wrót wątroby. 
Żylaki oplatają niewidoczny przewód żół-
ciowy wspólny. Strzałki wskazują niedrożną 
żyłę wrotną.

Ryc. 6b. Na przekroju poprzecznym te same wrota wątroby, co na ryc. 6a. 
Strzałka wskazuje centralnie położony przewód żółciowy wspólny otoczony 
wieńcem poszerzonych żył. 

Ryc. 7. Żylaki oplatają niewidoczny przewód żółciowy 
wspólny – strzałki. GB – pęcherzyk żółciowy, L – wątroba.

Ryc. 8. Niedrożność żyły wrotnej z następową pojedynczą 
obocznicą biegnącą wzdłuż przewodu żółciowego wspólne-
go (strzałki).
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Ryc. 9. Zakrzepica żyły wrotnej (strzałki) spowodowała 
wykształcenie dwóch szerokich obocznic ustawionych równo-
legle do niewidocznego przewodu żółciowego wspólnego.

Ryc. 10. Przekrój poprzeczny trzustki. U 6-letniej dziewczynki z niedrożnością żyły wrotnej i żyły śledzionowej widoczne są 
w trzonie i ogonie tego narządu żylaki.

Ryc. 11. Żylaki głowy trzustki (strzałki) u chorego ze 
starą trombozą żyły wrotnej.

Ryc. 12. Z dostępy międzyżebrowego lewego przez 
powiększoną śledzionę (S) uwidoczniono w błonie 
podśluzowej żołądka (ST) poszerzone sploty żylne 
(strzałka).
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Ryc. 13. Przez powiększoną śledzionę 
(S) wykazano poszerzone żyły żołąd-
kowe krótkie zdążające do krzywizny 
większej żołądka (ST).

Ryc. 14. Przekrój skośny przystrzałkowy nadbrzusza 
u chorego z przewlekłym zapaleniem trzustki i tor-
bielą (C). W ścianach żołądka (S) liczne poszerzone 
żyły. L – wątroba.

Ryc. 15. Gastropatia wrotna. Wyraźny obrzęk 
ścian (strzałki) żołądka (S) z poszerzonymi 
naczyniami w grubej błonie podśluzowej.

Ryc. 16. Niedrożna żyła śledzionowa w przebiegu przewlekłego 
zapalenia trzustki. W więzadle żołądkowo-okrężniczym posze-
rzone żyły łuku żołądkowo-sieciowego (strzałka). S – żołądek.

Ryc. 17. Żylak żyły żołądkowo-sieciowej (strzałka). 
L – wątroba.

Ryc. 18. Rak trzustki (T) na przekroju poprzecz-
nym. Wskutek niedrożności żyły śledzionowej roz-
winęło się krążenie oboczne w pogrubiałej sieci 
większej (MM). 
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Progress in ano-rectal endosonography

Postępy w badaniach usg w proktologii

Iwona Sudoł-Szopińska

Streszczenie
Mimo ugruntowanej od wielu lat, dobrej, a w niektórych obszarach wiodącej pozycji endosonografii 

w diagnostyce chorób proktologicznych, nadal obserwowany jest rozwój tej metody, poszerzający liczbę 
wskazań do wykonania badania oraz udoskonalający jakość diagnostyki. Wynika to zarówno ze szczegól-
nie dynamicznego rozwoju chirurgii odbytu i odbytnicy, związanego z wprowadzeniem małoinwazyjnych 
technik operacji raka odbytnicy i operacji oszczędzających zwieracze, wymagających właściwej kwali-
fikacji chorych, jak i rozwoju technologicznego samej metody badawczej i związanych z tym lepszych 
możliwości diagnostycznych. 

W pracy przedstawiono nowe możliwości endosonografii mające praktyczne bądź potencjalne zna-
czenie w diagnostyce raka odbytnicy, ropni i przetok odbytu, oraz niewydolności zwieraczy odbytu, 
wynikające głównie z wprowadzenia endosonografii trójwymiarowej oraz techniki komputerowej analizy 
informacji wewnątrz trójwymiarowej bryły 3D – Volume Render Mode. Wstępne badania dowodzą, iż 
metoda ta jest przydatna w diagnostyce wczesnego raka odbytnicy, ropni kulszowo-odbytniczych, w tym 
resztkowych, przetok odbytu, zwłaszcza nawrotowych, oraz niewydolności zwieraczy o charakterze neu-
rogennym. 

Abstract  
continuous technical development of endosonography as well as particularly dynamic advancement 

in anal canal and rectum surgery following introduction of minimal-invasive techniques of rectal cancer 
surgery and sphincter saving surgery that require appropriate qualification of patients improves accuracy 
of endosonography and widen the list of its clinical applications.

this paper discusses the practical and potential aspects of anorectal endosonography resulting from 
application of new technological solution, mainly introduction of 3D endosonography constructed from 
a synthesis of standard two dimensional cross-sectional images, and Volume Render Mode, a techni-
que to analyze information inside a three-dimensional volume by digitally enhancing individual voxels. 
Preliminary results show that 3D and VRM endosonography seem to improve diagnosis of anorectal 
pathologies, especially of early rectal carcinoma, ischio-rectal abscesses, including residual, anal fistulas, 
especially recurrent, and neurogenic incontinency.

Słowa kluczowe
endosonografia odbytnicy i kanału odbytu, rak odbytnicy, ropień odbytu, przetoka odbytu, niewydol-

ność zwieraczy odbytu

Key words
anorectal endosonography, rectal tumor, anal abscess and fistula, anal sphincter defects 
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Wstęp

Endosonografia kanału odbytu i odbytnicy jest od 
wielu lat cennym badaniem dodatkowym wykonywa-
nym w ramach przedoperacyjnej diagnostyki i poopera-
cyjnej kontroli u pacjentów z rakiem odbytnicy, ropnia-
mi i przetokami odbytu, oraz uszkodzeniami zwieraczy 
odbytu. 

obserwowany od kilku lat szczególnie dynamiczny 
rozwój chirurgii odbytu i odbytnicy, związany głównie 
z wprowadzeniem technik małoinwazyjnych i operacji 
oszczędzających zwieracze z jednej strony, oraz stały 
rozwój technologiczny ultrasonografii z drugiej powo-
dują, że pole zastosowań praktycznych endosonografii 
poszerza się i stale wzrasta dokładność metody (1,2).

Rozwój technologiczny endosonografii odbytu 
i odbytnicy jest w głównej mierze efektem wprowadze-
nia endosonografii trójwymiarowej, stanowiącej syntezę 
dwuwymiarowych poprzecznych przekrojów do postaci 
trójwymiarowej bryły oraz wprowadzenia komputero-
wej opcji Volume Render Mode (VRM) umożliwiają-
cej analizowanie informacji wewnątrz trójwymiarowej 
przestrzeni poprzez cyfrową zmianę parametrów poje-
dynczych wokseli (3). Podstawowa zasada obróbki 
wokseli opiera się na modelu przechodzenia promieni. 
Wiązka promieni jest wysyłana z dowolnego punktu 
ekranu i przenika przez dane objętości. napotyka na 
swojej drodze poszczególne woksele objętości. W zależ-
ności od różnych ustawień, dany woksel może być bądź 
to pominięty, bądź zostać wykorzystany do modyfikacji 
wiązki lub zapamiętany jako punkt odniesienia i użyty 
do filtrowania danych. Wszystkie obliczenia wpływają 
na kolor lub intensywność pojedynczych pikseli. W try-
bie Volume Render dostępne są cztery różne regulacje:

nieprzezroczystość – ustawia względną przezroczy-
stość objętości. im wyższa wartość, tym wiązka promie-
ni może głębiej wnikać do wnętrza objętości. z powodu 
sumowania się jasności cała objętość staje się jaśniejsza.

luminancja – reguluje odwrotność luminancji poje-
dynczych pikseli. Powinna być używana w połączeniu 
z ustawianiem nieprzezroczystość do ustawiania właś-
ciwej jasności wokseli. końcowe wrażenie odbioru 
obrazu powinno być zgodne z wymaganiami odbiorcy 
w zakresie jasności i kontrastu obrazu.

grubość – określa górną granicę penetracji wiąz-
ki promieni do wnętrza objętości. stosuje się łącznie 
z parametrem nieprzezroczystości w celu ograniczenia 
maksymalnej głębokości penetracji. Wraz ze wzrostem 
głębokości zwiększa się penetracja wiązki, co często 
daje efekt delikatnie gładszej prezentacji z wrażeniem 
zwiększenia głębokości położenia zmiany.

filtr – ustawia dolny punkt odcięcia intensywności 
pikseli. Piksele o jasności mniejszej niż ustawiony para-
metr filtru nie są wyświetlane na ekranie. 

Postępy w obrazowaniu endosonograficznym odby-
tu i odbytnicy, możliwe dzięki obrazowaniu 3D z opcją 
VRM są obserwowane w diagnostyce wczesnego raka 
odbytnicy, ropni i przetok odbytu, oraz u osób z obja-
wami nietrzymania stolca i/lub gazów (inkontynencji). 

Pierwsze doniesienie nt. przydatności VRM w diag-
nostyce chorób odbytu i odbytnicy opublikowali santoro 
i fortling (3), którzy w oparciu o pilotażowe badania 
określili generalne „nastawy” czterech wymienionych 
powyżej parametrów postprocessingu (tab. 1). także 
badania własne potwierdzają przydatność tej nowoczes-
nej techniki. 

choroba
Parametry VRM

nieprzezroczystość grubość luminancja filtr
Rak odbytnicy wysoka duża średnia średni

Przetoka odbytu średnia średnia średnia wysoki
Uraz zzo* wysoka średnia wysoka średni
Atrofia zzo średnia duża wysoka średni
Uraz zwo niska średnia średnia średni

Tab. 1. Nastawy parametrów postprocessingu w technice Volume Render Mode. 

zzo – zwieracz zewnętrzny odbytu; zwo – zwieracz wewnętrzny odbytu

Rak odbytnicy

We wczesnych latach 90-tych wzrosło znaczenie endo-
sonografii jako metody wysoce specyficznej, zwłaszcza 
w diagnostyce wczesnego raka (t1 i t2) i przerzutów 
do węzłów chłonnych okołoodbytniczych. Było to efek-
tem przełomu, jaki się dokonał w leczeniu operacyjnym 
raka odbytnicy, związanego głównie z wprowadzeniem 
technik małoinwazyjnych oraz z popularyzacją operacji 
oszczędzających zwieracze (1,2). Endosonografia oka-
zała się niezwykle przydatna w kwalifikacji pacjentów 
do resekcji odbytnicy metodą klasyczną, miejscowego 
wycięcia, przezodbytniczego endoskopowego mikrochi-

rurgicznego wycięcia (w technice tEM), czy operacji 
z dostępu laparoskopowego, oraz w planowaniu zakresu 
leczenia (zachowanie zwieraczy, czy decyzja o wyłonie-
niu odbytu brzusznego). 

Przeprowadzone badania porównawcze endosono-
grafii 2D, tk i MRi w ocenie zaawansowania miejsco-
wego raka odbytnicy (t staging) potwierdziły wiodącą 
rolę endosonografii, tj. skuteczność odpowiednio: 97% 
(4,5,6); 83-86% (7,8) oraz 67-90% (9,10). zastosowanie 
endosonografii 3D stwarza dodatkowe korzyści, tj.: 
– precyzyjne pomiary objętości guza i jego odległości 

od zwieraczy, co pozwala na monitorowanie radio/
chemio-radioterapii,
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– dokładne monitorowanie pod kontrolą obrazu 3D 
toru igły biopsyjnej,

– pomiary wielkości i liczby okołoodbytniczych węzłów 
chłonnych i szczegółowa ocena ich charakteru na 
podstawie analizy echogeniczności i kształtu. 

Według większości autorów zastosowanie opcji 3D 
z VRM znamiennie poprawia rozpoznawanie nacieku 
na warstwę podśluzową, w porównaniu do badania 2D 
(odpowiednio 85% vs 62,5%, p=0.022) (11) (ryc. 1ab). 
W technice VRM możliwe jest dokładne zobrazowanie 
warstwy podśluzowej, tym samym rozpoznawanie loka-
lizujących się w niej wczesnych raków t1, oraz – co 
więcej – różnicowanie powierzchownego nacieku na 
warstwę podśluzową (tzw. sm-s lesion) z naciekiem głę-
boko zajmującym tę warstwę, co jest istotne pod kątem 
planowania leczenia i prognozowania wznowy (3). 

Wstępne doniesienia wykazują przewagę endosono-
grafii 3D nad badaniem 2D również w ocenie guzów 
t2 i t3. najczęstszym problemem endosonografii 2D 
jest zawyżanie stopnia zaawansowania guzów t2 do 
guzów t3 (12-15). Dokładność endosonografii 3D 
w tym względzie sięga 90,9%, endosonografii 2D 84,8% 
(16). W przypadku pacjentów z guzami t3, których roz-
poznanie jest istotne pod kątem kwalifikacji do lecze-
nia neoadjuwantowego, dokładność endosonografii 3D 
wynosi 84.4%, zaś 2D 75.8% (16).

Ropnie i przetoki odbytu

ocena przedoperacyjna pacjentów z ropniami i prze-
tokami odbytu w badaniu usg ma fundamentalne zna-
czenie przy wyborze techniki operacyjnej, zapobiega 
powikłaniom w postaci niewydolności zwieraczy i nawro-
tu choroby. W diagnostyce tych najczęstszych chorób 
proktologicznych endosonografia zajmuje stosunkowo 
dobrą pozycję. Problemem pozostaje identyfikacja ropni 
kulszowo-odbytniczych z uwagi na ich zbliżoną echoge-
niczność do tkanki tłuszczowej dołów kulszowo-odbytni-
czych oraz prawidłowe rozpoznawanie rodzaju dużych, 
podkowiastych ropni (różnicowanie ropni międzyzwie-
raczowych z kulszowo-odbytniczymi, lub złożonymi). 
trudności diagnostyczne stwarzają przetoki nawrotowe, 
niejednokrotnie o obrazie imitującym przetokę odby-
tu (17-20), problemem pozostaje określenie lokalizacji 
ujścia wewnętrznego (21-25) oraz różnicowanie niskich 
przetok przezzwieraczowych z niskimi miedzyzwieraczo-
wymi oraz wysokich przezzwieraczowych z przetokami 
nadzwieraczowymi (26,27). 

Dokładność endosonografii 2D wynosi 50%-91,7% 
w diagnostyce kanału pierwotnego przetoki i 60%-68 % 
w przypadku rozgałęzień (21,28,29,30). skuteczność 
endosonografii 3D sięga 98,5% w rozpoznawaniu kanału 
pierwotnego przetoki, 98,5% w diagnostyce rozgałęzień 
oraz 96,4% w określaniu położenia ujścia wewnętrzne-
go (31). Endosonografia ze wzmocnieniem kontrasto-
wym (roztwór wody utlenionej podawany przez ujście 
zewnętrzne przetoki) bywa pomocna w rozpoznawaniu 
nawrotu przetoki, zwiększa także dokładność rozpozna-
wania kanału pierwotnego z 71% do 95% i rozgałęzień 
z 63% do 96,1% (17,32-35). Badania santoro i wsp. 
(36) na materiale obejmującym 57 pacjentów wykazały 
przewagę endosonografii 3D z opcją VRM nad bada-
niem 2D w identyfikacji ujścia wewnętrznego przetoki 
(2D 66,7%, VRM 3D 89,5%; p=0.0033).

Badania własne przeprowadzone u 62 pacjentów 
z ropniami i przetokami odbytu potwierdziły przydat-
ność techniki VRM w następującym zakresie:

VRM przy nastawach niska nieprzezierność, duża 
grubość warstwy i niski filtr, zdecydowanie poprawia 
diagnostykę ropni kulszowo-odbytniczych, zwłaszcza 
dużych i położonych głęboko w dole kulszowo-odbyt-
niczym oraz ropni resztkowych. W przeciwieństwie do 
badań 2D i 3D, w których echogeniczność ropni jest 
niejednokrotnie identyczna jak otaczającej je tkanki 
tłuszczowej, w VRM mają wyraźnie niską echogenicz-
ność. Ponadto VRM doskonale uwidacznia gaz lub 
płynną zawartość ropni, niewidoczne w wyjściowym 
badaniu 2D i 3D;

Doskonale są widoczne w VRM mięśnie poprzecz-
nie prążkowane (zwieracz zewnętrzny odbytu i mięsień 
łonowo-odbytniczy), co pozwala na dokładne określe-
nie relacji ropnia do zwieraczy odbytu. Jest to niezwy-
kle przydatne w różnicowaniu ropni kulszowo-odbyt-
niczych z międzyzwieraczowymi, zwłaszcza dużymi 
i podkowiastymi; 

Dobrze są widoczne w VRM problematyczne zmiany 
zaodbytowe (ropnie, torbiele), przesłonięte niejedno-
krotnie w badaniu 2D i 3D przez cień kości krzyżowej 
(ryc. 2-5). 

Ryc. 1ab: Endosonografia raka odbytnicy T1. a) obraz 3D 
wskazuje na zmianę zajmującą tylko śluzówkę (gruczo-
lak); b) w badaniu VRM 3D przy niskiej nieprzezierności 
i filtrze oraz dużej grubości widoczny jest powierzchowny 
naciek na warstwę podśluzową (sm-s lesion). 

a

b
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Ryc. 2ab. Resztkowy ropień w przedniej części lewego dołu 
kulszowo-odbytniczego: a) słabo wyróżniający się na tle tkan-
ki tłuszczowej w badaniu 3D; b) dobrze widoczny w VRM.

Ryc. 3ab. Resztkowy, zaodbytowy ropień kulszowo-odbyt-
niczy i tylna przetoka: a) zatarte granice ropnia w badaniu 
3D, b) dobrze widoczne w VRM. 

Ryc. 4a-d. Resztkowy ropień zaodbytowy (a, b) z przetoką 
nadzwieraczową tylną (c, d): ropień i przetoka niewidocz-
ne w badaniu 3D i doskonale widoczne w VRM.

a a

b

b

b

c

d

a
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W przypadku przetok odbytu badania własne nie 
wykazały tak spektakularnych korzyści z zastosowania 
opcji VRM, jak w diagnostyce ropni odbytu. niemniej 
VRM, przy ustawieniu wszystkich trzech parametrów 
postprocessingu na niskim poziomie poprawiło diag-
nostykę:

W sposób zdecydowany – przetok przebiegających • 
głęboko w dole kulszowo-odbytniczym. 
lepiej obrazowało płynową zawartość przetoki, co • 
może mieć praktyczne znaczenie w różnicowaniu 
nawrotu choroby z blizną pooperacyjną. 
Było pomocne w diagnostyce ujścia wewnętrznego, • 
przy nastawach średnia nieprzezierność i niski filtr 
uzyskiwano większą różnicę echogeniczności między 
ujściem wewnętrznym a zwieraczem, czy przestrze-
nią międzyzwieraczową, obrazowano gaz lub płyno-
wą treść w ujściu (ryc. 6-10). 
spektakularne obrazy obserwowane także u pacjen-• 
tów z chorobą Verneuil’a (hydradenitis suppurativa) 
(ryc. 11). 

Ryc. 5ab. Rozległy ropień nadzwieraczowy: a) zatarte gra-
nice ropnia w badaniu 3D; b) wyraźnie widoczne zarysy 
w VRM. 

b

a

Ryc. 6a-d. Wysoka przednia przetoka międzyzwieraczowa 
z ujściem wewnętrznym: w porównaniu do wyjściowego 
badania 3D (a, c), w technice VRM lepiej są widoczne 
zarówno kanał przetoki w otoczeniu odczynowo zmienio-
nych tkanek (b), jak i ujście wewnętrzne (d).

a

b

c

d
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Ryc. 7ab. Przetoka przezzwieraczowa tylna: VRM w sposób 
spektakularny poprawia rozpoznawanie lokalizacji ujścia 
wewnętrznego (b), w porównaniu do badania wyjściowego (a). 

Ryc. 8ab. Przetoka międzyzwieraczowa podkowiasta: 
a) w wyjściowym badaniu 3D obraz części zaodbytowej 
przetoki jest zatarty; b) w VRM jest doskonale widoczny 
(strzałki – ujście wewnętrzne). 

a

b

b

a

Ryc. 9ab. Przednia przetoka międzyzwieraczowa: a) prak-
tycznie nie widoczna w badaniu 3D; b) bardzo dobrze 
widoczna w VRM.

Ryc. 10ab. Przednia przetoka przezzwieraczowa: a) dysku-
syjny obraz w badaniu 3D; b) obraz nie budzący wątpli-
wości w VRM.

a

b

a

b



86 ULTRASONOGRAFIA nr 40, 2010

Iwona Sudoł-Szopińska

niewydolność zwieraczy odbytu 

nietrzymanie stolca i/lub gazów jest najczęściej spo-
wodowane uszkodzeniem okołoporodowym (37,38) lub 
operacją na kanale odbytu (hemoroidektomia, sfinktero-
tomia, operacja szczeliny) (39,40,41). Endosonografia 
umożliwia różnicowanie przyczyn inkontynencji, tj. 
czy objawy są wynikiem uszkodzenia morfologicznego 
zwieraczy (przerwanie, ścieńczenie, atrofia), czy też 
mają podłoże neurogenne. W pierwszym przypadku 
zadaniem radiologa jest precyzyjne określenie zakre-
su uszkodzenia, natomiast w przypadku neurogennej 
inkontynencji pacjent z reguły jest kierowany na kolej-
ne, bardziej specyficzne badania (np. manometrię odby-
towo-odbytniczą).

Rozległe, zwłaszcza stare uszkodzenia mechanicz-
ne zwieraczy odbytu stwarzają duże trudności diagno-
styczne, gdyż identyfikacja zachowanej masy zwieracza 
na tle blizn pourazowych lub pooperacyjnych – istotna 
w kwalifikacji do leczenia chirurgicznego – jest prob-
lematyczna. tym bardziej, iż chirurg planujący rekon-
strukcję zwieraczy oczekuje od radiologa nie tylko 
określenia lokalizacji uszkodzenia i rozległości ubytku 
mięśnia, ale także oceny pozostałej „zdrowej” części 
mięśnia, potrzebnej do zeszycia. operacja rekonstruk-
cji zwieraczy odbytu wiąże się bowiem z dużym odset-
kiem niepowodzeń i chirurg, planując zabieg, powinien 

przedstawić pacjentowi ryzyko operacji. Mając do dys-
pozycji wynik badania endosonograficznego może to 
ryzyko w przybliżeniu określić. 

W tym kontekście zaletą endosonografii 3D jest 
możliwość dokładniejszego niż w badaniu 2D pomiaru 
długości, grubości i objętości zachowanej masy zwiera-
czy oraz wielkości uszkodzenia (istotnej w kwalifikacji 
do operacji) (ryc. 12ab). Endosonografia z VRM jest – 
także w opinii własnej – szczególnie cenna. Doskonale 
uwidoczniają się zachowane fragmenty zwieraczy 
(zwłaszcza zwieracza zewnętrznego i mięśnia łonowo
-odbytniczego), które w wyjściowym badaniu 2D czy 
3D są trudne do jednoznacznej oceny (ryc. 13ab). Wg 
santoro i fortling (3) uszkodzenie zwieracza zewnętrz-
nego można lepiej zobrazować przy nastawach: wysoka 
nieprzezierność, średnia grubość i wysoka luminan-
cja. Uszkodzenie jest wówczas widoczne jako obszar 
hipoechogeniczny na tle hiperechogenicznego prawid-
łowego zwieracza. W diagnostyce urazów zwieracza 
wewnętrznego autorzy zalecają stosowanie niskiej nie-
przezroczystości i grubości na poziomie średnim (wyj-
ściowym). stosowanie powyższych nastawów VRM 
umożliwiło autorom precyzyjne określenie lokalizacji 
uszkodzenia (np. część górno-środkowa, środkowa 
i środkowo-dolna), podczas gdy w badaniu 2D lokalizo-
wały się w środkowej części kanału odbytu. zgodność 
między endosonografią 2D a badaniem 3D z VRM była 
najwyższa dla uszkodzeń obejmujących środkową część 
kanału odbytu, średnia dla urazów lokalizujących się 
w części górno-środkowej i niska w przypadku uszko-
dzeń środkowo-dolnej części kanału (3).

a

b

Ryc. 11ab. Choroba Verneuila sięgająca do głębokości 
kanału odbytu: a) w badaniu podstawowy 3D obraz zapal-
nie zmienionych tkanek dołu kulszowo-odbytniczego jest 
zatarty, b) zmiany są dobrze widoczne w VRM. 

Ryc. 12ab. Blizny po operacji ropnia i przetoki odbytu na 
tylnej ścianie kanału odbytu: a) przekrój poprzeczny środ-
kowej części kanału odbytu; b) pełny zakres uszkodzenia 
obejmującego część dystalną i środkową kanału odbytu. 

a

b
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W przypadku neurogennej inkontynencji podkreśla-
nym ograniczeniem endosonografii 2D i 3D jest trud-
ność w rozpoznawaniu atrofii zwieracza zewnętrzne-
go odbytu czy mięśnia łonowo-odbytniczego. Wynika 
to z niewielkiej różnicy echogeniczności tych mięśni 
i graniczącej z nimi tkanki tłuszczowej dołów kulszowo
-odbytniczych (ryc. 14ab). opcja VRM poszerzyła moż-
liwości diagnostyczne endosonografii także o tę grupę 
pacjentów. Przy nastawach: średnia nieprzezroczystość, 
duża grubość warstwy i wysoka luminancja (3) mięśnie 
poprzecznie prążkowane kanału odbytu są doskonale 
widoczne (ryc. 15ab). 

Przedstawione powyżej praktyczne przykłady 
zastosowań endosonografii 3D wraz z techniką VRM 
potwierdzają, iż wraz z postępem technologicznym 
poszerza się pole jej zastosowań praktycznych. Jest to 
szczególnie istotne, gdyż w ośrodkach, w których ist-
nieje ścisła współpraca między proktologami a radiolo-
gami badanie endosonograficzne w wielu przypadkach 
przesądza o postępowaniu terapeutycznym i często 
jest jedyną metodą, na podstawie której pacjent bądź 
zostaje zdyskwalifikowany od planowanego zabiegu 
operacyjnego (np. nie potwierdzenie obecności przetoki 
podejrzewanej w badaniu klinicznym), bądź też zabieg 
jest przeprowadzany dwuetapowo, z wyłonieniem sto-
mii (np. rozpoznanie przetoki wysokiej, przedniej), lub 
pacjent jest kierowany na przedoperacyjną chemio- lub 

Ryc. 13ab. Poporodowe przerwanie ciągłości zwieracza 
wewnętrznego i zewnętrznego: a) obraz w VRM wskazuje 
na bardziej rozległe uszkodzenie zwieracza zewnętrznego 
niż widoczne w wyjściowym badaniu 3D (b).

Ryc. 14ab. Zewnętrzne zarysy zwieracza zewnętrznego 
odbytu są słabo widoczne w wyjściowym badaniu 3D (a); 
w technice VRM jakość obrazu ulega zdecydowanej popra-
wie. 

Ryc. 15ab. Atrofia prawej gałęzi mięśnia łonowo-odbytni-
czego: a) niejednoznaczny obraz w badaniu 3D; b) bada-
nie w opcji VRM potwierdza brak prawej gałęzi mięśnia.

a

a

a

b

b

b
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chemioradioterapię (raki t3 i t4 i wszystkie z pozytyw-
nymi węzłami chłonnymi), albo na terapię biofeedback 
w przypadku wykluczenia strukturalnego uszkodzenia 
zwieraczy.
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gruczoł krokowy (stercz, prostata) jest nieparzystym 
narządem miąższowo-gruczołowym, kształtem i wiel-
kością przypominającym jadalny kasztan. Przeciętne 
jego wymiary u zdrowych, młodych mężczyzn wynoszą: 
3,75-4 x 2,5-3 x 3,1-3,8 cm (szerokość x wysokość x 
długość), a objętość wynosi około 20–25 cm3. należy 
do układu męskich narządów płciowych – produkuje 
glikoproteinę, która wchodzi w skład nasienia i której 
zadaniem jest upłynnianie tego nasienia. Posiada także 
czynność endokrynną: produkuje prostaglandyny E, f, 
i a oraz spermidynę i sperminę. Jest także miejscem 
przemiany testosteronu w dwuhydrotestosteron pod 
wpływem enzymu 5 α reduktazy.

stercz położony głęboko w miednicy mniejszej, 
poniżej pęcherza moczowego, za spojeniem łonowym, 

ponad przeponą moczowo-płciową, jest narządem do 
którego dostęp jest trudny. Przez wiele wieków prak-
tycznie jedyną możliwością badania było, zalecane już 
w X wieku przez abul-kasina przy zaburzeniach mikcji, 
badanie palcem przez odbyt. Badanie to i dziś nic nie 
straciło na znaczeniu i nadal jest podstawowym bada-
niem fizykalnym tego gruczołu. W trakcie badania oce-
niamy: wielkość stercza, jego symetrię, konsystencję, 
zachowanie bądź spłaszczenie rowka międzypłatowego, 
obecność guzków, stwardnień w obrębie miąższu gru-
czołu, ograniczenie od otoczenia oraz jego bolesność 
w trakcie badania. 

odkrycie przez Wilhelma k. Röntgena w 1895 roku 
promieni X (nagroda nobla w 1901 roku, pierwsza 
w dziedzinie fizyki), w krótkim czasie umożliwiło, 
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poprzez podanie dożylne środków kontrastujących 
wydzielanych przez układ moczowy, uwidocznienie 
nerek, układów kielichowo-miedniczkowych, moczo-
wodów i pęcherza moczowego. Wprawdzie w obrazie 
radiologicznym samego stercza jego struktury nie można 
uwidocznić, ale widoczny jest cień jaki daje powiększo-
ny stercz. cień tym większy i lepiej widoczny, im więk-
szy jest stercz i czym większa jest jego część wpuklająca 
się do światła pęcherza moczowego. Widoczne są także 
następstwa powiększenia stercza takie jak: poszerze-
nie układów kielichowo-miedniczkowych, poszerzenie 
moczowodów, kręty przebieg poszerzonych moczowo-
dów w odcinku przypęcherzowym – objaw tzw. rogów 
bawolich, wzmożone beleczkowanie ściany pęcherza, 
pseudouchyłki, obecność złogów w świetle pęcherza 
moczowego, zaleganie moczu cieniodajnego po mikcji. 
objawy te pojawiają się w różnym stopniu nasilenia 
w zależności od stopnia powiększenia stercza i czasu 
trwania choroby. W badaniu radiologicznym wprawdzie 
struktury stercza uwidocznić nie można, ale uzyskać 
można wiele cennych informacji o stopniu nasilenia 
schorzenia i czasie jego trwania oraz o występujących 
następstwach (ryc. 1 a,b c).

Pierwsze doświadczenia nad wykorzystaniem gene-
ratora ultradźwięków w medycynie prowadzone były 
podczas ii wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu. 
generatory ultradźwięków, będące częścią aparatów 
ultrasonograficznych, w warunkach szpitalnych zostały 
zastosowane po raz pierwszy na przełomie lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych XX wieku. Jednym z pierw-
szych wskazań była diagnostyka płodu, a pierwszym 
zastosowaniem w urologii było różnicowanie guzów 
i torbieli nerek. najstarsze ultrasonografy umożliwiały 
uwidocznienie badanych struktur na ekranie oscyloskopu 
w prezentacji a. Rozwój techniki i udoskonalenie apara-
tury pozwoliły na skonstruowanie pierwszych ultrasono-
grafów przedstawiających badane tkanki w prezentacji B, 
tzn. jako obraz dwuwymiarowy pojawiający się na ekra-
nie oscyloskopu. Rozwój komputerów oraz możliwość 
komputeryzacji ultrasonografów, a także użycie monito-
rów umożliwiło uwidocznienie szybko zmieniających się 
obrazów prezentacji B oraz obserwację struktur rucho-
mych w trakcie badania, w 256 skali szarości. 

Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego 
wykonywane przez powłoki brzuszne jest częścią bada-
nia narządów jamy brzusznej. W ocenie schorzenia gru-
czołu krokowego duże znaczenie ma badanie usg gór-
nych dróg moczowych i pęcherza moczowego. ocena 
stanu poszerzenia układów kielichowo-miedniczkowych 
nerek oraz towarzyszące poszerzenie moczowodów 
świadczy o znacznym powiększeniu gruczołu krokowe-
go i utrudnieniu odpływu moczu wynikającym z ucisku 
na przypęcherzowe odcinki moczowodów. stwierdzana 
obecność złogów w obrębie pęcherza moczowego 
i przerost mięśnia wypieracza z towarzyszącym belecz-
kowaniem świadczy o tym, że proces chorobowy trwa 
już pewien okres czasu. Warunkiem prawidłowo prze-
prowadzonego badania usg stercza jest dobre wypełnie-
nie pęcherza moczowego. Dobrze wypełniony pęcherz 

Ryc. 1 a,b,c. Badanie urograficzne. Widoczny powiększony 
stercz wpuklający się do światła pęcherza moczowego oraz 
poszerzone i poskręcane przypęcherzowe odcinki moczowo-
dów.

b

c

a
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moczowy stanowi okno akustyczne dla fal ultradźwię-
kowych penetrujących do gruczołu krokowego. kolejno 
ocenia się wielkość i topografię gruczołu w przekroju 
poprzecznym i podłużnym (ryc. 2). W badaniu przez-
brzusznym nie wolno oceniać echogeniczności gruczołu 
i ewentualnych zmian patologicznych w obrębie miąż-
szu gruczołu krokowego. W każdym przypadku stwier-
dzanych nieprawidłowości, np. powiększenie gruczo-
łu krokowego, należy wykonać badanie głowicą przez 
odbytniczą [1, 2, 3]. 

Pionierskie doświadczenia dr Douglas’a Howry 
w 1962, a potem w 1967 roku takahashi, ouchi 
i Watanabe zaowocowały skonstruowaniem przyrządu, 
za pomocą którego możliwe było wprowadzenie głowi-
cy ultradźwiękowej do odbytu i uzyskanie pierwszych 
obrazów ultradźwiękowych gruczołu krokowego. Dalsze 
doskonalenie konstrukcji, rozwój komputeryzacji, skon-
struowanie aparatów usg działających w systemie czasu 
rzeczywistego sprawiły, że w pierwszej połowie lat 
80-tych ubiegłego wieku przezodbytnicze badanie ultra-
sonograficzne stercza stało się rutyną w diagnozowaniu 
i leczeniu schorzeń stercza (ryc. 3 a, b, c) [4].

W pierwszej połowie lat 80 tych ubiegłego wieku 
firma Brüel & kjær opracowała konstrukcję sondy 
endorektalnej, wirującej, o rotacji głowicy ultradźwię-
kowej w zakresie pełnych 3600, emitującej ultradźwięki 
o częstotliwości 4 MHz, działającej w systemie czasu 
rzeczywistego. za pomocą sondy uzyskiwano obrazy 
gruczołu krokowego w przekroju poprzecznym. Do 
sondy montowano prowadnicę do biopsji przezkroczo-
wej stercza. Możliwe stało się wykonanie celowanej pod 
kontrolą usg biopsji (ryc. 4). 

kolejną konstrukcją firmy Brüel & kjær była sonda 
dwupłaszczyznowa emitująca ultradźwięki o częstotli-
wości 7,5 MHz. za pomocą tej sondy uzyskiwano obrazy 
poprzeczne i podłużne stercza, a kanał dla igły biopsyjnej 
umieszczony wewnątrz sondy umożliwia biopsję przezod-
bytniczą. obrazy z poszczególnych przekroi uzyskiwano 
jednak drogą wyboru – albo poprzeczne, albo podłużne, 
nigdy razem. obraz uzyskiwany za pomocą tej sondy był 
znacznie wyraźniejszy, a wynikało to z faktu zastosowania 
ultradźwięków o wyższej częstotliwości (ryc. 5). 

Dla wykonania biopsji celowanej z 12 lub więcej, ści-
śle określonych pól, najbardziej przydatna okazała się 
sonda pozwalająca na jednoczesne obrazowanie prze-
kroi poprzecznego i podłużnego. odpowiednie mane-
wrowanie sondą pod jednoczesną kontrolą tych obra-
zów umożliwia pobieranie wycinków z bardzo dokład-
nie wyznaczonych miejsc. sonda emituje ultradźwięki 
o częstotliwości 6–10 MHz (ryc. 6).

Ryc. 2. Badanie ultrasonograficzne przezbrzuszne. Po lewej 
stronie widoczny gruczoł krokowy wpuklający się do pęche-
rza w przekroju poprzecznym, po prawej stronie przekrój 
podłużny. Za gruczołem krokowym widoczny drobny złóg.

Ryc. 3. Badanie ultrasonograficzne sondą endorektal-
ną. a i b – przekroje poprzeczne gruczołu krokowego, 
c. przekrój podłużny stercza.

b

c

3a
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W 1981 roku John E. Mc neal opublikował swoje 
doświadczenia dotyczące budowy stercza. Wyróżnił 
w sterczu cztery strefy: środkową, przejściową, obwo-

dową i okołocewkową oraz spoidło przednie, które jest 
zrębem włóknisto-mięśniowym (ryc. 7). strefa obwodo-
wa stanowi w prawidłowym sterczu około 75% masy. 
W tej strefie najczęściej rozwijają się nowotwory. strefa 
środkowa stanowi w prawidłowym sterczu 25% masy. 
to w tej strefie najczęściej pojawiają się stany zapal-
ne stercza. strefa przejściowa, w prawidłowym sterczu 
stanowi tylko 2–10% masy. W przebiegu łagodnego roz-
rostu stercza, strefa ta znacznie rozrasta się, tworząc 
gruczolak, nieraz znacznych rozmiarów [5]. 

schorzenia rozwijające się w obrębie gruczołu kro-
kowego można podzielić na trzy grupy: łagodny rozrost 
stercza, stany zapalne stercza oraz nowotwory stercza.

W 1977 roku Watanabe i wsp. próbował przypisać 
pewne cechy obrazu ultrasonograficznego, uzyskanego 
za pomocą sondy endorektalnej, poszczególnym scho-
rzeniom. i tak oceniał: kształt, wymiar przednio-tylny 
i górno-boczny, zmianę kształtu w różnych przekrojach, 
obraz torebki i jej ciągłość, równomierność rozkładu 
ech oraz echogeniczność stercza. Wyniki obserwacji 
przedstawia tab. 1 [4]. 

Ryc. 7. Strefy gruczołu krokowego opisane przez E. Mc 
Neal’a.

Ryc. 4. Sonda endorektalna, wirująca emitująca ultradźwię-
ki o częstoliwości 4 MHz, dająca poprzeczne obrazy stercza.

Ryc. 5. Sonda endorektalna, dwupłaszczyznowa emitująca 
ultradźwięki o częstotliwości 7,5 MHz.

Ryc. 6. Sonda endorektalna, dwupłaszczyznowa, umożli-
wiająca obserwowanie gruczołu jednoczasowo w obu prze-
krojach-podłużnym i poprzecznym. Emituje ultradźwięki 
o częstotliwości 6-10 MHz. 

Tab. 1. Kryteria rozpoznawania schorzeń stercza na podstawie badania ultrasonograficznego wg 
Watanabe.
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Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu 
łagodnego rozrostu stercza

Łagodny rozrost stercza, rozwijający się głównie 
w strefie przejściowej, jest najczęstszą przyczyną zabu-
rzeń w oddawaniu moczu u mężczyzn w starszym 
wieku. choroba została uznana przez WHo choro-
bą społeczną ze względu na zasięg, skutki społeczne, 
ekonomiczne, a także na starzenie się społeczeństw. 
Histologiczne cechy łagodnego rozrostu stercza poja-
wiają się u 50% mężczyzn około 60 roku życia, a objawy 
u 40-70% z nich. W 85 roku życia histologiczne cechy 
istnieją u 90% mężczyzn. Łagodny rozrost stercza nie 
zagraża bezpośrednio życiu, ale znacznie obniża jego 
jakość. W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się znacz-
ny spadek operacji na rzecz leczenia farmakologicznego. 
na zespół chorobowy składają się: 1. Powiększenie ster-
cza (BPE-benign prostatic enlargement), 2. Przeszkoda 
podpęcherzowa (Boo – bladder outlet obstruction), 
3. objawy ze strony dolnych dróg moczowych (lUts-
lower urinary tract symptoms), 4. Dysfunkcja mięśnia 
wypieracza pęcherza (BD – bladder dysfunction). 

Rozwój łagodnego rozrostu stercza można podzie-
lić na 4 okresy: i okres – bezobjawowy (stwierdza się 
jedynie powiększenie stercza), ii okres – podrażnienia 
(głównym objawem jest częstomocz), iii okres - zale-
gania moczu w pęcherzu po mikcji i iV okres - dekom-
pensacji (stwierdza się zatrzymanie moczu, poszerze-
nie układów kielichowo-miedniczkowych nerek aż do 
wodonercza, poszerzenie moczowodów, przerost mięś-
nia wypieracza, beleczkowanie w obrębie ściany pęche-
rza moczowego, niewydolność nerek). 

Rozpoznanie stawia się na podstawie wywiadu, bada-
nia fizykalnego z badaniem stercza palcem przez odbyt-
nicę oraz badań dodatkowych, m.in. obrazowych, gdzie 
na pierwszym miejscu stoją badania ultrasonograficzne. 
na badania ultrasonograficzne składają się badania usg 
przezpowłokowe narządów układu moczowego i ster-
cza z oceną zalegania moczu po mikcji i ultrasonografia 
przezodbytnicza (tRUs). W zaleceniach Europejskiego 
towarzystwa Urologicznego (EaU) wśród badań zale-
canych w przebiegu łagodnego rozrostu stercza znalazł 
się pomiar objętości zalegającego w pęcherzu moczo-
wym moczu po mikcji – na podstawie ultrasonografii 
przezpowłokowej oraz w grupie badań uzupełniają-
cych: ultrasonografia górnych dróg moczowych oraz 
ultrasonografia przezodbytnicza stercza. Badania usg 
zalecane są dla oceny stopnia zaawansowania choroby. 
zalecane przez EaU jest wykonanie pomiaru zalegania 
moczu po mikcji oraz pomiar objętości stercza wyko-
nany przy pomocy ultrasonografii przezodbytniczej. 
Ultrasonograficzna ocena wielkości stercza jest przydat-
na przy wyborze metody leczenia – gruczoły o objętości 
mniejszej niż 80 cm3, zgodnie z zaleceniami EaU kwa-
lifikujemy do przezcewkowej elektroresekcji, a większe 
do operacji otwartej – adenomectomii.

zastosowanie ultrasonografii w łagodnym rozroście 
stercza sprowadza się zatem praktycznie do: 

1. oceny ilości zalegającego moczu w pęcherzu po 
mikcji, 

2. oceny wielkości i konfiguracji stercza, 
3. oceny stanu górnych dróg moczowych i pęcherza 

moczowego.

1. Ocena ilości zalegającego moczu w pęcherzu po 
mikcji

ocena ilości zalegającego moczu w pęcherzu moczo-
wym po mikcji staje się kwalifikacją do leczenia ope-
racyjnego. Jeśli bowiem w badaniu usg stwierdza się 
narastające zaleganie moczu po mikcji, świadczy to 
o nieskuteczności leczenia farmakologicznego. Pacjenta 
należy zakwalifikować do leczenia zabiegowego [6, 7].

najpopularniejszym sposobem pomiarów pojemno-
ści pęcherza i zalegania moczu po mikcji są obliczenia 
oparte na pomiarach szerokości, wysokości i długości 
pęcherza moczowego dokonanych na dwóch prosto-
padłych do siebie skanach: poprzecznym i podłużnym. 
Wyniki pomiarów wstawione zostają do wzoru na obję-
tość elipsoidy obrotowej (ryc. 8 a,b):

V= π/6 x W x H x l = 0.5236 x W x H x l,

gdzie W oznacza szerokość, H wysokość i l długość 
pęcherza moczowego.

Ryc. 8. Obliczanie pojemności pęcherza moczowego.
Pomiary liniowe pęcherza moczowego mierzone w dwóch 
prostopadłych do siebie płaszczyznach – wprowadzone do 
komputera aparatu dają wynik objętości w cm³.
8 a. Szerokość i wysokość pęcherza mierzone na przekroju 
poprzecznym, a jego długość na przekroju podłużnym, 
8 b. Na przekroju poprzecznym mierzona tylko szerokość, 
wysokość i długość mierzone na przekroju podłużnym. Dla 
rzetelności wykonywanych pomiarów ważne jest, by wyzna-
czone zostały maksymalne przekroje, zarówno poprzeczny 
jak i podłużny. W przytoczonym przykładzie w obu pomia-
rach wysokość H wynosi tyle samo tzn. 38,5 cm.

b

a
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inną metodą jest metoda jednopłaszczyznowa, 
polegająca na wpisaniu elipsoidy w obraz przekroju 
poprzecznego pęcherza moczowego. Badający wyzna-
cza oś obrotu dwuwymiarowej figury geometrycznej, 
a komputer w aparacie usg sam oblicza objętość hipo-
tetycznej figury geometrycznej, która swoim kształtem 
zbliżona jest do pęcherza moczowego. Metoda ta jest 
oczywiście znacznie mniej dokładna (ryc. 9 a,b). 

inną metodą jest opisana w 2002 roku, 
w „Ultrasonografii Polskiej”, metoda polegająca na 
pomiarze pojemności za pomocą sondy przesuwanej 
ponad pęcherzem moczowym, umieszczonej w specjal-
nym statywie. Przesuwając sondę ponad pęcherzem 
w osi długiej, dokonuje się pomiarów co 0,5 cm. Po 
obwiedzeniu pisakiem całego pola przekroju, komputer 
wylicza objętość poszczególnych „plastrów” o grubości 
0,5 cm, po to by na końcu objętości poszczególnych pla-
strów zsumować, uzyskując objętość całkowitą pęcherza. 
Metoda ta okazała się najdokładniejszą z uprzednio opi-
sanych, szczególnie w grupie pęcherzy niesymetrycznych, 
odbiegających kształtem od elipsoidy obrotowej (ryc. 10 
a,b,c) [8, 9].

Ryc. 9 a, b. Obliczanie pojemności pęcherza moczowego – 
metoda wrysowania elipsy w obraz pęcherza moczowego 
na skanie poprzecznym – komputer dokonuje automatycz-
nego obrotu i daje odczyt w cm³ – metoda niedokładna, 
nie uwzględnia bowiem zmian kształtu pęcherza m.in. przy 
różnym jego wypełnieniu. 

Ryc. 10 a, b, c. Pomiary pól powierzchni przekroji pęcherza 
moczowego co 0,5 cm i wyliczanie cząstkowych pojemno-
ści tak powstałych „plastrów” oraz sumowanie w  całkowi-
tą pojemność pęcherza.

b

b

c

a

a
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kolejnym sposobem pomiaru pojemności pęcherza 
moczowego jest użycie skanera ultradźwiękowego, który 
przystawia się do okolicy ponad spojeniem łonowym 
i odczytuje na ekranie wynik – zaleganie moczu wyrażo-
ne w ml. skaner emituje wiązki ultradźwięków w szeregu 
płaszczyznach, także w pomiarach uwzględnia nierówny 
kształt pęcherza moczowego. Pomiar pojemności i zale-
gania moczu po mikcji, uwzględniając różnokształtność 
pęcherza, jest bardzo dokładny (ryc. 11) [10]. 

2. Ocena wielkości i konfiguracji stercza
najpopularniejszym sposobem pomiarów są obli-

czenia oparte na wymiarach stercza mierzonych na 
dwóch prostopadłych do siebie skanach: poprzecznym 
i podłużnym, korzystając ze wzoru na objętość elipsoi-
dy obrotowej – wzoru identycznego, jakiego używa się 
w pomiarach pęcherza moczowego. Pomiary wysokości, 
szerokości i długości stercza można wykonywać zarów-
no wykorzystując badanie ultrasonograficzne przez-
brzuszne (ryc. 12 a,b), jak i badanie transrektalne (ryc. 
13 a, b). Wyniki pomiarów dokonywanych w trakcie 
badania transrektalnego obarczone są mniejszym błę-
dem [11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

inną metodą jest metoda jednopłaszczyznowa, także 
podobnie jak w badaniu pojemności pęcherza moczowe-
go polegająca na wpisaniu elipsoidy w obraz przekroju 
poprzecznego gruczołu krokowego. Badający wyznacza 
oś obrotu dwuwymiarowej figury geometrycznej, a kom-
puter w aparacie usg sam oblicza objętość hipotetycznej 
figury geometrycznej, która swoim kształtem zbliżona 
jest do gruczołu krokowego. Metoda ta jest oczywiście 
znacznie mniej dokładna (ryc. 14 a, b).

Ryc. 11. Ultrasonograficzny skaner pęcherza.

Ryc. 12. Badanie usg przezbrzuszne. Metoda pomiaru obję-
tości stercza „dwupłaszczyznowa”. Metoda obliczeń podob-
na do metody obliczania pojemności pęcherza moczowego. 
Gruczoł krokowy wysokości 4,8 cm, szerokości 5,4 cm 
i długości 5,9 cm, objętości około 80 cm3, wpuklający się do 
światła pęcherza około 2,3 cm.
Gruczoł krokowy o objętości około 21 cm, niewpuklający 
się do światła pęcherza moczowego.

Ryc. 13 a, b. Metoda pomiaru objętości stercza „dwupłasz-
czyznowa”. Przekroje podłużny i poprzeczny uzyskane 
w trakcie badania przezodbytniczego. 

b

b

a

12a
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Dokładniejszą metodą jest „step by step”, polegająca 
na umieszczeniu głowicy endorektalnej w specjalnym 
statywie i wykonywaniu poprzecznych skanów gruczołu 
krokowego co 0,5 cm. na ekranie aparatu usg ukazują 
się kolejne przekroje stercza. Pisakiem elektronicznym, 
wchodzącym w skład zestawu aparatury, należy obwieść 
każdy przekrój na każdej jego wysokości, a program fir-
mowy sam oblicza objętość tak powstałych plastrów, 
tak aby na końcu badania zsumować objętość wszyst-
kich plastrów i jako sumę uzyskać objętość stercza (ryc. 
15 a, b, c).

Ryc. 15 a, b, c. Metoda pomiaru objętości gruczołu kroko-
wego sposobem „step by step”.

Ryc. 14. Metoda pomiaru objętości stercza „jednopłaszczy-
znowa”. Oś obrotu wyznaczona w pionowo –14 a, poziomo 
– 14 b. Ryc. 15 a, b, c. Metoda pomiaru objętości gruczołu kroko-

wego sposobem „step by step”

b

c

a
b

15a
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3. Oceny stanu górnych dróg moczowych i pęcherza 
moczowego

ocena stanu górnych dróg moczowych obejmuje 
pomiary wielkości nerek, pomiary grubości miąższu 
nerkowego, ocenę ewentualnego poszerzenia układu 
kielichowo-miedniczkowego, stwierdzenie wodonercza, 
a także poszerzenie moczowodów, ich kręty przebieg, 
występowanie złogów w obrębie nerek i moczowodów. 

ocena pęcherza moczowego obejmuje pomiar jego 
pojemności i ilości zalegającego moczu po mikcji, 
pomiar grubości jego ścian, pogrubienie i występowanie 
wzmożonego beleczkowania, stwierdzenie obecności 
uchyłków, obecność wpuklającego się trzeciego płata 
stercza, obecność złogów w obrębie pęcherza (ryc. 16).

Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu sta-
nów zapalnych stercza

W obrębie gruczołu krokowego mogą rozwinąć się 
ostre stany zapalne, z towarzyszącą wysoką gorączką, 
bólami w kroczu, z zatrzymaniem moczu i przewlekłe 
stany zapalne. obrazy ultrasonograficzne w przebiegu 
przewlekłego zapalenia stercza nie są charakterystycz-
ne. Echogeniczność miąższu stercza nie jest jednorod-
na. obszarom hipoechogenicznym towarzyszą, w spo-
sób nieuporządkowany, obszary hiperechogeniczne. 
gruczoł krokowy może być powiększony, zniekształco-
ny (ryc. 17 a, b, c). 

Uporczywe, nawracające objawy prostatitis chronica 
exacerbata, nie poddające się klasycznej antybiotykote-
rapii, mogą być wskazaniem do celowanej antybiotykote-
rapii w injekcji dosterczowej. antybiotyk wybierany jest 
zgodnie z wynikiem badania mikrobiologicznego nasie-
nia i oceną antybiogramu. najczęściej podawanymi anty-
biotykami były: gentamycin, augmentin, Piperacilin. 
gentamycin 80 mg rozpuszcza się i podaje po 1 ml do 
każdego płata pod kontrolą usg, korzystając z sondy dood-
bytniczej. Piperacylin 2g rozpuszcza się w 3 ml i podaje 

Ryc. 16. Powikłania łagodnego rozrostu stercza: poszerzenie 
układów kielichowo-miedniczkowych, poszerzenie moczowo-
dów, kręty przebieg moczowodów, pogrubienie ściany pęcherza 
moczowego, powstanie pseudouchyłków w obrębie pęcherza, 
wzmożenie beleczkowania ściany pęcherza moczowego.

Ryc. 17 a, b, c. Badanie ultrasonograficzne gruczołu 
krokowego sondą endorektalną w przebiegu prze-
wlekłego zaostrzającego zapalenia stercza. Na prze-
krojach poprzecznych stercza widać nieregularne 
przestrzenie hipo- i hiperechogeniczne.

b

c

a
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po 1,5 ml do każdego płata. Ważne jest, by podając anty-
biotyk, roztwór jego rozmieścić równomiernie w całym 
płacie, ze szczególnym uwzględnieniem strefy centralnej. 
Po podaniu antybiotyku do stercza, korzystając z opcji 
usg 3D, kontrolujemy równomierność rozmieszczenia go 
w obrębie obu płatów. Roztwór antybiotyku, zawierający 
mikropęcherzyki powietrza, widoczny jest jako hipere-
chogeniczny obszar (ryc. 18 a, b, c).

Powikłaniem ostrego zapalenia stercza może być 
zorganizowanie się ropnia w obrębie gruczołu kro-
kowego. W obrazie ultrasonograficznym pojawia się 
hipoechogeniczna powierzchnia (ryc. 19). W obrazie 
usg 3D uwidacznia się przestrzeń płynowa w obrębie 
miąższu stercza. 

obraz kliniczny schorzenia jest bardzo charaktery-
styczny. Możliwość powstania ropnia należy brać pod 
uwagę, gdy w okresie poprzedzającym rozpoznanie 
u chorego stwierdza się wysoką temperaturę ciała, bóle 
w podbrzuszu, kłopoty z oddawaniem moczu, silne dole-
gliwości bólowe w trakcie badania palcem przez odbyt, 
czasem macalny objaw chełbotania. Rozpoznanie rop-
nia stercza jest wskazanie do jego ewakuacji. Metodą 
z wyboru jest ewakuacja drogą przezodbytniczego 
nakłucia i drenażu pod kontrolą usg (ryc. 20 a, b). 

Ryc. 18. Badanie ultrasonograficzne trójwymiarowe 
(usg 3D) gruczołu krokowego. Przekrój wieńcowy gru-
czołu krokowego przed podaniem dosterczowo anty-
biotyku. b i c. Obraz gruczołu krokowego w przekroju 
wieńcowym po podaniu antybiotyku – kontrola roz-
mieszczenia antybiotyku.

Ryc. 19. Badanie usg transrektalne. Widoczny 
poprzeczny przekrój gruczołu krokowego. Wyraźnie 
odgraniczone hipoechogeniczne pole w prawym pła-
cie jest obrazem ropnia.

b

c

a

20a
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ostre zapalenie gruczołu krokowego może prowadzić 
do zatrzymania moczu. W takiej sytuacji zakładanie 
cewnika do pęcherza moczowego przez cewkę moczo-
wą jest przeciwwskazane, bowiem zaostrza stan zapal-
ny, przez utrudnienie spływu wydzieliny przez cewkę 
i nasila istniejące dolegliwości. leczeniem z wyboru jest 
wytworzenie czasowego odprowadzenia moczu z pęche-
rza moczowego bezpośrednio przez skórę na zewnątrz 
(cystostomia). zabieg ten wykonywany jest w znieczu-
leniu miejscowym, pod kontrolą usg, przy dobrze wypeł-
nionym pęcherzu moczowym. Wykorzystuje się do tego 
celu „zestaw do wytworzenia cystostomii” składający 
się z igły punkcyjnej i cewnika typu „pig-tail” z zawinię-
tą końcówką (ryc. 21 i 22 a, b) [17, 18].

Ultrasonografia w diagnostyce i leczeniu 
nowotworów stercza

Rak gruczołu krokowego jest najczęściej występują-
cym nowotworem u mężczyzn w Usa. W Polsce wystę-
puje na trzecim miejscu, po raku płuc i raku żołądka. 
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalno-
ści i wykrywalność raka stercza. zwiększona wykrywal-
ność związana jest z upowszechnieniem się badań pozio-
mu Psa w surowicy krwi oraz wykonywaniem badań 
ultrasonograficznych, szczególnie badań transrektalnych 
(tRUs). Psa jest glikoproteiną wydzielaną przez gru-
czoł krokowy, a której wzrost poziomu w surowicy cha-
rakterystyczny jest dla raka stercza. najczęstszą postacią 
jest gruczolakorak – adenocarcinoma, rozwijający się 
w strefie obwodowej. Rak często rozwija się bezobjawo-
wo, a w przypadku wystąpienia objawów są one podobne 
do objawów łagodnego rozrostu stercza, a w później-
szym okresie na czoło wysuwają się objawy spowodo-
wane przerzutami do kości i centralnego układu nerwo-
wego. Podejrzenie raka stercza nasuwa wzrost stężenia 
Psa powyżej 4 ng/ml lub wyczuwalny guzek w sterczu 
w badaniu przez odbytnicę, zaś rozpoznanie ostateczne 
stawia się na podstawie badania mikroskopowego wycin-
ków pobranych ze stercza. Rak stercza może występować 
w postaci: ograniczonego do narządu (nie przekraczający 
torebki, bez przerzutów), zaawansowanego miejscowo 
(przekraczający torebkę stercza, bez przerzutów), rozsia-
nego (z przerzutami do kości, węzłów chłonnych, narzą-
dów miąższowych i do centralnego układu nerwowego).

Badania ultrasonograficzne transrektalne wyko-
nywane u chorych z rakiem stercza znalazły szerokie 
zastosowanie na każdym etapie diagnostyki. Badania 
usg wykonuje się w celu: 

1. lokalizacji miejsc podejrzanych o rozrost nowo-
tworowy, 

2. Wykonania celowanej biopsji stercza, 
3. Oceny stopnia miejscowego zaawansowania raka. 

1. Lokalizacja miejsc podejrzanych
W trakcie badania stercza sondą endorektalną, oprócz 

wymiarów i konfiguracji, należy oceniać echostrukturę 
poszczególnych przekroji. Diagnostykę ultrasonogra-
ficzną utrudnia jednak fakt, iż 40% nowotworów ster-
cza jest izoechogeniczne. Jednak 2/3 guzów stercza jest 
hipoechogeniczne. zmiany hipoechogeniczne obserwo-
wane w sterczu tylko w 1/3 są rakami. Pozytywna war-
tość diagnostyczna wynosi 30–40% (ryc. 23 a, b, c). 

Ryc. 20. Badanie ultrasonograficzne transrektalne, 
skan poprzeczny gruczołu krokowego widoczna igła 
w trakcie nakłucia ropnia stercza. b – treść ropnia 
została całkowicie usunięta.

Ryc. 21. Zestaw do wytworzenia przetoki pęcherzowo-skór-
nej (cystostomii), składający się z igły rozrywalnej, cew-
nika, strzykawki, skalpela, kołnierza mocującego i opaski 
zaciskowej. 

Ryc. 22 a i b. Wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej 
(cystostomii) pod kontrolą usg.

b

22a

b
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Dla zwiększenia czułości i swoistości badania, 
już w latach 80-tych ubiegłego wieku, w zespole 
prof. Debruyne opracowano komputerowy anali-
zator obrazu usg. Po wykonaniu badania stercza, 
uzyskane obrazy, przekroju poprzecznego, anali-
zowano przy pomocy specjalnego programu kom-
puterowego. na ekranie pojawiał się obraz stercza 
z wpisanym wynikiem w postaci czerwonej plamy, 

która oznaczała miejsce rozrostu nowotworowego. 
komputerowy analizator obrazu usg w założeniu miał 
ułatwiać lokalizację zmian nowotworowych rozwijają-
cych się w obrębie stercza, szczególnie tych izoecho-
genicznych oraz zmniejszyć ilość fałszywie ujemnych 
wyników biopsji, a więc zwiększyć jej celność. W prak-
tyce jednak, i czułość i swoistość okazały się zbyt małe 
i pomysł nie doczekał szerszej realizacji (24). 

Do idei komputerowego analizowania obrazu ultra-
sonograficznego powrócono na początku XXi wieku 
opracowując system nazywany histoscanningiem. 
Wstępem do histoscanningu stercza jest wykonanie 
badania transrektalnego stercza z opcją trójwymiarową. 
Budowa tkanki nowotworowej stercza jest specyficzna 
m.in. ze względu na angioneogenezę odbywającą się 
w obrębie nacieku. Jeśli w obrazie usg taka tkanka jest 
izoechogeniczna, to wprawdzie oko ludzkie nie odczy-
ta różnicy ze zdrową tkanką, różnice w architektonice 
zostają odczytane przez komputer, który zaznacza rejo-
ny podejrzane kolorowymi plamkami. system w chwili 
obecnej jest w trakcie badań i prób klinicznych i trudno 
ocenić jego czułość i swoistość (ryc. 25 a, b, c). 

Ryc. 23 a, b, c. Badanie ultrasonograficzne tran-
srektalne – przekroje poprzeczne stercza. W stre-
fie obwodowej widoczne pola hipoechogeniczne 
– miejsca podejrzane o rozrost nowotworowy.

Ryc. 24. Komputerowy analizator obrazu usg opraco-
wany w latach 80-tych przez zespół prof. Debruyne’a. 
Na obraz ultrasonograficzny uzyskany w trakcie 
badania sondą transrektalną nałożona zostaje przez 
komputer kolorowa plama, która jest obrazowaniem 
nacieku nowotworowego. 

a

b

c

25a
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Uwidocznieniu miejsc podejrzanych o ogniskowy 
rozrost nowotworowy pomaga badanie ultrasonogra-
ficzne z opcją doplerowską. Metodą badania z wyboru 
jest dopler mocy. Jest to najczulsze badanie uwidocznia-
jące przepływy w naczyniach krwionośnych. W obrębie 
tkanki nowotworowej stwierdza się niekontrolowany 
rozplem naczyń krwionośnych. to angioneotworzenie 
jest cechą charakterystyczną raka stercza. W badaniu 
usg z zastosowaniem doplera mocy, w obrębie nacie-
ku nowotworowego, stwierdza się zwiększenie ilości 
naczyń krwionośnych, ich kręty, nieuporządkowany 
przebieg (ryc. 26 a, b). 

2. Biopsja celowana
leczenie raka stercza nie powinno być rozpoczęte 

bez potwierdzenia histopatologicznego. celem biopsji 
jest: uzyskanie wartościowego materiału na podstawie 
badania, dzięki któremu można dokonać rozpoznania 
histopatologicznego, ocenę złośliwości g, ocenę stopnia 
zaburzeń cytoarchitektoniki wg gleasona oraz ocenę 
zaawansowania miejscowego t nowotworu.

Do biopsji kwalifikuje się: chorych ze zmiana-
mi stwierdzonymi w badaniu palcem przez odbytnicę 
(ogniskowe stwardnienia w obrębie miąższu stercza, 
wyraźnie macane guzy, nacieki obejmujące jeden, bądź 
oba płaty), chorych z podwyższonym poziomem antyge-
nu sterczowego (Psa) oraz chorych ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami w ultrasonografii przezodbytni-
czej, szczególnie jeśli są to chorzy z grup podwyższone-
go ryzyka np. z rodzin, u których stwierdzono rodzinne 
występowanie raka stercza. 

Pierwsze biopsje stercza wykonywano „pod kontrolą 
palca”. W przypadku stwierdzanych guzków w sterczu, 
takie badanie dawało zwykle dobre efekty. z chwilą 
upowszechnienia się oznaczania poziomu Psa w suro-
wicy krwi, w znacznym procencie chorych kwalifiko-
wanych do biopsji, nie stwierdza się zmian w obrębie 
stercza w trakcie badania palcem przez odbytnicę. 
Ważne w tej sytuacji stało się, by biopsje wykonywa-
ne były z precyzyjnie wyznaczonych miejsc oraz żeby 
badania te były powtarzalne. stało się to możliwe dzięki 
użyciu sond endorektalnych. konstrukcja pierwszych 
sond endorektalnych umożliwiała wykonywanie biopsji 
przezkroczowej. obecnie używane sondy umożliwiają 
wykonywanie biopsji przezodbytniczej. Przedstawiona 
na ryc. 27 sonda transrektalna umożliwia jednoczesną 
obserwację w czasie rzeczywistym stercza w trakcie bio-
psji w dwóch płaszczyznach: poprzecznej i podłużnej. 
Pozwala to na bardzo precyzyjne wyznaczenie miejsca 
pobrania wycinków (ryc. 27 a, b, c).

Ryc. 25 a, b, c. Histoscanning – metoda komputero-
wej analizy obrazu ultrasonograficznego z uwidocz-
nieniem pól podejrzanych o rozrost nowotworowy.

Ryc. 26. Badanie usg transrektalne gruczołu krokowego 
z opcją doplera mocy. Widoczna wyraźnie większa gęstość 
naczyń krwionośnych w obrębie prawego płata stercza 
odpowiada angioneogenezie w obrębie tkanki nowotworo-
wej. Obraz drzewa naczyniowego w obrębie tkanki gruczołu 
krokowego w opcji doplera mocy w usg trójwymiarowym

25b

25c

26a

b
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Dla dokładnej oceny histopatologicznej z oceną stop-
nia złośliwości g i oceną cytoarchitektoniki gleasona 
konieczne jest wykonanie biopsji rdzeniowej. Materiał 
uzyskany w wyniku takiej biopsji jest materiałem histo-
logicznym. Biopsję wykonuje się przy pomocy igły tru-
cut z automatem do biopsji (ryc. 28). 

zasadniczym miejscem rozwoju raka stercza jest strefa 
obwodowa. z tej też strefy pobieramy wycinki w trakcie 
biopsji mappingowej. z okolicy przypodstawnej, części 
środkowej i z okolicy wierzchołka. ilość wycinków zależy 
od wielkości stercza oraz od tego, która jest to biopsja. 
zwykle w trakcie pierwszej biopsji, u chorego ze ster-
czem do 40 cm3 pobiera się 6 wycinków, a gdy stercz jest 
większy – 12 wycinków. 12 wycinków pobiera się w trak-
cie powtórnej i kolejnych biopsji.

Biopsja stagingowa polega na pobraniu wycinków 
z pęcherzyków nasiennych, okolicy pęczków naczy-
niowo-nerwowych, ze strefy przejściowej, z przestrze-
ni około gruczołowej, ze ściany pęcherza moczowego. 
Wykonuje się ją w wypadku podejrzenia naciekania 
tych struktur. Rozsiew poza torebkę w 50% dokonu-
je się wzdłuż wiązki nerwowo-naczyniowej, w 23% 
wzdłuż przewodów wytryskowych i w 21% w kierun-
ku powięzi. obszarami anatomicznej słabości są: oko-
lica przewodów wytryskowych w kierunku pęcherzy-
ków nasiennych, pole czworoboczne w okolicy ujścia 
gałązek pęczka naczyniowo-nerwowego, wierzchołek 
i podstawa stercza. cechami naciekania torebki stercza 
są: uniesienie torebki, jej nieostry zarys i przerwanie 
ciągłości. Pogrubienie pęczka naczyniowo-nerwowego 
i stwierdzany słaby lub niewidoczny przepływ świadczą 
o naciekaniu pęczka, zaś cechami naciekania pęcherzy-
ków nasiennych są: asymetria, powiększenie wymiaru 
przednio-tylnego powyżej 1,5 cm, lita ich struktura, 
zatarcie kąta pęcherzyk – prostata oraz przemieszczenie 
pęcherzyków nasiennych ku przodowi, tak że odległość 
od ściany odbytnicy jest większa od 1 cm [19].

3. Ocena stanu zaawansowania
ocena stanu miejscowego zaawansowania raka gru-

czołu krokowego w chwili rozpoznania ma decydują-
ce znaczenie dla dalszego leczenia chorego. Do oceny 
stopnia zaawansowania raka stercza stosuje się system 
tnM z 2002 roku (tab. 2). 

W grupie raków ocenianych jako t1 znajdują się 
guzy klinicznie niejawne, niewyczuwalne w badaniach 
stercza palcem, niewidoczne w badaniach obrazowych. 
nowotwory ograniczone do stercza zaliczane są do 
grupy t2, a przechodzące poza torebkę stercza do t3. 
guzy nieruchome lub naciekające tkanki inne niż pęche-
rzyki nasienne, np.: szyję pęcherza moczowego, zwieracz 
zewnętrzny cewki, odbytnicę, mięśnie dźwigacze odbytu 
lub ścianę miednicy, zaliczane są do grupy t4. 

Ryc. 27. a. Sonda transrektalna pozwalająca na jednoczes-
ną obserwację gruczołu krokowego, w czasie rzeczywistym, 
w trakcie biopsji w dwóch płaszczyznach. b. obraz uzy-
skany w trakcie biopsji oraz c. schemat stercza i miejsc, 
z których pobierane zostają wycinki

Ryc. 28. Igła Tru-Cut używana do biopsji stercza.
a

b

c
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Ryc. 29. Badanie transrektalne stercza. Zmiana obserwo-
wana w lewym płacie nie przekracza torebki (T2).

Ryc. 30. Badanie transrektalne stercza. Hipoechogeniczny 
naciek w lewym płacie nie przekracza torebki (T2).

Ryc. 31. Badanie transrektalne stercza. Hipoecho-
geniczny naciek rozwijający się w obrębie strefy 
obwodowej wyraźnie przechodzi poza torebkę ster-
cza (T3).

Ryc. 32. Badanie transrektalne stercza. Hipoecho-
geniczny naciek rozwijający się w obrębie strefy 
obwodowej wyraźnie przechodzi poza torebkę stercza 
i nacieka ścianę odbytnicy (T4).

Tab. 2. Stopień miejscowego zaawansowania raka gruczołu krokowego.
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nowotwory nieprzechodzące poza torebkę (t1 i t2) 
kwalifikują się do leczenia radykalnego (prostatecto-
mia radykalna, brachyterapia, HifU). Ważne zatem jest 
prawidłowe rozpoznanie miejscowego stanu zaawan-
sowania. czułość i swoistość tego badania w ostatnim 
czasie poprawia ultrasonografia trójwymiarowa (usg 
3D). Przewaga tego typu badania nad klasycznym 
badaniem ultrasonograficznym endorektalnym polega 
m.in. na możliwości obejrzenia podejrzanych obszarów 
w różnych, dowolnie wybranych przekrojach oraz na 
dwuetapowości badania. W badaniu usg 3D obecność 
chorego wymagana jest tylko w czasie akwizycji danych 
(pierwszy etap). analiza obrazów, lokalizacja nacieku 
nowotworowego, ocena ciągłości torebki, ocena wielko-
ści nacieku nowotworu poza torebkę, odbywa się bez 
obecności chorego, przy komputerze. Można zatem wię-
cej czasu poświęcić tej analizie, a co za tym idzie może 
być ona dokładniejsza (ryc. 33 a, b i 34).

Badania ultrasonograficzne transrektalne 
wykonywane u chorych z rakiem stercza zna-
lazły także zastosowanie w trakcie leczenia 
tego schorzenia. Są to brachyterapia i HIFU. 

1. Brachyterapia
Brachyterapia polega na bezpośrednim napromienio-

waniu tkanek poprzez implanty izotopu radioaktywnego 
umieszczone na stałe lub czasowo w gruczole kroko-
wym. Pozwala to na dostarczenie bezpośrednio do tkanki 
stercza dawki 2,3 razy wyższej niż podczas klasycznego 
napromieniowania z pól zewnętrznych. Metoda ta nie 
jest metodą nową. kapsułki wprowadzane przez cewnik 
i umieszczane w cewce sterczowej były jednym z pierw-
szych zastosowań leczniczych, odkrytego w 1898 roku 
przez Marię skłodowską-curie, promieniotwórczego 
radu. Metoda ta jednak długo była bardzo niedoskona-
łą, niosącą ze sobą wiele powikłań. Dopiero udoskona-
lenie metod obrazowania stercza, skontruowanie apara-
tów ultrasonograficznych działających w systemie czasu 
rzeczywistego z wykorzystaniem sond transrektalnych 
pozwoliło w 1983 roku Holmowi na wprowadzanie zia-
ren z Jodem 125 do stercza w ściśle określone miejsca. 
W ostatnich latach metoda wprowadzania izotopu na 
stałe ustępuje metodzie wprowadzania izotopu na ściśle 
określony czas. Po wstępnym badaniu transrektalnym 
stercza z oceną wielkości i konfiguracji następuje wyli-
czenie dawki promieniowania, jaka ma otrzymać każdy 
punkt w obrębie gruczołu krokowego. 

Ryc. 33. Badanie usg transrektalne w opcji 3D. a – Stre-
fa obwodowa po prawej stronie hipoechogeniczna. Naciek 
wychodzi poza granice stercza. b – Hipoechogeniczne pole 
po lewej stronie stercza odpowiada naciekowi nowotworo-
wemu. Ciągłość torebki przerwana.

Ryc. 34. Badanie usg transrektalne w opcji 3D. Naciek 
nowotworowy nacieka odbytnicę (T4).

a

35a

b
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gruczoł krokowy zostaje nakłuty jednocześnie wielo-
ma igłami w ściśle określonych miejscach wyznaczonych 
przez prowadnice, którym odpowiadają punkty w obra-
zie ultrasonograficznym. Przez poszczególne igły wpro-
wadzane jest do tkanki stercza źródło promieniowania 
jakim jest iryd 192, a czas przebywania jego zależy od 
dawki jaką ma przyjąć tkanka stercza (ryc. 36 a, b) [20]. 

2. HIFU
HifU (High intensity focused Ultrasound) jest 

angielskim skrótem termicznej, przezodbytniczej abla-
cji ultradźwiękowej stercza – zabiegu, który polega na 
niszczeniu tkanki za pomocą specjalnie skoncentrowa-
nej fali ultradźwiękowej o wysokiej energii. fala ultra-
dźwiękowa przechodzi przez żywe tkanki bez ich uszko-
dzenia, jednak jeśli wiązka ultradźwięków o odpowied-
niej energii zostanie skoncentrowana, wówczas ener-
gia w obrębie jej ogniska powoduje miejscowy wzrost 
temperatury ponad 80–900oc w ciągu 2–3 sekund. 
taki wzrost temperatury niszczy tkankę nowotworo-
wą. Między ogniskiem napromienianym a otaczającymi 
tkankami istnieje duży gradient temperatur. Efektem 
tego jest, stwierdzana w badaniu histopatologicznym, 
wyraźna linia demarkacyjna między zniszczoną zmia-
ną nowotworową, a prawidłowymi komórkami tkanek 
otaczających ognisko. Rozległość martwicy zależy od 
czasu trwania napromieniania. zaczyna się w miejscu 
zogniskowania wiązki i postępuje w stronę głowicy. 
tkanki na drodze wejścia i wyjścia fali nie są uszka-
dzane, dlatego zabiegi można, bez ryzyka uszkodzenia 
tkanek zdrowych, powtarzać. Dwie firmy skonstruowa-
ły oddzielnie, różniące się nieco od siebie, aparaty do 
wykonywania zabiegów HifU. są to: „ablatherm” fran-
cuskiej fimy EDaP i „sonoblate” amerykańskiej firmy 
focus surgery inc. 

Pierwszy zabieg HifU w Polsce wykonany został, 
za pomocą aparatu ablatherm, 27 czerwca 2006 roku 
w klinice Urologii ogólnej, onkologicznej i Dziecięcej 
collegium Medicum w Bydgoszczy. Wskazaniem do 
zabiegu jest rak stercza t1-t2 n0 M0 u chorych, którzy, 
ze względu na obciążenia ze strony układu krążenia, 
nie kwalifikują się do prostatectomii radykalnej lub nie 
zgadzają się na ten zabieg operacyjny oraz jako leczenie 
uzupełniające u chorych z miejscową wznową po opera-
cji, radioterapii lub po brachyterapii.

aparat ablatherm składa się z łóżka, generatora 
ultradźwięków, ultradźwiękowego systemu celownicze-
go, systemu pozycjonowania głowicy i systemu chłodze-
nia odbytnicy. 

głowica zawiera dwa przetworniki: 7,5 MHz – słu-
żący do wizualizacji prostaty i zlokalizowania miejsc, 
które mają być zniszczone oraz 3 MHz – służący do 
generowania HifU i niszczenia tkanek.

Ryc. 35 a, b. Badanie usg transrektalne. Widoczne poprze-
cne przekroje gruczołu krokowego. Po obliczeniu objętości 
i konfiguracji stercza wyznaczone zostają miejsca wkłucia 
igieł z izotopem.

Ryc. 36. Brachyterapia stercza. a. Płytka z otworami na 
igły. Otworom odpowiadają punkty wyznaczone na obrazie 
monitora. b. w trakcie zabiegu brachyterapii.

Ryc. 37. Ablatherm – aparat do wykonywania HIFU.

b

a

b
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chory leży w trakcie zabiegu na boku, jest znieczu-
lony ogólnie. głowicę HifU wprowadza się do odbyt-
nicy i wykonuje liczne skany gruczołu krokowego. 
następnie, skany są analizowane na panelu kontrol-
nym, ustalane zostają strefy leczenia i dane te wpro-
wadzone do komputera zostają zapamiętane. idealnym 
gruczołem do leczenia jest stercz o objętości do 40 cm3. 
Jeśli stercz jest większy, zaleca się w pierwszym etapie, 
przed zabiegiem HifU, elektroresekcję przezcewkową. 
system posiada liczne zabezpieczenia, które sprawia-
ją, że niszczona jest tkanka stercza w ściśle określonej 
strefie. zabieg trwa ok. 3 godzin. ze względu na wtór-
ny do efektów termicznych obrzęk, wprowadza się do 
pęcherza cewnik foleya lub wytwarza się przetokę nad-
łonową. cewnik utrzymuje się średnio przez 2 tygodnie. 
skuteczność leczenia monitoruje się metodą rezonan-
su magnetycznego lub badaniem ultrasonograficznym 
endorektalnym. Metoda HifU jest stale rozwijana. 
trwają badania nad zastosowaniem HifU do leczenia 
raka stercza miejscowo zaawansowanego, testowane są 
nowe metody lokalizacji i monitorowania leczenia przy 
użyciu rezonansu magnetycznego i elastografii, prowa-
dzone są wstępne badania nad zastosowaniem HifU do 
leczenia raka nerki [21].

Podsumowanie

Postępy ultrasonografii, jakie dokonały się w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat, całkowicie zmieniły diagnosty-
kę gruczołu krokowego. Ultrasonografia przydatna jest 
na każdym etapie stawiania rozpoznania, oceny stanu 
zaawansowania i planowania leczenia. Jest także przy-
datna w trakcie leczenia jako metoda obrazowa, dzię-
ki której można zlokalizować i zniszczyć chore tkanki. 
Dalsze, ciągłe postępy techniki ultrasonograficznej rodzą 
nowe nadzieje na ciągłe udoskonalanie tej metody.
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Przypadek 1
47-letnia kobieta została przyjęta do oddziału 

chorób Wewnętrznych i gastroenterologii z powodu 
niespecyficznych dolegliwości bólowych zlokalizowa-
nych w prawym podżebrzu. 

W wywiadzie podawała nadużywanie alkoholu przez 
kilkanaście lat. nie pije od 4 lat. 

W badaniu fizykalnym zwracała uwagę tkliwość przy 
głębokiej palpacji w prawym podżebrzu. Poza tym nie 
stwierdzono istotnych odchyleń od normy. W badaniach 

Streszczenie
autorzy prezentują dwa przypadki chorych z pierwotnymi nowotworami wątroby. W obu przypadkach 

wykorzystano podstawowe metody nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej. Brak ultrasonograficznych cech 
patognomonicznych dla danego typu pierwotnego guza wątroby, stanowi istotny problem, co pociąga za 
sobą konieczność wykorzystania dodatkowych technik diagnostyki obrazowej. Badanie tomograficzne 
jamy brzusznej w technice spiralnej wielowarstwowej ze wzmocnieniem kontrastowym nie tylko potwier-
dziło obecność zmian, lecz również pozwoliło wnioskować o ich etiologii. ostateczne potwierdzenie 
uzyskano jednak poprzez badanie mikroskopowe materiału uzyskanego drogą biopsji wątroby. 

Summary
the authors depict two cases of patients with primary liver neoplasma. as the only result of ultrasono-

graphic exam of abdomen, it was discovered that the focal lesions were present within the parenchyma of 
the liver. the lack of ultrasonographic patognomonic features for a given type of a primary liver neoplasm 
is an essential diagnostic issue. the spiral multi-detector tomographic examination of the abdomen with 
contrast enhancement not only proved the presence of the changes but helped deduce the etiology of the 
lesions. the conclusive confirmation was provided after a microscopic examination of the focal lesion 
of the liver. in both cases it was in accordance with the conclusions drawn on the basis of the previous 
tomographic examination of the abdomen.
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laboratoryjnych (tab. 1) poza leukocytozą 11,8 tys./mm 
3 oraz stężeniem ggtP 71 U/l nie stwierdzono innych 
nieprawidłowości. 

W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej 
stwierdzono hipoechogeniczną zmianę zlokalizowaną 
na granicy obu płatów wątroby, o nierównych obry-
sach, wielkości 85 x 62mm. (ryc. 1-2). Drogi żółciowe 
wewnątrz- i zewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Żyła 
wrotna prawidłowej szerokości. Pęcherzyk żółciowy 

echoujemny bez złogów. Do ściany pęcherzyka przylega 
opisywana wyżej struktura. trzustka, nerki, śledziona, 
aorta oraz przestrzeń okołoaortalna bez patologii. 

Badanie tomograficzne jamy brzusznej w technice spi-
ralnej wielorzędowej ze wzmocnieniem kontrastowym 
wykazało obecność w obrębie prawego oraz częściowo 
lewego płata wątroby rozległą zmianę guzowatą wielko-
ści 9 x 6 x 9 cm (ryc. 3-6). W sąsiedztwie w/w zmiany 
widoczne były drobne guzki satelitarne średnicy do 10 

Badanie Wynik Badanie Wynik
WBc 11,81 tys/mm3 kał na krew utajoną nieobecna
RBc 4,84 mln/mm3 kreatynina 0.92 mg%
HgB 14.3 g% glukoza 94 mg%
Hct 42,2% Hbs-ag Nie wykryto
Plt 229 tys/mm3 HcV-ab Nie wykryto

ASPAT 32U/l ca 125 64 U/l
alat 28 U/l Ca 19-9 111 U/ml
ggtP 71U/l k+ 4.3 mmol/l

bilirubina 0,42 mg% na+ 139 mmol/l

Tab.1. Badania laboratoryjne – przypadek 1.

Ryc. 1 i 2. Zmiana guzowata wątroby – CCC uwidoczniona w badaniu usg j. brzusznej. Na ryc. 2 widoczne przyleganie 
zmiany do pęcherzyka żółciowego (PZ). 

1

3 4

2
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mm każdy. Dodatkowo widoczny był naciek zmiany na 
pęcherzyk żółciowy oraz dyskretne poszerzenie dystal-
nego odcinka dróg żółciowych w obrębie prawego płata 
wątroby. We wnęce wątroby uwidoczniono kilka węzłów 
chłonnych wielkości do 10 mm. nieregularne obrysy 
zmiany, silne wzmocnienie w opóźnionej fazie badania 
oraz brak wzmocnienia w fazie tętniczej przemawiały 
w pierwszym rzędzie za cholangiocarcinoma. 

Wykonano biopsję cienkoigłową guza pod kontro-
lą usg. Badanie cytologiczne nie wykazało obecności 
komórek nowotworowych. Wobec braku potwierdzenia 
histopatologicznego procesu rozrostowego pacjent-
kę skonsultowano w klinice chirurgii Przewodu 
Pokarmowego, gdzie zakwalifikowano chorą do otwar-
tej biopsji wątroby. na podstawie wykonanej inwazyjnej 
diagnostyki rozpoznano nieresekcyjnego raka gruczoło-
wego wywodzącego się z przewodów żółciowych.

Przypadek 2
59-letnia kobieta została przyjęta do oddziału 

chorób Wewnętrznych i gastroenterologii celem wyko-
nania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmiany zlo-
kalizowanej w lewym płacie wątroby. W wykonanym 
w warunkach ambulatoryjnych badaniu ultrasonogra-
ficznym jamy brzusznej przypadkowo wykryto zmianę 
ogniskową lewego płata wątroby. W chwili przyjęcia 
do oddziału chora nie zgłaszała żadnych dolegliwo-
ści. W wywiadzie cukrzyca typu 2 leczona analogami 
insuliny, nadciśnienie tętnicze, stan po udarze niedo-
krwiennym mózgu w 2004 r. oraz stan po usunięciu 
pęcherzyka żółciowego. W anamnezie zwracał uwagę 
obciążający wywiad rodzinny – matka chorowała na 
raka wątrobowokomórkowego.

W badaniu fizykalnym nie stwierdzono istotnych 
odchyleń od normy. W badaniach laboratoryjnych (tab. 
2) stwierdzono leukocytozę 12,2 tys./mm3 oraz nie-
znacznie podwyższone wartości glikemii. nie stwier-
dzono cech cholestazy enzymatycznej.

W wykonanym badaniu ultrasonograficznym jamy 
brzusznej stwierdzono w lewym płacie wątroby niejedno-
rodną zmianę ogniskową o obniżonym echu, wielkości ok. 
5,7 x 5 cm (ryc. 7-8), w jej sąsiedztwie widoczne liczne 
zmiany satelitarne (ryc. 8). Płat prawy wątroby o jedno-
rodnym, wzmożonym echu, bez ewidentnych zmian ogni-
skowych. Drogi żółciowe wewnątrz- i zewnątrzwątrobowe 
nieposzerzone. Żyła wrotna prawidłowej szerokości. stan 
po usunięciu pęcherzyka żółciowego. trzustka, nerki, śle-
dziona, bez patologii. aorta brzuszna z drobnymi blasz-
kami miażdżycowymi, prawidłowej szerokości. W prze-
strzeni okołoaortalnej widoczne drobne hipoechogeniczne 
struktury słabo kodujące się w technice kolorowego dople-
ra – obraz odpowiada węzłom chłonnym. 

Wykonane badanie tomograficzne jamy brzusznej 
w technice spiralnej wielorzędowej ze wzmocnieniem 
kontrastowym, potwierdziło obecność patologicznej 
struktury w wątrobie.

W obrębie lewego płata wątroby, podprzeponowo, 
zlokalizowano dużą zmianę o niejednorodnej gęstości, 
średnicy dochodzącej do 6 cm (ryc. 9-10), w fazie tętni-
czej widoczne wczesne kontrastowanie naczyń żylnych 
w tej okolicy, co sugeruje obecność przetok tętniczo-
żylnych. zwraca uwagę silne wzmocnienie w fazie 
wrotnej, zwłaszcza części obwodowej zmiany. W okoli-
cy w/w ogniska widoczne są dwie zmiany o podobnym 
charakterze, na przedniej powierzchni wątroby wielko-
ści ok. 2,2 cm oraz na wysokości wnęki wątroby wiel-
kości 3,8 cm. obraz budził podejrzenie pierwotnego 
raka wątrobowokomórkowego. Drogi żółciowe nie były 
poszerzone. Śledziona, trzustka, nadnercza, nerki aorta 
bez patologii. Widoczne były pojedyncze węzły chłonne 
okołoaortalne wielkości poniżej 1 cm.

Wykonano biopsję cienkoigłową guza pod kontrolą 
usg. Badanie cytologiczne wykazało obecność komórek 
o kwasochłonnej cytoplazmie, z nieco zróżnicowanymi 
pod względem wielkości jądrami i inkluzjami wewnątrz-
jądrowymi, budzących podejrzenie pierwotnego raka 
wątrobowokomórkowego. 

Ryc. 3–6. Zmiana guzowata wątroby (zaznaczona strzałkami) uwidoczniona w badaniu tomograficznym jamy brzusznej 
w przekrojach poprzecznym (ryc. 3,5,6) oraz podłużnym (ryc. 6).

5 6
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Dyskusja

nowotwory złośliwe wątroby to w większości (ok. 
95%) zmiany przerzutowe; najczęściej z raka jelita 
grubego, raka trzustki i raka sutka. nowotwory pier-
wotne stanowią zaledwie około 5% guzów złośliwych. 

najczęściej spotykanym nowotworem pierwotnym 
wątroby stwierdzanym w około 85% jest rak wątrobo-
wokomórkowy (carcinoma hepatocellulare, hepatoma, 
Hcc), rzadziej, bo w około 10%, występuje rak wycho-
dzący z nabłonka dróg żółciowych (carinoma cholan-
giogenes, cholangiocarcinoma, ccc).

Badanie Wynik Badanie Wynik
WBc 12,2 tys./mm3 afP 2.31 ng/ml
RBc 4,5 mln/mm3 kreatynina 0.9 mg%
HgB 13.9 g% glukoza 114 mg%
Hct 39% Hbs-ag Nie wykryto
Plt 270 tys./mm3 HcV-ab Nie wykryto

ASPAT 24 U/l Ca19-9 31 U/ml
alat 21 U/l na+ 139 mmol/l
ggtP 41U/l k+ 3.9 mmol/l

Tab. 2. Badania laboratoryjne – przypadek 2.

Ryc. 7–8. Zmiana guzowata – HCC w lewym płacie wątroby uwidoczniona w badaniu usg jamy brzusznej. Na ryc. 8 widocz-
ne zmiany satelitarne.

7 8

Ryc. 9–10. Zmiana guzowata wątroby – HCC uwidoczniona w badaniu tomograficznym jamy brzusznej w przekrojach 
poprzecznym (ryc. 9) oraz podłużnym (ryc. 10).

9 10
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Rak wątrobowokomórkowy (Hcc) jest czwar-
tym, co do częstości występowania rakiem na świecie. 
Występuje częściej u mężczyzn. Rozwija się najczęściej 
na podłożu przewlekłych chorób wątroby takich jak: 
marskość wątroby, zakażenia wirusami zapalenia typu 
B i c, hemochromatoza. innymi czynnikami ryzyka są: 
narażenie na aflatoksyny, palenie tytoniu oraz otyłość 
(BMi >30). ze względu na obraz makroskopowy może-
my wyróżnić 3 typy raka wątrobowokomórkowego: roz-
rastający, naciekający i wieloogniskowy.

objawy kliniczne raka wątrobowokomórkowego są 
niecharakterystyczne, często maskowane przez prze-
wlekłe schorzenia wątroby. W diagnostyce pierwotnego 
raka wątroby wykorzystuje się zarówno markery bio-
chemiczne – afP, metody obrazowe (ultrasonografia, 
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, angio-
grafia) oraz metody biopsyjne z oceną histopatologicz-
ną. W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej rak 
wątrobowokomórkowy może występować jako ogniska 
o obniżonym echu, wysokoechogeniczne lub o echo-
geniczności mieszanej. W zależności od typu wzrasta-
nia możemy obserwować rozwój nowotworu w sposób 
jedno-, wieloogniskowy lub rozlany. Rozpoznanie raka 
w narządzie zmienionym chorobowo (zwłaszcza, gdy 
średnica zmiany nie przekracza 1cm), często z przebu-
dową guzkową może nastręczać wiele trudności. Uważa 
się, iż współistnienie podwyższonego stężenia afP 
w surowicy krwi powyżej 400-500 ng/dl jednoznacznie 
przemawia za zmianą o typie pierwotnego raka wątro-
bowokomórkowego. Może być również podstawą do 
wdrożenia leczenia bez potwierdzenia mikroskopowe-
go. W innych przypadkach konieczne jest wykonanie 
w/w badań dodatkowych. 

Rak wywodzący się z nabłonka dróg żółciowych (ccc) 
obejmuje guzy wywodzące się zarówno z komórek dróg 
zewnątrz- jak i wewnątrzwątrobowych. ze względu na 
lokalizację w stosunku do połączenia obu przewodów 
wątrobowych raki dróg żółciowych zostały podzielone 
na pięć typów – klasyfikacja Bismutha. Badania epide-
miologiczne wykazują wzrost częstości zachorowań na 
raka dróg żółciowych. czynnikami ryzyka rozwoju ccc 
są kamica dróg żółciowych, zakażenia pasożytnicze dróg 
żółciowych, torbiele dróg żółciowych oraz pierwotne 
stwardniające zapalenie dróg żółciowych (Psc). Ryzyko 
zachorowania na ten rodzaj nowotworu u chorych z Psc 
wynosi około 1,5% rocznie. objawy choroby są uzależ-
nione od lokalizacji guza. Przy zajęciu zewnątrzwątro-
bowych dróg żółciowych objawy pojawiają się stosunko-
wo szybko i związane są z cholestazą (żółtaczka, świąd, 
odbarwienie stolca). objawy ogólne, mało charaktery-
styczne, dotyczą postaci zarówno wewnątrz- jak również 
zewnątrzwątrobowych (spadek masy ciała, brak apetytu, 
nudności, wymioty, dyskomfort w jamie brzusznej). 

Diagnozując guzy wątroby należy skrupulatnie prze-
prowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe, bada-
nia laboratoryjne, określić ewentualne narażenie na 
czynniki szkodliwe oraz wykluczyć nowotwory złośliwe 
zlokalizowane poza wątrobą. Uzyskane ww. metodami 
wyniki pozwolą na precyzyjne zaplanowanie dalszego 

sposobu postępowania i zastosowanie odpowiednich 
metod diagnostyki obrazowej.

spośród metod diagnostyki obrazowej wykorzystuje 
się: usg, Tk, MRI, MRcP, sPEct, EcPW oraz angio-
grafię. W większości przypadków do postawienia osta-
tecznego rozpoznania wystarczą badanie ultrasonogra-
ficzne, tomografia komputerowa oraz rezonans magne-
tyczny.

W badaniu ultrasonograficznym, w przypadku zmian 
zlokalizowanych w okolicy wnęki stwierdza się posze-
rzenie wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, zwę-
żenie przewodu żółciowego wspólnego, sama zmiana 
jest często trudna do uwidocznienia. W guzach wywo-
dzących się z obwodowych dróg żółciowych można nie 
uwidocznić poszerzenia dróg żółciowych, zmiana ogni-
skowa jest obrazowana jako ognisko o niejednorodnej 
echogeniczności, nierównych obrysach; ultrasono-
graficznie nie do odróżnienia od innych nowotworów 
miąższu wątroby. 

Wielorzędowa tomografia komputerowa pozwala na 
precyzyjne określenia położenia oraz stosunków ana-
tomicznych zmiany. Dzięki możliwości obrazowania 
izotropowego może ona z powodzeniem zastąpić diag-
nostyczną angiografię, uwidoczniając wzorzec unaczy-
nienia guza, w tym obecność przetok tętniczo-żylnych) 
oraz ewentualne odmiany anatomiczne tętnic wątrobo-
wych, co stanowi ważną informację przed planowanym 
zabiegiem operacyjnym. Metoda ta określa również stan 
narządów sąsiadujących (w tym ewentualną obecność 
powiększonych węzłów chłonnych, czy rzadko wystę-
pujących przerzutów odległych). Badanie wielofazowe 
(rekomendowane fazy: tętnicza, wrotna oraz opóźniona 
– minimum 5 minut od podania środka kontrastowego 
dożylnie), ze względu na wzór unaczynienia, daje moż-
liwość wnioskowania, co do morfologii guza. 

lokalizację guza w obrębie dróg żółciowych umoż-
liwia także wsteczna endoskopowa cholangiopankreta-
ografia oraz metoda nieinwazyjna, jaką jest cholangio-
grafia rezonansu magnetycznego - MRcP. 

Pamiętać jednak należy, że ustalenie pewnego rozpo-
znania wymaga jednak potwierdzenia histologicznego. 
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest metodą szcze-
gólnie przydatną w przypadku guzów słabo i średnio 
zróżnicowanych. Pozwala na postawienie rozpozna-
nia w 80–90% przypadków. obraz cytologiczny guzów 
dobrze zróżnicowanych może być trudny do odróżnie-
nia od prawidłowych komórek wątroby, wykazujących 
zwiększoną zdolność proliferacyjną. W takim przypad-
ku konieczne jest wykonanie biopsji otwartej.

Prezentowane dwa przypadki są przykładami obra-
zującymi trudności, z jakimi spotykamy się w diagno-
styce zmian ogniskowych w wątrobie. W obu opisa-
nych przypadkach wykorzystano nieinwazyjne metody 
diagnostyczne obejmujące usg, tk oraz laboratoryjne 
badania biochemiczne, które nie pozwoliły na ustale-
nie ostatecznego rozpoznania. Dopiero diagnostyka 
inwazyjna, dzięki której uzyskano materiał do badania 
mikroskopowego pozwoliła na rozpoznanie nowotworu 
i podjęcie leczenia.
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Casuistic MALT-type lymphoma of the urinary bladder incidentally found in vesical 
sonography in a young woman. A case report.

Streszczenie 
Pierwotne chłoniaki pęcherza moczowego występują niezwykle rzadko i w przeciwieństwie do chło-

niaków w innych lokalizacjach cechują się dobrą prognozą. Przedstawiamy przypadek młodej, 17-letniej 
kobiety, z marską nerką prawą i obustronnymi odpływami pęcherzowo-moczowodymi, u której w bada-
niu usg, wykonanym przed planowaną laparoskopową nefrektomią i ostrzyknięciem ujścia pęcherzowo-
moczowodowego prawego, przypadkowo uwidoczniono guz pęcherza moczowego. W badaniu histopa-
tologicznym materiału uzyskanego na drodze przezcewkowej resekcji stwierdzono pozawęzłową postać 
chłoniaka strefy brzeżnej z komórek B typu Malt (mucosa-associated lymphoid tissue). W wywiadzie 
pacjentka podała tylko jeden epizod infekcji dróg moczowych. Przezcewkowa resekcja guza z następową 
chemioterapią okazały się skuteczną formą leczenia. Według naszej wiedzy jest to pierwszy przypadek 
chłoniaka pęcherza moczowego typu Malt stwierdzonego w tak młodym wieku i o praktycznie bezob-
jawowym przebiegu.  

Summary
Primary lymphomas of the bladder are extremely rare and associated with excellent prognosis. We 

present the case of a young 17-year-old woman with right nephrocirrhosis and bilateral vesico-ureteral 
reflux, who incidentally, in abdomianal sonography performed prior to right laparoscopic nephroureterec-
tomy was found to have the Malt-type primary lymphoma of the bladder. she was presented with only 1 
episode of urinary tract infection. treatment with tURBt and chemotherapy was successful. to the best 
of our knowledge it is the first case of the Malt-type lymphoma of the bladder reported in such a young 
patient, and practically asymptomatic.

Słowa kluczowe
chłoniak pęcherza moczowego typu Malt, pierwotny chłoniak pęcherza moczowego, nowotwory 

pęcherza moczowego

Key words
Malt-type lymphoma of the bladder, primary lymphoma of the bladder, urinary bladder neoplasms
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Bardzo rzadki przypadek chłoniaka typu Malt 
pęcherza moczowego przypadkowo rozpoznanego 
w badaniu usg u młodej kobiety. opis przypadku. 
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opis przypadku

17-letnia kobieta została skierowana do kliniki 
Urologii w celu dalszej diagnostyki i leczenia guza 
pęcherza moczowego rozpoznanego przypadkowo 
w badaniu usg jamy brzusznej w szpitalu pediatrycz-
nym, w trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego. 

W pierwszej kolejności u pacjentki wykonano tomo-
grafię komputerową, w której  uwidoczniono marską 
nerkę prawą, oraz scyntygrafię statyczną, która wykaza-
ła jedynie 6% czynnego miąższu tej nerki. W cystografii 
mikcyjnej obustronnie uwidoczniono cechy odpływów 
pęcherzowo-moczowodowych i stopnia. W badaniu 
ultrasonograficznym jamy brzusznej, wykonanym przed 
planowaną laparoskopową nefrektomią i ostrzyknięciem 
ujścia pęcherzowo-moczowodowego prawego, stwier-
dzono guz o nierównej powierzchni zlokalizowany na 
tylnej ścianie pęcherza, przyśrodkowo od ujścia moczo-
wodu lewego (ryc. 1). obraz cystoskopowy przedsta-
wiał zmianę  na szerokiej podstawie i o nierównej, 
guzkowej powierzchni, pokrytą prawidłowym nabłon-
kiem, bez cech zmian zapalnych ściany pęcherza (ryc. 
2). Wykonano przezcewkową resekcję zmiany. W bada-
niu histopalogicznym materiału uzyskanego na drodze 
tURBt rozpoznano pozawęzłową postać chłoniaka 
strefy brzeżnej z komórek B typu Malt (mucosa-asso-
ciated lymphoid tissue) (ryc. 3). Badanie immunohisto-
chemiczne wykazało: DEs-, lca+, cD3+, cD20+, ki 
67 w 25% komórek, oraz obecność białka Bcl 2 (ryc. 
4). W biopsji szpiku oraz w płynie mózgowo-rdzenio-
wym nie stwierdzono komórek nowotworowych, tym 
samym rozpoznano tzw. chorobę ograniczoną do pęche-
rza moczowego [1].

Biorąc pod uwagę skuteczność terapeutyczną che-
mioterapii w leczeniu chłoniaków oraz jakość życia 
naszej młodej pacjentki leczenie operacyjne zostało 
uzupełnione o 8 kursów chemoterapii o składzie win-
krystyna, cyklofosfamid i prednizolon (program coP). 
Po zakończeniu chemioterapii pacjentka została ponow-
nie skierowana na cystoskopię, w trakcie której pobrano 
wycinki z blizny po tURt, nie stwierdzając nieprawidło-
wych zmian egzofitycznych. W badaniu histopatologicz-
nym nie stwierdzono obecności komórek chłoniaka.

kontrolne badania cystoskopowe wykonane 3, 4 
i 12 miesięcy po tURBt nie wykazały cech wznowy. 
Podobnie badania tk jamy brzusznej i miednicy wyko-
nane 3 i 12 miesięcy po chemioterapii. stąd, na pod-
stawie braku objawów oraz zmian w innych narządach 
w okresie 6 miesięcy od rozpoznania chłoniaka pęche-
rza potwierdzono chorobę ograniczoną do pęcherza 
moczowego [1]. 

W związku z tym, iż uzyskano całkowitą remisję 
guza pęcherza, pacjentkę zakwalifikowano do następ-
nego etapu leczenia, tzn. prawostronnej nefrektomii 
poprzedzonej ostrzyknięciem prawego ujścia pęcherzo-
wo-moczowodowego. 

2 lata po zakończeniu leczenia wykonano kolejne 
kontrolne badanie cystoskopowe, które potwierdziło 
całkowitą remisję choroby.

Dyskusja

chłoniaki typu Malt pęcherza moczowego sta-
nowią ogromną rzadkość. W szkockiej bazie danych 

chłoniaków odnotowano jedynie 6 przypadków [2], 
w rejestrach kliniki Mayo z lat 1940–1996 zaledwie 7 
[1], a w toronto University w ciągu 30 lat tylko 4 chło-
niaki typu Malt pęcherza moczowego [3]. W klinice 
Urologii cMkP z 14-letnim doświadczeniem był to 
pierwszy przypadek tego rodzaju nowotworu. 

chłoniaki pęcherza moczowego typu Malt w więk-
szości były stwierdzane u kobiet w wieku od 22 do 83 
(śr. 65,6 lat) [1,3-9]. nasza 17-letnia kobieta była zatem 
najmłodszym pacjentem z tego typu chłoniakiem.  

najczęstszym objawem towarzyszącym chłonia-
kom pęcherza moczowego typu Malt był krwiomocz 
[6,9,10], rzadziej notowano nawracające infekcje dróg 
moczowych (recurrent urinary tract infections-UTI), 
objawy dyzuryczne, złe samopoczucie, utratę masy 
ciała, oraz zatrzymanie moczu [5,6,9]. U naszej mło-
dej pacjentki, poza pojedynczym epizodem Uti, który 
z większym prawdopodobieństwem wynikał z obecności 
wstecznego odpływu  pęcherzowo-moczowodowego, guz 
miał przebieg bezobjawowy i został rozpoznany przypad-
kowo. Według naszej wiedzy tylko jeden jeszcze zespół 
donosi o chłoniaku pęcherza typu Malt przypadkowo 
rozpoznanym w trakcie diagnostyki raka jajnika [8]. 

W badaniu cystoskopowym chłoniak typu Malt naj-
częściej przedstawiał masę guzowatą, czasem z owrzo-
dzeniem, przypominającą raka z nabłonka przejściowe-
go tcc, w pojedynczych przypadkach miał postać guz-
kową [1,10], co miało miejsce w naszym przypadku. 

Wstępne rozpoznanie stawiane na podstawie badań 
obrazowych uwzględniało w pierwszej kolejności 
raka pęcherza z nabłonka przejściowego [1]. U naszej 
pacjentki, z racji na młody wiek, podejrzewaliśmy jed-
nak guz typowy dla wieku dziecięcego, tj. mięsakomięś-
niak prążkowany (rhabdomyosarcoma). 

W przeciwieństwie do chłoniaków zlokalizowanych 
w żołądku (najczęstsza lokalizacja chłoniaków typu 
Malt), gdzie wybór metody leczenia zależy od stopnia 
zaawansowania choroby [4], optymalna metoda lecze-
nia zmian lokalizujących się w pęcherzu moczowym nie 
jest znana, więcej, budzi kontrowersje, i z reguły jest 
dostosowywana indywidualnie [1,2]. Poczynając na 
obserwacji [1], niektórzy ograniczają leczenie do przez-
cewkowej resekcji guza, inni podają chemioterapię lub 
miejscową radioterapię, lub chemioterapię połączoną 
z naświetlaniem całego pęcherza, lub stosują innowa-
cyjne sposoby leczenia antybiotykami podejrzewanej 
za współistniejącą z guzem infekcji Helicobacter pylo-
ri, czasami połączone z diatermią [2,3,5,9]. Biorąc pod 
uwagę skuteczność terapii oraz jakość życia naszej mło-
dej pacjentki zastosowaliśmy leczenie operacyjne z uzu-
pełniającą chemioterapią, z dobrym wynikiem ostatecz-
nym. 2 lata od zakończenia leczenia nie stwierdzono 
cech wznowy procesu nowotworowego. 

Podsumowując, przedstawiliśmy kolejny, niezwy-
kle rzadki przypadek chłoniaka pęcherza moczowego 
typu Malt. W porównaniu z opublikowanymi dotych-
czas pracami jest to najmłodszy pacjent z tego rodzaju 
nowotworem i o praktycznie bezobjawowym przebiegu 
[1]. guz został przypadkowo uwidoczniony w trakcie 
przeglądowego badania usg jamy brzusznej. Decydujące 
w rozpoznaniu było badanie histopatologiczne materia-
łu uzyskanego w trakcie przezcewkowej biopsji guza. 
Resekcja zmiany z następową chemioterapią okazały się 
w naszym przypadku skuteczną formą leczenia. 
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Bardzo rzadki przypadek chłoniaka typu MALT pęcherza moczowego przypadkowo rozpoznanego w badaniu usg u młodej kobiety. Opis przypadku.

Ryc. 1. Egzofityczny guz na tylnej ścianie pęcherza 
moczowego, przyśrodkowo od ujścia moczowodu lewego, 
o wymiarach 36 x 15 mm. 

Ryc. 2. W badaniu cystoskopowym widoczna zmiana guz-
kowata pokryta prawidłowym nabłonkiem.

Ryc. 3. Badanie histopatologiczne: naciek chłoniaka pod 
nabłonkiem przejściowym widoczny po prawej stronie pre-
paratu (strzałki) (barwienie HE, powiększenie 100x).

Ryc. 4. Badanie immunohistochemiczne: komórki nowo-
tworowe zawierające antygen LCA (Leucocyte Common 
Antigen) (strzałki) (powiększenie 200x).

Ryc. 5. Badanie immunohistochemiczne: cytokeratyny AE1/
AE3 obecne w komórkach nabłonka przejściowego (strzał-
ki), w komórkach chłoniaka widocznych pod nabłonkiem 
reakcja wyszła negatywnie (powiększenie 100x).
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W Wydawnictwie Medipage ukazało się polskie tłu-
maczenie świetnej monografii pod oryginalnym tytułem 
Manual of Emergency and critical care Ultrasound 
wydanego w wydawnictwie cambrige University Press 
w 2007 roku.

autorami tej książki jest trójka znakomitych klinicy-
stów i ultrasonografistów Vicki E. noble, Bret nelson 
i nicolas sutingo, natomiast autorem naukowym pol-
skiego wydania jest dr med. grzegorz Małek.

książka w 13 rozdziałach opisuje zasady teoretycz-
ne i praktyczne zastosowania współczesnej ultrasono-
grafii z wykorzystaniem przewoźnych i przenośnych 
ultrasonografów w medycynie ratunkowej i stanach 
zagrożenia życia.

omawia pełne spektrum zastosowania badań usg 
przyłóżkowych oraz wszędzie tam, gdzie znajduje się 
chora osoba w stanie zagrożenia życia, gdzie czas do jej 
zaopatrzenia i rozpoznania jest wręcz bezcenny, a także 
opisuje podstawowe zabiegi z zakresu ultrasonografii 
zabiegowej możliwe do szybkiego wykonania u osób 
w ciężkich stanach.

Przy opisie zastosowań ultrasonografii przyłóżkowej 
dołączony jest spis podstawowych pytań, na które ma 
odpowiedzieć badanie.

W poszczególnych rozdziałach zawarto wiele rycin 
prawidłowych obrazów usg i obrazów patologicznych 
w poszczególnych chorobach zagrażających życiu 
i w urazach wielomiejscowych i wielonarządowych.

każdy z rozdziałów zakończony jest spisem piśmien-
nictwa dla poszczególnych zastosowań ultrasonografii 
przyłóżkowej.  

Według recenzenta tej książki jest to obecnie najlep-
szy podręcznik z zastosowania badań usg w medycynie 
ratunkowej i stanach zagrożenia życia. obowiązkowy 
dla wszystkich lekarzy ratowników i diagnostów obra-
zowych współpracujących z oddziałem ratownictwa 
medycznego, zespołami intensywnego nadzoru i izbami 
przyjęć.

autorom tej książki udało się przedstawić w spo-
sób jak najprostszy skomplikowane i trudne problemy 
miejsca, roli i znaczenia współczesnej ultrasonografii 
w szybkiej, efektywnej diagnostyce i terapii ratującej 
życie.

obowiązkowy podręcznik w bibliotece każdego 
ultrasonografisty.

Prof. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej

Recenzja książki pt. Podręcznik ultrasonografii
w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
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Ukazała się jako XV już tom w serii Wydawniczej 
Praktyczna Ultrasonografia imienia Profesora 
zbigniewa kaliny książka autorstwa Profesora Wiesława 
Jakubowskiego pt. „klasyfikacja BiRaDs w badaniach 
sonomammograficznych".

to pierwsza o tej tematyce monografia w polskim piś-
miennictwie, szczegółowo przedstawiająca zagadnienia 
klasyfikacji nieprawidłowych zmian morfologicznych 
w sutkach w ultrasonograficznej skali BiRaDs.

W 10 rozdziałach omówiono zalecenia co do kwali-
fikacji nieprawidłowych zmian w sutkach do BiRaDs 
–usg, różnice pomiędzy klasyfikacją BiRaDs mammo-
graficzną i sonomammograficzną, zasady kwalifikacji 
do BiRaDs–usg 1–6, klasyfikacja BiRaDs–usg zmian 
w sutkach o różnej morfologii, klasyfikacją BiRaDs–
usg męskiego sutka, błędy i ich przyczyny w kwalifikacji 
BiRaDs–usg. 

Wszystkie rozdziały bogato są ilustrowane 600 ryci-
nami nieprawidłowych zmian w sutkach w poszczegól-
nych kategoriach BiRaDs–usg.

książka powinna być obowiązkową pozycją dla osób, 
które wykonują badania usg i mammograficzne sutków 
oraz dla osób, które zajmują się ich leczeniem.

aktualność treści tej książki jest tym większa, ponie-
waż od 2010 roku będzie istniał standardowy obowią-
zek klasyfikacji w opisach badań usg sutków do odpo-
wiedniej kategorii BiRaDs–usg.

stosowanie klasyfikacji BiRaDs–usg w opisach 
badań usg w istotny sposób przyczyni się do ich bardziej 
precyzyjnej treści i wymusi wykonywanie okresowych 
badań kontrolnych, profilaktycznych oraz wykonywanie 
biopsji z uzasadnionych wskazań.

 Jan Mazur
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Recenzja książki pt. klasyfikacja BiRaDs
w badaniach sonomammograficznych
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W dniach 9–11 października 2009 roku w Mrągowie 
odbyły się i Warmińskie Dni Ultrasonograficzne, które 
zostały zorganizowane z inicjatywy i przy współudziale 
firmy Dramiński Ultrasound scanners z olsztyna, pro-
ducenta polskich, kompaktowych ultrasonografów.

spotkanie niezwykle udane zarówno merytorycznie, 
jak i towarzysko – w miłej, serdecznej, koleżeńskiej 
atmosferze.

tematyka spotkania obejmowała bardzo szeroki 
wachlarz zagadnień, a wykłady dotyczyły:

standardy współczesnej diagnostyki ultrasonogra-• 
ficznej.
aparatura ultrasonograficzna – jaka, do czego, dla • 
kogo?
kształcenie w ultrasonografii – dla kogo, jakie, • 
według jakich zasad?
końcowy cel – profesjonalizm.• 
kliniczne guzy – przydatność ultrasonografii.• 
niekliniczny rak sutka – możliwości ultrasonografii.• 

Urazy – miejsce, rola i przydatność ultrasonografii. • 
Ultrasonografia z wykorzystaniem ultrasonografów • 
kompaktowych.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że dni ultrasono-
graficzne na Warmii i Mazurach powinny być cykliczną, 
coroczną imprezą. 

Piszącego to sprawozdanie ogromnie to ucieszyło. 
Po włocławskich, mieleckich, opolskich spotkaniach 
z ultrasonografią, będzie to kolejne forum ultrasonogra-
ficzne, znakomicie wpisujące się w idę i potrzebę usta-
wicznego szkolenia i kształcenia z ultrasonografii.

oby więcej takich lokalnych inicjatyw. są na ultra-
sonograficznej mapie Polski liczne, białe plamy (Dolny 
Śląsk, Podlasie, Pomorze, Małopolska), które warto 
by nasycić aktywnością ultrasonograficzną. Potrzeba 
takich spotkań na pewno istnieje. szukamy chętnych 
aby podjęli tą inicjatywę.

Prof. Wiesław Jakubowski

sprawozdanie z i Warmińsko-Mazurskich 
Dni Ultrasonograficznych
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W dniu 23 października 2009 roku w Mielcu odbyło się 
XV Jubileuszowe spotkanie Ultrasonograficzne. Jest to 
poza Włocławskimi spotkaniami Ultrasonograficznymi, 
mające najwięcej lat, sympozjum ultrasonograficzne 
w Polsce.

to dobra, sprawdzona tradycja ustawicznego kształ-
cenia się z diagnostyki ultrasonograficznej. oby trwała 
jak najdłużej.

część naukową spotkania wypełniły dwa tematy:
1. Diagnostyka ultrasonograficzna entezopatii – dr 

zbigniew czyrny.
2. BiRaDs–usg, klasyfikacja nieprawidłowych 

zmian morfologicznych w sutkach – prof. Wiesław 
Jakubowski.

z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy spot-
kania wysłuchali znakomitego wykładu dr zbigniewa 
Czyrnego, niekwestionowanego eksperta w zakresie 
diagnostyki usg układu mięśniowo-szkieletowego.

Wykład na najwyższym, merytorycznym poziomie 
z filmowanymi prezentacjami, wygłoszony z dużą swo-
bodą, pokazujący w pełni możliwości współczesnej, 

wysokoczęstotliwościowej ultrasonografii w diagnosty-
ce chorób przyczepów ścięgnistych.

Drugie wystąpienie przedstawiające klasyfikacje 
BiRaDs–usg nieprawidłowych zmian morfologicznych 
w sutkach miało na celu zachęcenie do jej stosowania 
w opisach sonomammograficznych badań sutków.

od 2010 roku Polskie towarzystwo Ultrasonograficzne 
wprowadza standardowy obowiązek stosowania tej kla-
syfikacji w opisach badań usg sutków.

Po części merytorycznej odbyło się spotkanie kole-
żeńskie jak zwykle przy dobrym jadle i przyjaznej, ultra-
sonograficznej atmosferze.

gratulacje i podziękowania dla organizatorów 
a zwłaszcza dla Pani dr med. sabiny Padykuła, która od 
początku spotkań mieleckich jest ich dobrym duchem 
i wspaniałą organizatorką.

organizatorzy już dzisiaj zapraszają na kolejne, szes-
naste spotkania z ultrasonografią w Mielcu, tradycyjnie 
w październiku 2010 roku.

Prof. Wiesław Jakubowski

sprawozdanie z Mieleckiego 
Spotkania Ultrasonograficznego
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W dniach 6–8 grudnia 2009 roku w Międzynarodowym 
centrum kongresowym w Edynburgu odbył się 21 
kongres European society of Ultrasound in Medicine 
and Biology zwany potocznie EURoson.

21 EURoson odbywał się wspólnie z dorocznym 
Zjazdem Angielskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
(British Medical Ultrasound society).

Piękny, stary, historyczny Edynburg przywitał uczest-
ników kongresu najpierw deszczem, a później ostrą, 
wietrzną pogodą, co było powodem dużej frekwencji 
na obradach, jako że pogoda nie zachęcała do space-
rów po wielu pięknych i historycznych częściach tego 
dumnego miasta, będącego kwintesencją wszystkiego 
co szkockie.

kameralne centrum kongresowe w Edynburgu ide-
alnie nadawało się do organizacji tego kongresu, jego 
naukowych i szkoleniowych aktywności oraz wystawy 
aparatury medycznej. W kongresie wzięło udział prze-
szło tysiąc uczestników.

ciekawie był zorganizowany program naukowy kon-
gresu. zrezygnowano z ustnych doniesień naukowych, 
które przesunięto do prezentacji plakatowych na rzecz 
20–30 minutowych wykładów na zaproszenie, oma-
wiających i podsumowujących aktualne trendy i postę-
py we współczesnej diagnostyce ultrasonograficznej. 
Piszącemu to sprawozdanie ta formuła bardzo się podo-
ba, ponieważ uczestnicy zjazdów i kongresów oczekują 
nie tyle informacji o czyich opracowaniach naukowych, 
ale bardziej wyraźnych wskazówek w jakich kierunkach 
rozwija się diagnostyka usg, co jest ważne, co będzie 
przyszłościowe, czego trzeba się uczyć i nauczyć i co 
należy wdrożyć we własnych, ultrasonograficznych 
działaniach diagnostycznych.

tematyka naukowa 21 kongresu EURoson w 2009 
roku bardzo wyraźnie pokazała te kierunki rozwoju 
i postępów we współczesnej diagnostyce usg.

należą do nich:
ultrasonograficzne środki kontrastujące (uśk) • 
w wielu zastosowaniach tak diagnostycznych jak 
i terapeutycznych,
elastografia narządów położonych powierzchow-• 
nie i głęboko (śródpiersie, jama brzuszna, miednica 
mniejsza),
diagnostyka usg klatki piersiowej.• 

• 
W czasie 21 kongresu EURoson w Endynburgu 

zostało sformułowane stwierdzenie, że wprowadzenie 
uśk do diagnostyki usg było trzecią rewolucją w ultra-
sonografii po czasie rzeczywistym (red time) i doplerze. 
Dwoma rękami piszący to sprawozdanie podpisuje się 
pod tym stwierdzeniem.

Pojawia się wiele nowych zastosowań uśk, a nikt nie 
określił jak do tej pory ostatecznej granicy ich diagno-
stycznych zastosowań w diagnostyce usg.

obecnie uśk mają praktyczne zastosowania w diag-
nostyce usg:

w różnicowaniu zmian ogniskowych w wątrobie,• 
w różnicowaniu zmian ogniskowych w nerkach,• 
w diagnostyce urazów narządów miąższowych,• 
w doplerze przezczaszkowym,• 
w diagnostyce naczyń krwionośnych i ocenie blaszek • 
miażdżycowych,
w ocenie neowaskularyzacji guzów nowotworowych • 
i regresji neowaskularyzacji w trakcie leczenia zacho-
wawczego,
w monitorowaniu biopsji i leczenia ablacyjnego • 
zmian nowotworowych,
w ocenie unaczynienia przeszczepianych narządów,• 
w ocenie perfuzji mięśnia sercowego, • 
w różnicowaniu prawidłowych, odczynowych i prze-• 
rzutowych węzłów chłonnych,
w diagnostyce chorób zapalnych i nowotworowych • 
trzustki.

inne, potencjalne zastosowania uśk to ocena perfu-
zji i unaczynienia innych narządowych i poza narządów 
zmian łagodnych i nowotworowych, docelowego trans-
portu leków, fragmentów chromosonów i genów w miej-
sca w których praktycznie i teoretycznie powinny być 
leczniczo aktywne. 

to fascynujące możliwości zastosowań uśk w każ-
dym miejscu ciała do którego dopływa krew.

Elastografia jakościowa i coraz częściej, ilościowa, 
we współczesnej diagnostyce usg zaczyna odgrywać 
coraz większą rolę jako badanie oceniające ściśliwość 
i sprężystość tkanek i narządów ludzkiego ciała, a tym 
samym wnoszące nowe informacje do diagnostyki 
zmian łagodnych (bardziej ściśliwe) i złośliwych (mniej 
ściśliwe).

Przydatność diagnostyczna tej metody znalazła 
zastosowanie w badaniach usg narządów i tkanek poło-
żonych powierzchownie w tym sutków, tarczycy, śli-
nianek, węzłów chłonnych, diagnostyce zwłóknienia 
wątroby, chorobach trzustki i stercza.

Diagnostyka usg klatki piersiowej to zupełnie nowy 
dział badań usg mający coraz szersze zastosowanie 
w urazach, złamaniach żeber i mostka, ocenie niedo-
dmy, przewodnienia i zapalenia płuc, chorobach opłuc-
nej i zmianach ogniskowych płuc leżących obwodowo 
przy ścianie klatki piersiowej. Wiele nowych i jakże cie-
kawych zastosowań badań usg.

sprawozdanie z 21 kongresu Euroson 2009
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Piszący to sprawozdanie zwrócił uwagę na jeden 
z referatów omawiających przydatność badań endoso-
nograficznych echo–endo w diagnostyce chorób nadner-
czy. Warto było być w Edynburgu.

Przedstawiciele polski w sesji plakatowej prezento-
wali trzy doniesienia.

trochę tylko smutno, że na przeszło 370 polskich 
członków w EfUMB w kongresie w Edynburgu wzięło 

udział tylko 10 osób z ośrodka warszawskiego i gdań-
skiego. szkoda, że nie korzystamy z takich znakomi-
tych możliwości nauki i kształcenia, jakim był kongres 
w Edynburgu.

następny kongres EfUMB odbędzie się w sierpniu 
2010 roku w kopenhadze.

Prof. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej,

II Wydział Lekarski WUM
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zacznę od nr 30 kwartalnika „Ultrasonografii”, który – 
jak we wstępie napisał Pan Profesor Wiesław Jakubowski 
– był poświęcony niemal w całości diagnostyce sutków, 
stanowiąc podsumowanie sonomammograficznych 
doświadczeń własnych i piśmiennictwa z tego zakresu.

Mniej więcej w tym samym czasie dotarłam do 
polskiego tłumaczenia sonomammograficznej Biblii 
thomasa stavrosa „Breast Ultrasound”.

W ten oto sposób, wbrew wszelkiej logice, świeżo po 
przebytej  mastektomii, uznałam badanie sonomammo-
graficzne za najbardziej fascynujące. W miarę upływu 
czasu uwodzi mnie coraz bardziej. Poza pokorą, wąt-
pliwościami i ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytania, które stawia niemal każde następne badanie, 
jest ogromna odpowiedzialność postawienia na końcu 
badania wniosku – odpowiedzi na pytanie: co dalej? tu 
nieoceniona rola klasyfikacji BiRaDs w sonomammo-
grafii, jej zastosowania dla ujednolicenia terminologii, 
standaryzacji opisów badań, zaleceń co do dalszego 
postępowania diagnostycznego, kontrolnego, profilak-
tycznego. odpowiednie przyporządkowanie zmiany 
do stopnia w klasyfikacji BiRaDs wymusza sposób 
dalszego postępowania. W stopniu 3 charakter zmia-
ny pozwala nam we wniosku napisać „wskazana bio-
psja”. W stopniu 4 taki wniosek jest już błędem – u tej 
pacjentki należy wykonać biopsję!

W naszym szpitalu stosowanie klasyfikacji BiRaDs 
włączono do Procedur systemu zarządzania Jakością, co 
oznacza, że ”niniejsza procedura obowiązuje w całym 
szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w tarnowie.” 
Uważam to za nasz ogromny sukces.

nawiązując do moich uczuć związanych z sonomam-
mografią i kolejnych wniosków…

Jeżeli kochać,
Jeżeli kochać, 
Jeżeli kochać...
Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, 
Jak się zakochać, to tylko we dwóch. […]
Więc ty drugiego sobie dobierz amatora,
I wespół w zespół, by żądz moc móc wzmóc.

I wespół w zespół, wespół w zespół,
By żądz moc móc zmóc. 
I wespół w zespół, wespół w zespół, 
By żądz moc móc zmóc. 

Bo kiedy sam w zmysłów trwasz zawierusze, 
To wszystek czas ci pochłonie i zdrowie, 
Lecz gdy z wybranym kolegą to tuszę, 
Że tylko w połowie. 

Wniosek:

Jeżeli kochać, 
Jeżeli kochać, 
Jeżeli kochać...

klasyka najlepszego gatunku. k’woli odrobiny uśmie-
chu z nutką zadumy.

z tej bowiem zadumy powstał pomysł, by nie trwać 
uparcie samotnie w zawierusze wątpliwości diagno-
stycznych i tak powstał  „zespół do wczesnej diagno-
styki raka piersi”, wpisany w struktury organizacyjne 
szpitala (sic!). W jego skład wchodzi chirurg onkolog, 
który zespołem kieruje, onkolog kliniczny, patomorfo-
log, radiodiagnosta oceniający mammografię, ultrasono-
grafista. spotykamy się co tydzień, omawiając szczegól-
nie trudne diagnostycznie pacjentki, najczęściej już po 
wykonanej i ocenionej przez profesjonalnego histopato-
loga biopsji gruboigłowej (z Bacc również nie zrezygno-

list do Redakcji

tarnów, 12 grudnia 2009
lek. med. Marta sowińska
centralna Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Dopplerowskiej
Wojewódzkiego szpitala im. Św. Łukasza
tarnów, ul. lwowska 178a

Pan Profesor dr hab. med. Wiesław Jakubowski
Redaktor naczelny kwartalnika „Ultrasonografia” 
zakład Diagnostyki obrazowej ii Wydziału lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wojewódzki szpital Bródnowski
Warszawa, ul. kondratowicza 8
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waliśmy). staramy się wypracować wspólne stanowisko 
co do dalszego postępowania z pacjentką, mając jeden 
cel: diagnozować dopóki jest niepokój, a ten, wzajemnie 
podsycany, jest na naprawdę wysokim poziomie.

Pacjentki, co do których mamy wątpliwości, czy 
już wszystko zostało wyjaśnione, są przedstawiane  
na interdyscyplinarnych konsultacjach w tarnowskim 
ośrodku onkologicznym, którym kieruje prof. dr hab. 
leszek kołodziejski. to funkcjonuje, naprawdę nieźle 
funkcjonuje, mimo wielu jeszcze niedociągnięć.

na koniec chcę napisać coś osobistego. z całego 
serca dziękuję Dr krystynie Walas, która kibicowała 
mi podczas leczenia pierwszej, znalezionej przez nią 

zmiany, pozwoliła mi się odnaleźć podczas powolnego 
wychodzenia z choroby po wznowie i uwierzyć w to, że 
dam radę. Dziękuję, że podarowała mi radość płynącą 
z ultrasonografii. nade wszystko zaś chylę czoła przed 
kompetencją, ogromną wiedzą i chęcią jej przekazywa-
nia, oraz dawania ciągłego świadectwa temu, że Lekarz 
brzmi dumnie.

Z wyrazami szacunku

Marta Sowińska
Kierownik Centralnej Pracowni USG 

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza
w Tarnowie
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Szanowny Panie Redaktorze,

Podziękowania za życzenia noworoczne. to miły 
zwyczaj i tradycja redakcji UltRasonogRafii.

Życzenia dla całej redakcji i Pana Redaktora udane-
go 2010 roku edytorsko, merytorycznie i informacyjnie. 
niech dalej kwartalnik będzie forum, trybuną i płasz-
czyzną szerzenia wiedzy ultrasonograficznej. Życzę 
nowych pomysłów i autorów, których grono nie jest tak 
bardzo liczne.

Wiele nazwisk autorytetów polskiej ultrasonografii 
często się powtarza w kwartalniku. chwała im i podzię-
kowanie za stałą potrzebę przekazywania swojej wiedzy, 
doświadczeń i spostrzeżeń.

nie ujmując nikomu z tego grona, mam potrze-
bę wymienienia dwóch nazwisk. „Weteran" w najlep-
szym znaczeniu tego słowa, Pana Docenta andrzeja 
smereczyńskiego, za jego znakomite artykuły, zagadki 
i komentarze z zakresu ultrasonografii układu pokar-
mowego oraz Pana Doktora Wojciecha kosiaka przed-
stawiciela  „młodzieży„ ultrasonograficznej, za jego 
odkrywcze artykuły z ultrasonografii klatki piersiowej.

obydwaj Panowie swoimi artykułami ogromnie 
pomogli w przełamaniu stereotypu w myśleniu diag-
nostycznym, że gazy w żołądku i jelitach, a powietrze 
w płucach są przeciwnikiem ultrasonografisty i diagno-
styki usg. 

studiowanie kwartalnika stało się moją edukacyjną 
potrzebą i nawykiem.

Dla mnie jako dla diagnosty praktyka, kwartalnik jest 
dużą pomocą i podstawowym źródłem wiedzy dotyczą-
cej diagnostyki usg.

Dobrym pomysłem jest drukowanie na łamach kwar-
talnika zagadek ultrasonograficznych, które mnie bar-
dzo wciągają w ich rozwiązywanie.

to dobry sposób na szybką naukę i trenowanie diag-
nostycznego myślenia. ciekawy jestem jakie jest zdanie 
czytelników UltRasonogRafii.

sam się szykuję do publikacji dwóch zagadek.
to, czego mi brakuje na łamach kwartalnika, to zde-

cydowanie zbyt mało jest listów do redakcji, polemik 

dotyczących treści drukowanych artykułów, własnych 
opinii i komentarzy czytelników.

zachęcam do wypowiedzi na piśmie.
Bardzo jestem rad z wprowadzenia wymogu kwalifi-

kacji nieprawidłowych zmian w piersiach według skali 
BiRaDs–usg. to duże ułatwienie w mojej codzien-
nej pracy i w tłumaczeniu kobietom, dlaczego istnieje 
wymóg rozszerzenia diagnostyki o inne badania obra-
zowe oraz biopsje.

W rozmowach z kolegami wyczuwam pewną niechęć 
i opór przed stosowaniem tej kwalifikacji w badaniach 
usg piersi – moim zdaniem nieuzasadniony.

skoro jest to część składowa standardów bada-
nia usg piersi, trzeba ją stosować. Myślę, że ten opór 
i niechęć wynika z tego, że trzeba się tej klasyfikacji 
nauczyć. na szczęście, od trzech lat, jest dużo publi-
kacji na ten temat na łamach UltRasonogRafii, a 
także atlas BiRaDs–usg wydany przez Roztoczańską 
szkołę Ultrasonografii w serii Wydawniczej Praktyczna 
Ultrasonografia. taki nasz lekarski los, że ciągle musi-
my się uczyć.

a jest gdzie się uczyć i z czego wybierać! imponująco 
wygląda kalendarz spotkań naukowych w 2010 roku:  
Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
w krakowie, przed zjazdem – Włocławskie spotkania 
Ultrasonograficzne, sześć doskonalących weekendo-
wych kursów w zamościu, przeszło 25 kursów prak-
tycznego nauczania usg w ramach znakomitej działal-
ności Roztoczańskiej szkoły Ultrasonografii. oby tylko 
czasu starczyło.

Podziękowania dla Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego za taki obfity program nauczania 
i szkoleń.

Do zobaczenia zatem na ścieżkach ultrasonograficz-
nych. Ja na nich będę widoczny.

Wszelkich pomyślności w 2010 roku dla Polskiego 
Towarzystwa Ultrasonograficznego, redakcji 
UltRasonogRafii i całej społeczności ultrasono-
graficznej.

Stanisław Dorenda




