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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy

Przekazując do Państwa rąk 34 numer kwartalnika 
UltRasonogRafia w imieniu Redakcji przekazuję 
koleżeńskie pozdrowienia.

Mam nadzieję, że wakacje i urlopy były udane i że 
z nowymi zapasami sił i nowymi pomysłami pozytywnie 
realizujecie się Państwo zawodowo i osobiście.

niniejszy numer kwartalnika UltRasonogRafia 
jest w dużej części poświęcony zastosowaniom diagno-
stycznym ultrasonograficznych środków kontrastują-
cych i pokazaniu dorobku polskich placówek ultrasono-
graficznych w tym zakresie. 

W ciągu ostatnich pięciu lat znacznie rozszerzyły się 
diagnostyczne ich zastosowania i miejsca w algorytmie 
obrazowym. Bez wątpienia ultrasonograficzne środ-
ki kontrastujące są istotnym postępem w diagnosty-
ce ultrasonograficznej, który będzie dalej się rozwijał. 
Warto mieć wiedzę i orientację na ten temat, nawet jeśli 
samemu nie wykonuje się tych badań. 

34 numer kwartalnika UltRasonogRafia otwie-
ra artykuł redakcyjny Profesora andrzeja nowickiego 
poświęcony terapeutycznym zastosowaniem ultra-
dźwięków. Jest on rozszerzoną wersją głównego wykła-
du zjazdu im Profesora zbigniewa kaliny, który został 

wygłoszony w czasie iX naukowego zjazdu Polskiego 
towarzystwa Ultrasonograficznego w toruniu, w dniu 
13 czerwca 2008 roku.

Wiele interesujących spraw się toczy w związ-
ku z pracami dotyczącymi umiejętności medycznych, 
w tym ultrasonograficznych. 

informacje na te tematy znajdziecie Państwo w tym 
numerze kwartalnika.

Rozpoczął się nowy sezon szkoleniowy 2008/2009.
zaplanowano w nim szereg spotkań typu sympozja 

i kursy. zachęcamy do udziału.
cały czas zapraszamy do publikowania w naszym 

kwartalniku artykułów naukowych, poglądowych i opi-
sów przypadku, recenzji nowości wydawniczych, listów 
do redakcji, sprawozdań ze zjazdów, sympozjów i lokal-
nych spotkań dotyczących ultrasonografii. ciągle, życze-
niem Redakcji kwartalnika UltRasonogRafia, jest 
aby to było czasopismo polskiego środowiska ultraso-
nograficznego z prawdziwego zdarzenia i aby szerokie 
grono polskich ultrasonografistów je redagowało. 

 W imieniu Redakcji
    Wiesław Jakubowski
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Streszczenie
Potencjalne efekty biologiczne wywołane przez ultradźwięki zależą od natężenia 

propagującej się fali ultradźwiękowej. niewielkie moce ultradźwiękowe mogą pozy-
tywnie, wręcz leczniczo oddziaływać na żywe komórki. natomiast moce duże, oprócz 
działania terapeutycznego, mogą – jak w przypadku litotrypsji – prowadzić do efek-
tów niszczących. 

zjawisko sonoporacji polega na chwilowej „modulacji” porowatości błony komór-
kowej zwiększającej wychwytywanie przez komórkę cząsteczek o małej i dużej masie 
cząsteczkowej. Dużo uwagi poświęca się obecnie również ekspresji genów i zjawisku 
trasfekcji, a więc wprowadzaniu obcego Dna lub Rna do komórki.

Efekty kawitacyjne mogą wspomagać przyswajanie leków dzięki bezpośredniemu 
generowaniu w tkankach mikropęcherzyków lub lokalnemu niszczeniu mikropęche-
rzyków wypełnionych lekiem. kierowane dostarczanie leków w mikropęcherzykach 
ze swoistą dla danej choroby otoczce jest obecnie szczególnie szybko rozwijającą się.

Efekty termiczne są wykorzystywane w różny sposób. niewielkie podwyższenie temperatury powy-
żej 37°c wpływa na lokalną perfuzję krwi. lokalna hipertermia w granicach nieprzekraczających 48°c 
spowalnia podział komórek. szybkie, kilkusekundowe podniesienie temperatury powyżej 50°c - 56°c 
prowadzi do śmierci komórki. Ultradźwięki generując tak znaczny wzrost temperatury nazywamy ogni-
skowanymi ultradźwiękami o dużych natężeniach HifU (ang. High intensity focused Ultrasound).
W ognisku natężenie szczytowe może osiągać 1500 W/cm². skuteczne ogniskowanie pozwala ograniczyć 
obszar, w którym podnosimy temperaturę do około 0.05-0.08 cm³. Poza ogniskiem temperatura szybko 
spada do normalnej – grubość warstwy spadku temperatury nie przekracza kilku do kilkunastu komórek. 
Potencjalne obszary zastosowań to głównie ablacja tkanki nowotworowej prostaty, koagulacji, bezpo-
średniemu rozpuszczaniu skrzepów – również w obecności leków fibrynolitycznych.

tak więc w przedziale aktywnych ultradźwięków od około 100 mW/cm² do technik HifU powyżej 
100W/cm² obserwujemy różnorodne zjawiska biologiczne. Większość tych zjawisk nie znalazła dotych-
czas zadawalającej interpretacji i bez wątpienia niezbędne są dalsze intensywne badania interdyscypli-
narne na pograniczu akustyki, biologii i medycyny.

Abstract
the potential bioeffects produced by ultrasounds depend on the intensity of the propagating wale.  

the low dose of ultrasounds may have the positive, therapeutic influence on the living cells and tissue. 
on other hand, the elevated intensities, besides the therapeutic action, may, as in lithotripsy, lead to the 
destructive effects. the interaction between the sound waves and cells take cells takes place as a result 
of to mechanisms: mechanical and thermal.  Streaming and cavitation are the main mechanical effects 
generating in a local  mass transport and probably resulting in sonophoresis and sonoporation of the tis-
sue leading to faster drug uptake through  skin. although both phenomena are not yet fully investigated 
and understand, there is an opinion  that the permeability of the stratum corneum is changing in the pre-
sence of ultrasounds and the drug perfusion through the skin increases. the sonoporation modulates the 
porosity of the permeability and porosity of the membrane of cells increasing the uptake of the molecules 
with low and high molecular weight by the cell. the great interest is dedicated to the gene expression and 
transfection of the “alien” Dna or Rna to cells.

the cavitation may help to deliver drugs because of the direct generation of microbubbles in tissue or/
and destruction of microbubbles filled with drugs. targeted drug delivery using microbubbles vehicles is 
quickly developing project nowadays.

the thermal effects are used in many different ways. the low increase of temperature over 37°c influ-
ences the local blood perfusion. local hyperthermia up to 48°c can lead to stop cell to divide. Quick 
increase of temperature, in less than 3-5 sec, over 50°c - 56°c results in cell death. this kind of active 

Andrzej Nowicki
instytut Podstawowych Problemów techniki Pan
Warszawa, Świętokrzyska 21

terapeutyczne zastosowanie ultradźwięków
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Andrzej Nowicki

1. Wprowadzenie

Efekty termiczne – wydzielanie się ciepła – są wynikiem 
absorpcji energii ultradźwiękowej w tkance. zjawisko to 
jest powszechnie używane w terapii ultradźwiękowej. 
Podwyższenie temperatury o kilka °c powyżej normal-
nej temperatury ciała może zwiększyć perfuzję w leczo-
nym obszarze tkanek. Bardzo szybki wzrost temperatury 
(w czasie krótszym od 3 s) do 56 °c prowadzi do śmierci 
komórki, przy czym nie zawsze wiemy, czy mamy do czy-
nienia z apoptozą polegającą na kurczeniu się komórki 
poprzez utratę wody, czy też z martwicą tkanek.

czasowe (od kilku do kilkudziesięciu minut) pod-
wyższenie temperatury tkanki do około 43-45°c powo-
duje znaczne zmniejszenie podziału komórek. Działanie 
takie może wspomagać chemioterapię i radioterapię 
nowotworów. 

na wzrost temperatury wpływa natężenie propa-
gującej się fali i czas nadźwiękawiania, ogniskowanie, 
absorpcja i chłodzenie tkanki w wyniku perfuzji.

istotny wpływ na efektywność terapii ma kawita-
cja. chociaż udowodniono jej istnienie jedynie in vitro, 
to w przypadku stosowania środków kontrastujących 
i rezonansowego niszczenia pęcherzyków gazu, kawita-
cja pojawia się in vivo wywołując zjawisko jonoforezy 
i transfekcji genów. zjawiska te nie są w pełni wytłu-
maczone, wydaje się, że istotny jest tu wpływ mikrost-
reamingu w pobliżu oscylujących pęcherzyków gazu. 
istnieje hipoteza, że lokalne naprężenia ścinające na bło-
nie komórkowej modulują wielkość porów, przez które 
przenikają jony sodu i wapnia oraz inne cząsteczki.

2. Termiczne i nietermiczne działanie ultradźwięków

Wpływ ultradźwięków na tkankę dzielimy na tem-
peraturowy i nietemperaturowy. zazwyczaj oba efek-
ty występują jednocześnie, ale z różnym nasileniem. 
Wyjątkiem jest litotrypsja, gdzie efekty mechaniczne są 
właściwie jedynym mechanizmem niszczącym kamienie 
nerkowe.

Efekty termiczne zależą głównie od absorpcji ultra-
dźwięków w tkankach. zjawiska o pomijalnym wpływie 
temperatury związane są z lokalnymi kawitacjami. ale 
ich obecność potwierdzona została jedynie in vitro.

Według ter Haar [1] efekty nietermiczne mają cha-
rakter kawitacyjny i bezkawitacyjny. Działanie kawi-
tacyjne możemy zdefiniować jako zjawisko fizyczne 
powstawania mikropęcherzyków w tkance pod wpły-
wem oscylacyjnego  pola ultradźwiękowego.

Powstawanie pęcherzyków kawitacyjnych zosta-
ło wielokrotnie potwierdzone w litotrypsji [2, 3, 4], 
w pozostałych zastosowaniach terapeutycznych nie 

udokumentowano dotychczas formowania się mikropę-
cherzyków w tkance in vivo.

istotnym efektem mechanicznego działanie ultra-
dźwięków jest mikrostreaming generowany przez oscy-
lujące mikropęcherzyki. i chociaż nie obserwujemy 
samoistnego tworzenia się pęcherzyków kawitacyjnych 
to efekt mikrostreamingu potwierdzono w pobliżu 
mikropęcherzyków wstrzykniętych do układu krwio-
nośnego pod postacią kontrastu. Mikrostreaming jest 
też głównym czynnikiem zmieniającym przepuszczal-
ność błony komórkowej.

Wzrost temperatury w nadźwiękawianym obsza-
rze zależy od kilku czynników; natężenia fali, rodzaju 
nadźwiękawiania – fala ciągła lub impulsowa. W dużą 
dokładnością wzrost temperatury jest proporcjonalny 
do wypełnienia fali, a więc do ilorazu czasu trwania 
impulsu i czasu powtarzania.

Draper i wsp. [5] wykazali wzrost temperatury mięś-
nia brzuchatego łydki na głębokości 3 cm o 5°c po 10 
minutach nadźwiękawiania falą ciągłą o częstotliwości 
1 MHz i natężeniu 1.5 W/cm² (powierzchnia przetwor-
nika 20-cm²).

z dostępnych doniesień wyraźnie wynika, że wzrost 
temperatury zależy również od rodzaju tkanki, na grani-
cy kości jest znacznie większy szybszy [6, 7].

Propagacji fal ultradźwiękowych towarzyszą też efek-
ty nietermiczne generujące mechaniczne procesy w tkan-
kach takie jak kawitacja, sonoporacja czy sonoforeza.

terapeutyczne efekty możemy też rozpatrywać 
w funkcji stosowanych natężeń; dużej mocy (HifU) 
stosowanych w litotrypsji i ablacji tkanek oraz małej 
mocy stymulującej procesy sonoporacji, jonoforezy czy 
też ostatnio wspomagających terapię genową

3. Dawki ultradźwiękowe

fale ultradźwiękowe w zastosowaniach terapeutycz-
ny są generowane w postaci impulsów lub fali ciągłej 
o różnych poziomach ciśnienia akustycznego.

aktualne pełne informacje dotyczące wielkości aku-
stycznych wyjściowych parametrów wraz z informa-
cją o przyjętych poziomach natężenia można znaleźć 
w [8-10].

Pomimo braku jakichkolwiek doniesień o szkodli-
wych efektach dla niższych dawek, nie ma pewności, 
że efektów takich nie ma. aby ograniczyć ewentualne 
ryzyko należy przyjąć zasadę stosowania możliwie naj-
niższych mocy ultradźwięków, przy których odbierany 
sygnał jest wystarczająco czytelny. czas badania należy 
również ograniczyć do niezbędnego.

W zakresie megahercowych częstotliwości nie są 
znane w literaturze niezależne doniesienia potwierdzają-

ultrasound is called High intensity focused Ultrasound (HifU). the intensity in focal plane can reach 
even 1500 W/cm².an effective focusing cal limit the area of increase temperature to about  0.05-0.08 cm³. 
outside of the focal region the temperature drops down quickly – the thickness of the transition  region 
is below several cells. the main application of HifU is ablation of the cancerous tissue in prostate and 
thrombi dilution, also using thrombolytic drugs.

in the range of active ultrasounds – from about 100 mW/cm² up 100W/cm² and more for HifU - we 
are observing different biological effects. little is known about their mechanism and  future intensive 
interdisciplinary studies, integrating acoustic, biology and medicine are necessary.
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ce szkodliwe działanie ultradźwięków w laboratoryjnych 
badaniach tkanek ssaków nadźwiękawianych in vivo 
przy następujących parametrach ultradźwiękowych:

1. nie zanotowano termicznych efektów dla  wiązek 
niogniskowanych o natężeniu iSPTA <100 mW/cm², 
wiązek ogniskowanych o natężeniu iSPTA <1 W/cm² 
oraz dla wskaźnika termicznego ti <2. nawet dla więk-
szych wartości wskaźnika termicznego nie zauważono 
żadnych efektów, jeżeli ti nie przekraczało wartości

60
6

.
)tlog(

TI −<

gdzie t oznacza czas nadźwiękawiania (w minutach 
w zakresie od 1 min do 250 min)

2. nie zanotowano efektów związanych z mechanicz-
nym działaniem ultradźwięków dla ciśnień mierzonych 
in situ poniżej 0.3 MPa, albo wskaźnika mechanicznego 
Mi poniżej 0.3.

znaczenie powyższych stwierdzeń jest bardzo ważne. 
M.in. stwierdzono, że nawet dla wskaźnika termicznego 
ti bliskiego 6 szkodliwe efekty biologiczne nie są obser-
wowane dla krótkich czasów ekspozycji, poniżej 1 min.

3.1. Parametry pola ultradźwiękowego

Producenci diagnostycznego sprzętu ultradźwięko-
wego powinni załączać do każdego aparatu określone 
informacje o wielkościach akustycznych. informacje te 
dotyczą wartości wybranych parametrów akustycznych 
charakterystycznych dla obrazowania i bezpieczeństwa, 
lub współzależności bezpieczeństwa i obrazowania.  na 
przykład takie wielkości jak częstotliwość środkowa, czas 
trwania impulsu, średnica przetwornika, istotne z punktu 
widzenia rozdzielczości, wpływają także na natężenia fali 
w różnych miejscach badanych anatomicznych struktur.

natężenie akustyczne ma decydujący wpływ na 
zakres penetracji. W tym paragrafie zostaną omówione 
wymienione powyżej parametry oraz ich znaczenie dla 
bezpieczeństwa i/lub jakości obrazowania.

zazwyczaj określamy dwie wartości natężenia 
(ewentualnie mocy) ultradźwięków; całkowite natęże-
nie na powierzchni przetwornika i natężenie uśrednione 
w odpowiednim obszarze i czasie.

Wyróżniamy trzy podstawowe wielkości natężenia 
ultradźwięków.

ISPTA - natężenie szczytowe w przestrzeni i uśred-
nione w czasie

ISATA - natężenie średnie w czasie i w przestrzeni mie-
rzone w obszarze wiązki dla spadku natężenia o 6 dB.

ISPPA - natężenie szczytowe w przestrzeni i uśrednio-
ne za czas trwania impulsu.

z punktu widzenia efektów biologicznych najczęściej 
wyznacza się natężenia szczytowe w przestrzeni iSPTA 
i ISPPA. natężenie iSATA uśrednione za przekrój wiązki 
i czas ekspozycji  ma mniejsze praktyczne znaczenie. 
trudniej jest bowiem powiązać z nim lokalne mechani-
zmy takie jak ogrzewanie i kawitacja w tkankach.

zwykle efekty biologiczne wywołane ultradźwiękami 
bada się w zależności od natężenia i wyrażonego w (W/
cm²). Badając zależność efektów działania na tkan-
kę od parametrów pola ultradźwiękowego należy brać 
pod uwagę zarówno przestrzenny jak i czasowy rozkład 
natężenia,  należy rozróżniać maksimum w przestrzeni, 
wartością uśrednioną w przestrzeni, maksimum w cza-
sie i natężenie uśrednione w czasie. oprócz tych wiel-
kości bierze się pod uwagę maksimum i wartość średnią 
natężenia impulsu (iSPPA). tak więc natężenie iSPPA 
równe 190 W/cm² nakłada ograniczenie na maksimum 
przebiegu czasowego natężenia na wyjściu diagnostycz-
nego sprzętu ultradźwiękowego, podczas gdy normy 
aiUM odnoszą się do wartości isPta [11, 12].

Maksimum natężenia w przestrzeni sP (ang. spatial 
Peak) jest definiowane jako maksymalne punktowe 
natężenie zmierzone w polu promieniującego prze-
twornika, natężenie uśrednione w przestrzeni sa (ang. 
spatial average) jest średnim natężeniem w przekroju 
danego obszaru, maksymalne natężenie w czasie tP 
(ang. temporal Peak) jest maksymalnym natężeniem 
w danym przedziale czasowym zaś natężenie uśrednio-
ne w czasie ta (ang. temporal average) jest średnim 
natężeniem dla danego przedziału czasowego.

Wszystkie natężenia wspomniane wyżej włączając 
im – maksimum chwilowe, mogą być wyznaczone przez 
analizę przebiegu czasowego kształtu fali ciśnienia zare-
jestrowanego w określonym obszarze ultradźwiękowe-

go pola w wodzie, rozkładu pola wiązki 
ultradźwiękowej w tym obszarze, długości 
ogniskowej i częstotliwości powtarzania. 
Przebieg czasowy ciśnienia akustycznego 
(Rys.2), zmierzony skalibrowanym hydro-
fonem, zawiera informacje potrzebną dla 
wyznaczenia większości z ultradźwięko-
wych  parametrów nadźwiękawiania [13, 
14]. Bowiem kształt fali zawiera informacje 
o częstotliwości pracy przetwornika obra-
zującego, dodatnim i ujemnym  ekstremum 
ciśnienia (mierzonego  w Pa; 1000 kPa = 
1 bar ~ 1 atmosfera), gradiencie ciśnie-
nia i możliwych zjawiskach nieliniowych. 
Wyznaczenie amplitudy ujemnego ciśnie-
nia Pr (ciśnienie rozprężające) potrzebne 
jest do wyznaczenia wartości Mi.Rys. 1. Wielkości opisujące przebieg czasowy ciśnienia stosowane w obli-

czeniach natężeń ISPTA, ISPTP oraz ISATA.
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oprócz tego, natężenie, całkowita energia akustycz-
na, okres powtarzania impulsu tr i częstotliwość fali 
ultradźwiękowej są potrzebnie do prawidłowego wyzna-
czenia pola. Wszystkie te parametry mogą także być 
wyznaczone za pomocą skalibrowanych hydrofonów.

Wielkości natężeń zdefiniowanych powyżej, służą 
różnym celom. tak więc iSPPA jest miarą ultradźwięko-
wej energii związaną z pojedynczym impulsem, natę-
żenie im charakteryzuje maksimum energii chwilowej 
w czasie trwania impulsu. iSPTA odpowiada za energie 
uśrednianą w czasie, a proporcjonalną do tr.  
chociaż w typowym systemie obrazowania częstotli-
wość powtarzania fr=1/tr jest rzędu 1 kHz, w urządze-
niach doplerowskich do pomiaru prędkości przepływu 
krwi osiąga ona wartość 20 kHz.

3.2 Fizyczny mechanizm oddziaływania ultradźwię-
ków na tkankę biologiczną 

W 1992 roku nEMa (north american Manufactures 
association) i aiUM (american institute of Ultrasound 
in Medicine) zgodziły się na dobrowolną standaryza-
cję ultradźwiękowego sprzętu diagnostycznego oraz 
zamieszczanie odpowiedniej informacji na ekranie 
aparatu. normy aparatury do obrazowania (ang. oDs 
-output Display standard) są podane w publikacji 
aiUM pod tytułem „standard for Real-time Display of 

thermal and Mechanical acoustic output indices on 
Diagnostic Ultrasound Equipment” (normy termicz-
nych i mechanicznych wskaźników dla ultrasonografów 
czasu rzeczywistego), aiUM [10] i zostały włączone do 
poradnictwa dla producentów. W tablicy 1 zestawiono 
natężenia wyjściowe aparatury zgodne z uprzednimi 
normami fDa i natężenia dopuszczalne w aktualnie 
rozwijanej aparaturze. 

obecnie natężenia wyjściowe urządzeń mogą osią-
gać wartość 720 mW/cm² dla wszystkich zastosowań, 
tak długo jak wskaźniki termiczne ti i mechaniczne 
Mi, zdefiniowane poniżej, są wyświetlane na ekranie 
dla każdego typu przetwornika, ustawienia parametrów 
wyjściowego, ogniska, częstotliwości powtarzania, czę-
stotliwości ultradźwiękowej i impulsów. 

Przyjmuje się ogólnie, że są znane dwa podstawo-
we mechanizmy, termiczny i nietermiczny, oddziały-
wania ultradźwięków na tkanki biologiczne [15, 16]. 
Mechanizm nietermiczny obejmuje kawitacyjne i nie-
kawitacyjne działania, które są związane z pewnymi 
mechanicznymi aspektami pola ultradźwiękowego. 
Mogą być one opisane w funkcji takich zjawisk jak ciś-
nienie promieniowania, siła promieniowania, moment 
obrotowy i strumień akustyczny, które są szeroko opisa-
ne w innych źródłach. [17]

3.3.  Mechanizm termiczny

Mechanizm ten jest związany z absorpcją ener-
gii akustycznej w tkankach i wytwarzanym ciepłem. 
Wydaje się, że jest on najlepiej poznany, stworzono 
modele analityczne umożliwiające przewidywanie moż-
liwego wzrostu temperatury w tkankach [16]. Modele 
te wiążą energię akustyczną ze wzrostem temperatury 
przy założeniu, że współczynniki tłumienia dla rozwa-
żanych tkanek są znane.

kiedy wiązka ultradźwiękowa przechodzi przez war-
stwy tkanek, zanikanie energii zależy od fizycznych 
parametrów tkanek oraz od charakterystyk ultrasono-
grafów. W obrazowaniu dwuwymiarowym energia jest 
rozłożona w dużym obszarze, podczas gdy w bada-
niach, w których wiązka jest nieruchoma takich jak 
dopler impulsowy, energia akustyczna jest skoncentro-
wana w obszarze wiązki. Podobnie, przetwornik silnie 
zogniskowany powoduje koncentrację energii, podczas 
gdy dla słabo zogniskowanej wiązki energia rozkłada 
się w dużym obszarze. Energia pochłonięta w danej 
objętości zależna jest od charakterystyk tłumienia tka-

Rys. 2. Przebieg impulsu ciśnienia zmierzony za pomocą 
szerokopasmowego hydrofonu z folii PVDF, częstotliwość = 
3.5 MHz, odległość osiowa w wodzie = 10 cm;  zniekształ-
cenie impulsu spowodowane jest zjawiskiem nieliniowej 
propagacji, Pr – amplituda ujemnego ciśnienia.

Zastosowanie kliniczne
Dopuszczalne natężenie iSPTA

przed wprowadzeniem 
norm oDs obecny poziom

obrazowanie płodów i noworodków, pediatria i inne
kardiologia
naczynia obwodowe
okulistyka

94 mW/cm2

430 mW/cm2

720 mW/cm2

17 mW/cm2

720 mW/cm2

dla wszystkich zastosowań

Tab. 1.
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nek, które różnią się zasadniczo w zależności od bada-
nego organu. na przykład, prawie nie ma absorpcji 
w cieczach takich jak krew, płyn owodniowy i mocz. 
natomiast kości dorosłych absorbują od około 60% do 
80% padającej na nie energii akustycznej. Współczynnik 
tłumienia α(f) zależy od własności tkanek, podczas gdy 
energia in situ, zależy zarówno od systemu obrazowa-
nia jak i absorpcji w tkankach, przez które przeszła fala. 
należy zauważyć, że istnieje związek między natęże-
niem pola akustycznego w danej warstwie tkanki a jego 
absorpcją. silnie zogniskowana wiązka, której ognisko 
znajduje się w płynie owodniowym, nie będzie powodo-
wać znacznego nagrzewania cieczy, ponieważ absorpcja 
w cieczy jest mała. W tym przypadku, wartość współ-
czynnika α(f) jest stosunkowo mała, podczas gdy natę-
żenie fali jest względnie duże. ta sama silnie zognisko-
wana wiązka spowoduje znaczny wzrost temperatury 
w przypadku padania na kości, których współczynnik 
α(f) jest o wiele większy niż płynu owodniowego [18].

Innym wyznacznikiem miejscowego nagrzewania, 
jest stopień pochłaniania energii w warstwach tkanek. 
Wzrost tłumienia przy przechodzeniu przez kolejne 
tkanki leżące na drodze fali, zmniejsza energię zamie-
niającą się na ciepło. Dlatego, zastosowanie metod 
doplerowskich do badań płodu stanowi mniejsze ryzyko 
znaczącego wzrostu temperatury w przypadku pacjen-
tek z grubymi ścianami brzusznymi niż dla pacjentek 
z cienkimi powłokami brzusznymi.

istnieją przynajmniej dwa mechanizmy strat ter-
micznych - perfuzja krwi i przewodność ciepła. Perfuzja 
krwi jest efektywnym czynnikiem odprowadzania cie-
pła. stopień perfuzji krwi zmienia się zależnie od typu 
tkanki: do najlepiej ukrwionych narządów należą nerki, 
serce i mózg, podczas gdy kości i mięśnie w stanie spo-
czynku należą do najmniej ukrwionych. Przewodnictwo 
termiczne jest prawie jednakowe dla wszystkich tkanek 
i jest zbliżone do przewodnictwa dla wody, wyjątek sta-
nowią kości, które mają dużą przewodność i tłuszcz, 
który jest złym przewodnikiem ciepła.

zgodnie z powszechną opinią, nadźwiękowienie 
płodu powodujące wzrost temperatury in situ do 41° 
c jest niebezpieczne i może spowodować niepożądane 
efekty [12]. 

z wyników badań ssaków in vivo wynika, że gdy 
do obrazowania stosowana jest aparatura impulsowa, 
nie zauważa się znaczącego wzrostu temperatury oraz 
uszkodzeń tkanek [12,15]. tym nie mniej, ostatnio 
wykazano, że inna jest sytuacja w przypadku stosowa-
nia  aparatury doplerowskiej z falą impulsowaną i ciągłą 
do stosunkowo długich (1-10 min) badań naczyń obwo-
dowych [12]. tak więc systemy doplerowskie powinny 
być używane ostrożnie, szczególnie do, ostatnio coraz 
szerzej stosowanych, badań prędkości przepływu krwi 
w pępowinie i płodzie.

3.4. Mechanizm nietermiczny (wpływ mechaniczny)

Pojęcie kawitacji odnosi się do zjawisk związanych 
z drganiami i dynamiką ruchu małych pęcherzyków 
gazu pod wpływem pola ultradźwiękowego [12,17,15]. 
W pierwszym przybliżeniu, przyjmuje się średnice 
mikropęcherzyków równe około 1 µm. Pęcherzyki takie 
mogą rosnąć do momentu, kiedy promień wzrośnie do 
wielkości odpowiadającej mechanicznemu rezonansowi 

pęcherzyka [19]. W pobliżu częstotliwości rezonanso-
wej amplituda drgań ścianki pęcherzyka jest duża i może 
100-krotnie przewyższać wielkość promienia w stanie 
równowagi [20]. Jeżeli pęcherzyk nie pęka w trakcie 
nadźwiękawiania, mamy do czynienia z kawitacją sta-
bilną w przeciwieństwie do kawitacji niszczącej, gdzie 
amplituda drgań ścianki jest tak duża, że pęcherzyk 
zapada się [21]. implozja ta generuje silną falę uderze-
niową, której towarzyszą ekstremalnie duże wartości 
lokalnej temperatury (do 10.000° k) [22]. W dodat-
ku, wzrostowi temperatury towarzyszy powstawanie 
w wyniku implozji wolnych rodników,  takich jak rod-
niki wodorotlenkowe i wodorowe. Rodniki te są bardzo 
aktywne i mogą powodować niepożądane zmiany biolo-
giczne, takie jak samoistne reakcje biochemiczne mię-
dzy tkankami. Powyższe wnioski są istotne szczególnie 
dla przypadków, w których płód we wczesnym okresie 
ciąży jest poddawany dłuższym badaniom ultradźwię-
kowym oraz w ultrasonografii noworodków. Dlatego 
czas trwania badania ultradźwiękowego powinien być 
minimalizowany zapewniając jednak uzyskanie jedno-
znacznej diagnostycznej informacji.

 
3.5.  Wskaźnik termiczny TI

zależność między wzrostem temperatury a bioe-
fektami tkankowymi jest dobrze znana i chociaż: moc 
wyjściowa P i różne wielkości natężeń nie umożliwiają 
jednoznacznie ocenić potencjalny wzrost temperatury 
pod wpływem ultradźwięków to kombinacja tych para-
metrów wraz z odpowiednią informacją o geometrii 
wiązki, może być zastosowana dla obliczeń wskaźni-
ków dobrze skorelowanych ze wzrostem temperatury 
w tkankach miękkich i w kościach.

ze względu na trudności modelowania zjawisk ter-
micznych związanych z różnymi rodzajami oddziaływa-
nia energii ultradźwiękowej z ciałem człowieka, wpro-
wadzono modele uproszczone bazujące na warunkach 
uśrednionych. zdefiniowano cztery różne kategorie 
wskaźników ti odpowiadające różnym kombinacjom 
anatomicznym rozłożenia tkanek miękkich i kości, 
które spotyka się w podczas obrazowania. W każdej 
kategorii stosowany jest jeden lub więcej wskaźni-
ków ti: wskaźnik termiczny dla tkanek miękkich tis 
(ang. soft-tissue thermal index), dostarcza informacje 
o wzroście temperatury wewnątrz miękkich jednorod-
nych tkanek, wskaźniki termiczne dla kości tiB (ang. 
Bone thermal index) dostarczają informacje o wzroście 
temperatury w kościach płodu znajdujących się w ogni-
sku lub jego w pobliżu, jaki może nastąpić w trakcie 
badań w drugim i trzecim trymestrze ciąży. W modelu 
tym ultradźwięki przechodzą przez jednorodną tkankę, 
w ognisku lub jego w pobliżu i odbijają się w płaszczyź-
nie kości, prostopadłej do wiązki. gdy ognisko znajduje 
się za kością obserwujemy wtedy maksimum wzrostu 
temperatury w kości o około 1.9°c.  Dla ogniska równe-
go 6 cm wiązka jest zogniskowana w płaszczyźnie kości 
i teoretyczny wzrost temperatury wynosi około 4.2°c.

Wskaźnik termiczny kości czaszki tic (ang. cranial-
bone thermal index) – opiera się na modelu kości znaj-
dującej się blisko powierzchni, np. badania przezczasz-
kowe u dorosłych, wskaźnik termiczny w badaniach 
okulistycznych tio (ang. ophthalmic thermal index) 
– wyprowadzono zarówno z modelu tkanki miękkiej 
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tis jak i modelu kości blisko położonych tic.
ogólnie, wskaźnik termiczny ti jest zdefiniowany 

zależnością:

degP

P
TI 0=

      

gdzie P0 – jest akustyczną mocą wyjściową dla 
wybranych warunków badania, których nie ma potrze-
by tutaj bliżej definiować, Pdeg – jest szacunkową mocą 
potrzebną dla podwyższenia temperatury tkanki o 1°c, 
obliczoną na podstawie termicznych modeli omówio-
nych powyżej.

ti jest względnym wskaźnikiem możliwego wzrostu 
temperatury w interesującym punkcie leżącym wzdłuż 
osi propagacji wiązki ultradźwiękowej. Powodem dla 
użycia terminu „względny" jest fakt, że mechanizm 
nagrzewania się tkanki jest tak skomplikowany, że zało-
żony wskaźnik nie może wyznaczać aktualnego wzrostu 
temperatury dla wszystkich możliwych warunków. tak 
więc, ti równy 2 oznacza wyższe wzrosty temperatu-
ry niż ti równy 1, ale nie koniecznie oznacza wzrost 
o 2°c. ten wzrost temperatury jest szacowany teore-
tycznie, opiera się na badaniach doświadczalnych, które 
nie mogą byś zastosowane wprost do realnych warun-
ków klinicznych. 

3.6. Wskaźnik mechaniczny MI

Wskaźnik mechaniczny Mi został wprowadzony 
w celu oszacowania możliwych efektów mechanicz-
nych. Przykłady efektów mechanicznych dotyczą lokal-
nych mikro-przemieszczeń tkanek i streamingu wokół 
ściśliwych pęcherzyków gazu pod wpływem ciśnie-
nia fali ultradźwiękowej przechodzącej przez tkanki 
oraz energii powodującej pękanie, poprzez kawitację, 
powstających  pęcherzyków gazu.

Doświadczenia in vitro i obserwacje niższych organi-
zmów pokazały, że istnieje możliwość kawitacji w zakre-
sie szczytowych ciśnień ultradźwięków i częstotliwości, 
które mogą występować w niektórych aparatach diag-
nostycznych. W litotrypsji, mechaniczne bioefekty mogą 
być spowodowane przez falę ultradźwiękową o szczyto-
wym ciśnieniu tego samego rzędu, co ultradźwięki sto-
sowane czasami do obrazowania diagnostycznego jak-
kolwiek w zupełnie innym zakresie częstotliwości.

Wskaźnik mechaniczny jest obecnie definiowany 
jako: 

       
  

gdzie CMi=1 MPaMHz-1/2, Pr – maksimum przeli-
czonej wartości szczytowej ujemnej amplitudy ciśnie-
nia w MPa, Pr,a=Pr.10-0.015fawf z, z – odległość od prze-
twornika, fawf – częstotliwość pracy fali akustycznej 
w MHz.

Pojęcie dopuszczalności stosowane jest tutaj przy 
założeniu przewidywanego zmniejszenia natężenia [8]. 
Dopuszczalne natężenia mierzy się w wodzie i następ-
nie w obliczeniach uwzględnia się w obliczeniach tłu-
mienia fali ultradźwiękowej w tkankach na drodze 
pomiędzy źródłem i poszczególnymi obszarami w tkan-

ce. Powszechnie przyjęto założenie, że średni współ-
czynnik tłumienia wzdłuż osi wiązki w ciele wynosi 0.3 
dB/(cm.MHz). natężenie oznacza się w takim wypad-
ku indeksem "3", i na przykład P0.3(z) – oznacza szczy-
tową amplitudę ciśnienia zmniejszaną o 0.3 dB/(cm.
MHz) do punktu na osi wiązki leżącej w tkance (lub 
w ciele) w odległości z. należy zaznaczyć, że wartość 
współczynnika tłumienia amplitudy równą 0.3 dB/ dB/
(cm.MHz) przyjęto przy założeniu jednorodności tka-
nek ciała.

Wskaźnik mechaniczny Mi informuje o możliwo-
ści wystąpienia mechanicznych bioefektów, zwłasz-
cza kawitacji. Wskaźnik Mi jest wyświetlany na ekra-
nie monitora w czasie badania. zgodnie z normami 
wyświetlania wielkości wyjściowych oDs wskaźnik Mi 
może osiągnąć wartość 1.9 we wszystkich badaniach, 
oprócz okulistycznych, dla których maksymalny Mi nie 
powinien przekraczać 0.23 [10, 17]. 

należy bardzo mocno podkreślić, że wartości wskaź-
ników nie mówią o efektach biologicznych, które rzeczy-
wiście mają miejsce, lecz tylko informują użytkownika 
o względnym prawdopodobieństwie ich wystąpienia.

4. Zwiększenie wychwytu leków pod wpływem ultra-
dźwięków

 
4.1. Sonoforeza i sonoporacja

Podejmowane są próby zwiększenia wychwytu/
dostarczania leków wykorzystując zjawiska sonoporacji 
i sonoforezy wywołane falą dźwiękową, [23].  Przeważa 
opinia, ze dominuje tu efekt lokalnej zmiany przepusz-
czalności warstwy rogowej naskórka w wyniku strea-
mingu i kawitacji [24, 25]. 

sonoporacja jest to proces, w którym fala ultradźwię-
kowa modyfikuje przejściowo błonę komórkową zwięk-
szając jej przenikalność dla cząsteczek tak o małej jak 
i dużej wadze cząsteczkowej. niestety większość donie-
sień dotyczy eksperymentów prowadzonych in vitro 
i co nie pozwala wyciągać wniosków dla potencjalnych 
efektów in vivo.

W obecności pęcherzyków gazu efekt ten jest zwie-
lokrotniony. fakt ten próbuje się obecnie wykorzy-
stać w kierowanym podawaniu leków umieszczanych 
w pęcherzykach, których zewnętrzne powłoczki wyka-
zują powinowactwo do zmian w komórkach (podobień-
stwa ligandów). in vitro efekt ten został potwierdzony 
przez Ungera i wsp. [26]. 

Wpływ fali ultradźwiękowej na błonę komórkową 
jest raczej krótkotrwały i przejściowy, po ustaniu działa-
nia ultradźwięków cząsteczka leku pozostaje wewnątrz 
komórki. W przeciwieństwie do innych metod zwiększa-
jących transfekcję genów i przenikalność leków, aktywa-
cja procesu następuje jedynie w obszarze objętym dzia-
łaniem fali ultradźwiękowej. Udział mikropęcherzyków 
w zjawisku sonoporacji jest ciągle nie w pełni wyjaśnio-
ny. Przeważa hipoteza, że to raczej  liniowe i nieliniowe 
oscylacje mikropęcherzyków są głównym źródłem proce-
su, a nie bezwładnościowa kawitacja. W przypadku zbyt 
dużych natężeń ultradźwięków, pęcherzyki ulegają znisz-
czeniu i sonoporacji całkowicie zanika. forbes i o’Brien 
[27] zwrócili też uwagę na bezpośredni wpływ mikrostrea-
mingu na skuteczność sonoporacji. zauważyli oni również 
zanik zjawiska dla ciśnienia ujemnego poniżej 2.4 MPa. 

MI =
Pr,a

(fawf)1/2 . CMI
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tachibana i wsp. [28] oraz Meheir-Humbert i wsp. 
[29] wykazali powstawanie dużych porów w błonie 
komórkowej  po nadźwiękowieniu. 

Bardzo istotnym efektem działania ultradźwięków na 
błonę komórkową może okazać się zwiększony trans-
port leków przez barierę krew–mózg (BBB). Mesiwala 
et al. [30] po raz pierwszy udokumentowali ten efekt 
bez udziału mikropęcherzyków, Hynynen et al. [31, 32] 
wykazali, że mikropęcherzyki tworzą w okolicy BBB 
zalążki kawitacyjne, które zapoczątkowują otwarcie 
bariery dla leków.

oddzielna grupę zagadnień stanowi oddziaływanie 
ultradźwięków na aktywne nanocząstki i nanopęche-
rzyki, [33].

 
ostatnie lata to fascynujący rozwój terapii genowej 

polegającej na wprowadzaniu obcych kwasów nuklei-
nowych (DnA lub RNA) do komórek. Ultradźwięki 
zwielokrotniają efekt transportu genów do leczonych 
komórek, co zostało pokazane in vitro [34, 35, 36] 
i  in vivo [37]. greenleef i wsp. eksperymentalnie wyka-
zali efektywność transfekcji genów w polu ultradźwię-
kowym. [38].

Podstawowymi nośnikami genów są wektory, tak 
wirusowe jak i niewirusowe. Wektory wirusowe stano-
wią zmodyfikowane wirusy pozbawione zdolności nam-
nażania o cechach pozwalających na skuteczne wprowa-
dzanie transgenu do docelowej komórki. Wykazano, że 
dostarczenie i ekspresja transgenu zwiększa się w obec-
ności mikropęcherzyków w polu ultradźwiękowym

lawrie i wsp. [39] wykazał, że ekspresja transgenu 
rosła około 300 razy w obecności mikropęcherzyków, 
same ultradźwięki natomiast zwiększały ekspresję 
około 10 razy. Manome i wsp. [40] wykazał  wzrost 
ekspresji genów w tkance nowotworowej naświetlanej 
ultradźwiękami. zaobserwowano też, znaczny wzrost 
ekspresji genów w mięśniu czworogłowym myszy pod-
danej ekspozycji 1 MHz, [41]. 

ferril i wsp. [42] wykazali, że transport leków 
w trakcie nadźwiękawiania (1 MHz o różnych natę-
żeniach i częstotliwości powtarzania) jest skuteczniej-
szy niż inne niewirusowe metody; wśród nich elek-
troporacja i podawanie liposomów przyśpieszających 
transfekcję genów, zwłaszcza w czasie genowej terapii 
raka. W kolejnej pracy ferril i wsp. [43] wykazali, że 
nieogniskowana fala ultradźwiękowa o częstotliwości 
1 MHz, natężeniu 1.5 W/cm², częstotliwości powta-
rzania 0.5 Hz i wypełnieniu 50% zwiększa prędkość 
transfekcji proporcjonalnie do ilości nadanych impul-
sów aż do 15 impulsów. następnie proces nasyca się 
i powoli maleje. Podobne wnioski wypływają z pracy 
nozaki i wsp [44]. 

W innej pracy nozaki i wsp. [45]  pokazali współ-
działanie lidocainy (1 mM) i wzrostu  temperatury do 
42-44 °c generowanej ultradźwiękami (1 MHz, iSATA 
=3.6 W/cm², ekspozycja  20 s), w wyniku czego ekspre-
sja luciferazy wzrastała ponad 18 razy w porównaniu 
do nadźwiękawiania jedynie w obecności levovistu. 
Wyraźny był wzrost przepuszczalności błony, przy 
użyciu genu gfP (green fluorescent protein) autorzy 
pokazali eksperymentalnie, że wzrost ekspresji lucife-
razy wynikał z wyraźnego namnażania się komórek.

4.2 Sonotromboliza

W licznych badaniach [m.in. 46, 47] wykazano, że 
fale ultradźwiękowe mogą zmniejszyć skrzepy. Wyniki 
są tym bardziej zachęcające, gdy ultradźwięki wspoma-
gają  rozpuszczenie zakrzepu w wyniku podania leków 
trombolitycznych, np. tPa lub streptokinazy, a nawet 
mikropęcherzyków kontrastujących (obniżających 
poziom powstawania kawitacji), [48]. 

5. Ogniskowane ultradźwięki o dużych natężeniach

W zależności od apertury przetwornika i częstotliwo-
ści pracy w polu bliskim promieniowania można bar-
dzo skutecznie skupiać energię ultradźwiękową. Dla 
źródeł o aperturze kilkunastu centymetrów i w zakre-
sie megahercowych częstotliwości uzyskuje się natęże-
nia w ognisku sięgające 1500 W/cm², stąd nazwa HifU 
– High Intensity Focused Ultrasound. Przy takich 
mocach, temperatura w obszarze ogniska rośnie do 56 
°c w kilka sekund. W obszarze tym komórki obumiera-
ją, ale na zewnątrz tego obszaru, gdzie pole jest szybko 
rozbieżne wzrost temperatury jest minimalny. granica 
między podwyższonym i normalnym polem tempera-
tury jest bardzo ostra, poniżej wymiarów kilkunastu 
komórek  [49]. 

Do najlepiej zbadanych technik HifU, powszech-
nie stosowanych w praktyce klinicznej leczenie kamicy 
nerkowej należy bez wątpienia litotrypsja. nowe pola 
zastosowań obejmują leczenie łagodnego rozrostu 
stercza.

Podniesienie temperatury do 55-60°c  prowadzi do 
martwicy stercza psa. Jednak wyniki leczenia łagod-
nego rozrostu stercza (BPH) u ludzi  nie przyniosło 
oczekiwanych rezultatów, ponad połowa leczonych 
musiała poddać się resekcji prostaty po około 4 latach 
[50, 51]. natomiast leczenia raka stercza caP rokuje 
obecnie duże nadzieje. na rynku dostępne są obecnie 
dwa urządzenia, sonablate 500 (focus surgery inc. 
Usa) i ablatherm (EDaP sa, francja). W urządzeniu 
ablaterm do obrazowania używa się częstotliwości 7.5 
MHz. fala terapeutyczna generowana jest na częstotli-
wości 3 MHz. W urządzeniu sonablate używana jest ta 
sama częstotliwość 4 MHz i dla obrazowania i do abla-
cji. natężenia ultradźwięków znajduje się w przedzia-
le 1300-2200 W/cm². zabieg trwa od 3 do5 s, w tym 
czasie temperatura tkanki w ognisku podnosi się do 
blisko 60°c.

6. Hemostaza

intensywnie badane są obecnie potencjalne zasto-
sowania ultradźwięków o dużych natężeniach (400 
-6500 W/cm²) w zakresie koagulacji krwawienia 
i lokalnej okluzji naczyń, [52, 53]. główne pole zasto-
sowań obejmuje powypadkowe krwawienie trzustki 
i wątroby jak również niewielkie krwawienia wywołane 
np.cewnikowaniem.

Mechanizm wspomagania ultradźwiękami hemosta-
zy wykorzystuje głównie zwiększone wydzielanie oso-
czowych czynników krzepnięcia krwi (przyśpiesza się 
kaskadę krzepnięcia) i zwiększoną aktywność trombo-
cytów.
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7. Podsumowanie

Podsumowując ten jedynie częściowy przegląd 
ultradźwiękowej terapeutycznej literatury możemy 
z pewnością stwierdzić, że dla niewielkich natężeń 
(<100mW/cm²) potencjalny wpływ ultradźwięków na 
tkankę jest jedynie przejściowy i odwracalny.

Dla dużych natężeń – powyżej 1000W/cm² – ultra-
dźwięki bardzo szybko doprowadzają do martwicy 
napromieniowanej tkanki, co jest przedmiotem inten-
sywnych badań, zwłaszcza w onkologii.

Działanie ultradźwięków o natężeniach około kilka 
watów/cm² wykazują bardzo ciekawe zjawiska in vitro, 
sonoporacji, otwierają barierę krew-mózg,  ale doniesie-
nia są często sprzeczne. na szczególną uwagę zasługuje 
terapia genowa i mikrostreaming w obecności środków 
kontrastujących. 
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Introduction 
the EfsUMB-guidelines and recommendations 2008 

provide general advices for the use of Ucas to impro-
ve the management of patients. the initial EfsUMB-
guidelines have been published in 2004 and have been 
further discussed in other papers. individual patients 
must be managed in an individual fashion, therefore the 
present article and illustrations of focal liver lesions in 
the non-cirrhotic liver are intended to help in the deci-
sion making process. focal liver diseases have evolved 
into the single most important application of cEUs. 
this technique now equals contrast enhanced compu-
ted tomography (cEct) and in some instances exceeds 
it in accuracy. Due to the dual blood supply of liver tis-
sue by the hepatic artery (25-30 %) and the portal vein 
(70-75 %), three overlapping vascular phases can be 
defined and visualized using contrast enhanced ultraso-
und which is helpful for liver tumour characterisation. 

Differentiation of benign and malignant liver lesions

Characterisation of a liver lesion starts once an 
abnormality is found. an imaging procedure that is used 
to detect liver masses should also enable the examiner 
to differentiate between benign and malignant lesions, 
since benign and malignant lesions have been reported 
to vary in their uptake during the portal venous phase 
[(1;2)]. the non-enhancing nature of malignant liver 
lesions is explained by the lack of liver specific tissue, 
e.g. portal veins, sinusoids and reticulo-endothelial cells 
[figure 1]. contrast enhanced ultrasound may discrimi-
nate between benign liver specific tissue and non-liver 
specific tissue-mainly malignant focal liver lesions in 
the portal venous and liver specific late phase in almost 
all patients [table 1-3] [(1)] if cysts and calcifications 
are excluded by conventional B-mode ultrasound. only 

Summary 
focal liver lesions are characterised sonographically not only by analysis of differences in echogenicity 

from the surrounding liver tissue, but also by the enhancement pattern of contrast media. as a result of 
the double blood supply of the liver via both the portal vein and the hepatic artery, focal lesions in the 
liver often exhibit no sustained hyper- or hypo perfusion, but depending on the perfusion phase and the 
histology, present with a complex spatio-temporal picture of increased and reduced contrast enhance-
ment. 

conventional B-scan ultrasound makes it possible to characterize the frequently occurring typical 
liver cysts and calcifications by differences in echogenicity in comparison with the surrounding liver 
tissue. the characterisation of focal liver lesions by conventional B-mode ultrasound and colour Doppler 
imaging in an otherwise healthy person is sufficient in typical cases (about 70 %). contrast enhanced 
ultrasound (cEUs) has markedly improved the characterisation of liver lesions. certain lesions display 
a characteristic contrast enhancement pattern (e.g., wheel-spoke phenomenon of focal nodular hyperp-
lasia [fnH]) or a distinctive perfusion pattern (e.g., iris diaphragm phenomenon [Haemangioma]), 
allowing the lesions to be characterised. 
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a few false positive findings were observed in the cited 
study, mainly due to abscesses or necrosis, and in two 
liver tumours- one case of old focal nodular hyperpla-
sia with predominantly scar tissue, and one case of an 
inflammatory pseudo-tumour of the liver, which was 
definitively diagnosed only by surgical exploration. the 

difficulties in diagnosis of the inflammatory pseudo-tu-
mour of the liver is in accordance with current literature 
[(3)]. the results are in accordance with other recently 
published studies, which mainly used imaging methods 
as the gold standard [(2;4-8)]. 

Table 1. Demographic profile and tumour size of patients with histologically proven liver tumours, contrast-enhancement 
in 74 patients with histologically proven malignant liver tumours or lesions, and contrast-enhancement in 95 patients with 
histologically proven benign liver tumours or lesions [(1)].

Characteristics
Demography
   no (M/f) 80/94
   Mean age (yr)+ 52 ± 15 [7 – 80]

Mean size [mm]+
Benign liver lesions (n = 95) 41 ± 24 [  8 – 130]
   focal nodular hyperplasia (n = 36) 51 ± 18 [20 – 110]
   Haemangioma (n = 31) 37 ± 31 [  8 – 130]
   adenoma (n = 10) 40 ± 20 [15 – 80]
   abscess (n = 5) 40 ± 24 [10 – 80]
   Microhamartomas (n = 4) 12 ±   2 [  9 – 15]
   focal steatosis (n = 4) 32 ±   5 [25 – 38]
   nodular regenerative hyperplasia (n = 1) 40
   Hyper regenerative nodule (n = 1) 35
   focal biliary cirrhosis (n = 1) 25
   Bacillary angiomatosis (n = 1) 50
   inflammatory pseudotumour (n = 1) 40
Malignant liver lesions (n = 79) 40 ± 21 [  7 – 120]
   Metastatic liver tumour (n = 37) 33 ± 12 [10 –   75]
   Hepatocellular carcinoma (n = 33) 42 ± 24 [  7 – 120]
   cholangiocellular carcinoma (n = 4) 59 ± 42 [40 – 100]
   lymphoma (n = 4) 44 ± 17 [17 –   60]
   Haemangioendotheliosarcoma (n = 1) 100

+Mean ± standard deviation [range]

Figure 1. Local recurrence of gall blad-
der cancer. a) B-mode. b) Arterial 
phase – rim enhancement of the lesion. 
c) Beginning of portal phase – margins 
of the lesion isoenhancing with large 
necrotic area in the center. d) Portal 
phase – washing-out of the contrast 
starts. e) Late phase – almost comple-
te wash-out of the contrast from the 
lesion.
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More specific liver tumour characterisation

Haemangioma

Most haemangiomas demonstrate typical sono-morpho-
logical features in conventional B-mode [table 4]. 

cEUs has markedly improved the correct diagnosis of 
haemangioma which is possible in about 95 % of patients. 
Difficult differential diagnosis includes shunt haeman-
gioma [(9)] which might be confused with hepatocellu-
lar adenoma or carcinoma. a thrombosed haemangioma 
might be confused with a metastasis by demonstrating 
contrast sparing in the portal venous phase [figure 2]. 
contrast enhanced ultrasound was recently assessed in 
patients with 58  histologically confirmed haemangiomas 
with respect to contrast enhancing kinetics and tumour 
characteristics. in 58 patients with indeterminate hepatic 
lesions demonstrated with at least two imaging methods 
(ultrasound/ computed tomography/ magnetic resonan-
ce imaging), ultrasound guided liver biopsy revealed hae-
mangioma. Peripheral nodular arterial enhancement was 
detected in 43 patients (74%), while the typical metasta-
tic peripheral rim-like enhancement was not observed at 
all. strong homogenous arterial enhancement was found 
in 9/58 (16%) of patients. in 6 patients (10%) the arte-
rial contrast enhancement pattern could not be determi-
ned due to very small size of the lesions or fibrotic nodu-
les. 45 (78%) of the haemangiomas showed homogenous 
centripetal filling within 180 seconds [table 5-7] [(9)]. 

liver tumor Hypoechoic contrast-enhancement
Malignant liver lesions (n = 79) 79/79
   Metastatic liver tumour (n = 37) 37/37
   Hepatocellular carcinoma (n = 33)* 33/33
   cholangiocellular carcinoma (n = 4) 4/4
   lymphoma (n = 4) 4/4
   Haemangioendotheliosarcoma (n = 1) 1/1

Table 2. Contrast-enhancement in the portal venous (late) phase in 74 patients with histologically proven malignant liver 
tumours or lesions.

*Hepatocellular carcinoma (Hcc) were variable and less impressive in 13 patients with a heterogeneous enhancing liver paren-
chyma during the liver specific late-phase, also indicating that Hcc may also show some contrast up-take which may lead to 
misinterpretation. in those 13 patients repeated contrast examinations were necessary to determine the malignant nature of the 
lesion due to technical reasons. 

liver tumour Isoechoic contrast-enhancement
Benign liver lesions (n = 95) 88/95
   focal nodular hyperplasia (n = 36) 35/36
   Haemangioma (n = 31) 31/31*
   adenoma (n = 10) 10/10
   abscess (n = 5) 0/5
   Microhamartomas (n = 4) 4/4
   focal steatosis (n = 4) 4/4
   focal biliary cirrhosis (n = 1) 1/1
   Bacillary angiomatosis (n = 1) 1/1
   nodular regenerative hyperplasia (n = 1) 1/1
   Regenerative nodule (n = 1) 1/1
   inflammatory pseudotumour (n = 1) 0/1

Table 3. Contrast-enhancement in the portal venous (late) phase in 95 patients with histologically proven benign liver 
tumours or lesions [(1)].

*the vascular-phase contrast-enhancement pattern of haemangiomas was variable. characteristic was a progressive heteroge-
neous centripetal fill-in and considerable enhancement on liver specific late-phase imaging, revealing diminished contrast to the 
surrounding liver parenchyma in all patients.

B-mode criteria
less than 3 cm in diameter
Echo-rich structure
Homogeneous interior
Round or slightly oval shape
smooth outline 
absence of any halo sign
Possible detection of feeding and draining vessel
absence of any signs of invasive growth
Dorsal through-enhancement

Table 4. Typical haemangioma, diagnostic criteria.
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Characteristics
Demography
   no (M/f) 58 (29/29)
   Mean age (year) 56 ± 13 [24 – 77]
indication for biopsy
   Underlying malignant disease 41/58 (81%)
   growing tumour* 2/58 (3%)
   (suspected) liver cirrhosis (HcV/PBc/cf*) 15/58 (19%) (10/4/1)

Table 5. Demographic characteristics and indications for biopsy in 58 histological proven haemangiomas. 

m = male, f = female, HcV = hepatitis-c-virus infection, PBc = primary biliary cirrhosis, cf = cystic fibrosis
*an impressive growth pattern from less than 20 mm to more than 50 mm within 2 years was seen in a patient with a malignant 
ovarian tumour.

number of lesions
One lesion 21/58 (36%)
Multiple lesions 37/58 (64%)
size [mm]+ 35 ± 28 [6 – 130]
Echogenicity
Hyperechoic 45/58 (78%)
Isoechoic 4/58 (7%)
Hypoechoic 9/58 (15%)
Halo 0/58 (0%)
colour Doppler imaging
feeding and draining vessels* 25/58 (43%)
Homogenous hypervascularity 4/58 (7%)

Table 6. B-mode and Colour Doppler imaging characteristics of 58 histological proven lesions.

*representing the colour Doppler imaging (cDi) sign of peripheral nodular contrast enhancement in patients with liver cirrho-
sis the tumours were hyperechoic in 14 and isoechoic in 1. in none of the patients cDi was helpful in identifying shunts since 
perfusion patterns can not be displayed. 

Figure 2. Giant haemangioma. a) 
B-mode. b) Arterial phase – typical 
nodular, peripheral enhancement. c) 
Portal phase – progressing fill-in of the 
enhancement. d) Late phase progres-
sing fill-in, most of the lesion is enhan-
ced. e) Late phase – almost whole 
lesion is enhanced, non-enhanced parts 
are depicting thrombosis or fibrosis.
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shunt haemangiomas are typically surrounded by 
focal hypoechoic areas representing less fat content in 
comparison with the surrounding liver parenchyma. 
the metabolic changes are explained by a mainly arte-
rial blood supply of the hypoechoic areas whereas blood 
supply of the surrounding liver parenchyma is mainly by 
portal venous vessels containing more lipids and insulin. 
arterioportal shunts have been observed in hepatic hae-
mangiomas not only using cEUs but also on multipha-
se helical ct and magnetic resonance imaging (MRi) in 

a significant percentage of haemangiomas (19%–26%) 
[(10)] which is in the same range.

Focal nodular hyperplasia (FNH)
fnH is typically an isoechoic tumour of variable 

size, with a central scar and calcifications (about 70%). 
focal nodular hyperplasia and the important differen-
tial diagnosis of hepatocellular adenoma (Hca) are 
two benign, mostly incidentally discovered hepatic neo-
plasia. Differentiation is essential because of different 
therapeutic approaches. the examination of the hepatic 

Characteristics
Contrast enhancement, arterial
Peripheral nodular arterial enhancement 43/58 (74%)
Peripheral rim like enhancement 0/58 (0%)
not determinable (e.g., due to size of the lesion, solitary fibrotic nodule) 6/58 (10%)
strong homogenous arterial enhancement* 9/58 (16%)
Centripetal filling
complete (homogenous) fill-in <180 seconds 45/58 (78%)
£ 30 seconds 12 (21%)
> 30 seconds and £ 60 seconds 6 (10%)
> 60 seconds and £ 180 seconds  27 (47%)
incomplete (inhomogenous, incomplete iris diaphragm sign, including one with 
non-enhancing solitary necrotic nodule)

13 /58 (22%)

Sensitivity
Peripheral nodular arterial enhancement 43/58 (74%)
complete portal venous fill-in 45/58 (78%)
combination of both 57/58 (98%)

Table 7. Contrast enhancing pattern of 58 histologically proven lesions.

*in two patients with liver cirrhosis shunt-haemangiomas were found. 

Figure 3.  FNH. a) Power Doppler shows central vessel and smaller radiating vessels – “spoke wheel” pattern. b) Early 
arterial phase – regular pattern of arteries within the lesion are visible. c) Following seconds of arterial phase – centrifugal 
enhancement of the lesion. d) The end of arterial phase – whole lesion is hyperenhanced. e) Portal phase – lesion is slightly 
hyperenhanced. f) Late phase – lesion is still slightly hyperenhanced. 
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arterial and portal venous / sinusoidal phase by con-
trast enhanced ultrasound allows for reliable differen-
tiation between fnH and Hca. this important finding 
could be explained by the lack of portal veins in Hca in 
contrast to fnH which presents (atypical) portal veins 
in many but not all patients. fnH typically appears 

as a hyper-perfused tumour-like lesion relative to the 
surrounding liver tissue in the arterial phase. During 
the portal venous phase fnH is slightly hyperechoge-
nic in comparison to the surrounding liver parenchyma 
[figure 3].

fnH Hca
number 24 8
Male / female 2 / 22 0 / 8
age [years] 37 ± 10 [18 - 64] 37 ± 10 [23 – 47]
size of lesion [mm] 55 ± 21 [26 - 110] 32 ± 15 [15 – 55]
conventional B-mode ultrasound

Echo texture
Hypoechoic 7* 4*
Isoechoic 16 4
Hyperechoic 1

Central scar 10 0
colour / Power Doppler imaging

Hypervasular 23 8
Radial vascular architecture 10 0

   Arterial phase hyperenhancement 24 8
(Early) Portal venous phase hyperenhancement 23 0

Table 8. Patient characteristics and sonographic findings in 32 patients with histologically proven FNH and hepatocellular 
adenoma examined with SonoVue® [(11)].

*all in a sonographically bright liver 

Hepatocellular adenoma (HCA)
Hepatocellular adenoma exhibit arterial hyperperfu-

sion but no portal venous enhancement, see fnH. 

Focal fatty lesion (regional focal fatty infiltration) 
focal fatty changes in the liver may simulate mass 

lesions, thus focal hepatic lesions might be mistaken for 
hepatic neoplasm at ultrasound. this is important to 
know, when it comes to a differential diagnosis. cEUs is 
helpful to rule out malignant infiltration. in the arterial 
and venous phase the supplying and draining vessels 
of the liver hilum can be imaged. in the enhanced echo 
signal sequence, different fatty degeneration regions are 
imaged like normal liver tissue in the capillary and por-
tal venous phase. therefore, in the portal venous phase 
these lesions are indistinguishable from background. 

cholangiocellular carcinoma (ccc)
in the arterial phase the perfusion pattern is variab-

le in ccc, but mainly hyperperfused; in the late portal 
venous phase ccc are hypoechoic. 

Metastases
contrast enhanced ultrasound has markedly impro-

ved the detection rate of liver metastases [(10;12)]. 
Metastases may be contrasted already in the arterial 
phase (“halo sign”, “rim sign”). liver metastases can 
be reliably diagnosed as hypoenhancing lesions during 
the (liver specific) portal venous sinusoidal phase 
[figure 4]. false negative findings are rarely encounte-
red whereas false positive findings have to be ruled out 
by puncture and histological examination, e.g. abscess, 
necrosism fibrous tissue and others. Unlike the portal 
venous “black spot” effect of metastases, as a rule large 
haemangiomas show a decrease in the unenhanced sig-
nal area (the iris diaphragm phenomenon). any diffe-
rential diagnosis must take into account complications 
of the underlying disease, and complications of therapy 
(e.g. neutropenia with bacterial and/or mycotic absces-
ses). Benign growths are found with the same frequency 
(5–20%) as in a healthy population (for example liver 
cysts, calcifications, haemangiomas, fnH, hepatocellu-
lar adenomas).
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nEt-MEts other MEts p-value
number 44# 50
Male / female 21 / 23 (48% / 52%) 29 /21 (58% / 42%)
age in years ± sD [range] 57 ± 14 [33 - 76] 58 ± 11 [28 - 75]
size of lesion in mm ± sD [range] 37 ± 25 [10 - 120] 31 ± 11 [10 - 75]

conventional B-mode ultrasound
Echo texture of the lesion

Hypoechoic 9 (20%) 37 (74%) < 0,005
Isoechoic 0 (0%) 1 (2%) 0,22; n.s.
Hyperechoic 8 (18%) 8 (16%) 0,35; n.s.
combined echorich and echopoor 27 (61%) 4 (8%) <0,005
[centrally cystic] [14 (32%)] [0 (0%)] <0,005

normal echo texture (surrounding liver) 17 (39%) 42 (84%) <0,005
Sonographic signs of fatty liver 26 (59%) 8 (16%) <0,005
Sonographic signs of liver cirrhosis 1 (2%) 0 (0%) 0,14; n.s.

colour / Power Doppler imaging
Hypervasular* 29 (66%) 8 (16%) < 0,005
isovascular* 15 (34%) 1 (2%) < 0,005
Hypovascular* 0 (0%) 41 (82%) < 0,005
Central artery, stellate sign 0 (0%) 0 (0%)

contrast-enhanced ultrasound
Arterial phase enhancement  39 ( 89%) 9 (18%)° < 0,005
[combined hypervascular/isovascular] [14 (32%)]
Portal-venous / sinusoidal phase enhancement 5 (11%) 0 (0%) 0,08; n.s.

(isoechoic)

Table 9. Patient characteristics and sonographic findings in patients with neuroendocrine tumours and metastases of other 
origin.

n.s. (not significant), sD (standard deviation), *in comparison to the surrounding liver parenchyma, #patients with histologi-
cally proven haemangiomas excluded, °mainly at the peripheral margins

Figure 4. Metastasis of sigmoidal ade-
nocarcioma, chemotherapy follow-up. 
a) B-mode. b) Early arterial phase – 
rim-like enhancement of the lesion. 
c) Beginning of portal phase – strong 
enhancement of the lesion with ane-
choic central parts – necrosis. d) Medial 
part of portal phase – marked wash-out 
of the contrast. e) Late phase – lesion is 
hypoenhanced.
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Differential diagnosis of metastases, neuro-endocri-
ne tumour metastases (NET)

Metastases of neuro-endocrine tumours are often 
small and hyperechoic and therefore mimic haeman-
gioma and sometimes metastases of other origins. 
With increasing size of neuro-endocrine metastases, 
a combined echo rich and centrally echo poor texture is 
observed. neuro-endocrine metastases are often hyper-
vascularised, with a strong arterial and capillary blood 
supply similar to shunt haemangioma, small hepatocel-
lular adenoma or hypervascular tumours of other origin 
[(13;14)]. Due to the strong contrast enhancement via 
the hepatic artery, the wash-out may be prolonged com-
pared to hypovascularised metastases resulting in false 
negative findings. 48 patients with histologically proven 
neuro-endocrine tumours (nEt) and suspected liver 
metastases – as well as 50 consecutive patients with 
liver metastases of other origins – were included in a 
recently published prospective study to evaluate tumo-
ur characteristics using contrast-enhanced ultrasound. 
Results are demonstrated in table 9. 

Lymphoma
lymphomas are characterised by variable arterial 

enhancement and reduced contrast enhancement in the 
portal venous phase in comparison with surrounding 
liver tissue. the conditions that should be considered 
as differential diagnoses are complications of the under-
lying lymphoma disease (e.g. extramedullary haemato-
poiesis, more frequent subcapsular haematomas in the 
presence of coagulation disturbances) and complica-
tions of therapy (e.g. neutropenia with bacterial and/or 
mycotic abscesses).

Rare entities 
In many other focal liver lesions contrast enhanced 

ultrasound is helpful for characterisation and diagnosis, 
e.g., abscesses, haematoma (trauma), bilioma, hamar-
toma (von Meyenburg complexes), granuloma, angio-
sarcoma of the liver, angiomyolipoma [(15)], nodular 
regenerative hyperplasia [(16)], bile duct adenoma 
(cholangiocellular adenoma), echinococcosis, granulo-
ma, tuberculosis, sarcoidosis, sickle cell anaemia with 
liver infarct, bartonellosis [(17)], pseudoaneurysm of 
hepatic arteries [(18)], nodules in Wilson’s disease, 
peliosis, inflammatory pseudotumour of the liver [(3)], 
cholangiofibroma and some more entities which have 
been recently published. contrast-enhanced endoscopic 
ultrasound techniques [(19)] and real-time 3D recon-
structions [(20)] have been described as well. 

the patient’s medical history and physical exami-
nation (febrile temperature, signs of sepsis) are most 
helpful in the differentiation of abscess from necrotic 
metastases. Phlegmonous inflammation and abscesses 
demonstrate variable and sometimes confusing B-mode 
images changing over time. the initial phlegmonous 
inflammation is often isoechoic in comparison to the 
surrounding liver parenchyma and is sometimes diffi-
cult to recognise. in older (chronic) abscesses hyperva-
scularitiy of the nodule border might be confused with 
pseudotumour of the liver, even histologically. small 
disseminate candida abscesses might be confused with 

lymphoma or circumscribed haemophagocytosis (espe-
cially in the young patient). in older (chronic) absces-
ses hypervascularitiy of the nodule border is typical. in 
typical cases cEUs shows sharply delineated hyperva-
scularity demonstrating the pseudocapsule and no gas 
bubbles inside the lesion.

The very early haematoma is hyperechoic, later sta-
ges are iso- or mostly hypoechoic. Therefore, change in 
morphology is typical for haematoma. spontaneously 
evolving and painful haematoma is typical of amyloido-
sis of the liver. cEUs is helpful in defining circumscri-
bed versus diffuse infiltrating haematoma. cEUs might 
be also helpful in clinically uncertain cases with simi-
lar results as those shown for computed tomography. 
nodular regenerative hyperplasia of the liver is typically 
associated with haematological or autoimmune disease. 
Ultrasound typically shows multiple (unspecific) hepa-
tic nodules, which are suggestive of multi-locular hepa-
tocellular carcinoma or metastatic disease of the liver. 
signs of portal hypertension and Budd-chiari-syndrome 
should be carefully sought. cEUs is helpful in defining 
circumscribed versus diffuse infiltrating nodular rege-
nerative hyperplasia. inflammatory pseudotumour can 
present with fever, abdominal pain, vomiting and weight 
loss indicating malignancy or abscess. the definite diag-
nosis is often only achieved by surgery. contrast enhan-
ced ultrasound may reveal hypoechoic contrast enhan-
cement falsely indicating malignant disease [(3)]. 
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Streszczenie
Wstęp: Rozpowszechnienie ultrasonografii (usg) w sposób znaczący zwiększyło liczbę przypadkowo 

wykrywanych guzów nerek. ich różnicowanie wciąż jednak pozostaje problemem klinicznym.
cel pracy: ocena wartości charakterów wzmocnienia po podaniu ultrasonograficznego środka kontra-

stującego (UŚk) w diagnostyce różnicowej litych zmian ogniskowych w nerkach.
Materiał i metoda. W opracowaniu wyników wykorzystano badania 87 litych zmian ogniskowych 

nerek u 81 osób. oceniane zmiany podzielono na guzy złośliwe (54 zmiany) oraz niezłośliwe (33 zmia-
ny). Badania nerek wykonywano ultrasonografami Voluson 730 Expert oraz acuson sequoia. zmiany 
ogniskowe oceniano w skali szarości oraz w opcjach kontrastowych obrazujących mikrokrążenie (cPi, 
cPs). oceniano charakter napływu i wypłukiwania UŚk oraz intensywność wzmocnienia zmiany ogni-
skowej w porównaniu do miąższu nerki. 

Wyniki: zmiany złośliwe prezentowały wzmocnienie: hiperintensywne – 19 (35,19%), izointensywne 
– 28 (51,85%), hipointensywne – 7 (12,96%). W grupie zmian niezłośliwych – 2 (6,06%) były hiperinten-
sywne, - 26 (78,79%) izointensywne, - 3 (9,09%) hipointensywne oraz 2 (6,06%) nie uległy wzmocnie-
niu. Wzmocnienie hiperintensywne występowało jedynie w przypadkach jasnokomórkowego raka ner-
kowokomórkowego (19/39, 48,7% tych zmian) oraz onkocytoma (2/2 zmiany). napływ i wypłukiwanie 
UŚk w obu grupach w przeważającej większości przypadków były jednoczasowe z miąższem nerki.

Wnioski:
lite złośliwe i niezłośliwe zmiany ogniskowe nerek mogą prezentować różne rodzaje intensywności 

wzmocnienia w badaniu usg z UŚk.
intensywność wzmocnienia po podaniu UŚk może być pomocna w diagnostyce różnicowej zmian 

ogniskowych w nerkach, nie umożliwia jednak dokładności rozpoznania zbliżonej do badania histopato-
logicznego. cecha ta powinna być brana pod uwagę jako jedno z dodatkowych kryteriów i analizowana w 
kontekście danych z wywiadu, obrazu klinicznego oraz wyników innych badań obrazowych.

Hiperintensywny wzorzec wzmocnienia po podaniu UŚk ma największe znaczenie w przewidywaniu 
złośliwej histologii litych zmian ogniskowych w nerkach, zwłaszcza jasnokomórkowego raka nerkowo-
komórkowego.

szybkość napływu i wypłukiwania UŚk ze zmiany ogniskowej nie ma istotnego znaczenia w diagno-
styce różnicowej litych zmian ogniskowych w nerkach.
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Wstęp
Rozpowszechnienie ultrasonografii (usg) w sposób 

znaczący zwiększyło liczbę przypadkowo wykrywanych 
guzów nerek [1,2,3,4]. Dane epidemiologiczne wskazu-
ją, że około 80-90% bezobjawowych zmian ogniskowych 
nerek stanowią nowotwory złośliwe, podczas gdy 10-20% 
zmiany łagodne [4,5,6,7,8]. Prawidłowe różnicowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości ma istotne znaczenie, 
ponieważ historia naturalna guza nerki jest zależna od 
rodzaju jednostki histologicznej. Możliwość postawienia 
dokładnego rozpoznania przed operacją byłaby pomocna 
w planowaniu przyszłego leczenia tj. konieczności wyko-
nania i zakresu ewentualnego zabiegu.

Możliwość różnicowania zmian ogniskowych nerek 
w badaniu usg jest ograniczona. charakteryzuje je duża 
różnorodność histologiczna przy bardzo zbliżonym 
obrazie ultrasonograficznym. Do kryteriów użytecznych 
w ocenie należą: echostruktura (echogeniczność, jedno-
rodność/niejednorodność, obecność cienia/wzmocnie-
nia akustycznego za zmianą, obecność pseudotorebki) 
oraz lokalizacja zmiany. istotny jest również wywiad 
kliniczny obejmujący wiek, płeć, choroby towarzyszą-
ce, objawy kliniczne [9,10,11,12,13]. Żadna z wymie-
nionych cech nie jest patognomoniczna dla określonej 
patologii i dlatego zmiany wykryte w usg wymagają dal-
szych procedur diagnostycznych [3,4].

Podawane dożylnie środki cieniujące są integralną 
częścią diagnostyki obrazowej guzów nerek od wielu 
lat. obecnie techniki posługujące się wzmocnieniem 

kontrastowym jak tomografia komputerowa (tk) lub 
rezonans magnetyczny (RM) są metodami referencyjny-
mi w diagnostyce guzów nerek [4]. Pierwsze doświad-
czenia z wzmocnieniem obrazu ultrasonograficznego 
miały miejsce blisko 40 lat temu [14]. Jednak prawdziwy 
postęp dokonał się w ciągu ostatniej dekady. związany 
był z powstaniem iii generacji ultrasonograficznych 
środków kontrastujących (UŚk) o bardzo małych roz-
miarach i długim, przekraczającym 5 minut czasie prze-
bywania w łożysku naczyniowym. Średnica większości 
współcześnie stosowanych UŚk nie przekracza rozmia-
rów krwinki czerwonej i mieści się w zakresie 1-5 µm 
[15,16,17]. Dzięki temu mogą one docierać do mikro-
naczyń, czyniąc je dostępnymi dla badania usg.

Cele pracy
ocena wartości charakterów wzmocnienia po poda-

niu ultrasonograficznego środka kontrastującego 
w diagnostyce różnicowej litych zmian ogniskowych 
w nerkach.

 Próba ustalenia czy istnieją patognomoniczne wzor-
ce wzmocnienia zmian ogniskowych nerek umożliwiają-
ce ich różnicowanie z dokładnością zbliżoną do badania 
histopatologicznego.

Materiał i metoda
grupę badaną stanowiło 92 osoby, u których w kla-

sycznym badaniu usg w skali szarości wykryto 101 
litych zmian ogniskowych w nerkach, wymagających 

Summary
introduction. the widespread, clinical application of ultrasonography (Us) has significantly increased 

the incidental detection of renal tumors, but their characterization still remains a clinical challenge.   
the aim. Evaluation of the value of enhancement’s type in differential diagnosis of solid renal 

lesions. 
Material and methods. 87 solid renal lesions of 81 persons were used in final analysis. the lesions 

were divided into malignant (54) and benign (33). Ultrasound examinations were performed using the 
Voluson 730 Expert and the acuson sequoia. Renal lesions were evaluated using grey scale Us and 
contrast-enhanced ultrasound (cEUs) with options showing microcirculation (cPi, cPs). inflow and 
outflow of ultrasound contrast agent (Uca) and intensity of enhancement were assessed in the lesion in 
comparison with surrounding parenchyma. 

Results. Malignant lesions enhanced as follows: hyperintensive – 19 (35,19%), isointensive – 28 
(51,85%), hypointensive – 7 (12,96%). among benign lesions – 2 (6,06%) were hyperintensive, – 26 
(78,79%) were isointensive, – 3 (9,09%) were hypointensive and 2 (6,06%) without enhancement. 
Hyperintensive enhancement was observed only in clear cell renal cell carcinomas (19/39, 48,7% of 
them) and in oncocytomas (2/2). inflow and outflow in both, malignant and benign groups were in most 
cases simultaneous with surrounding renal parenchyma. 

Conclusions. 
Malignant and benign solid renal lesions can present different types of enhancement’s intensity in 

cEUs.
 intensity of enhancement after Uca administration may be helpful in differential diagnosis of solid 

renal lesions but it is not able to be as accurate as histpathologic examination.
Hyperintensive type of enhancement after Uca administration is the most important pattern in predi-

cting malignant histology of solid renal lesions, especially for clear cell renal cell carcinoma.
inflow and outflow of Uca are not very important in differential diagnosis of solid renal lesions.

Słowa kluczowe
diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, ultrasonograficzne środki kontrastujące, guz nerki 

Key words
ultrasound examination in urology, ultrasound contrast agents, renal tumor
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dalszej diagnostyki. W opracowaniu wyników wykorzy-
stano badania 87 zmian ogniskowych u 81 osób. z ana-
lizy wykluczono 14 zmian ogniskowych w nerkach u 11 
osób ze względu na brak ostatecznego rozpoznania kli-
nicznego. Przyczynami dyskwalifikacji były: brak zgody 
na operację (7 zmian), zgon przed operacją (2 zmia-
ny), mnogie przerzuty odległe i/lub choroby towarzy-
szące uniemożliwiające leczenie operacyjne (5 zmian). 
Zmiany zakwalifikowane do analizy ostatecznej podzie-
lono na złośliwe (n=54) oraz niezłośliwe (n=33). 
W zakresie płci, nie stwierdzono istotnych statystycznie 
różnic w badanych populacjach [tab. 1].

Wiek oraz wielkości zmian różniły się znamien-
nie między grupą zmian złośliwych i niezłośliwych 
(p<0,05). osoby ze zmianami niezłośliwymi charak-
teryzowały się niższą średnią wieku oraz mniejszymi 
wymiarami guzów [tab. 2 i 3].

Rozpoznanie histopatologiczne uzyskano w 59 przy-
padkach. zdiagnozowano 39 jasnokomórkowych raków 
nerkowokomórkowych (cc Rcc), 4 brodawkowate raki 
nerkowokomórkowe (PRcc), 3 chromofobowe raki 
nerkowokomórkowe (cRcc), 1 niesklasyfikowany rak 
nerkowokomórkowy (URcc), 5 raków przejściowoko-
mórkowych układu kielichowo-miedniczkowego nerki 
(tcc), 2 gruczolaki kwasochłonne (onkocytoma),
1 przerzut – z raka jajnika,  1 chłoniak, 1 angiomyolipo-
ma (aMl), 1 mięśniak gładkokomórkowy, 1 pseudoguz 
(zastarzały krwiak okołonerkowy imitujący guz). tk 
umożliwiła rozpoznanie 28 zmian, do których należało 
11 aMl i 17 pseudoguzów. Do guzów rzekomych nale-
żały: warianty rozwojowe, zmiany pozapalne, zastarzałe 
krwiaki okołonerkowe.

Usg nerek wykonywano ultrasonografami: Voluson 
730 Expert, firmy general Electric, głowicami konwek-
sową, szerokopasmową (c 2-5 MHz) lub konweksową, 
szerokopasmową z możliwością trójwymiarowej rejestra-
cji obrazu (3D c 2-5 MHz) oraz acuson sequoia, firmy 
siemens, głowicą konweksową, szerokopasmową c 1-4 
s. Wszystkie głowice były przystosowane do badań z uży-
ciem ultrasonograficznych środków kontrastujących. 
Badanie kontrastowe było poprzedzone klasycznym 
badaniem w skali szarości, w trakcie którego oceniano 
lokalizację zmiany/zmian, wymiary oraz najlepsze okno 
akustyczne do wykonania dalszych etapów badania. 

Rodzaj wzmocnienia oceniano wykonując badanie 
z użyciem opcji coded Pulse inversion (cPi) ultraso-
nografu Voluson 730 Expert i/lub opcji coded Pulse 
sequence (cPs) ultrasonografu acuson sequoia, po 
podaniu środka kontrastującego. W celu uzyskania opty-
malnego obrazu parametry badania ustawiano nastę-
pująco: iM 0,08–0,24, jakość obrazu wysoka. W opcji 
cPi jako standardową mapę obrazu przyjęto skalę can-
dle, krzywa rozkładu odcieni nr 7. W opcji cPs mapę 
stanowiła prezentacja gold (mapa 2 w menu) lub blue 
(mapa 6 w menu). fazy wzmocnienia nerki po podaniu 
UŚk oraz techniki badania nerki z użyciem UŚk były 
już przedstawiane w polskim piśmiennictwie [16]. Po 
podaniu środka kontrastującego jakościowo oceniano 
jego przepływy w zmianie i prawidłowej tkance nerki 
analizując:

a) charakter napływu UŚk:
 - szybszy do zmiany gdy wzmocnienie w zmianie 

pojawiało się przed wzmocnieniem sąsiadującego 
miąższu nerki,

 - jednoczasowy gdy wzmocnienie w zmianie i otacza-
jącym miąższu nerki pojawiało się równocześnie,

 - wolniejszy do zmiany gdy wzmocnienie w zmianie 
pojawiało się później niż  w otaczającym miąższu 
nerki,
b) intensywność wzmocnienia w fazie równowagi:

 - zmiana hiperintensywna gdy intensywność wzmoc-
nienia w zmianie była wyższa niż   w otaczającym 
miąższu nerki,

 - zmiana izointensywna gdy intensywność wzmocnie-
nia w zmianie była zbliżona do otaczającego miąższu 
nerki,

 - zmiana hipointensywna gdy intensywność wzmoc-
nienia w zmianie była niższa niż w otaczającym 
miąższu nerki,

 - zmiana niewzmocniona gdy nie stwierdzano 
wzmocnienia w zmianie,
c) charakter wypłukiwania UŚk:

 - szybszy ze zmiany gdy UŚk ze zmiany wypłukiwało 
się szybciej niż z sąsiadującego miąższu nerki,

 - jednoczasowy gdy UŚk ze zmiany i otaczającego 
miąższu nerki wypłukiwało się w tym samym czasie,

 - wolniejszy ze zmiany gdy UŚk ze zmiany wypłuki-
wało się wolniej niż z sąsiadującego miąższu nerki.

grupa Wymiar w mm ±  sE

złośliwe      (n=54) 46,1 ± 3,1

niezłośliwe (n=33) 32,3 ± 3,3

P< 0,05

Tab. 3. Zestawienie średniego wymiaru zmian ogniskowych 
w grupach osób ze złośliwymi i niezłośliwymi zmianami 
ogniskowymi w nerkach. 

grupa Wiek w latach ± sE

złośliwe      (n=50) 63 ± 1,44

niezłośliwe (n=31) 58 ± 2,50

P< 0,05

Tab. 2. Zestawienie średniego wieku w grupach osób ze 
złośliwymi i niezłośliwymi zmianami ogniskowymi w ner-
kach. 

grupa złośliwe niezłośliwe

Mężczyźni  (n = 43) 30 (69,8%) 13 (30,2%)

kobiety       (n = 38) 20 (52,6%) 18 (47,4%)

NS

Tab. 1. Zestawienie rozkładu płci w grupach osób ze złośliwymi i niezłośliwymi zmianami ogniskowymi w nerkach. 
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W badaniu z opcjami kontrastowymi, w początkowej 
(napływ) oraz końcowej (wypłukiwanie) fazie badania 
koncentrowano się na zmianie ogniskowej oraz ota-
czającym ją prawidłowym miąższu nerki. W środkowej 
fazie badania wykonywano okresowo skanowanie nerki,  
w płaszczyznach podłużnej i poprzecznej, celem zobra-
zowania całego narządu. 

W badaniach stosowano UŚk sonoVue firmy Bracco. 
standardowo stosowano podanie 1,2 ml sonoVue na 
każdą opcję kontrastową. W pojedynczych, niejasnych 
przypadkach, bądź przy trudnej współpracy  z osobą 
badaną, posiłkowano się kolejnym podaniem, maksy-
malnie do łącznej dawki 4,8 ml. 

Przebieg badania był nagrywany cyfrowo i następ-
nie analizowany przez dwóch lekarzy. Wyniki badań 
opisywano w oparciu o konsensus między badającymi. 
obliczenia statystyczne zostały wykonane za pomocą 
oprogramowania komputerowego statistica wersja 8. 
Dla porównania grup zastosowano test t-studenta dla 
prób niezależnych. analizę statystyczną cech jakościo-
wych dokonano za pomocą testu Mcnemary.

Badaniami referencyjnymi były tk jamy brzusznej 
z kontrastem oraz weryfikacja histopatologiczna guzów 
poddanych leczeniu operacyjnemu. 

Wyniki
Intensywność wzmocnienia  zmian ogniskowych 

nerek w usg z UŚK
intensywniej w porównaniu do miąższu nerki wzmoc-

niło się 21 na 87 zmian ogniskowych (24,1%). W tej 
grupie były: 19 cc Rcc (48,7% cc Rcc) i 2 gruczolaki 
kwasochłonne. W sposób izointensywny wzmocniły się 54 
zmiany: 20 CC RCC, 1 PRCC, 3 CRCC, 1, URCC, 1 zmia-
na przerzutowa, 1 chłoniak, 1 tcc, 11 aMl, 15 pseu-
doguzów. Hipointensywne były 3 PRcc, 1 aMl, 4 tcc 
oraz mięśniak gładkokomórkowy i pseudoguz (obszar 
zwłóknień pozapalnych). Wzmocnieniu nie uległy dwa 
pseudoguzy (zastarzałe, zorganizowane krwiaki) [tab. 4]. 
Przykłady zmian ogniskowych nerek o różnej intensywno-
ści wzmocnienia przedstawiono na rycinach  1-5.

Rozkład intensywności wzmocnienia po podaniu 
UŚk w sposób znamienny różnił się w grupie guzów 
złośliwych i łagodnych (p<0,01) [tab. 5]. spowodowane 
to było zdecydowanie częstszym występowaniem inten-
sywniejszego, w porównaniu do miąższu nerki, wzmoc-
nienia w zmianach złośliwych (p<0,01). Porównanie 
pozostałych typów wzmocnienia nie ujawniło staty-
stycznie istotnych różnic pomiędzy zmianami złośliwy-
mi i niezłośliwymi [tab. 6].

Rodzaj zmiany liczba 
zmian Hiperintensywna Izointensywna Hipointensywna Brak

wzmocnienia 

CCT RCC  39 19 20
PRCC 3 1 3
CRCC 3 3
URCC 1 1
TCC 5 1 4
aMl 12 11 1

gruczolak
kwasochłonny 2 2

Mięśniak
gładkokomór. 1 1

Przerzut 1 1
chłoniak 1 1

Pseudoguzy 18 15 1 2

Tab. 4. Zestawienie intensywności wzmocnienia w grupie litych zmian ogniskowych nerek w badaniu usg–UŚK.

Tab. 5. Zestawienie intensywności wzmocnienia w grupie litych guzów nerek.

Zmiany Hiperintensywne Izointensywne Hipointensywne Brak

Złośliwe (n) 19 28 7 0

% 35,19% 51,85% 12,96% 0,00%

Niezłośliwe (n) 2 26 3 2

% 6,06% 78,79% 9,09% 6,06%

P<0,01
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Zmiany Hiperintensywne Izointensywne Hipointensywne Brak
Złośliwe (n) 19 28 7 0

90,48% 51,85% 70,00% 0,00%
Niezłośliwe (n) 2 26 3 2

9,52% 48,15% 30,00% 100,00%
 P<0,01 NS NS -

Tab. 6. Porównanie występowania poszczególnych typów intensywności wzmocnienia w zmianach złośliwych i niezłośliwych.

Ryc. 1. Hiperintensywny CC RCC (czerwona strzałka). A – skala szarości, B – opcja CPI, zmiana hiperin-
tensywna w porównaniu do miąższu nerki (zielone strzałki); zwraca uwagę rozległy obszar niewzmocniony 
niewidoczny w skali szarości (niebieska strzałka).

Ryc. 2. Izointensywny CC RCC (czerwonka strzałka). A – skala szarości, B – opcja CPI, zmiana wzmocniona 
w stopniu zbliżonym do prawidłowego miąższu nerki (zielona strzałka). 

Ryc. 3. Izointensywny AML (czerwonka strzałka). A – skala szarości, B – opcja CPI, po podaniu UŚK zmiana 
jest trudna do odróżnienia od prawidłowego miąższu (zielona strzałka).
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Napływ i wypłukiwanie UŚK w zmianach ognisko-
wych nerek

nieznacznie szybszy napływ do zmiany obserwowa-
no tylko w dwóch przypadkach cc Rcc. Wzmocnienie 
jednoczasowe z miąższem obserwowano w 35 cc Rcc, 
3 PRcc, 1 URcc, 3 tcc, 1 zmianie przerzutowej, 
1 chłoniaku, 2 gruczolakach kwasochłonnych, 11 aMl, 
16 pseudoguzach. napływ nieznacznie wolniejszy 
obserwowano w 2 przypadkach cct Rcc, 1 PRcc, 
wszystkich 3 cRcc, 2 tcc, 1 aMl, 1 mięśniaku gład-
kokomórkowym, 1 guzie rzekomym [tab. 7].

Wypłukiwanie nieznacznie szybsze w porównaniu 
z miąższem nerki obserwowano w 2 cc Rcc, 1 cRcc, 
3 tcc, 1 aMl. Jednoczasowo wypłukiwało się 34 cc 
Rcc, 4 PRcc, 2 cRcc, 1 URcc, 2 tcc, 1 przerzut, 
1 chłoniak. nieco przedłużone w porównaniu do miąż-
szu wzmocnienie utrzymywało się jedynie  w przypadku 
3 cc Rcc [tab. 7].

szybkości napływu oraz wypłukiwania UŚk nie róż-
niły się w sposób istotny statystycznie w grupie zmian 
złośliwych i niezłośliwych [tab. 8 i 9].

Dyskusja
klasyfikacja histologiczna guzów nerek według 

WHo wyróżnia 50 jednostek chorobowych, posiadają-

cych charakterystyczne cechy cytogenetyczne i moleku-
larne [18]. W grupie guzów złośliwych rak nerkowo-
komórkowy (Rcc) jest najczęściej spotykaną patologią 
[18]. Pierwotnie był opisany jako pojedyncza jednostka 
chorobowa i określany nadnerczakiem, rakiem nerki lub 
gruczolakorakiem nerki. obecnie coraz częściej wskazu-
je się, że nie stanowi on jednej, nieprawidłowej zmiany, 
lecz grupę jednostek różniących się przebiegiem choro-
by [18]. Jasnokomórkowy rak nerkowokomórkowy jest 
najczęściej spotykanym podtypem i obejmuje 65–80% 
Rcc [3,18]. Posiada on największy potencjał do tworze-
nia przerzutów odległych i jest odpowiedzialny za około 
90% uogólnionych postaci raka nerki. całkowite pięcio-
letnie przeżycie pacjentów z cc Rcc sięga 50–70% [3]. 
Rak brodawkowaty (10–15%) i chromofobowy (4-6%), 
to kolejne dwa z najczęściej występujących postaci Rcc 
[3,18]. PRcc i cRcc cechuje niski potencjał do tworze-
nia przerzutów odległych i są one łącznie odpowiedzial-
ne za mniej niż 10% uogólnionych postaci raka nerki. 
całkowite pięcioletnie przeżycie pacjentów w tych 
grupach jest wysokie i wynosi 80–90% [18]. W grupie 
guzów łagodnych najczęściej spotykany jest angiomy-
olipoma oraz gruczolak kwasochłonny. obie jednostki 
nie stanowią zagrożenia ze względów onkologicznych 
i mogą być leczone zachowawczo [3,18].

Ryc. 4. Hipointensywny TCC (czerwona strzałka). A – skala szarości, B – opcja CPI, intensywność wzmoc-
nienia jest niższa w porównaniu do prawidłowego miąższu (zielona strzałka).

Ryc. 5. Hipointensywny PRCC (czerwona strzałka). A – badanie doplerem mocy nie uwidoczniło perfuzji 
guza, B – opcja CPI, intensywność wzmocnienia jest niższa w porównaniu do miąższu nerki (zielona 
strzałka), jednak wyraźna w stosunku do niewzmocnionej torbieli z przegrodą (niebieska strzałka). W TK 
zmiana opisana jako niewzmocniona torbiel z gęstą zawartością.
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obserwacje wskazujące na możliwość różnicowania 
typów histologicznych guzów miąższu nerek w oparciu 
o intensywność unaczynienia czynione były już w bada-
niach z użyciem opcji doplerowskich. obfite unaczynie-
nie korelowało z rozpoznaniem cc Rcc [19,20].

Wielu autorów potwierdza przydatność UŚk w róż-
nicowaniu charakteru histologicznego zmian ognisko-
wych w nerkach [21,22,23,24,25,26]. Mimo licznych 
doniesień w chwili obecnej nie ma jednak jednoznacz-
nie ustalonych wzorców wzmocnienia poszczególnych 
guzów nerek po podaniu UŚk. 

Rak nerkowokomórkowy, jasnokomórkowy w bada-
niach histopatologicznych charakteryzuje się gęstą 
siecią cienkościennych, zatokowato poszerzonych 
naczyń krwionośnych [18,27]. W związku z budo-
wą podtyp ten w większości badań z użyciem środ-
ków kontrastujących, takich jak angiografia, tk i RM, 
przedstawiany jest jako guz ulegający intensywnemu 
wzmocnieniu [3,27,28,29,30]. charakter wzmocnienia 
Rcc, w szczególności najczęściej występującego cc 
Rcc, był badany z użyciem UŚk różnych generacji. 
W badaniach z podawanymi dotętniczo pęcherzykami 

dwutlenku węgla (stosowanymi jako UŚk i genera-
cji) wykazano, że ulegają one silnemu wzmocnieniu 
[26]. spostrzeżenia te potwierdzono również w bada-
niach z UŚk ii (levovist) i iii generacji (sonoVue) 
[21,22,23,31,32,33,34]. obserwowano też wysycenie 
zbliżone, a także mniej intensywne w porównaniu do 
miąższu nerki [21,23,33,35]. W pracy filipone i wsp. 
[21] spośród 23 cc Rcc 20 przedstawiało się jako 
obficiej unaczynione, podczas gdy 3 zostały sklasyfi-
kowane jako skąpo unaczynione. tamai i wsp. [33] 
stwierdzili wzmożone wzmocnienie w 17 spośród 18 
cc Rcc, natomiast jeden z nich oceniony był jako sła-
biej wzmocniony. siracusano i wsp. [23] w grupie 11 
cc Rcc stwierdzili, że guzy przekraczające średnicę 
3 cm charakteryzują się intensywnym wzmocnieniem 
po podaniu UŚk. zmiany mniejsze były trudniejsze do 
odróżnienia i przybierały obraz zbliżony do otaczającego 
miąższu (3 na 5 zmian) lub dyskretnie mniej intensyw-
ny (2 na 5 zmian). izointensywne wzmocnienie w cc 
Rcc przedstawili również Peterson i Barr [35]. Dlatego 
też część autorów uważa, że cc Rcc mogą w Usg-UŚk 
przybierać różne formy wzmocnienia i nie zaleca tej 

Rodzaj zmiany/ 
liczba zmian

napływ Wypłukiwanie

szybszy Jedno-
czasowy Wolniejszy szybsze Jedno-

czasowe Wolniejsze

CCT RCC  39 2 35 2 2 34 3
PRCC           4 3 1 4
CRCC          3 3 1 2
URCC          1 1 1
tcc            5 3 2 3 2
aMl         12 11 1 12

gruczolak kwasochł.  2 2 2
Mięśniak gładkokom. 1 1 1

Przerzut       1 1 1
chłoniak     1 1 1

Pseudoguzy 16 15 1 16

Tab. 7. Zestawienie rodzajów napływu i wypłukiwania UŚK w grupie litych zmian ogniskowych nerek.

Wypłukiwanie Szybsze Jednoczasowe Wolniejsze
Złośliwe (n) 6 45 3

% 11,11% 83,33% 5,55%
Niezłośliwe (n) 0 31 0

% 0,00% 100,00% 0,00%
NS

Tab. 9. Zestawienie szybkości wypłukiwania UŚK ze zmiany ogniskowej, w grupie zmian złośliwych i niezłośliwych.

Napływ Szybszy Jednoczasowy Wolniejszy 
Złośliwe (n) 2 44 8

% 3,70% 81,48% 14,81%
Niezłośliwe (n) 0 28 3

% 0,00% 90,32% 9,68%
NS

Tab. 8. Zestawienie szybkości napływu UŚK do zmiany ogniskowej w grupie zmian złośliwych i niezłośliwych.
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metody do rutynowego różnicowania między zmianami 
złośliwymi i niezłośliwymi w nerkach [36,37,38]. takie 
stanowisko przedstawione jest również w wytycznych 
Europejskiej federacji towarzystw Ultrasonograficznych 
w Medycynie i Biologii (EfsUMB) [39].  W badaniach 
własnych stwierdzono hiper– i izointensywne wzmoc-
nienia   w cc Rcc (ryc. 1, 2). nie uwidoczniono hipo-
intensywnych cc Rcc. W przebadanym materiale 
wzmocnienie hiperintensywne, poza CC RCC, wykazy-
wały jedynie dwa przypadki gruczolaków kwasochłon-
nych. otrzymane wyniki potwierdzają badania innych 
autorów, wskazujące na wartość hiperintensywnego 
typu wzmocnienia w przewidywaniu jasnokomórko-
wej histologii raka nerki. obecność hiperintensywnych 
onkocytoma, a także licznej grupy cc Rcc wzmacnia-
jących się izointensywnie nie pozwala na uznanie tego 
wzorca za patognomoniczny. 

W ocenie szybkości napływu i wypłukiwania środka 
kontrastującego nie stwierdzono istotnych różnic mię-
dzy cc Rcc, a referencyjnymi obszarami prawidłowego 
miąższu nerki. zdecydowana większość zmian wysyca-
ła się i wypłukiwała z UŚk jednoczasowo z sąsiadują-
cym miąższem nerki. W piśmiennictwie niewielu auto-
rów ocenia szybkość napływu i wypłukiwania UŚk jako 
parametry różnicujące guzy nerek. Dostępne analizy 
są oparte na małych liczbach przypadków i mają roz-
bieżny charakter. W doniesieniu zjazdowym fraushera 
i wsp. [3,27,] wskazuje się na szybki napływ kontrastu, 
jak również szybkie jego wypłukiwanie w omawianym 
typie guza. autorzy nie porównują jednak zachowania 
się UŚk w stosunku do prawidłowego miąższu nerki. 
W opisie przypadku Peterson i Barra wskazuje się na 
opóźnione wypłukiwanie UŚk z nowotworu [35]. 

W przeciwieństwie do klasycznego Rcc raki brodaw-
kowate są bardzo ubogo unaczynione (ryc. 5). W związ-
ku z budową podtyp ten w badaniach obrazowych 
przedstawiany jest jako guz ulegający mało intensywne-
mu wzmocnieniu po podaniu środków kontrastowych 
[3,27,28,29,30]. PRcc mogą powodować trudności 
diagnostyczne w badaniach obrazowych, imitując zmia-
ny nieunaczynione. W badaniach własnych w grupie 
PRcc stwierdzono 3 zmiany wzmacniające się hipo-
intensywnie oraz 1 wysyconą izointensywnie. napływ 
UŚk w większości PRcc (3 zmiany) był jednoczasowy 
z referencyjnym obszarem miąższu nerki, w jednym przy-
padku obserwowano nieznacznie opóźnione wzmocnie-
nie. Wypłukiwanie wszystkich raków brodawkowatych 
z UŚk było jednoczasowe z prawidłowym miąższem 
nerki. Podobnie jak w przypadku niżej omówionych 
guzów w dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
danych porównujących szybkość pojawiania się i elimi-
nacji UŚk w PRcc i prawidłowym miąższu nerki. 

najbardziej charakterystyczny wzór wzmocnienia 
w badaniu z użyciem UŚk prezentowały chromofobowe 
raki nerkowokomórkowe (ryc. 6). Po podaniu sonoVue 
we wszystkich przypadkach guz wzmacniał się wolniej 
niż otaczający miąższ. Powoli dopełniał się od obwodu 
do środka poprzez naczynia, których rozkład przypomi-
nał obraz „koła ze szprychami”, osiągając z opóźnieniem 
wysycenie zbliżone do miąższu nerki. Wypłukiwanie 
było mniej specyficzne, nieznacznie szybsze lub równo-
czasowe z prawidłowym miąższem nerki. W piśmien-
nictwie napotkano jeden przypadek badania cRcc 
w usg z UŚk [35]. Brak w nim szczegółowego opisu 

wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego, poza 
informacją, że guz wzmocnił się intensywniej w porów-
naniu do sąsiadującej kory nerki. Bardziej szczegółowe 
dane pochodzą z obserwacji w badaniach tk. opisano 
w nich dwie grupy radiologicznych obrazów cRcc 
[29,30,40]. częściej (64%) przedstawiają one zmiany 
jednorodne, wzmocnione izo– lub hipointensywnie, 
z widocznym rozkładem naczyń o typie koła ze szpry-
chami. Rzadziej (36%) raki chromofobowe przypomi-
nają cct Rcc. są wtedy niejednorodne, wzmocnione 
intensywniej niż otaczający miąższ nerki. W drugiej 
grupie nie obserwuje się obrazu naczyń o typie koła ze 
szprychami. Jest więc prawdopodobne, że w materiale 
własnym oceniano guzy należące do pierwszego wzorca 
cRcc. Drugi wzorzec występował w cytowanej pracy 
Peterson i Barra [35].

nowotwory układu kielichowo-miedniczkowego sta-
nowią około 7–8% guzów nerek (ryc. 4) [3,18]. opisy 
wzmocnienia tych guzów w usg z UŚk są często nie-
jednoznaczne. W badaniach z użyciem mikropęcherzy-
ków co2 część przedstawiano jako słabo, inne jako sil-
nie wzmocnione [26]. Podobnie w pracach z użyciem 
levovistu, gdzie pojedyncze przypadki tcc zostały 
ocenione jako silnie [23] lub słabo wzmocnione [21]. 
W badaniach z użyciem środków iii generacji przewa-
ża pogląd o mało intensywnym wzmocnieniu tcc, co 
koreluje z danymi o uboższym niż w Rcc unaczynieniu 
[31,32]. W materiale własnym dominującym był wzo-
rzec hipointensywny. napływ i wypłukiwanie UŚk nie 
były specyficzne.

angiomyolipoma (ryc. 3) jest zmianą niezłośliwą 
i stanowi około 3% wszystkich guzów nerki [3,18]. Po 
podaniu UŚk wzmacnia się w sposób bardzo zbliżo-
ny do otaczającego miąższu, przez co staje się trudny 
do odróżnienia od prawidłowej tkanki nerki. z tego 
powodu w większości wskazywano na nieprzydatność 
usg z UŚk w różnicowaniu aMl z innymi guzami 
[21,22,26,31,36,37]. Prace siracusano i Quaia oraz 
wsp. [23,41] prezentowały odmienne stanowisko, suge-
rując możliwość rozpoznania aMl bez wzmożonego 
wzmocnienia, w porównaniu do ulegającego silnemu 
wysyceniu Rcc. W materiale własnym obejmującym 
12 aMl, w 11 przypadkach stwierdzono wysycenie 
izointensywne i tylko w 1 nieznacznie hipointensyw-
ne. napływ UŚk był jednoczasowy z wyjątkiem zmiany 
hipointensywnej, w której był wolniejszy. Wypłukiwanie 
we wszystkich aMl przebiegało równoczasowo z miąż-
szem nerki. 

gruczolak kwasochłonny (ryc. 43) jest łagodnym 
guzem o dobrym rokowaniu odległym [3,18]. obecnie 
nie ma w dostępnej literaturze danych by którakolwiek 
z metod obrazowych, w tym Usg–UŚk, umożliwiała 
pewne rozróżnienie między onkocytoma, a nowotwora-
mi złośliwymi. W badaniach własnych, w obu przypad-
kach, charakteryzował się hiperintensywnym wzmoc-
nieniem oraz jednoczasowym napływem i wypłukiwa-
niem środka kontrastującego, czym przypominał cc 
Rcc. Podobne obserwacje przedstawiają autorzy bada-
jący te zmiany zarówno w usg z UŚk [33], jak również 
w tk [30]. Potwierdza to doniesienia innych autorów, 
że radiologiczne kryteria wskazujące na obecność onko-
cytoma w rutynowej diagnostyce są nieużyteczne ze 
względu na małą swoistość [3]. 
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Pseudoguzy są częstą przyczyną rozszerzania diag-
nostyki po klasycznym badaniu usg. W przypadkach 
wątpliwych usg z UŚk jest przydatnym narzędziem 
nie tylko w różnicowaniu wariantów anatomicznych, 
ale również innych rodzajów zmian imitujących guz. 
W odmianach rozwojowych po podaniu środka kon-
trastującego napływ, intensywność wzmocnienia oraz 
wypłukiwanie jest takie jak w prawidłowym miąższu 
nerki. W zmianach pozapalnych obserwowano ten sam 
wzorzec wzmocnienia. Jedynie obszar bliznowatych 
zwłóknień po leczonym zachowawczo ropniu charakte-
ryzował się mniej intensywnym i wolniejszym wzmoc-
nieniem. zmiany, w których nie uwidoczniono żadnego 
wzmocnienia po podaniu UŚk w obu przypadkach oka-
zały się łagodne. Przydatność ultrasonografii z użyciem 
środków kontrastujących w różnicowaniu rzekomych 
i rzeczywistych guzów nerek jest szeroko omawiana 
w literaturze [36,37,24,32,42]. została też uwzględnio-
na jako wskazanie do zastosowania usg z UŚk w reko-
mendacjach EfsUMB [39]. 

Wielu autorów dowodzi, że usg z UŚk zapewnia lep-
szą wizualizację wzmocnienia guzów nerek w porówna-

niu z tk [24,32,33,43,44,45]. Potwierdzają to wyniki 
badań własnych. W dwóch zmianach litych, w których 
tk nie stwierdziła wzmocnienia po podaniu kontrastu, 
usg z UŚk było w stanie uwidocznić perfuzję, potwier-
dzając użyteczność w diagnostyce słabo unaczynionych 
guzów nerek. W obu przypadkach, w wyniku badania 
histopatologicznego, potwierdzono złośliwy charak-
ter zmian w postaci rzadziej występujących podtypów 
Rcc chromofobowego i brodawkowatego. W badaniach 
tamai i wsp. [33] oceniano 29 litych zmian ognisko-
wych w nerkach. tk aż w 5 przypadkach wykazała 
zmiany pozbawione przepływu krwi. Usg z UŚk wyka-
zała perfuzję w tych zmianach, które w badaniu histopa-
tologicznym zidentyfikowano jako PRcc (4 przypadki) 
oraz raka z kanalików zbiorczych. clevert [45] w opisie 
przypadku wskazuje, że dzięki możliwości wykrycia 
nawet słabego przepływu krwi, usg z UŚk umożliwia 
postawienie prawidłowej diagnozy guza wymagającego 
leczenia operacyjnego, w przypadku zmian niejedno-
znacznych w tk lub RM.

Pojedyncze przypadki rzadziej spotykanych guzów 
nerek cechowały się w większości niecharakterystycz-
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Ryc. 6. CRCC (czerwona strzałka). A – skala szarości, B, C, D – opcja CPS, wzmocnienie w guzie po podaniu 
UŚK (20 s, 26 s, 40 s), opóźnione w stosunku do prawidłowego miąższu (zielona strzałka). Niebieską strzał-
ką oznaczono rozkład naczyń o typie „koła ze szprychami”. 
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nym wzmocnieniem izointensywnym (1 URcc, 1 zmia-
na przerzutowa, 1 chłoniak). odmiennie wzmocnił się 
jedyny obserwowany przypadek mięśniaka gładkoko-
mórkowego, który był mniej intensywny w porówna-
niu do miąższu nerki. napływ i wypłukiwanie w oma-
wianych zmianach były jednoczasowe z sąsiadującym 
miąższem nerki. Mała liczba tych patologii oraz niespe-
cyficzne obrazy zachowania się UŚk uniemożliwiały 
dokładną analizę rzadziej występujących guzów. 

analizując wyniki badań usg z UŚk nie stwierdzo-
no patognomonicznych wzorców wzmocnienia, które 
w sposób pewny wskazywałyby na charakter nowotwo-
ru. najbardziej typowe wzorce prezentowały hiperinten-
sywny cc Rcc. Powtarzalnością cechowały się także 
wzorce PRcc, cRcc i tcc, jednak mała liczba zmian 
nie pozwoliła na opracowanie statystyczne tych guzów. 
konieczne są dalsze badania potwierdzające wzmocnie-
nie w rzadziej występujących typach nowotworów. 

Wnioski
lite złośliwe i niezłośliwe zmiany ogniskowe nerek 

mogą prezentować różne rodzaje intensywności wzmoc-
nienia w badaniu usg z UŚk.

intensywność wzmocnienia po podaniu UŚk może 
być pomocna w diagnostyce różnicowej zmian ogni-
skowych w nerkach, nie umożliwia jednak dokładności 
rozpoznania zbliżonej do badania histopatologiczne-
go. cech ta powinna być brana pod uwagę jako jedno 
z dodatkowych kryteriów i analizowana w kontekście 
danych z wywiadu, obrazu klinicznego oraz wyników 
innych badań obrazowych.

Hiperintensywny wzorzec wzmocnienia po podaniu 
UŚk ma największe znaczenie w przewidywaniu zło-
śliwej histologii litych zmian ogniskowych w nerkach, 
zwłaszcza w przypadku cc Rcc.

szybkość napływu i wypłukiwania UŚk ze zmiany 
ogniskowej nie ma istotnego znaczenia w diagnostyce 
różnicowej litych zmian ogniskowych w nerkach.
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Ultrasound contrast agent of 3rd generation SonoVue in the diagnostics 
of liver haemangiomas presenting atypical features in B-mode

Ultrasonograficzny środek kontrastujący iii generacji 
sonoVue w diagnostyce naczyniaków wątroby 
o nietypowych cechach w badaniu B-mode

Streszczenie
naczyniaki należą do często diagnozowanych łagodnych zmian ogniskowych w wątrobie występu-

jąc u od 1-2 do 20% ogólnej populacji (1). Jako, że wiele zmian wykazuje nietypowy obraz w badaniu 
B-mode, nierzadko pojawia się potrzeba wykonania dalszych badań obrazowych w celu dokonania róż-
nicowania zmiany. Do diagnostyki różnicowej nietypowych naczyniaków stosuje się badanie tomografii 
komputerowej (tk), rezonansu magnetycznego (MR) lub badanie usg po podaniu ultrasonograficznego 
środka kontrastującego (cEUs). 

W okresie od listopada 2005 do stycznia 2008 wykonano badania ultrasonograficzne z użyciem środka 
kontrastującego sonoVue u 31 pacjentów (średni wiek 47 lata, przedział 25 – 67 lat) w, u których na pod-
stawie wykonanego badania usg w opcji B-mode zobrazowano zmiany przemawiające za rozpoznaniem 
naczyniaka, jednakże nie spełniające wszystkich kryteriów typowego naczyniaka (tab. 2). Weryfikację 
diagnozy uzyskano u wszystkich pacjentów w badaniu cEUs oraz dodatkowo w tomografii komputero-
wej (n=20) lub poprzez minimum 12 miesięczną obserwację zmian (n=11). 

U 30 (97%) spośród 31 pacjentów na podstawie typowego wzorca wzmocnienia kontrastowego 
w badaniu cEUs ostatecznie i jednoznacznie rozpoznano naczyniaka.  U 1 pacjenta zaobserwowano 
wzmacnianie się zmiany grudkowato, dośrodkowo, przy czym zmiana wzmocniła się w całości już pod 
koniec fazy tętniczej. na podstawie charakteru wzmocnienia postawiono rozpoznanie naczyniaka typu 
„high-flow”. 

Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem środka kontrastującego (cEUs) podniosło w znacznym 
stopniu możliwości diagnostyczne w przypadku naczyniaków o nietypowym obrazie w badaniu B-mode, 
jednakże pewna grupa zmian (ok. 5%) nie wykazuje typowego wzorca wzmocnienia kontrastowego 
wymagając przeprowadzenia dalszej diagnostyki różnicowej.

Abstract
Haemangiomas are commonly diagnosed benign focal lesions with the prevalence of 1-2 to 20% in 

overall population (1). as many of them show non-typical appearance in B-mode they require relatively 
often further differential diagnostics. imaging techniques applied in such situations are computed tomo-
graphy (ct), magnetic resonance (MR) and contrast enhanced ultrasound (cEUs). 

Bewteen november 2005 and January 2008 thirty one patients with diagnosed lesions suggestive for 
heamagiomas, however fulfilling not all criteria of typical haemangiomas in B-mode underwent contrast 
enhanced ultrasound (cEUs) (mean age 47 years, range 25 – 67 years). the character of the lesions was 
confirmed in all patients by cEUs and additionally either by ct (n=20) or by at least 12-month follow 
up (n=11). 

in 30 (97%) out of 31 patients basing on typical enhancement pattern haemangioma was diagnosed. 
in 1 patient the enhancement pattern was not fully typical, as the lesion filled already entirely during late 
arterial phase. on this base „high-flow” hamengioma was diagnosed.  
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Wstęp
Łagodne zmiany ogniskowe wątroby, wśród któ-

rych najliczniejszą grupę stanowią naczyniaki, wystę-
pują bardzo często, zarówno u osób zdrowych, jak 
i u pacjentów z współistniejącymi chorobami nowo-
tworowymi. odsetek występowania zmian łagodnych 
w wątrobie w badaniach autopsyjnych ocenia się na 
52% populacji (2), natomiast odsetek występowania 
naczyniaków krwionośnych wynosi od 1-2 do 20% 
w ogólnej populacji, przy czym częściej stwierdza się 
ich obecność u kobiet niż u mężczyzn (stosunek 2:1 – 
5:1) (1). Diagnostyka naczyniaków jest zatem częstym 
problemem w codziennej praktyce klinicznej, szczegól-
nie u pacjentów z rozpoznaną chorobą złośliwą. 

głównym narzędziem diagnostycznym w rozpozna-
waniu naczyniaków wątroby jest badanie ultrasono-
graficzne w skali szarości, będące badaniem z wyboru 
w diagnostyce zmian ogniskowych wątroby. Badanie 
ultrasonograficzne w opcji B-mode jest badaniem 
pozwalającym na postawienie ostatecznego rozpozna-
nia w przypadku typowych naczyniaków, które charak-
teryzuje się jako owalne lub okrągłe, dobrze odgrani-
czone zmiany o jednorodnie podwyższonej echogenicz-
ności, o średnicy mniejszej od 3 cm, gładkich obrysach, 
ze wzmocnieniem akustycznym za tylną ścianą (3, 4). 
czułość badania ultrasonograficznego w skali szaro-
ści uzupełniona o badanie kolorowym doplerem oraz 
doplerem mocy w diagnostyce zmian ogniskowych 
wątroby jest wysoka (92.5%), niemniej jednak, niska 
specyficzność (65%) nie pozwala na uznanie tej meto-
dy za rozstrzygającą, szczególnie w przypadku zmian 
nietypowych (1;2;5). kolejną techniką szeroko stoso-
waną w przypadku wątpliwości diagnostycznych przy 
różnicowaniu zmian ogniskowych wątroby jest badanie 
spiralnej tomografii komputerowej (tk). Jest to bada-
nie wykazujące dużą czułość (100%) i specyficzność 
(80%) (5), niestety obarczone jest dużą dawką promie-
niowania rentgenowskiego, co przy diagnostyce zmian 
łagodnych wątroby często może być uznane za nieuza-
sadnione narażenie dla pacjenta. Badanie rezonansu 
magnetycznego z gadolinowym środkiem kontrastowym 
jest również wykorzystywane w diagnostyce zmian ogni-
skowych w wątrobie. Jednak z uwagi na małą dostęp-
ność, szczególnie specjalistycznego oprogramowania 
wymaganego do przeprowadzenia badania fazowego 
wątroby,  długi czas badania oraz duży koszt, technika 
ta ma ograniczone zastosowanie i zarezerwowana jest 
do przypadków, w których badanie ultrasonograficzne 
oraz tk nie pozwala na rozstrzygnięcie, z jakiego typu 
zmianą ogniskową mamy do czynienia. 

od połowy lat dziewięćdziesiątych, wraz z wprowa-
dzeniem na rynek ultrasonograficznych środków kon-
trastujących, badanie usg przeprowadzone po dożylnym 
podaniu kontrastu stało się metodą szeroko rozpo-
wszechnioną i uznaną w diagnostyce zmian ognisko-
wych wątroby. Posiadając czułość i specyficzność dorów-
nującą, a nawet przewyższającą tomografii komputero-
wej (odpowiednio: 97.5%, 85%) (5), przy jednoczesnym 
braku narażenia na promieniowanie rentgenowskie oraz 
dużej dostępności ultrasonografii metoda ta okazała się 
być idealna w diagnostyce różnicowej zmian w wątrobie. 
Dlatego też jest ona szeroko stosowana także w diag-
nostyce naczyniaków, szczególnie tych o nietypowym 
obrazie w badaniu usg w skali szarości oraz u pacjen-
tów obciążonych wywiadem onkologicznym, u których 
stwierdzenie czy dana zmiana ma charakter łagodny czy 
złośliwy ma szczególne znaczenie.

W badaniu usg z ultrasonograficznym środkiem kon-
trastującym (contrast Enhanced Ultrasound – cEUs) 
naczyniaki krwionośne mają charakterystyczny wzo-
rzec wzmocnienia, opisany przez wielu autorów, cha-
rakteryzujący się grudkowatym lub obrączkowatym 
wzmocnieniem od obwodu w fazie tętniczej, a następ-
nie stopniowym jednorodnym wypełnianiem się zmia-
ny dośrodkowo w fazie wrotnej oraz fazie późnej (6-8). 
tego typu wzorzec unaczynienia pozwala na postawie-
nie rozpoznania naczyniaka, nawet w przypadku zmian 
o nietypowych cechach w badaniu ultrasonograficznym 
w skali szarości (9). Większość zmian ulega całkowite-
mu wypełnieniu, jednakże w przypadku dużych zmian 
wypełnienie może być niecałkowite (6). 

Jednakże, mimo postępu w diagnostyce obrazowej 
i wprowadzeniu nowoczesnych technik diagnostycz-
nych z zastosowaniem środków kontrastujących, takich 
jak ultrasonografia, tomografia komputerowa oraz rezo-
nans magnetyczny, które umożliwiły dalszą diagnostykę 
różnicową zmian o nietypowym wyglądzie w badaniu 
usg w skali szarości, nadal pewna grupa zmian pozosta-
je trudna do zróżnicowania, gdyż nie wykazuje typowe-
go wzorca wzmocnienia po podaniu środka kontrastu-
jącego. 

Materiał i metoda 
W okresie od listopada 2005 do stycznia 2008 wyko-

nano badania ultrasonograficzne z użyciem środka kon-
trastującego sonoVue u 150 pacjentów ze stwierdzony-
mi w badaniu usg w skali szarości zmianami ognisko-
wymi w wątrobie. Wszyscy pacjenci po wyczerpujących 
wyjaśnieniach odnośnie proponowanego badania, wyra-
zili na nie pisemną zgodę. 

contrast enhanced ultrasound (cEUs) increased significantly the diagnostic possibilities in cases 
when heamangioma does not present typical features in B-mode. However, some group of lesions (approx. 
5%) do not show typical enhancement in cEUs and require further differential diagnostics. 

Słowa kluczowe
ultrasonografia z zastosowaniem środka kontrastującego, sonoVue, naczyniak wątroby 

Key words
contrast Enhanced Ultrasound (cEUs), sonoVue, liver haemangioma 
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z grupy 150 pacjentów do dalszej analizy wyselek-
cjonowano 31 pacjentów (średni wiek 47 lata, prze-
dział 25–67 lat) w, u których na podstawie wykonane-
go badania usg w opcji B-mode zobrazowano zmiany 
przemawiające za rozpoznaniem naczyniaka, jednakże 
nie spełniające wszystkich kryteriów typowego naczy-
niaka (tab. 2). Do analizy włączono pacjentów, u któ-
rych nie współistniały inne zmiany ogniskowe w wątro-
bie, z wyjątkiem pacjenta z obecnością typowych tor-
bieli prostych (n=1). Wszyscy pacjenci skierowani 
zostali na badanie cEUs z uwagi na nietypowy obraz 
zmian w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości. 
Weryfikację diagnozy uzyskano bądź w badaniu tomo-
grafii komputerowej (n=20), bądź poprzez minimum 
12 miesięczną obserwację zmian (n=11). 

W grupie 31 pacjentów trzech pacjentów obciążonych 
było wywiadem onkologicznym i konwencjonalne bada-
nia usg jamy brzusznej, w trakcie których stwierdzono 
dyskusyjne zmiany ogniskowe w wątrobie, wykonywane 
były z powodu wcześniej rozpoznanej i leczonej choro-
by nowotworowej (rak sutka n=2, gastrointestinal stro-
mal tumor gist n=1). Pozostałych 28 pacjentów nie 
było obciążonych wywiadem onkologicznym i budzące 
wątpliwości zmiany ogniskowe w wątrobie uwidocznio-
no przypadkowo podczas badania usg wykonywanego 
z różnych wskazań. należy podkreślić, że u wszystkich 
pacjentów obraz zmiany w konwencjonalnym badaniu 
usg budził wątpliwości, głównie ze względu na pre-
zentowaną we wszystkich zmianach niejednorodną, 
najczęściej obniżoną echogeniczność  oraz  mnogość 
zmian (8 pacjentów). 

z grupy 31 pacjentów u 23  uwidoczniono zmianę 
pojedynczą, u 5 pacjentów 2 zmiany ogniskowe, u 1 
pacjenta 3 zmiany ogniskowe,  u 1 pacjenta 5 zmian 
ogniskowych i u 1 pacjenta 7 zmian. Wśród pacjentów 
ze zmianami mnogimi, u 7 osób zdiagnozowane ogniska 
wykazywały jednakowy charakter wzmocnienia, obok 
zmian budzących wątpliwość kliniczną u 1 pacjenta 
współistniały 2 torbiele proste o typowym obrazie usg. 
torbiele te, jako zmiany o typowym wyglądzie ultra-
sonograficznym, nie budzące wątpliwości klinicznych 
pominięto w niniejszej analizie.  Średnica zmian wyno-
siła od 15 mm do 12 cm. W badanej grupie znalazło się 
8 mężczyzn oraz 23 kobiety (stosunek 1: 3). 

Badania cEUs wykonywano aparatem Philips iU 
22 z wykorzystaniem głowicy szerokopasmowej typu 
convex o częstotliwości 5-2 MHz. Środek kontrastu-
jący drugiej generacji sonoVue podawano dożylnie 
w standardowej dawce 2,4 ml, w pojedynczym szybkim 
wstrzyknięciu przez wenflon założony do żyły obwo-
dowej. Badania  przeprowadzono wykorzystując goto-
wą aplikację do badań kontrastowych, stosując indeks 
mechaniczny w zakresie 0,06–0,12. Po podaniu środka 
kontrastującego obserwowano wzmocnienie kontrasto-
we w obrębie badanych zmian, porównując je ze wzmoc-
nieniem niezmienionego miąższu wątroby podczas fazy 
tętniczej, wrotnej i faz późnych. W przypadku dużych 
zmian, o średnicy przekraczającej 3 cm, po dokonaniu 
obserwacji w fazie tętniczej, gdzie obserwowano typo-
wy grudkowy lub obrączkowaty typ wzmocnienia na 
obwodzie zaprzestano ciągłej obserwacji zmiany, przy-
kładając głowicę jedynie okresowo, w celu zmniejszenia 
narażenia mikropęcherzyków gazu na działanie wiązki 

ultradźwiękowej, poprzez co środek kontrastujący utrzy-
mywał się dłużej i można było zaobserwować późne 
wzmocnienie, nawet po 8 minutach. charakter wzmoc-
nienia kontrastowego zmiany w poszczególnych fazach 
naczyniowych był oceniany w czasie rzeczywistym oraz 
po badaniu, analizując zarejestrowane w trakcie bada-
nia pliki video. Rozpoznanie zmiany jako naczyniak 
stawiano na podstawie typowego wzorca unaczynienia 
w badaniu z zastosowaniem środka sonoVue, w oparciu 
o ocenę w 3 fazach, zgodnie ze standardami zawartymi 
w wytycznych dotyczących zastosowania środków kon-
trastujących w ultrasonografii („guidelines for the use 
of contrast agents in ultrasound”) opracowanymi przez 
Europejską federację stowarzyszeń Ultrasonografii 
w Medycynie i Biologii (EfsUMB) (8). 

Wszyscy pacjenci pozostają w stałej obserwacji kli-
nicznej, w tym 26 pacjentów w obserwacji, co najmniej 
12 miesięcznej

Wyniki  
U 30 (97%) spośród 31 pacjentów na podstawie 

typowego wzorca wzmocnienia kontrastowego w bada-
niu cEUs ostatecznie i jednoznacznie postawiono 
rozpoznanie naczyniaka (Ryc. 1a–1d). W tej grupie 
pacjentów po podaniu sonoVue występowało w fazie 
tętniczej grudkowate, obwodowe wzmocnienie kon-
trastowe postępujące w fazie wrotnej i fazach późnych 
w kierunku dośrodkowym, co pozwoliło na ustalenie 
diagnozy (tab 1). U 1 pacjenta (Ryc. 2a–2e) zaobser-
wowano nieco odmienny wzorzec wzmocnienia. U tego 
pacjenta w wykonanym badaniu tk otrzymano wynik 
niejednoznaczny (naczyniak?/gruczolak?/fnH?), dla-
tego też został on skierowany na badanie z podaniem 
sonoVue. W badaniu cEUs zaobserwowano szybkie 
grudkowate wzmacnianie się zmiany dośrodkowo,  przy 
czym zmiana wzmocniła się w całości już pod koniec 
fazy tętniczej. na podstawie charakteru wzmocnienia 
w badaniu cEUs postawiono rozpoznanie naczyniaka 
typu „high-flow” szybko wzmacniającego się w całości 
już w fazie tętniczej. charakter zmiany potwierdzono 
w 12 miesięcznej obserwacji klinicznej.  

spośród 31 pacjentów u 10 wykonano wyłącznie 
badanie cEUs, gdzie weryfikację stanowiła minimum 
12 miesięczna obserwacja kliniczna. U pozostałych 
21 pacjentów wykonano również badanie tk, gdzie 
u 20 pacjentów uzyskano zgodność wyników pomię-
dzy cEUs i tk uzyskując potwierdzenie rozpoznania. 
U jednego pacjenta wyniki cEUs i tk nie były zgod-
ne, przy czym w badaniu cEUs u wzorzec unaczy-
nienia przemawiał za rozpoznaniem naczyniaka typu 
„high-flow”, a 12 miesięczna obserwacja pozwoliła na 
potwierdzenie charakteru zmiany. 

Dyskusja
na całym świecie ultrasonografia stanowi najbar-

dziej rozpowszechnioną technikę obrazową stosowaną 
w diagnostyce i różnicowaniu naczyniaków. W przypad-
ku naczyniaków typowych jest to metoda bardzo sku-
teczna, pozwalająca na postawienie ostatecznego roz-
poznania (3;4). cechy uznane za typowy wygląd naczy-
niaka w obrazie B-mode przedstawiono w tabeli 2. 
trudności pojawiają się w sytuacjach, gdy obraz naczy-
niaka nie jest typowy. o ile pacjent nie jest obciążony 
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wywiadem onkologicznym, najczęściej stosowaną prak-
tyką w takich sytuacjach jest monitorowanie zmiany 
w ultrasonografii w kolejnych badaniach kontrolnych. 
Jednakże w sytuacjach, gdy nietypowo wyglądającą 
zmianę zdiagnozuje się u pacjenta, u którego wcześniej 
stwierdzono chorobę nowotworową, czas jest czynni-
kiem niezwykle istotnym, dlatego też należy posłużyć 
się innymi metodami diagnostycznymi w celu rozstrzyg-
nięcia natury zobrazowanej zmiany. 

Metodami najczęściej stosowanymi w przypadku 
diagnostyki zmian o nietypowym wyglądzie w ultraso-
nografii w skali szarości są badanie dwu lub trójfazowe 
spiralnej tomografii komputerowej (tk), badanie rezo-
nansu magnetycznego po podaniu gadolinowego środka 
kontrastującego (MR) lub ultrasonografia z podaniem 

dożylnego ultrasonograficznego środka kontrastującego 
(cEUs). Pierwsza metoda obciążona jest dużą dawką 
promieniowania, narażeniem na działania niepożądane 
po jodowych środkach kontrastujących, oraz ryzykiem, 
iż skanowanie wykonane zostanie w niewłaściwej fazie 
po podaniu środka kontrastującego, przez co można 
uzyskać zarówno wyniki fałszywie dodatnie jak i fałszy-
wie ujemne (10). Metoda druga jest stosunkowo mało 
dostępna i droga. Ponadto istnieją liczne przeciwwska-
zania do badania MR, z których najczęstsze to klaustro-
fobia oraz obecność różnego rodzaju zaimplantowanych 
urządzeń elektronicznych (elektrostymulator serca, 
implant ślimakowy). także z uwagi na bardzo długi czas 
badania wielu pacjentów nie jest w stanie wytrzymać 
w bezruchu czasu potrzebnego do wykonania wszyst-

liczba 
zmian obraz w B-mode faza tętnicza 

(sonoVue)
faza wrotna 
(sonoVue) faza późna (sonoVue)

30 niejednorodnie obniżo-
na echogeniczność

grudkowate 
obwodowe 

wzmocnienie
Dośrodkowe 

wypełnianie się
całkowite lub prawie 
całkowite jednorodne 

wypełnienie  

1
Niejednorodnie 
podwyższona 

echogeniczność

grudkowate szybko 
postępujące dośrod-
kowo  wzmocnienie 

całkowite 
jednorodne 
wypełnienie

całkowite jednorodne 
wypełnienie

Tab. 1. Obraz diagnozowanych zmian o charakterze naczyniaka w badaniu B-mode oraz CEUS.

Kryteria w badaniu usg B-mode
Średnica mniejsza od 3 cm
Jednorodnie podwyższona echogeniczność
okrągły lub owalny kształt
gładkie obrysy
zmiana dobrze odgraniczona
Brak objawu „halo”
obecność wzmocnienia za tylną ścianą
czasami uwidocznienie naczyń odżywczych i drenujących
Brak oznak wzrostu naciekającego

Tab. 2. Kryteria diagnostyczne typowych naczyniaków w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości (3, 4).

Ryc. 1 a. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz typowym wzorcu wzmocnienia w badaniu 
CEUS. Badanie w B-mode. 

Ryc. 1 b. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz typowym wzorcu wzmocnienia w badaniu 
CEUS. Wczesna faza tętnicza (16 sek.). Widoczne wzmac-
nianie się zmiany od obwodu.
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Ryc. 1 c. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz typowym wzorcu wzmocnienia w badaniu 
CEUS. Faza wrotna (46 sek.). Widoczne dalsze dośrodkowe 
wypełnianie się naczyniaka.

Ryc. 1 d. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz typowym wzorcu wzmocnienia w badaniu 
CEUS. Faza późna (4 minuty 10 sek.). Widoczne utrzymy-
wanie się kontrastu w naczyniaku.

Ryc. 2 a. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode nie w pełni typowym wzorcu wzmocnienia w bada-
niu CEUS. Badanie w B-mode. Wokół naczyniaka widocz-
ny obszar hipoechogeniczny zaoszczędzonego prawidłowe-
go miąższu w stłuszczonej wątrobie.

Ryc. 2 b. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz nie w pełni typowym  wzorcu wzmocnienia 
w badaniu CEUS. Wczesna faza tętnicza (15 sek.). Widocz-
ne wzmacnianie się zmiany od obwodu.

Ryc. 2 c. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz nie w pełni typowym wzorcu wzmocnienia 
w badaniu CEUS. Faza tętnicza (18 sek.). Widoczne całko-
wite wypełnienie naczyniaka.

Ryc. 2 d. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu 
B-mode oraz nie w pełni typowym wzorcu wzmocnienia 
w badaniu CEUS. Faza wrotna (49 sek.). Widoczne całko-
wite wypełnienie naczyniaka.
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kich sekwencji. szczególnie dotyczy to pacjentów cier-
piących na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa oraz 
inne bardzo często występujące w populacji zespoły 
bólowe. Ponadto wykonanie badania dynamicznego 
wątroby wymaga nowoczesnego sprzętu i specjali-
stycznego oprogramowania, którego dostępność jest 
bardzo ograniczona. Ultrasonografia z zastosowaniem 
dożylnego ultrasonograficznego środka kontrastujące-
go (cEUs) jest metodą uznaną w ostatnich latach za 
metodę z wyboru w diagnostyce i różnicowaniu łagod-
nych zmian ogniskowych w wątrobie (10), gdyż jest to 
metoda posiadająca taką samą czułość i specyficzność 
jak tk i MR (10-12), a niekiedy nawet wyższą (13).  

W badaniu usg po dożylnym podaniu ultrasonogra-
ficznego środka kontrastującego (contrast Enhanced 
Ultrasound – cEUs) większość naczyniaków wyka-
zuje typowy wzorzec wzmocnienia, charakteryzujący 
się grudkowatym lub obrączkowatym wzmocnieniem 
od obwodu w fazie tętniczej, a następnie stopniowym 
jednorodnym wypełnianiem się zmiany dośrodkowo 
w fazie wrotnej oraz fazie późnej (4;6-8). Dzięki tej 
metodzie możliwe stało się rozpoznania naczyniaka, 
w wielu przypadkach zmian o nietypowych cechach 
w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości (9). 
niemniej jednak, nadal pozostaje pewna grupa naczy-
niaków, których charakter wzmocnienia pozostaje nie-
typowy. ogólnie uznaje się, iż naczyniaki w badaniu 
cEUs wykazują typowy wzorzec wzmocnienia w 95% 
przypadków (4). 

Wśród 31 zbadanych pacjentów skierowanych na 
badanie cEUs z uwagi na nietypowy wygląd zmiany 
w badaniu B-mode u 30 (97%) stwierdzono typowy 
wzorzec unaczynienia, które to wyniki pozostają zgod-
ne z przytoczonym piśmiennictwem. U jednego pacjenta 
(3%) zmiana wzmocniła się całkowicie już pod koniec 
fazy tętniczej, co nie jest wzorcem charakterystycznym, 
niemniej jednak zaobserwowane grudkowate i dośrod-
kowy typ wzmocnienia pozwolił na postawienie rozpo-
znania naczyniaka o typie „high-flow”. 

Wśród zmian o nietypowym wzorcu wzmocnienia 
publikowanych przez innych autorów podaje się nie-
charakterystycznie wzmacniające się zmiany u pacjen-
tów z marską wątrobą lub też zmianami nacieczony-
mi przez ekspansywny guz złośliwy (4) czy naczyniaki 
o odśrodkowym typie wypełniania się wzmacniające się 

od centrum ku obwodowi (14). Rozpoznanie naczy-
niaka może być trudne także w przypadku obecności 
skrzeplin w jego świetle imitując zmiany o charakterze 
przerzutowym (4). 

Podsumowując należy stwierdzić, iż mimo, że bada-
nie ultrasonograficzne z zastosowaniem środka kon-
trastującego (cEUs) podniosło w znacznym stopniu 
możliwości diagnostyczne w przypadku naczyniaków 
o nietypowym obrazie w badaniu B-mode, pewna grupa 
zmian (ok. 5%) nie wykazuje typowego wzorca wzmoc-
nienia kontrastowego wymagając dalszej diagnostyki 
różnicowej. 
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Ryc. 2 e. Naczyniak o nietypowych cechach w badaniu B-mo-
de oraz nie w pełni typowym wzorcu wzmocnienia w badaniu 
CEUS. Faza późna (3 minuty 46 sek.). Widoczne utrzymywa-
nie się kontrastu w naczyniaku.
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Streszczenie
U pacjentów operowanych z powodu zmian przerzutowych w wątrobie szczególnie ważna jest szybka 

ocena radykalności zabiegu i obecności ewentualnej wznowy procesu rozrostowego. Badanie ultraso-
nograficzne z zastosowaniem środka kontrastującego sonoVue (cEUs) jest coraz szerzej stosowane 
w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych łagodnych i złośliwych w wątrobie. stwarza to możliwość 
wykorzystania cEUs również do oceny loży pooperacyjnej w wątrobie po usunięciu zmian przerzuto-
wych i różnicowania zmian pooperacyjnych od wznowy procesu rozrostowego.

celem pracy jest ocena przydatności badań ultrasonograficznych ze środkiem kontrastujących sonoVue 
w ocenie loży pooperacyjnej oraz pozostałego miąższu wątroby u pacjentów operowanych z powodu 
przerzutów nowotworowych w wątrobie. Badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem sonoVue wykona-
no u 18 pacjentów po chirurgicznym usunięciu zmian przerzutowych w wątrobie. Wyniki badań porów-
nano z wynikami badań tk. 

na podstawie wyników badań cEUs w dwóch przypadkach stwierdzono pojawienie się nowych prze-
rzutów w wątrobie, w jednym przypadku wznowę w obrębie loży pooperacyjnej w pozostałych przy-
padkach nie uwidoczniły się zmiany złośliwe w wątrobie. Wyniki badań cEUs były zgodne z wynikami 
badań tk i dowodzą przydatności zastosowania ultrasonograficznego środka kontrastującego sonoVue 
w diagnostyce różnicowej zmian pooperacyjnych i wznowy procesu rozrostowego w wątrobie. 

Summary
in patients who underwent surgical removal of metastases from the liver it is particularly important 

to assess the radicalism of the surgery and the presence of possible recurrence. contrast enhanced ultra-
sound  (cEUs) with the use of sonoVue is becoming a widely used method in the differential diagnostics 
of benign and malignant focal liver lesions. this creates a new opportunity of the assessment of postop-
erative site in the liver following surgical removal of the metastases and the differentiation of postopera-
tive changes from the recurrence.

the aim of the study is the evaluation  of the usefulness of cEUs with the use of sonoVue in the  assess-
ment of postoperative site and the latter liver parenchyma in patients operated due to liver metastases. 
contrast enhanced ultrasound with the use of sonoVue was performed in 18 patients following surgical 
removal of liver metastases. the results were compared to the results of computed tomography (ct). 

the results of cEUs in two cases showed metastases in the liver, in one case the recurrence in the 
postoperative site was diagnosed. the results of cEUs were accordant to the results of ct, which proves 
the usefulness of cEUs with the use of sonoVue in the  differential diagnostics of postoperative changes 
and the recurrence of neoplasmatic process. 
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Wstęp
Wątroba jest narządem, w  którym szczególnie często 

występują przerzuty nowotworowe. U 25-50% wszyst-
kich chorych, umierających z powodu nowotworów, 
stwierdza się przerzuty do wątroby. Niejednokrotnie 
wykrywa się je jednoczasowo z ogniskiem nowotworu 
pierwotnego. W części przypadków możliwe jest chi-
rurgiczne usunięcie zmian przerzutowych. U pacjen-
tów operowanych z powodu zmian przerzutowych  
w wątrobie szczególnie ważna jest szybka ocena rady-
kalności zabiegu i wykrycie obecności ewentualnej 
wznowy procesu rozrostowego (1,2).  tomografia kom-
puterowa i ultrasonografia są najczęściej wykonywa-
nymi badaniami obrazowymi stosowanymi w ocenie 
wątroby po chirurgicznym leczeniu zmian przerzuto-
wych. Jednak w oparciu o badanie ultrasonograficzne 
nie zawsze możliwe jest jednoznaczne zróżnicowanie 
zmian pooperacyjnych i wznowy procesu rozrostowe-
go. natomiast działająca w oparciu o promieniowanie 
jonizujące tomografia komputerowa nie może być sto-
sowana w wielokrotnych badaniach kontrolnych w celu 
dokładnego monitorowania ewolucji zmian w obrębie 
loży pooperacyjnej. Dlatego konieczne jest poszuki-
wanie nowych metod diagnostycznych, równie sku-
tecznych jak tomografia komputerowa, ale prostszych 
w wykonaniu i mniej inwazyjnych. takim badaniem 
może stać się badanie ultrasonograficzne z zastosowa-
niem środka kontrastującego sonoVue (cEUs) (3,4). 
Jest to badanie coraz szerzej stosowane w diagnostyce 
różnicowej zmian ogniskowych łagodnych i złośliwych 
w wątrobie. Po podaniu sonoVue różne wzorce wzmoc-
nienia kontrastowego przerzutów i ogniskowych zmian 
łagodnych w wątrobie stanowią dostateczne  kryterium 
różnicujące dzięki któremu badanie cEUs może stać 
się badaniem alternatywnym do tomografii komputero-
wej (5,6). typowe wzorce wzmocnienia kontrastowe-
go przerzutów po podaniu sonoVue umożliwiają ich 
wyodrębnienie z prawidłowego miąższu wątroby, nawet 
w przypadkach bardzo małych zmian.  stwarza to moż-
liwość wykorzy stania cEUs również do oceny loży 
pooperacyjnej w wątrobie po usunięciu zmian przerzu-
towych i różnicowania zmian pooperacyjnych od wzno-
wy procesu rozrostowego.

Cel pracy
celem pracy była ocena przydatności badań ultra-

sonograficznych ze środkiem kontrastującym sonoVue 
(cEUs) w ocenie loży pooperacyjnej oraz pozostałego 
miąższu wątroby u pacjentów po chirurgicznym lecze-
niu zmian przerzutowych w wątrobie.

Materiał i metoda
Badanie ultrasonograficzne w opcji B-mode oraz 

po podaniu sonoVue wykonano u 18 pacjentów po 
operacyjnym usunięciu przerzutów nowotworowych 
z wątroby. W 15 przypadkach usunięto pojedyncze 

zmiany przerzutowe, w 3 przypadkach zmiany mnogie 
(w dwóch przypadkach trzy przerzuty w jednym przy-
padku dwa przerzuty). Wielkość przerzutów wynosiła 
od 23mm do 49mm. U wszystkich pacjentów badania 
cEUs wykonywano w okresie pierwszego miesiąca od 
zabiegu operacyjnego oraz  w okresie od drugiego do 
szóstego miesiąca od zabiegu operacyjnego.

Badania wykonano ultrasonografem Philips iU 22 
z opcją zastosowania ultrasonograficznych środków 
kontrastujących z niskim iM, głowicą szerokopasmową 
5-2 MHz typu convex. 

Środek kontrastujący sonoVue zastosowano w ilości 
2.4 ml, w dwóch równych dawkach podzielonych. Po 
podaniu pierwszej dawki środka kontrastującego ocenie 
poddano obraz loży pooperacyjnej, po podaniu drugiej 
dawki ocenie poddano charakter wzmocnienia kontra-
stowego pozostałego miąższu wątroby w fazach naczy-
niowych: tętniczej, wrotno-żylnej oraz w fazie późnej. 
Badania archiwizowano i poddawano analizie retro-
spektywnej porównując charakter wzmocnienia kon-
trastowego z uwzględnieniem przedziałów czasowych 
poszczególnych faz naczyniowych: rozpoczęcie fazy 
tętniczej od 10-20 sekund po podania sonoVue i zakoń-
czenie po 25-35 sekundach, początek fazy wrotno-żylnej 
po 35-40 sekundach i zakończenie po 120 sekundach od 
podania środka kontrastującego oraz faza późna rozpo-
czynająca się powyżej 120 sekundy i trwająca do zaniku 
wzmocnienia kontrastowego w całym miąższu wątroby. 

Wyniki badań ultrasonograficznych z zastosowaniem 
sonoVue zostały porównane z wynikami badania tk, 
wykonanymi w warstwach 5mm z podaniem środka  
kontrastującego techniką fazową.  

Wyniki
U czterech pacjentów w badaniu ultrasonograficz-

nym B-mode i cEUs wykonanych w okresie pierwszego 
miesiąca od zabiegu operacyjnego usunięcia przerzu-
tów nowotworowych nie uwidoczniły się żadne zmiany 
ogniskowe w obrębie loży pooperacyjnej ani w pozosta-
łym miąższu wątroby. kontrolne badanie tk wątroby 
u tych pacjentów było prawidłowe. 

U siedmiu pacjentów w badaniu ultrasonograficz-
nym B-mode w obrębie loży pooperacyjnej widoczny 
był krwiak w stadium organizacji. W obrębie pozostałe-
go miąższu wątroby nie wyodrębniły się żadne zmiany 
ogniskowe. W badaniu cEUs w obrębie loży poopera-
cyjnej z krwiakiem w stadium organizacji, nie widoczne 
było wzmocnienie kontrastowe w żadnej z faz naczynio-
wych. Pozostały miąższ wątroby u tych pacjentów po 
podaniu sonoVue był jednorodny we wszystkich fazach 
naczyniowych. W badaniu tk u wszystkich tych pacjen-
tów nie stwierdzono zmian przerzutowych w wątrobie. 

U siedmiu pacjentów w obrębie loży pooperacyj-
nej w badaniu B-mode widoczny był obszar płynowy. 
W badaniu cEUs nie widoczne było wzmocnienie 
kontrastowe w tym obszarze w żadnej z faz naczynio-

Słowa kluczowe
ultrasonografia, sonoVue, przerzuty do wątroby
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Ultrasonography, sonoVue, metastatic liver lesions
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wych. obszar pozostałego miąższu wątroby u sześciu 
z tych pacjentów był jednorodny w badaniu B-mode 
i nie wykazywał różnic we wzmocnieniu kontrastowym 
po podaniu sonoVue w żadnej z faz naczyniowych. 
kontrolne badanie tk wątroby u tych pacjentów było 
prawidłowe. 

U jednego pacjenta  z analizowanych siedmiu przy-
padków z obecnością obszaru płynowego w obrębie 
loży pooperacyjnej, w badaniu B-mode uwidocznił się 
w wątrobie poza lożą pooperacyjną słabo odgraniczo-
ny obszar o nieco niższej echogeniczności niż pozo-
stały miąższ wątroby. Po podaniu sonoVue obszar ten 
uległ szybkiemu wzmocnieniu kontrastowemu w fazie 
tętniczej, natomiast w fazie wrotnej widoczny był efekt 
wypłukiwania środka kontrastującego i w fazie póź-
nej obszar pozostawał niewzmocniony w porównaniu 
z pozostałym miąższem wątroby.  

W badaniu tk u tego pacjenta rozpoznano przerzut 
do wątroby.

W kontrolnych badaniach ultrasonograficznych 
B-mode i cEUs wykonanych w badanej grupie 18 
pacjentów w okresie od dwóch do sześciu miesięcy po 
zabiegu operacyjnym, u 12 pacjentów nie stwierdzo-
no żadnych zmian przerzutowych w obrębie wątroby. 
U jednego pacjenta w obrębie loży pooperacyjnej uwi-
doczniono nowy przerzut oraz dwa nowe przerzuty 
w pozostałym miąższu wątroby. U jednego pacjenta roz-
poznano dwa nowe przerzuty w wątrobie przy prawid-
łowym obrazie wątroby w miejscu loży pooperacyjnej. 

Wszystkie wyniki badań cEUs były zgodne z wyni-
kami badań tk. 

Omówienie
Wyniki coraz większej liczby wykonywanych badań 

ultrasonograficznych z zastosowaniem sonoVue potwier-
dzają skuteczność tej metody w diagnostyce różnicowej 
zmian ogniskowych w wątrobie (7,8). Dzięki wyraź-
nym różnicom we wzorcach wzmocnienia kontrasto-
wego zmian złośliwych i łagodnych cEUs jest szcze-
gólnie przydatne w wykrywaniu zmian przerzutowych 
w wątrobie. 

Po chirurgicznym usunięciu zmian przerzutowych 
z wątroby może dochodzić do powstawania nowych 
ognisk przerzutowych nawet w miejscach odległych 
od lokalizacji operowanych przerzutów. W przypad-
kach takich cEUs umożliwia jednoznaczne rozpozna-
nie takich zmian (9,10). W jednym z analizowanych 
w pracy przypadków w badaniu ultrasonograficznym 
B-mode widoczny był słabo wyodrębniający się obszar 
w wątrobie budzący podejrzenie zmiany ognisko-
wej. W oparciu o badanie ultrasonograficzne B-mode 
nie możliwe było jednoznaczne określenie charakteru 
uwidocznionej zmiany. Po podaniu sonoVue obszar 
ten został jednoznacznie rozpoznany jako przerzut 
na podstawie charakterystycznego szybkiego wzmoc-
nieniu kontrastowemu w fazie tętniczej oraz ustąpie-
nia  wzmocnienia w fazie wrotnej i późnych (ryc. 1). 
Rozpoznanie to zostało potwierdzone w badaniu tk. 

Ryc. 1. CEUS. Przerzut nowotworowy w wątrobie z widocznym typowych wzmocnieniem kontrasto-
wym w fazie tętniczej oraz brakiem wzmocnienie (efekt „wash out” w fazie późnej).
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Różnice we wzorcach wzmocnienia kontrastowego 
przerzutów i prawidłowego miąższu wątroby spowodo-
wane są różnym unaczynieniem prawidłowej wątroby 
i przerzutów. 80% unaczynienia wątroby stanowi una-
czynienie wrotne i dlatego po podaniu sonoVue ulega 
ona wyraźnemu wzmocnieniu dopiero w fazie wrotnej. 
natomiast przerzuty unaczynione przez  naczynia tęt-
nicze ulegają wyraźnemu wzmocnieniu kontrastowe-
mu w fazie tętniczej i dlatego są dobrze widoczne w tej 
fazie na tle słabo wzmocnionego prawidłowego miąższu 
wątroby. Przerzuty nie posiadają unaczynienia wrotne-
go i dlatego w fazie wrotnej wzmocnienie kontrastowe 
zanika w obrębie przerzutów i są one dobrze widoczne 
jako ogniska niewzmocnione na tle wzmocnionej kon-
trastowo prawidłowej wątroby (11,12).

Po chirurgicznym usunięciu przerzutów może docho-
dzić do tworzenia się krwiaka w obrębie loży poopera-
cyjnej, którego okres wchłaniania się może być długi. 
W przypadkach takich szczególnie ważne jest zróżnico-
wanie zmian ewolucyjnych krwiaka od wczesnej wzno-
wy przerzutów w obrębie loży pooperacyjnej. 

W jednym z analizowanych w pracy przypadkach 
w obrębie loży pooperacyjnej doszło do powstania 
zmiany przerzutowej, która wykazywała w badaniu 
cEUs charakterystyczny dla zmian złośliwych wzorzec 
wzmocnienia kontrastowego. W fazie tętniczej zmiana 
w obrębie loży pooperacyjnej ulegała szybkiemu niejed-
norodnemu wzmocnieniu kontrastowemu, w fazie wrot-
nej widoczny był efekt wypłukiwania środka kontrastu-

jącego („wasch out”), a w fazie późnej zmiana pozo-
stawała niewzmocniona w porównaniu z pozostałym 
miąższem wątroby (ryc. 2). obecność tego przerzutu 
w obrębie loży pooperacyjnej zostało również potwier-
dzone w badaniu tk. 

We wszystkich analizowanych przypadkach, w któ-
rych w badaniu tk wykluczono obecność zmian prze-
rzutowych w obrębie loży pooperacyjnej, w badaniu 
cEUs obszar zmian pooperacyjnych z obecnością krwia-
ka w stadium organizacji  nie wykazywał wzmocnienia 
kontrastowego w żadnej z faz naczyniowych. Mimo, że 
w badaniu ultrasonograficznym B-mode w obszarze loży 
pooperacyjnej krwiak w stadium organizacji wykazywał 
zróżnicowaną echogeniczności od wysokoechogenicznej 
aż do bezechowej to po podaniu sonoVue nigdy nie było 
widoczne wzmocnienie kontrastowe w tym obszarze 
w żadnej z faz naczyniowych (ryc. 3). 

ocena loży pooperacyjnej w obrębie której występuje 
krwiak w stadium organizacji w badaniu ultrasonogra-
ficznym B-mode jest trudne, zwłaszcza w przypadkach 
krwiaków długo utrzymujących się. W miarę upływu 
czasu wzrasta niebezpieczeństwo wznowy w obrębie 
loży bądź pojawienia się nowych przerzutów. konieczne 
jest w takich przypadkach rozszerzenie diagnostyki 
o badanie tk lub MR. Wielokrotne ich wykonywanie 
w celu monitorowania ewolucji zmian pooperacyjnych 
jest niemożliwe. Dlatego badanie cEUs może stać się 
użytecznym narzędziem szybkiej i skutecznej diagno-
styki w tych przypadkach. 

Ryc. 2. CEUS. Przerzut w obrębie loży pooperacyjnej. Widoczny typowy efekt „wash out” 
w fazie wrotnej i późnej. 
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Wnioski
Wyniki badań cEUs i tk w ocenie wątroby i loży 

pooperacyjnej u pacjentów po usunięciu zmian przerzu-
towych były zgodne.

Wyniki badań uzyskane w pracy dowodzą przy-
datności zastosowania ultrasonograficznego środka 
kontrastującego sonoVue w diagnostyce różnicowej 
zmian pooperacyjnych i wznowy procesu rozrostowego 
w wątrobie. 
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Femoral pseudoaneurysms management with ultrasound 
guided thrombin injection

leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy 
udowej za pomocą wstrzykiwania trombiny 
pod kontrolą usg

Streszczenie
Cel: celem pracy była ocena skuteczności leczenia tętniaków rzekomych tętnicy udowej za pomocą 

miejscowego podania trombiny pod kontrolą ultrasonograficzną i porównanie skuteczności tego leczenia 
z leczeniem chirurgicznym. oceniono także ilość powikłań po zastosowaniu obu metod.

Materiał i metoda: od stycznia 2002 do września 2005 do badania włączono 81 chorych z tętniaka-
mi rzekomymi tętnicy udowej, powstałymi po nakłuciu tętnicy udowej. grupa badana składała się z 27 
kolejnych pacjentów a kontrolna z 54 chorych. na podstawie dokumentacji medycznej zbierano informa-
cja dotyczące danych demograficznych, rodzaju zabiegu wewnątrznaczyniowego, morfologii tętniaków, 
długości pobytu w szpitalu, powikłaniach leczenia i ilości przetaczanej masy erytrocytarnej. Uzyskane 
dane analizowano używając testu dokładnego fischera, testu Wilcoxona dla prób niezależnych oraz ana-
lizę wariancji z powtórzonymi pomiarami.

Wyniki: analizowane grupy były podobne pod względem demograficznym, wykonywanych zabiegów 
wewnątrznaczyniowych i morfologii tętniaków. odsetek powodzenia leczenia w grupie badanej wyniósł 
84% a w grupie kontrolnej 100%. obie grupy nie różniły się istotnie pod względem ilości powikłań. 
stwierdzono znacząco krótszy pobyt chorych w szpitalu po leczeniu trombiną w porównaniu do grupy 
kontrolnej (3.8 i 7.9 dnia, p<0.0001). W grupie kontrolnej w porównaniu do grupy badanej podano istot-
nie większe objętości masy erytrocytarnej (p<0.04). Po leczeniu tętniaka stwierdzono wzrost wartości 
średniego stężenia hemoglobiny w grupie badanej, w grupie kontrolnej po leczeniu obserwowano dalsze 
obniżenie średniego stężenia hemoglobiny (p<0.02). Dynamika spadku była większa w grupie kontrolnej 
(p<0.0001).

Wnioski: 
leczenie tętniaków rzekomych tętnicy udowej za pomocą podania trombiny pod kontrolą ultraso-

nograficzną jest skuteczną, prostą do wykonania i powtarzalną metodą leczenia. Jej skuteczność jest 
porównywalna ze skutecznością leczenia chirurgicznego  Metoda ta umożliwia szybszy powrót chorego 
do normalnej aktywności, zapobiega również powstawaniu powikłań kardiologicznych, związanych ze 
spadkiem poziomu hemoglobiny.

Summary
Background: We compared the results and complications  of ultrasound guided thrombin injection of 

femoral pseudoaneurysms with surgical treatment. 
Material and method: Between january 2002 and september 2005, 77 patients with femoral post-

catheterization pseudoaneurysms were included into the study. there were 25 consecutive patients in 
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Wstęp
coraz częstsze wykorzystanie technik wewnątrz-

naczyniowych w diagnostyce i leczeniu chorób tętnic 
powoduje wzrost liczby chorych poddawanych nakłu-
ciom tętnic obwodowych. zabiegi wewnątrznaczyniowe 
wymagają wprowadzania cewników o dużej średnicy. 
Przeprowadzanie coraz bardziej złożonych zabiegów 
wewnątrznaczyniowych wydłuża jednocześnie czas 
trwania procedury. Wszystkie te elementy wraz z coraz 
nowszymi generacjami leków modyfikujących działanie 
układu krzepnięcia wpływają na możliwość powstania 
powikłań w miejscu wkłucia do tętnicy.

najczęstsze powikłania nakłucia tętnicy to: tętniaki 
rzekome, przetoki tętniczo żylne, krwotoki, krwiaki, 
zakrzepice nakłuwanej tętnicy oraz zatory tętnic obwo-
dowych. tętniaki rzekome spotyka się częściej niż inne 
powikłania. ich występowanie oceniane jest na 1 do 
8% po zabiegach wewnątrznaczyniowych i od 0.2 do 
0.5% po badaniach diagnostycznych (1). opierając się 
na danych przedstawionych przez konsultantów woje-
wódzkich w dziedzinie kardiologii, można przyjąć, że 
w roku 2003 wykonano w Polsce łącznie 105 479 koro-
narografii i 48 152 zabiegów angioplastyki wieńcowej 
(2). Biorąc pod uwagę znaną z literatury częstość wystę-
powania tętniaków rzekomych tętnicy udowej, można 
ocenić szacunkowo częstość występowania tego powi-
kłania na ponad 4000 przypadków rocznie.

Cele pracy
celem pracy była ocena skuteczności leczenia tętnia-

ków rzekomych tętnicy udowej za pomocą miejscowe-
go podania trombiny pod kontrolą ultrasonograficzną 
i porównanie skuteczności tego leczenia z leczeniem 
chirurgicznym. oceniono także ilość powikłań po zasto-
sowaniu obu metod.

Materiał i metody

Materiał
od stycznia 2002 do września 2005 w klinice 

chirurgii ogólnej i naczyniowej, klinice kardiologii 

inwazyjnej i klinice kardiologii zachowawczej 
centralnego szpitala klinicznego MsWia w Warszawie 
leczono 81 chorych z tętniakami rzekomymi tętnicy 
udowej, powstałymi po nakłuciu tętnicy udowej w celu 
uzyskania dostępu do badania lub zabiegu wewnątrzna-
czyniowego na tętnicach wieńcowych. chorych podzie-
lono na grupę kontrolną i grupę badaną. 

grupa badana składała się z 25 kolejnych chorych 
włączonych do badania od września 2003 roku do 
września 2005 roku. kryteriami włączającymi były: 
obecność tętniaka rzekomego tętnicy udowej powsta-
łego po badaniu lub zabiegu wewnątrznaczyniowym, 
o średnicy większej lub równej 1 cm oraz świadoma 
zgoda na podanie trombiny. kryteriami wyłączający-
mi były: pęknięcie tętniaka, niedokrwienie kończyny 
wywołane zakrzepicą tętnicy uciśniętej przez tętniaka, 
ucisk tętniaka na żyłę, tętnicę lub nerw, zakażenie lub 
niedokrwienie skóry nad tętniakiem oraz brak zgody 
chorego na leczenie podaniem trombiny.

grupę kontrolną stanowiło 52 chorych operowanych 
z powodu tętniaka rzekomego tętnicy udowej od stycz-
nia 2002 roku do września 2003 roku. chorych kwali-
fikowano do leczenia chirurgicznego, gdy stwierdzono 
tętniaka rzekomego o średnicy równej lub większej niż 
1 cm. kryterium wyłączającym był jedynie brak zgody 
chorego na leczenie operacyjne lub stan chorego nie-
pozwalający na przeprowadzenie operacji. Dodatkowo 
od września 2003, do leczenia chirurgicznego kwalifi-
kowano chorych, u których nie udało się doprowadzić 
do powstania zakrzepu w tętniaku po trzykrotnej próbie 
podawania trombiny. 

W grupie badanej było 15 (60%) kobiet i 10 (40%) 
mężczyzn a w grupie kontrolnej 25 (48%) kobiet i 27 
(52%) mężczyzn (brak istotności statystycznej, ns). 
obie grupy były porównywalne pod względem wieku 
chorych. Średni wiek w grupie badanej wynosił 71,0 
(±9.6) lat a w grupie kontrolnej 69,6 (±10.6) lat (ns). 
Wiek chorych w obu grupach przedstawia tabela 1.

W grupie badanej i kontrolnej analizowano wagę, 
wzrost chorych jako współczynnik masy ciała (BMi). 
W grupie badanej dostępne były dane 24 chorych, śred-
ni współczynnik BMi wynosił 25.3 (sD±4.2, media-

treatment group and 52 in control group. Demographic data, type of endovascular treatment, pseudoane-
rysm size, hospital stay lenght, complications and quantity of transfused blood units were documented. 
statistical data were analyzed with fisher exact test, Wilcoxon test and variance analysis.

Results: Pseudoanerysm morphology, demographic data and type of endovascular treatment were 
similar in both groups. succes rates were 84% and 100% in treated group and control group respectively. 
complication rates were similar in both groups. Hospital stay lenght was significantly shorter in trea-
ted group then in control group (3.8 and 7.9 days respectively, p<0.0001).  there were larger amounts 
of blood transfused in control group then in treated group (p<0.04). in treated group mean level of 
hemoglobin was increasing after thrombin injection, in control group we observed continued decrease 
of hemoglobin level (p<0.02). the dynamics of hemoglobin level decrease was significantly greater in 
control group (p<0.0001).

Conclusions: ultrasound guided thrombin injection of femoral pseudoaneurysms is effective and fea-
sible way of treatment. its efficacy is comparable to surgical treatment. thrombin injection enables the 
patients faster recovery and return to normal activity. thrombin injection prevents from cardiological 
complications related to decrease of hemoglobin level.

Słowa kluczowe
tętniaki rzekome tętnicy udowej, wstrzykiwanie trombiny, leczenie chirurgiczne

Key words
femoral pseudoaneurysms, thrombin injection, surgical treatment
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na 25.5, min. 18.1, max. 34.6). W grupie kontrolnej 
dostępne były dane 51 chorych, średni współczynnik 
BMi wynosił 28.3 (sD±4.4, mediana 28, min. 19.8, 
max. 39.1). Różnica między grupami miała znaczenie 
statystyczne, p<0.004. Wartości BMi w oby grupach 
przedstawia tabela 2.

częstość występowania chorób współistniejących 
wynosiła odpowiednio w grupie badanej i kontrolnej: 
cukrzyca 3 (12%) i 10 (19.2%) (ns), nadciśnienie16 
(64%) i 37 (71.2%) (ns), miażdżyca tętnic kończyn 
dolnych  0 (0%) i 4 (7.7%) (ns), przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc (PocHP) 0 (0%) i 3 (5.8%) (ns), 
niewydolność nerek 3 (12%) i 5 (9.6%) (ns), zawał 
mięśnia serca w wywiadzie 9 (36%) i 17 (32.7%) 
(ns). częstość występowania wstrząsu kardiogennego 
w momencie rozpoczynania badania wewnątrznaczy-
niowego również nie różniła się istotnie statystycznie 
2 (8%) i 3 (5.8%) (ns). Dane o występowaniu chorób 
współistniejących przedstawione zostały w tabeli 3.

Metodyka
Dane do badania zbierano na podstawie historii 

chorób pacjentów, danych z kart ambulatoryjnych oraz 
danych z komputerowej bazy danych szpitala, w której 
znajdują się opisy badań usg oraz dane dotyczące poby-
tu chorych w szpitalu. Dane uzyskane podczas badania 
wprowadzane były do bazy skonstruowanej w oparciu 
o program Microsoft Excel.

U każdego chorego przyjmowanego do kliniki 
kardiologii lub kliniki chirurgii analizowano dane 
pochodzące z opisu badań usg dokumentujących obec-
ność tętniaka rzekomego. określano i porównywano 
średni czas od momentu wykonania badania do momen-
tu rozpoznania tętniaka, wymiary tętniaka, ilość komór 
tętniaka, obecność skrzepliny oraz lokalizację otworów 
w tętnicach w obu grupach. Porównywano również 
przyjmowanie leków modyfikujących działanie ukła-
du krzepnięcia, tryb (interwencja ostra bądź planowa) 
i rodzaj (samo badanie lub zabieg wewnątrznaczynio-
wy) zabiegu. 

chorzy w grupie kontrolnej kwalifikowani byli tylko 
do leczenia operacyjnego. na podstawie dokumenta-
cji medycznej oceniano pooperacyjną liczbę powikłań, 
objętość przetaczanej masy erytrocytarnej, czas od 
momentu rozpoznania do momentu rozpoczęcia lecze-
nia oraz czas od momentu operacji do wypisania cho-
rego ze szpitala w razie zakończenia leczenia kardiolo-
gicznego lub przeniesienia chorego na oddział kardiolo-
giczny celem dalszej diagnostyki i leczenia. 

W grupie badanej chorych kwalifikowano do leczenia 
podaniem trombiny. kontrolne badanie usg wykonywa-
no w dzień po podaniu trombiny a kolejne po 30 dniach. 
W przypadku potwierdzenia wykrzepnięcia tętniaka 
w badaniu kontrolnym, chory był wypisywany do domu 
lub leczony dalej w klinice kardiologii z zaleceniem 
badania kontrolnego po 30 dniach. Jeśli stwierdzano 
tętniaka w pierwszym badaniu kontrolnym, podawano 
kolejną dawkę trombiny. Podawanie trombiny powta-
rzano maksymalnie trzy razy. W razie niepowodzenia 
po trzeciej próbie podania, chorego kwalifikowano do 
leczenia operacyjnego. W grupie chorych leczonych 
podawaniem trombiny oceniano powikłania miejscowe, 
objętość podawanej masy erytrocytarnej, czas pobytu 
chorego w szpitalu oraz czas od momentu rozpoznania 

do momentu rozpoczęcia leczenia.
W grupie badanej i kontrolnej porównywano pozio-

my stężenia hemoglobiny we krwi przed koronarografią, 
po koronarografii i po leczeniu podaniem trombiny lub 
po leczeniu operacyjnym. Dodatkowo zarówno w gru-
pie badanej jak i kontrolnej wyodrębniono podgrupy 
chorych którym przetaczano masę erytrocytarną i nie 
przetaczano masy erytrocytarnej. Dla tych podgrup 
również przeprowadzono analizę porównującą poziomy 
stężenia hemoglobiny we krwi przed koronarografią, po 
koronarografii i po leczeniu podaniem trombiny lub po 
leczeniu operacyjnym

Analiza danych
Dane wszystkich chorych wprowadzane były do bazy 

danych opartej o program Microsoft Excel w taki sposób, 
że jeden rekord odpowiadał danym jednego chorego.

W analizie statystycznej posługiwano się systemem 
sas (sas/stat User’s guide, Version 9.13, cary, 
nc, Usa, 2003: sas institute inc.). analiza związ-
ków pomiędzy parametrami natury jakościowej zosta-
ła wykonano przy pomocy testu dokładnego fischera 
(fREQ PRocEDURE), natomiast porównując grupy 
pod względem parametrów natury ilościowej zastosowa-
no test Wilcoxona dla prób niezależnych (nPaR1WaY 
PRocEDURE). analizę wyników stężenia hemoglobiny, 
której pomiar był trzykrotnie powtarzany w czasie trwa-
nia badania, wykonano przy pomocy analizy wariancji 
z powtórzonymi pomiarami dla jednego z czynników 
(glM PRocEDURE), w której badano wpływ trzech 
czynników na stężenie hemoglobiny. Były to tak zwane 
efekty: grupy (grupa badana vs grupa kontrolna) i czasu 
(badanie istotności zmian stężenia hemoglobiny w cza-
sie) oraz interakcji, którego zbadanie pozwalało odpo-
wiedzieć na pytanie czy dynamika zmian stężenia hemo-
globiny w czasie zależy od sposobu leczenia. Wszystkie 
analizy oparte zostały na standardowym poziomie istot-
ności (p=0.05). 

na przeprowadzenie badania zgodnego z powyższym 
schematem, uzyskano zgodę komisji Etycznej csk 
MsWia.

Wyniki

W czasie rekrutowania grupy kontrolnej od stycznia 
2002 do września 2003, leczono 52 tętniaki rzekome 
tętnicy udowej. W okresie od września 2003 do wrześ-
nia 2005, leczono 25 tętniaków rzekomych tętnicy udo-
wej. 

obie grupy nie różniły się statystycznie pod wzglę-
dem przyjmowania leków modyfikujących działanie 
układu krzepnięcia (tabela 4). nie było istotnych sta-
tystycznie różnic pomiędzy grupami gdy porównywano 
tryb (interwencja ostra bądź planowa) i rodzaj (samo 
badanie lub zabieg wewnątrznaczyniowy) zabiegu. tryb 
i rodzaj oraz czasy trwania zabiegu wykonywanego 
w grupie badanej i kontrolnej zestawiono w tabeli 5 i 6.

czasy trwania badania wewnątrznaczyniowego 
z uwzględnieniem trybu i rodzaju wykonywanego zabie-
gu przedstawiono w tabeli 7.

Różnice średniego czas od momentu wykonania 
badania do momentu rozpoznania tętniaków, wymiarów 
tętniaków, ilość komór tętniaków, obecność skrzepliny 
oraz lokalizację otworów w tętnicach pomiędzy gru-
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pami nie były istotne statystycznie, a wyniki zebrano 
w tabelach 8, 9.

Wśród 25 chorych, u 21 (84%) uzyskano dobry wynik 
leczenia. W 15 (60 %) przypadkach leczenie zakończy-
ło pojedyncze podanie trombiny. Dwukrotnego podania 
trombiny wymagało 4 (16 %) chorych, a 2 (8%) chorych 
wymagało trzykrotnego podania trombiny. Średnia łącz-
na dawka trombiny potrzebna do uzyskania wykrzep-
nięcia tętniaka wynosiła 446.4 j.m. (sD 337.3 j.m., 
mediana 380 j.m., minimum 100 j.m., maksimum 1400 
j.m.). U 4 (16%) chorych odstąpiono od podawania 
kolejnych dawek trombiny, zostali oni zoperowani i te 
przypadki uznano za niepowodzenie. Wyniki leczenia 
podawaniem trombiny przedstawiono w tabeli 10.

o czasie hospitalizacji w grupie badanej decydowano 
na podstawie wyniku kontrolnego badania usg, wyko-
nywanego następnego dnia po zabiegu i braku powi-
kłań miejscowych lub ogólnych wymagających dalsze-
go leczenia szpitalnego. W grupie kontrolnej o czasie 
hospitalizacji decydowano na podstawie miejscowego 
gojenia rany oraz braku powikłań miejscowych i ogól-
nych wymagających dalszego leczenia w szpitalu. 

W grupie badanej średni czas hospitalizacji wyniósł 
3.8 dnia (min. 2 dni, max. 16 dni; sD 3.6 dnia), w gru-
pie kontrolnej średni czas hospitalizacji wyniósł 7.9 
dnia (min. 3 dni, max. 42 dni; sD 9.0 dni). Różnica ta 
byłą istotna statystycznie p<0.0001 (tabela 11).

leczenie chirurgiczne było skuteczne w 100% 
przypadków, jeden (1.9%) chory wymagał reoperacji 
w pierwszej dobie z powodu krwawienia z rany opera-
cyjnej. krwawienie nie było związane z nieszczelnością 
w obrębie zeszytego otworu, ale z krwawieniem z nie-
wielkiego naczynia tętniczego w tkance podskórnej.

W grupie badanej i kontrolnej oddzielnie porównywa-
no poziomy stężenia hemoglobiny we krwi przed koro-
narografią, po koronarografii i po leczeniu podaniem 
trombiny lub po leczeniu operacyjnym. Dodatkowo 
wyniki stężeń hemoglobiny chorych analizowano dla 
chorych, którym przetaczano masę erytrocytarną, nie 
przetaczano masy erytrocytarnej oraz dla wszystkich 
chorych razem.

Podczas analizy wyników średniego stężenia hemo-
globiny dla wszystkich chorych razem, średnie stęże-
nia hemoglobiny w grupie badanej (n=15) przed i po 
koronarografii oraz po leczeniu wynosiły odpowiednio 
12.7 g/l (sD 2.1), 11.0 g/l (sD 1.7) oraz 11.3 g/l (sD 
2.0). Średnie stężenia hemoglobiny w grupie kontrol-
nej (n=29) przed i po koronarografii oraz po lecze-
niu wynosiły odpowiednio 14.1 g/l (sD 1.6), 12.2 g/l 
(sD 2.2) oraz 11.5 g/l (sD 1.6). Wyjściowe wartości 
stężenia hemoglobiny w grupie badanej były niższe niż 
w grupie kontrolnej (p<0.01). obserwowano istotnie 
niższe wartości średniego stężenia hemoglobiny po 
koronarografii w obu grupach (p<0.06). Po leczeniu 
tętniaka nie stwierdzano istotnej statystycznie różnicy 
pomiędzy wartościami średniego stężenia hemoglobiny 
w obu grupach (p<0.8). W grupie kontrolnej obserwo-
wano istotnie większą dynamikę spadku tego parametru 
(p<0.05) (ryc. 1).

aby wyeliminować wpływ przetaczania masy erytro-
cytarnej na średnie wartości stężenia hemoglobiny po 
koronarografii i po zabiegu, przeprowadzono taką samą 
analizę dla podgrupy w której przetaczana była masa ery-
trocytarna i dla podgrupy w której jej nie przetaczano.

W podgrupie, w której przetaczano masę erytrocy-
tarną, średnie stężenia hemoglobiny w grupie badanej 
(n=5) przed i po koronarografii oraz po leczeniu wyno-
siły odpowiednio 12.3 g/l (sD 1.1), 10.2 g/l (sD 1.0) 
oraz 10.9 g/l (sD 2.1). Średnie stężenia hemoglobiny 
w grupie kontrolnej (n=11) przed i po koronarografii 
oraz po leczeniu wynosiły odpowiednio 13.9 g/l (sD 
1.2), 10.6 g/l (sD 1.4) oraz 11.0 g/l (sD 1.6). W anali-
zowanej podgrupie wyjściowe wartości stężenia hemo-
globiny były niższe niż w grupie kontrolnej (p<0.02). 
obserwowano niższe wartości średniego stężenia 
hemoglobiny po koronarografii w obu grupach (p<0.6). 
Po leczeniu tętniaka nie stwierdzano istotnej statystycz-
nie różnicy pomiędzy wartościami średniego stężenia 
hemoglobiny w obu grupach (p<0.9). W grupie badanej 
obserwowano istotnie większą dynamikę spadku tego 
parametru (p<0.0001) (ryc. 2).

W podgrupie chorych, którym nie przetaczano masy 
erytrocytarnej średnie stężenia hemoglobiny przed i po 
koronarografii oraz po zabiegu wynosiły odpowiednio 
w grupie badanej (n=10) 12.9 g/l (sD 2.5), 11.4 g/l 
(sD 1.9) oraz 11.6 g/l (sD 2.0).

Średnie stężenia hemoglobiny w grupie kontrolnej 
(n=18) przed i po koronarografii oraz po leczeniu 
wynosiły odpowiednio 14.3 g/l (sD 1.8), 13.2 g/l (sD 
2.0) oraz 11.8 g/l (sD 1.6). W analizowanej podgrupie 
wyjściowe wartości stężenia hemoglobiny były niższe 
niż w grupie kontrolnej (p<0.08). obserwowano istot-
nie niższe wartości średniego stężenia hemoglobiny po 
koronarografii w grupie badanej i kontrolnej (p<0.02). 
Po leczeniu tętniaka stwierdzono wzrost wartości śred-
niego stężenia hemoglobiny w grupie badanej, w grupie 
kontrolnej po leczeniu obserwowano dalsze obniżenie 
średniego stężenia hemoglobiny (p<0.02). Dynamika 
spadku była większa w grupie kontrolnej (p<0.0001) 
(ryc. 3).

W grupie kontrolnej w porównaniu do grupy badanej 
podano istotnie większe objętości masy erytrocytarnej, 
w porównaniu do grupy badanej (p<0.04). W grupie 
badanej podano średnio 0.33 jednostki masy erytrocy-
tarnej (n=24, min. 0, max. 3; sD 0.81), w grupie kon-
trolnej przetoczono średnio 0.81 jednostki masy erytro-
cytarnej (n=52, min. 0, max. 4; sD 1.08). 

Powikłania

W grupie badanej wystąpiły dwa powikłania związa-
ne z zabiegiem. Była to 1 (4%) zakrzepica żyły udowej 
po stronie krwiaka i 1 (4%) wysypka skórna określo-
na przez konsultującego dermatologa jako reakcja na 
środek cieniujący podawany podczas koronarografii, 
aczkolwiek nie można wykluczyć reakcji skórnej na 
podawaną trombinę. U jednego chorego w grupie bada-
nej doszło do niedokrwienia lewej połowy okrężnicy, 
wymagającego wykonania hemikolektomii lewostron-
nej. zdarzenie to nie miało związku z ocenianą metodą 
leczenia.

W grupie kontrolnej doszło do 2 (3.85%) zgonów 
(ns), 2 (3.85%) przypadków zakrzepicy żył głębokich 
(ns), 10 (19.2%) przypadków zakażenia rany operacyj-
nej (p<0.05) i 1 (1.9%) chłonkotoku u chorego z zaka-
żeniem rany operacyjnej (ns). Powikłania po leczeniu 
podawaniem trombiny i po leczeniu chirurgicznym 
zestawiono w tabeli 12.
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Badanie kontrolne zostało przeprowadzone w gru-
pie badanej średnio po 35.6 dniach (sD 13.1, mediana 
34, min. 12, max. 67) od ostatniego podania trombiny. 
W żadnym badaniu kontrolnym nie stwierdzono obec-
ności tętniaka rzekomego.

Omówienie wyników i dyskusja

Dane demograficzne oraz dotyczące dotychczasowe-
go leczenia i chorób współistniejących w grupie badanej 
i kontrolnej nie różniły się od siebie w sposób istotny 
statystycznie, oprócz znacząco większego średniego 
BMi grupy kontrolnej równego 28.3 w porównaniu do 
średniego BMi grupy badanej równego 25.3 (p<0.004). 
fakt kwalifikacji chorych o mniejszym BMi do wykona-
nia zabiegu wewnątrznaczyniowego z dostępu udowego, 
wytłumaczyć można intuicyjnym przekonaniem o więk-
szej możliwości powstania powikłania miejscowego 
u chorych otyłych, co zostało obiektywnie potwierdzo-
ne w innych badaniach (3).

inaczej niż u innych autorów stwierdzono równą 
reprezentację kobiet i mężczyzn w badanej grupie. Jako 
niezależny czynnik ryzyka powstania tętniaka rzekome-
go uznawana jest płeć żeńska (4).

W obu grupach chorzy otrzymywali leki modyfikujące 
działanie układu krzepnięcia. Przyjmowanie heparyny 
frakcjonowanej i niefrakcjonowanej oraz acenokumaro-
lu nie miało wpływu na powodzenie badanej metody. 
stwierdzenie to ma również swoje potwierdzenie w piś-
miennictwie (5). leki te mają wpływ na powodzenie 
leczenia chirurgicznego, gdyż może ono być wdrożone 
dopiero przy normalizacji wyników koagulogramu co 
odracza czas rozpoczęcia operacji. zwiększają również 
ryzyko krwawienie pooperacyjnego. 

Średni czas trwania zabiegu wewnątrznaczyniowe-
go był taki sam w obu grupach. czasy trwania zabiegu 
wewnątrznaczyniowego nie różniły się również u cho-
rych leczonych w trybie ostrym i planowym. Rodzaj 
wykonywanego zabiegu wewnątrznaczyniowego rów-
nież nie miał wpływu na czas zabiegu. trudno jedno-
znacznie wytłumaczyć istotne statystycznie różnice 
w przewadze chorych z tętniakami po koronaroplastyce 
w trybie planowym w grupie badanej i po koronaropla-
styce w trybie ostrym w grupie kontrolnej. Być może 
przewaga chorych poddawanych koronaroplastyce 
w trybie ostrym w grupie kontrolnej (podczas rekru-
tacji której stosowano dostęp wyłącznie przez tętnicę 
udową) odzwierciedla istnienie większej liczby czyn-
ników ryzyka powstania tętniaka jakimi są: wstrząs, 
wykonanie zabiegu wewnątrznaczyniowego i trudny 
do statystycznego ujęcia pośpiech związany z trybem 
wykonywania zabiegu. 

W grupie badanej i kontrolnej znalazły się tętniaki 
o średnicy od 10 do 150 mm. Jeden z tętniaków w gru-
pie kontrolnej, którego średnica oznaczona była jako 0, 
był opisany w badaniu usg jako swobodne wynaczynia-
nie się krwi do szczelinowatych przestrzeni w mięśniach 
i tkance podskórnej i nie dawał typowego sferycznego 
obrazu. Średnica leczonych tętniaków nie odbiegała od 
opisywanych w piśmiennictwie (6, 7, 8, 9, 10)

ilość komór tętniaka nie miała wpływu na wyniki 
leczenia podawaniem trombiny. tylko jednego z pię-
ciu tętniaków dwukomorowych w grupie badanej nie 
udało się wyleczyć podaniem trombiny co uznano za 

niepowodzenie wymagające operacji. Decyzja o opera-
cji zapadła jednak nie ze względu na utrzymujący się 
przepływ w tętniaku po pierwszym podaniu trombiny 
ale z powodu ujawnionej w badaniu ultrasonograficz-
nym zakrzepicy żyły udowej. W piśmiennictwie istnieje 
doniesienie dowodzące wpływu ilości komór tętniaka 
na powodzenie podawania trombiny (11). autorzy ci 
dowiedli, że odsetek powodzenia leczenia podawaniem 
trombiny spadał gdy leczono chorych z tętniakami wie-
lokomorowymi.

Do leczenia włączano tętniaki o średnicy co najmniej 
10 mm. taka średnica została ustalona arbitralnie na 
podstawie piśmiennictwa. tętniaki o mniejszej średnicy 
mają tendencję do samoistnego krzepnięcia (12).

sposób podawania trombiny zastosowany w naszym 
ośrodku nie różnił się początkowo od opisanego 
w pracy kanga i wsp. (13). Posługiwano się metodą ory-
ginalną ale zauważono, że w momencie nawet wolnego 
podawania trombiny, na ekranie były widoczne liczne, 
kolorowe artefakty uniemożliwiające obserwację nara-
stania krwiaka. W związku z tym, rozpoczęto używanie 
prezentacji B podczas podawania trombiny, co umożli-
wiało obserwowanie narastanie skrzepliny i precyzyjne 
dawkowanie trombiny. narastająca skrzeplina staje się 
wyraźnie bardziej hipoechogeniczna od hiperechoge-
nicznej zawartości tętniaka. ta modyfikacja oryginalnej 
metody była stosowana również przez innych autorów 
(14, 15, 16). Podczas zabiegu starano się podawać trombi-
nę możliwie jak najdalej od otworu w tętnicy, a w tęt-
niakach wielokomorowych podawanie trombiny rozpo-
czynano od najbardziej dystalnej komory. taki sposób 
podawania trombiny w opinii wielu autorów pozwala 
na zmniejszenie ryzyka podania trombiny bezpośrednio 
do tętnicy (17). niektórzy autorzy stosują czasowe uciś-
nięcie kanału tętniaka co ma zapobiec przedostawaniu 
się trombiny i fragmentów skrzepliny do tętnicy  (18). 
niestety jest to sposób mający swoje ograniczenia. za 
niestosowaniem ucisku kanału tętniaka podczas poda-
wania trombiny przemawiają trzy argumenty. nie każdy 
kanał tętniaka daje się w sposób całkowity ucisnąć, co 
jest potwierdzone przez stosunkowo niską efektywność 
leczenia uciskiem głowicą aparatu usg, zatorowość 
obwodowa spowodowana podawaniem trombiny jest 
rzadka (19), a jedną z podstawowych zalet podawania 
trombiny jest jej bezbolesność, związana z brakiem 
uciskania bardzo bolesnej okolicy. Ból związany z uci-
skiem okolicy tętniaka może być tak duży, że w niektó-
rych pracach dotyczących leczenia tętniaków rzeko-
mych uciskiem głowicy aparatu usg, jako postępowanie 
rutynowe, opisywana jest sedacja chorego i podawanie 
narkotycznych środków przeciwbólowych (20).

Średnia łączna dawka trombiny potrzebna do 
wykrzepnięcia tętniaka wyniosła 446.4 j.m.. nie odbie-
ga to od dawek trombiny używanych przez innych auto-
rów (13, 14, 15, 16).

Pod względem liczby powikłań, wstrzykiwanie trom-
biny do tętniaka ma zdecydowaną przewagę nad lecze-
niem operacyjnym. W grupie badanej zaobserwowano 
dwa powikłania. Jednym z nich była zakrzepica żyły 
udowej po stronie tętniaka a drugim wysypka skórna. 

znacznie większą liczbę powikłań zaobserwowano 
w grupie chorych leczonych operacyjnie. na pierw-
szym miejscu znalazło się zakażenie rany operacyjnej 
(19.2%). tak wysoki odsetek zakażeń nie odbiega od 
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wyników uzyskanych przez innych autorów (21, 22, 23). 
chłonkotok jest znanym powikłaniem operacyjnego 
dostępu do tętnicy udowej. Jeden przypadek odnoto-
wany w grupie badanej, nie odbiega od danych przyta-
czanych przez innych autorów. Dwa przypadki zakrze-
picy żył głęboki, które zostały rozpoznane po leczeniu 
operacyjnym w kończynie operowanej mogą świadczyć 
o tym, że leczenie trombiną nie ma bezpośredniego 
wpływu na powstawanie zakrzepicy. znacznie większe 
znaczenie może mieć upośledzenie odpływu z kończy-
ny przez krwiak i naciek zapalny, sprzyjające powstaniu 
zakrzepu. 

Dobry wynik leczenia uzyskano w 84% przypadków. 
Jest to odsetek nieco mniejszy niż podają  inni auto-
rzy, u których odsetki wyleczenia wahają się od 92% do 
98%. gorszy wynik leczenia można uzasadnić odstąpie-
niem od leczenia trombiną w dwóch przypadkach, które 
potencjalnie mogły być leczone w ten sposób. Wybrano 
leczenie chirurgiczne dla dobra chorego. Jedna chora 
wymagała pilnej operacji kardiochirurgicznej, związanej 
z podawaniem pełnej dawki heparyny a druga wymagała 
operacji z powodu niedokrwienia lewej połowy okrężni-
cy, podczas której wykonano zeszycie tętnicy udowej. 
za niepowodzenia związane bezpośrednio z badaną 
metodą może być uznany przypadek chorej, u której 
nie obserwowano nawet inicjacji krzepnięcia pomimo 
stosowania dużych dawek trombiny. Położenie tętnia-
ka i pewność umiejscowienia końca igły w jego świet-
le, odsuwa podejrzenie błędu technicznego. W badaniu 
kontrolnym nie stwierdzono obecności tętniaka rzeko-
mego u żadnego z chorych, wyniki te są zbieżne z wyni-
kami innych autorów (13, 14).

leczenie operacyjne było skuteczne w każdym 
z przypadków (100%), co jest lepszym wynikiem niż 
leczenie podawaniem trombiny. Jednak odsetek powi-
kłań związany z operacją, zarówno w naszej pracy jak 
i w pracach innych autorów wydaje się potwierdzać 
wyższość leczenia małoinwazyjnego. W piśmiennictwie 
nie odnaleziono pracy porównującej leczenie chirur-
giczne z leczeniem podawaniem trombiny lub innymi 
rodzajami leczenia. tisi i wsp. (24) również stwierdzi-
li, że nieznane jest randomizowane badania kliniczne 
odnoszące się do leczenia chirurgicznego. stwierdzili 
również, że potrzebne jest wieloośrodkowe, randomizo-
wane badanie kliniczne porównujące podawanie trom-
biny z leczeniem uciskiem głowicą aparatu usg, zanim 
podawanie trombiny zostanie uznane nowym „złotym 
standardem”. swoje wnioski oparli na dwóch znanych 
randomizowanych badaniach klinicznych. Pierwsze 
z nich porównywało użycie aparatu femo-stop z  uci-
skiem a drugie użycie podobnego urządzenia z podawa-
niem trombiny do tętniaka. 

Porównanie obu metod leczenia mogło być osiągnięte 
poprzez znalezienie obiektywnego wskaźnika pokazują-
cego wyższość jednej z metod. obiektywnym wskaźni-
kiem, poza liczbą powikłań, może być poziom hemo-

globiny oznaczany przed zabiegiem wewnątrznaczy-
niowym, po jego wykonaniu i po leczeniu. Podzielenie 
chorych na podgrupy w zależności od tego, czy mieli 
podawaną masę erytrocytarną, pozwoliło wyeliminować 
wpływ podawania krwi na podwyższenie wartości hemo-
globiny i na wykazanie statystycznie istotnie mniejszej 
dynamiki utraty krwi po leczeniu. Jednocześnie zaob-
serwowano statystycznie większe obniżenie stężenia 
hemoglobiny u chorych z tętniakami większymi niż 60 
mm w grupie kontrolnej.

Przyjęcie takich kryteriów analizy wykazało w grupie 
chorych, którym nie przetaczano masy erytrocytarnej, 
wzrost stężenia hemoglobiny po leczeniu podawaniem 
trombiny i dalszy spadek po leczeniu operacyjnym. 
Pozwala to na wysunięcie wniosku, że istotną korzyś-
cią płynącą z leczenia podawaniem trombiny jest zaha-
mowanie spadku poziomu hemoglobiny i uniknięcie 
powikłań związanych z jej niskim, poziomem u cho-
rych obciążonych chorobą wieńcową. Potwierdzenie 
powyższych wyników uzyskano analizując ilości masy 
erytrocytarnej przetaczanej w obu grupach. Były one 
istotnie większe w grupie leczonej operacyjnie. Jest to 
zbieżne z wnioskami płynącymi z piśmiennictwa. Wu 
i wsp. udowodnili, że przetaczanie masy erytrocytarnej 
w przypadku anemii zmniejsza ryzyko powikłań serco-
wo-naczyniowych u chorych w podeszłym wieku (25).

Jedną z przewag leczenia tętniaków rzekomych 
wstrzykiwaniem trombiny nad leczeniem chirurgicznym 
jest skrócenie czasu hospitalizacji. chorzy w grupie 
badanej byli wypisywani ze szpitala po potwierdzeniu 
skutecznego podania trombiny badaniem ultrasonogra-
ficznym w pierwszej dobie po zabiegu. niektórzy auto-
rzy wypisywali swoich chorych po krótkiej obserwacji 
w dniu zabiegu, z zaleceniem badania kontrolnego 
następnego dnia (26). nie przyjęliśmy takiego sposo-
bu postępowania ze względu na fakt, że wielu chorych 
było w podeszłym wieku i pochodziło z miejscowości 
odległych od naszego ośrodka a dojazd na badanie kon-
trolne wiązałby się z utrudnieniami, które mogłyby spo-
wodować niepoddanie się badaniu kontrolnemu i prze-
oczenie nawrotu tętniaka rzekomego.  

Wnioski
leczenie tętniaków rzekomych tętnicy udowej za 

pomocą podania trombiny pod kontrolą ultrasonogra-
ficzną jest skuteczną, prostą do wykonania i powtarzal-
ną metodą leczenia, dobrze tolerowaną przez chorych. 
skuteczność leczenia tętniaków rzekomych tętnicy 
udowej za pomocą podania trombiny pod kontrolą 
ultrasonograficzną jest porównywalna ze skutecznoś-
cią leczenia chirurgicznego  Metoda nie naraża chore-
go na powikłania związane ze znieczuleniem i opera-
cją i umożliwia szybszy powrót chorego do normalnej 
aktywności. Metoda zapobiega również powstawaniu 
powikłań kardiologicznych, związanych ze spadkiem 
poziomu hemoglobiny.
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Wiek ( ±sD) Zakres

grupa badana (n=25) 71,0 (±9.6) 43-91 lat
grupa kontrolna (n=52) 69,6 (±10.6) 54-92 lat

Tab. 1. Wiek chorych w grupie badanej i kontrolnej.

Średnie BMi ( ±sD) Mediana Minimalne BMi Maksymalne BMi

grupa badana (n=24) 25.3±4.2 25.5 18.1 34.6
grupa kontrolna (n=51) 28.3±4.4 28 19.8 39.1

p 0.004

Tab. 2. BMI w grupie badanej i kontrolnej.

grupa badana (n=25) grupa kontrolna (n=52) p
cukrzyca 3 (12%) 10 (19.2%) NS

nadciśnienie 16 (64%) 37 (71.2%) NS
Miażdżyca tętnic kończyn 

dolnych 0 (0%) 4 (7.7%) NS

PocHP 0 (0%) 3 (5.8%) NS
niewydolność nerek 3 (12%) 5 (9.6%) NS

zawał serca w wywiadzie 9 (36%) 17 (32.7%) NS
Wstrząs w momencie badania 2 (8%) 3 (5.8%) NS

Tab. 3. Choroby współistniejące w grupie badanej i kontrolnej.

grupa badana (n=25) grupa kontrolna (n=52) p

Heparyna frakcjonowana 
i niefrakcjonowana 21 (84%) 45 (86.4%) NS

leki przeciwpłytkowe 23 (92%) 52 (100%) NS
acenokumarol 3 (12%) 1 (1.9%) NS

Tab. 4. Liczba chorych przyjmujących leki modyfikujące działanie układu krzepnięcia.

koronarografia 
w trybie planowym

koronaroplastyka 
w trybie planowym

koronarografia 
w trybie ostrym

koronarografia 
w trybie ostrym

grupa badana 
(n=25) 5 (20.0%) 9 (36%) 5 (20%) 6 (24%)

grupa kontrolna 
(n=52) 9 (17.3%) 3 (5.8%) 11 (21.5%) 29 (55.8%)

p NS 0.001 NS 0.014

Tab. 5. Tryb i rodzaj zabiegu wykonywanego w grupie badanej i kontrolnej.

Analizowana 
ilość czasów

Czas minimalny 
w minutach

Mediana 
w minutach

Czas 
maksymalny 
w minutach

czas średni 
w minutach sD

grupa badana 
(n=25) 23 10 49 104 51 ±24.9

grupa 
kontrolna
(n=52)

49 15 45 180 55.9 ±32.9

Tab. 6. Czasy trwania zabiegu wewnątrznaczyniowego w grupie badanej i kontrolnej.
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czas badania tryb planowy (min.) czas badania tryb ostry (min.)
koronarografia 

( ±sD)
koronaroplastyka

( ±sD)
koronarografia 

( ±sD)
koronaroplastyka

( ±sD)
grupa badana 

(n=23) 29 (±10.2) 55.9 (±20.9) 44 (±27.7) 65.5 (±26.2)

grupa kontrolna 
(n=49)

36 (±14.3) 86.7 (±33.3) 44.5 (±23.97) 63 (±36.3)

p NS NS NS NS

Tab. 7. Czasy trwania badania wewnątrznaczyniowego z uwzględnieniem trybu i rodzaju wykonywanego zabiegu.

Średni wymiar tętniaka w mm
( ±sD)

Wymiar minimalny 
w mm

Wymiar maksymalny 
w mm

grupa badana (n=25) 33.4±12 12 56
grupa kontrolna (n=49) 43.1±29.8 0 150

Tab. 8. Wielkość tętniaków w obu grupie badanej i kontrolnej.

Jedna komora Dwie komory Trzy komory
grupa badana (n=25) 18 (72%) 7 (28%) 0 (0%)

grupa kontrolna (n=43) 35 (81%) 5 (11.6%) 2 (4.7%)

Tab. 9. Liczba komór tętniaków w grupie badanej i grupie kontrolnej.

Pierwsze podanie Drugie podanie Trzecie podanie Łącznie
Dobry wynik leczenia 15 (60%) 4 (16%) 2 (8%) 21 (84%)

Tab. 10. Wyniki leczenia podawaniem trombiny.

Średnia
( ±sD) Minimum Maksimum Mediana

grupa badana (n=25) 3.8 ±3.6 2 16 2
grupa kontrolna (n=52) 7.9±9 3 42 4

p<0.0001

Tab. 11. Czas hospitalizacji w grupie badanej i kontrolnej.

grupa badana (n=25) grupa kontrolna (n=52) p
zakrzepica żył głębokich 1 (4%) 2 (3.85%) NS

zakażenie rany operacyjnej 0 (0%) 10 (19.2%) 0.05
chłonkotok 0 (0%) 1 (1.9%) NS

Zgon 0 (0%) 2 (3.85%) NS
Wysypka skórna 1 (4%) 0 (0%) NS

Tab. 12. Powikłania po leczeniu podawaniem trombiny i po leczeniu chirurgicznym.
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Leczenie jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej za pomocą wstrzykiwania trombiny pod kontrolą usg

Ryc. 1. Wykres analizy wariancji z powtórzonymi pomiarami, ilustrujący zmiany średnich stężeń hemoglobiny przed koro-
narografią, po koronarografii i po zabiegu operacyjnym dla tętniaków rzekomych o średnicy <60 mm, dla wszystkich cho-
rych. Wielkości odchylenie standardowego dla grupy badanej i kontrolnej wynoszą odpowiednio 2.1, 1.7, 2 i 1.6, 2.2, 1.6.

Ryc. 2. Wykres analizy wariancji z powtórzonymi pomiarami, ilustrujący zmiany średnich stężeń hemoglobiny przed koro-
narografią, po koronarografii i po zabiegu operacyjnym dla tętniaków rzekomych o średnicy <60 mm w podgrupie chorych, 
którym przetaczano masę erytrocytarną. Wielkości odchylenie standardowego dla grupy badanej i kontrolnej wynoszą odpo-
wiednio 1.1, 1, 2.1 i 1.2, 1.4, 1.6.

Ryc. 3 Wykres analizy wariancji z powtórzonymi pomiarami, ilustrujący zmiany średnich stężeń hemoglobiny przed koro-
narografią, po koronarografii i po zabiegu operacyjnym dla tętniaków rzekomych o średnicy <60 mm w podgrupie, w której 
przetaczano masę erytrocytarną. Wielkości odchylenie standardowego dla grupy badanej i kontrolnej wynoszą odpowiednio 
2.5, 1.9, 2.0 i 1.8, 2.0, 1.6.
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Streszczenie
 kamienie żółciowe obecne w jamie otrzewnej jako powikłanie usunięcia pęcherzyka żółciowego to 

waży problem kliniczny i wyzwanie diagnostyczne. celem pracy było wykazanie użyteczności badania 
ultrasonograficznego w rozpoznawaniu tej patologii. 

Wśród wykonanych w latach 1996-2008 15220 ultrasonografii jamy brzusznej wyodrębniono 25 
pacjentów, u których podejrzewano obecność kamieni żółciowych w jamie otrzewnej. Badania wykonano 
aparatami analogowymi i cyfrowymi z głowicami konweksowymi o częstotliwości 3 – 6 MHz. U jednego 
pacjenta po kontrolnym badaniu usg wycofano się z rozpoznania. U 24 chorych potwierdzono rozpozna-
nie kamicy innym badaniem obrazowym (EcPW=4, tk=4), operacyjnie (n=3) i u innych w kontrolnych 
badaniach ultrasonograficznych. Wielkość pozostawionych kamieni wahała się od 3 do 24mm. U 10 
pacjentów znaleziono pojedynczy złóg, natomiast u pozostałych mnogie kamienie. kamienie najczęściej 
uwidoczniono pod wątrobą (n=11), następnie w zachyłku Morisona (n=8), w loży po usuniętym pęche-
rzyku żółciowym (n=3) i w okolicy pępka (n=1). U jednego chorego stwierdzono liczne złogi rozmiesz-
czone w patologicznym zbiorniku pod i nad wątrobą oraz  w górnej części rowka okołookrężniczego 
prawego. Wśród 24 pacjentów z kamieniami w jamie otrzewnej tylko 5 zgłaszało dolegliwości (głównie 
bóle brzucha). Większość osób (19/24) miało usunięty pęcherzyk żółciowy metodą laparaskopową.

Badanie usg pozwala rozpoznać i zlokalizować kamienie żółciowe w jamie otrzewnej oraz reakcje 
tkankowe w ich otoczeniu.

zagrożenie wypadnięciem kamieni żółciowych do jamy otrzewnej istnieje zarówno przy cholecystek-
tomii zamkniętej jak i otwartej. 

Summary
gallstones in the peritoneal cavity as a consequence of cholecystectomy constitute an important 

medical problem and diagnostic challenge. the purpose of the work was to present the usefulness of 
ultrasonography as a diagnostic tool in this pathology.

25 patients were selected from 15220 in which abdominal ultrasonography was performed between 
1996-2008. in one patients the diagnosis was false positive and was changed after control ultrasono-
graphy. Examinations were performed using analog and digital ultrasound systems with 3-6 MHz convex 
transducers. in the whole group the diagnosis of lost gallstones was confirmed by other diagnostic moda-
lity such as ERcP (n=4, ct (n=4), by surgery (n=3) or by follow-up ultrasonography. the diameter of 
the stones varied from 3 to 24mm. 

in 10 patients a single stone and in the rest numerous stones were found. the calculi were found 
most frequently under the liver (n=11), than in the Morison’s pouch (n=8), gallbladder bed (n=3) and 
umbilical region (n=1). in one patient numerous stones were located under and above the liver in fluid 
collected in the upper part of the right pericolic roofing. 5 out of 24 patients with intraabdominal stones 

Andrzej Smereczyński¹, Teresa Starzyńska¹, Maria Gałdyńska², Anna Walecka², 
Stefania Bojko², KatarzynaKładna², Elżbieta Bernatowicz¹ 
1. katedra gastroenterologii PaM w szczecinie, ul Unii lubelskiej 1, 71-252 szczecin, tel.  091 4253211
 kierownik katedry: prof. dr hab. med. teresa starzyńska
2. zakład Diagnostyki obrazowej i Radiologii interwencyjnej PaM, 
 ul. Unii lubelskiej 1, 71-252 szczecin, tel. 091 4253436
 kierownik zakładu: prof. dr hab. med. anna Walecka

Gallstones in the peritoneal cavity 
after cholecystectomy detected by ultrasound

kamienie żółciowe w jamie otrzewnowej 
po cholecystektomii – diagnostyka ultrasonograficzna



62 ULTRASONOGRAFIA nr 34, 2008

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

kamienie żółciowe w jamie otrzewnej jako następ-
stwo usunięcia pęcherzyka żółciowego to temat w pol-
skim piśmiennictwie wyłącznie podejmowany przez 
chirurgów (1-4). W formie kazuistycznej wcześniej na 
zagadnienie to zwróciliśmy uwagę w aspekcie diagno-
styki obrazowej (5). obecnie przedstawiamy wyniki 
analizy grupy chorych po operacji wycięcia pęcherzy-
ka żółciowego, u której w badaniu ultrasonograficznym 
jamy brzusznej podejrzewano obecność pozostawio-
nych kamieni żółciowych w jamie otrzewnowej.

Materiał i metoda
analizie poddano 25 chorych, u których ultrasonogra-

ficznie rozpoznano  kamienie żółciowe w jamie otrzew-
nowej jako następstwo operacyjnego usunięcia pęcherzy-
ka żółciowego. grupę tę tworzyło 18 kobiet i 7 mężczyzn 
w przedziale wieku od 37 do 75 lat (średnio 61).

Badania usg jamy brzusznej przeprowadzono apa-
ratami analogowymi i cyfrowymi wykorzystując w tym 
celu głowice elektroniczne konweksowe o częstotliwo-
ści od 3 do 6 MHz. stosowano standardowy protokół 
badania jamy brzusznej. Dodatkowo, przy wykryciu 
złogów w nadbrzuszu prawym przeszukiwano inne 
okolice jamy brzusznej pod kątem istnienia podob-
nych zmian. Badania te przeprowadzili doświadczeni 
ultrasonografiści (s.a., g.M, B.s). U 11 pacjentów 
rozpoznanie usg zweryfikowano przez wykonanie                                                                                                                   
tomografii komputerowej (n=4), EcPW (n=4) i opera-
cyjnie (n=3). EcPW przeprowadzono tylko u chorych 
ze złogami w okolicy loży po usuniętym pęcherzyku 
żółciowym. chodziło o wykluczenie kamieni w kikucie 
pęcherzyka żółciowego. Pozostałe osoby skontrolowa-
no ultrasonograficznie w przedziale czasu od 5 do 24 
miesięcy. 

Wyniki
W analizowanej grupie 25 chorych postawiono jedno 

mylne rozpoznanie. Wynik fałszywie dodatni dotyczył 
54-letniej chorej, u której w 5 dobie po zabiegu lapa-
roskopowym usunięcia pęcherzyka żółciowego opi-
sano obecność kilku złogów pod wątrobą. tomografia 
komputerowa nie potwierdziła rozpoznania. także 
w kontrolnym badaniu usg nie znaleziono złogów. 
Uznano więc, że powodem błędu było zgięcie wątrobo-
we okrężnicy wypełnione gazem, naśladujące kamienie 
w jamie otrzewnej (ryc. 1). U trzech innych osób tk 

była zgodna z wynikiem usg oraz u trzech osób ope-
rowanych rozpoznanie obecności kamieni także zosta-
ło potwierdzone. U 3 chorych z kamieniami w loży po 
usuniętym pęcherzyku endoskopową wsteczną cholan-
giopankreatografią nie wykazano złogów w drogach 
żółciowych. U pozostałych 13 chorych upewniono 
się o obecności złogów w jamie otrzewnej wykonując 
kontrolne badania usg. lokalizacja i wielkość kamieni 
były podobne w porównaniu z badaniem wyjściowym. 
ostatecznie więc analiza danych dotyczy 24 chorych 
(tab. 1). Do informacji zawartych w tej tabeli warto 
dodać, że kamienie miały wielkość od 3 do 24 mm (ryc. 
2). U 10 osób stwierdzono pojedynczy złóg (najczęściej 
pod wątrobą i w zachyłku Morisona – ryc. 3 i 4 oraz 
u chorej ze złogiem zgubionym pod pępkiem – ryc. 5). 
U 14 osób stwierdzono od dwóch do kilkunastu złogów 
(głównie pod wątrobą n=11 i w kilku miejscach wokół 
wątroby n=3, ryc. 6). Wśród trzech osób leczonych ope-
racyjnie znalazła się chora, u której wykonano laparo-
tomię w 5 dobie po cholecystektomii laparoskopowej 
z powodu ostrych bólów w podżebrzu prawym ze skur-
czem przepony po tej stronie i wyraźnym utrudnieniem 
oddychania. Przyczyną tego stanu było osiem drobnych 
złogów, które znajdowały się głównie pod wątrobą (ryc. 
7). kolejny chory z ropniem podprzeponowym i pod-
wątrobowym miał liczne, przeważnie niewielkie złogi, 
które także były widoczne w rowku okołookrężniczym 
prawym (ryc. 8a i 8B). 

laparoskopowo usunięto jedynie złóg 9 mm i spró-
bowano oczyścić jamę ropnia. zabieg okazał się niesku-
teczny. trzecia z osób operowanych to chory, u którego 
wytworzył się ziarniniak wokół zgubionego kamienia 
pod powłokami w rejonie pępka (ryc. 5). tylko u 5 z 24 
chorych  można było objawy kliniczne odnieść do wyka-
zanych w jamie otrzewnej złogów.

Dyskusja  
W dwóch dużych metaanalizach (6, 7), każda obej-

mująca około 18 tys. cholecystektomii laparoskopowych 
wykazano, że przedziurawienie pęcherzyka żółciowe-
go występuje w około 20%, a wypadnięcie kamieni do 
jamy otrzewnowej średnio w 8% operacji. W porówna-
niu do tego występowanie powikłań związanych z tym 
ostatnim zdarzeniem jest niskie. Woodfield i wsp. (7) 
oszacowali je na 2,3%, ale jeśli kamieni nie wyzbiera-
no, wówczas wskaźnik ten wzrastał do 7%. zjawisko to 

developed syptoms, mostly abdominal pain. Most of patient were after laparoscopic cholecystectomy (19 
out of 24).

Ultrasonography lead to diagnose and localize gallstones in the peritoneal cavity and inflammatory 
reactions caused by them.

lost gallstones may occur after laparoscopic and classic cholecystectomy. 

Słowa kluczowe
kamienie żółciowe w jamie otrzewnej, diagnostyka usg kamieni żółciowych 

Key words
gallstones in the peritoneal cavity, usg diagnostics of gallstone
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dotyczy zwłaszcza chorych z ostrym zapaleniem pęche-
rzyka żółciowego, z pęcherzykiem wypełnionym licznymi 
lub większymi kamieniami, zwłaszcza barwnikowymi, 
u osób otyłych, w podeszłym wieku i częściej u męż-
czyzn. Dotychczas największą wartość w poszukiwa-
niu zgubionych kamieni żółciowych w jamie otrzewnej 
w przebiegu cholecystektomii i powikłań z nimi zwią-
zanych przypisuje się tomografii komputerowej (8-10). 
Wydaje się, że szczególnie przydatna pod tym względem 
jest jej wersja wielorzędowa, gdyż pozwala na bardzo 
dokładny wgląd w duży objętościowo obszar tkankowy, 
bez żadnych przeszkód ze strony gazów w jelitach i ele-
mentów kostnych. ograniczone lub małe znaczenie przy-
pisuje się ultrasonografii. Jednak według naszej oceny 
z powodzeniem nadaje się ona do poszukiwania kamieni 
żółciowych zlokalizowanych wokół wątroby i w pobliżu 
powłok brzusznych. Metoda ta okazała się szczególnie 
przydatna w tym ostatnim obszarze tkankowym, na co 
także zwracają uwagę zilbershtein i wsp (11). Habib 
i Elhadad (12) natomiast odnotowali przewagę usg nad 
tk w uwidocznieniu kamienia w świetle jelita.

Wypada się zgodzić z większością chirurgów, którzy 
choć zalecają usuwanie zgubionych kamieni widocz-
nych w polu operacyjny, ale nie za wszelką cenę. 
Jedynie w przypadkach licznych i zakażonych kamieni 
polecają oni energiczniejsze poszukiwania połączone 
z dokładnym wypłukaniem jamy otrzewnej (2-4, 6, 7, 
10-13). taki sposób postępowania potwierdzają także 
nasze obserwacje, ponieważ większość osób z obecny-
mi złogami (75%) nie  miała z tego powodu żadnych 
dolegliwości. 

zdajemy sobie sprawę z tego, że stwierdzone przez 
nas kamienie to niekiedy tylko część odkrytych kamie-
ni. ich lokalizacja w śród- i podbrzuszu może być zna-
cząca. abidogun i wsp. (13) opisali 46-letnią chorą po 

cholecystektomii laparoskopowej, u której w miednicy 
mniejszej znaleźli ponad 800 złogów żółciowych odpo-
wiedzialnych za stan zapalny ze zrostami przydatków 
i jelit. nasza praca wykazała, że kamienie w jamie 
otrzewnowej można spotkać również po cholecystekto-
mii klasycznej. zaskakujące jest ich położenie – niekie-
dy w loży po usuniętym pęcherzyku. kamienie w tym 
miejscu wymagają precyzyjnej diagnostyki. chodzi 
o określenie, czy znajdują się na pewno w loży po usu-
niętym pęcherzyku żółciowym, czy w jego resztkowym 
fragmencie (zespół kikuta przewodu pęcherzykowego 
lub zespół kikuta pęcherzyka żółciowego – ryc. 9). tego 
nie można rozstrzygnąć za pomocą badania usg ani 
zwykłej tk. W celu ustalenia rozpoznania można się  
posłużyć: klasyczną cholangiografią (prawie już niesto-
sowaną), cholangiografią tk lub MR, ultrasonografią 
endoskopową lub EcPW. 

 na zakończenie wypada jeszcze wspomnieć o dwóch 
kwestiach, które ściśle się ze sobą łączą. chodzi o zna-
jomość wśród osób wykonujących ultrasonografię oma-
wianego powikłania związanego z usunięciem pęche-
rzyka żółciowego miejsc, gdzie należy poszukiwać 
zgubionych kamieni. Drugą sprawą jest uświadomienie 
sobie faktu, że prawie nigdy nie należy się spodziewać 
informacji na skierowaniu do badania usg o wystąpie-
niu perforacji pęcherzyka żółciowego przy jego usuwa-
niu. Jest to tajemnica, z którą chirurg zwykle nie chce 
się podzielić z innymi.  

Wnioski
Usg pozwala wykryć i zlokalizować kamienie żółciowe 

wokół wątroby oraz reakcje tkankowe w ich otoczeniu.
zagrożenie wypadnięciem kamieni żółciowych do 

jamy otrzewnowej istnieje zarówno przy cholecystekto-
mii zamkniętej, jak i otwartej.

Cholecystektomia kamienie 
w loży

kamienie
pod wątrobą

kamienie 
w zachyłku 
Morisona

kamienie 
w okolicy pępka

kamienie w kilku 
miejscach

laparaskopowa     
(n=18) 1 10 3 1 3

klasyczna
(n=6) 2 1 3

Razem (n=24) 3 11 6 1 3

Tab. 1. Rozmieszczenie kamieni w jamie otrzewnowej u 24 chorych po usuniętym pęcherzyku żółciowym.

Ryc. 1. Układ gazu między wypukleniami 
okrężnicy pod wątrobą pozoruje kamienie 
żółciowe (strzałka).

Ryc. 2. W loży po usuniętym pęcherzyku żółciowym 
kilka, różnej wielkości kamieni (strzałki).
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Ryc. 3. Pod wątrobą (L) poje-
dynczy kamień (strzałka).

Ryc. 4. Pojedynczy kamień żółciowy wpadł do zachyłka Morisona. 
L – wątroba,  K – nerka.

Ryc. 5. Kamień żółciowy (strzałka) zgu-
biony pod powłokami w okolicy pępka. 
Chory reoperowany.

Ryc. 6. Dwa kamienie żółciowe (strzałki) wpadły 
pod wątrobę (L) w trakcie cholecystektomii lapa-
roskopowej.

Ryc. 7. Liczne, drobne złogi 
(strzałki) pod wątrobą (L) zanu-
rzone w żółci w 6 dni po cho-
lecystektomii laparoskopowej. 
Chora reoperowana.

Ryc. 8A. W ropniu podprzeponowym ujętym na dwóch przekrojach widoczne drobne 
złogi (strzałki).  
Ryc. 8B. U tego samego chorego, co na ryc. 8A,  uwidoczniono wypustkę zbiornika rop-
nia z drobnymi złogami (strzałki) położoną w rowku okołookrężniczym prawym. Chory 
nieskutecznie reoperowany metodą laparoskopową.

Ryc. 9. W resztkowym pęcherzyku żółciowym pozostał pojedynczy złóg 
(strzałka).

8A 8B
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Streszczenie
W pracy omówiono zastosowanie i skuteczność diagnostyczną ultrasonograficzny środków kontrastu-

jących w diagnostyce naczyń krwionośnych.

Summary
the use of ultrasound contrast agents in the diagnosis of blood vessels was presented in this article. 
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The use of ultrasound contrast agents 
in the diagnosis of blood vessels

zastosowanie ultrasonograficznych 
środków kontrastujących w diagnostyce 
naczyń krwionośnych

W ostatniej dekadzie XX wieku wprowadzono do 
diagnostyki ultrasonograficznej środki kontrastowe. 
największe znaczenie mają środki zawierające mikro-
pęcherzyki gazu, zwykle powietrza, których liczne 
powierzchnie graniczne wzmacniają sygnał doplerow-
ski podwyższając współczynnik odbierania sygnału do 
szumu. Preparaty mikropęcherzykowe działają poprzez 
tworzenie drobnych pęcherzyków gazu powietrza, fluor-
ku siarki odbijających ultradźwięki. zjawisko to głów-
nie występuje dzięki rezonansowi, któremu mikropęche-
rzyki ulegają pod wpływem ultradźwięków wysyłanych 
przez przetwornik sondy aparatu. Mikropęcherzyki 
zachowują się tak, jakby miały większą średnicę; są więc 
około 1014 razy bardziej echogeniczne niż nie rezonują-
ce pęcherzyki o tej samej średnicy (1). Mikropęcherzyki 

poprawiają jakość uzyskiwanego sygnału zarówno 
w prezentacji B, jak i doplerowskiego. 

Środki kontrastujące zwiększają wartość diagno-
styczną ultrasonografii. Dzięki ich zastosowaniu więcej 
badań kończy się jednoznacznym rozpoznaniem (2). 
choć badania ultrasonograficzne z zastosowaniem środ-
ków kontrastowych uznawane są za nową gałąź ultraso-
nografii, ich narodziny datują się na koniec lat 60-tych. 
za pionierów uważani są gramiak i shah, którzy jako 
pierwsi uzyskali wzmocnienie echogeniczności krwi, 
podając do niej roztwór soli fizjologicznej z pęcherzy-
kami powietrza (3).

Pierwsze środki kontrastujące np. Echovist poda-
ne dożylnie wywołują pożądany efekt w żylnej części 
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krążenia, nie przechodzą przez kapilary płucne stąd 
znakomicie nadają się do obrazowania prawego serca 
(4). Warunkiem przechodzenia przez kapilary płucne 
jest średnica pęcherzyka nie przekraczająca 5 mikro-
metrów. kolejny środek albunex częściowo przechodzi 
przez krążenie płucne charakteryzuje go bardzo krót-
ki okres półtrwania (miej niż 1 minuta), stąd dochodzi 
maksymalnie do lewej komory serca (5). albunex jest 
typowym przedstawicielem preparatów zawierających 
przygotowane wcześniej mikropęcherzyki lub, precyzyj-
niej, są to mikrokapsułki, które w gotowej formie znaj-
dują się w ampułce tego preparatu. Wymaga ona jedynie 
wstrząśnięcia przed wstrzyknięciem, aby mikrokapsułki 
dobrze wymieszały się z roztworem. 

kolejna generacja ultrasonograficznych środków 
kontrastujących reprezentowana między innymi przez 
levovist pokonuje po podaniu dożylnym barierę w posta-
ci kapilarów płucnych i powoduje wzmocnienie ech 
o około 10 do 25 dB w całym układzie naczyniowym.

Podstawowym składnikiem levovistu są specjalnie 
preparowane cząsteczki galaktozy, działające jako miej-
sce formowania się i zarazem nośnik mikropęcherzyków 
powietrza (o średnicy około 3-8 mikrometrów, a więc 
w większości poniżej średnicy erytrocytów). niewielka 
ilość kwasu palmitynowego, otaczającego mikropęche-
rzyki cienką warstwą ochronną, nadaje wysoką stabil-
ność cząsteczkom levovistu (6). trwałość mikropęche-
rzyków uległa poprawie po dodaniu śladowych ilości 
surfaktantu (kwasu palmitynowego), w tej formie bolus 
levovistu utrzymuje się we krwi przez 1-4 min, a gdy 
środek podaje się w ciągłym wlewie kroplowym uzy-
skuje się stałe zakontrastowanie. Ultrasonograficzne 
środki kontrastujące różnią się między innymi rodza-
jem gazu który je wypełnia. Perfluorokarbony zastoso-
wane w Echogenie, używane są również w pochodnej 
albunexu, fs 069, jak również w aerosomach i w pre-
paracie o nazwie imagent (7, 8). zasadniczą przewa-
gą środków zawierających perfluorokarbony jest wol-
niejsza dyfuzja i dłuższe utrzymywanie się we krwi. 
sześciofluorek siarki stosowany jest w sonoVue. 

W sonoviście wykorzystano syntetyczne kapsułki, 
które ulegają biodegradacji (9). osłonka sonovistu 
wytworzona z cyjanoakrylu („kleju tkankowego”) jest 
tak stabilna, że wstrzyknięte kapsułki są rozpoznawane 
jako cząsteczki obce i fagocytowane przez układ komó-
rek żernych. Między innymi odkładane są w komór-
kach kupffera w wątrobie, gdzie pozostają przez wiele 
godzin, zanim ulegną degradacji. Właściwość ta tłuma-
czy jedno z zastosowań sonovistu – obrazowanie tkan-
ki wątrobowej.

W latach 2002-2003 wprowadzono środki kontrastu-
jące nowej generacji, zalicza się do nich sonoVue, zawie-
rający mikropęcherzyki sześciofluorku siarki, których 
osłonką stabilizującą są fosfolipidy i kwas palmitynowy. 
Średnia pęcherzyka oscyluje wokół 2,5-3,0 um. Dzięki 
osłonce mikropęcherzyki sonoVue są odporne na zmia-
ny ciśnienia w układzie krążenia, dodatkowo osłonka 
z fosfolipidów pozwala na oscylacyjne zmiany objętości 
pęcherzyków pod wpływem zmiennego ciśnienia aku-
stycznego wiązki fali ultradźwiękowej. Przy zastosowa-
niu odpowiedniej energii fali ultradźwiękowej, pęche-
rzyki zaczynają oscylować nieliniowo. Powoduje to, że 
oprócz odbicia fali ultradźwiękowej o częstotliwości 
wysłanej, powstają fale ultradźwiękowe o częstotliwości 

harmonicznej, które mogą być odbierane przez głowice 
szerokopasmowe. Daje to efekt większego wzmocnienia 
sygnału kosztem obniżenia szumów a tym samym ocenę 
i rejestrację przepływów krwi w naczyniach krwionoś-
nych o niskich prędkościach (10).

ostatnie lata przyniosły rozkwit ultrasonograficz-
nych środków kontrastowych, a ich zastosowanie jest 
coraz szersze i znajduje kolejnych zwolenników. Jest to 
podyktowane przede wszystkim faktem, że inne diagno-
styczne metody obrazowe takie jak angio-MR, angio-ct 
są metodami drogimi, a dostępność do nich jest nadal 
ograniczona, zaś subtrakcyjna angiografia cyfrowa jest 
badaniem inwazyjnym.

W badaniach echokardiograficznych środki wzmac-
niające sygnał doplerowski znalazły swoje miejsce 
w wykazywaniu obecności przecieków, wad zastaw-
kowych, w ocenie zaburzeń ruchu ścian serca, w uwi-
dacznianiu fali zwrotnej w niedomykalności zastawek 
aortalnej lub mitralnej (11). W zakresie krążenia obwo-
dowego levovist stosowany jest w badaniach neuro-
sonograficznych w doplerowskiej ocenie transkranial-
nej (12). Pojedyncze prace wskazują na zastosowanie 
levovistu w ocenie zewnątrzczaszkowych odcinków 
tętnic szyjnych (13). Jego zastosowanie zarezerwowane 
jest przede wszystkim dla przypadków zróżnicowania 
pomiędzy krytycznym zwężeniem a niedrożnością tęt-
nicy szyjnej wewnętrznej. W diagnostyce niedrożno-
ści tętnic szyjnych wewnętrznych Escribano uzyskał 
100% zgodność badań doplerowskich z zastosowanim 
levovistu z angiografią (14). sitzer w grupie chorych 
z dużym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej w kon-
wencjonalnym badaniu doplerowskim w 21% nie uzy-
skał obrazu diagnostycznego, po podaniu levovistu 
liczba ta zmalała do 6% (15). langholz w grupie 57 
chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych w konwen-
cjonalnym badaniu doplerowskim nie otrzymał diag-
nostycznego obrazu badanych tętnic w 72%, po poda-
niu levovistu liczba ta zmalała do 7%. Według autora 
skuteczność diagnostyczna oceny doplerowskiej tętnic 
biodrowych po podaniu levovistu wzrosła z 49% do 
92%, z 23% do 89% wzrosła skuteczność diagnostyczna 
oceny tętnic udowych oraz z 14% do 78% tętnic podko-
lanowych i tętnic goleni (16, 17).

Doplerowska ocena naczyń jamy brzusznej: tętnic 
trzewnych, tętnic nerkowych oraz naczyń układu wrot-
nego zależy od wielu czynników. interpretację obrazu 
utrudniają takie czynniki jak: brak współpracy odde-
chowej ze strony chorego, otyłość, obecność gazów jeli-
towych przesłaniających obraz, pooperacyjne zmiany 
warunków anatomicznych. Badanie jest czasochłon-
ne, zależy od wiedzy i doświadczenia badającego (18). 
Wyżej wymienione czynniki sprawiają, że doplerowska 
ocena gałęzi brzusznych aorty nie zawsze jest satysfak-
cjonująca. Doplerowska diagnostyka tętnicy krezkowej 
górnej i pnia trzewnego według różnych autorów możli-
wa jest w 29-95% przypadków (19, 20).

Podobnie w ocenie tętnic nerkowych w piśmienni-
ctwie znajdujemy bardzo rozbieżne dane dotyczące czu-
łości i swoistości badań doplerowskich w ocenie zwężeń 
tętnic nerkowych w porównaniu z badaniami angiogra-
ficznymi. od wyników charakteryzujących się bardzo 
wysoką czułością i swoistością, kolejno; 91% i 95% oraz 
84% i 97%, w pracach kohler’a i taylor’a (21, 22). Do 

W ostatniej dekadzie XX wieku wprowadzono do 
diagnostyki ultrasonograficznej środki kontrastowe. 
największe znaczenie mają środki zawierające mikro-
pęcherzyki gazu, zwykle powietrza, których liczne 
powierzchnie graniczne wzmacniają sygnał doplerow-
ski podwyższając współczynnik odbierania sygnału do 
szumu. Preparaty mikropęcherzykowe działają poprzez 
tworzenie drobnych pęcherzyków gazu powietrza, fluor-
ku siarki odbijających ultradźwięki. zjawisko to głów-
nie występuje dzięki rezonansowi, któremu mikropęche-
rzyki ulegają pod wpływem ultradźwięków wysyłanych 
przez przetwornik sondy aparatu. Mikropęcherzyki 
zachowują się tak, jakby miały większą średnicę; są więc 
około 1014 razy bardziej echogeniczne niż nie rezonują-
ce pęcherzyki o tej samej średnicy (1). Mikropęcherzyki 

poprawiają jakość uzyskiwanego sygnału zarówno 
w prezentacji B, jak i doplerowskiego. 

Środki kontrastujące zwiększają wartość diagno-
styczną ultrasonografii. Dzięki ich zastosowaniu więcej 
badań kończy się jednoznacznym rozpoznaniem (2). 
choć badania ultrasonograficzne z zastosowaniem środ-
ków kontrastowych uznawane są za nową gałąź ultraso-
nografii, ich narodziny datują się na koniec lat 60-tych. 
za pionierów uważani są gramiak i shah, którzy jako 
pierwsi uzyskali wzmocnienie echogeniczności krwi, 
podając do niej roztwór soli fizjologicznej z pęcherzy-
kami powietrza (3).

Pierwsze środki kontrastujące np. Echovist poda-
ne dożylnie wywołują pożądany efekt w żylnej części 
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wyników dużo mniej satysfakcjonujących, rzędu specy-
ficzność 37%, czułość 0% (23).

analiza statystyczna badań przeprowadzonych 
w naszym ośrodku wykazała, że w ocenie tętnic ner-
kowych badania ultrasonograficzne z zastosowaniem 
levovistu są istotnie statystycznie skuteczniejsze niż 
badania doplerowskie bez levovistu. W ocenie tętni-
cy nerkowej prawej skuteczność diagnostyczna badań 
doplerowskich wzrosła z 68% do 98%, w ocenie tętnicy 
nerkowej lewej z 61% do 97%, w ocenie obu tętnic ner-
kowych z 64,5% do 97,5%, w ocenie tętnicy krezkowej 
górnej z 87% do 99%, wreszcie w ocenie pnia trzewnego 
z 77% do 90%. Balen wraz z współautorami wskazują, 
że badanie doplerowskie tętnic nerkowych z wykorzy-
staniem środków wzmacniających sygnał doplerowski 
są wykonywane w krótszym czasie, charakteryzują się 
większą skutecznością diagnostyczną i zwiększają liczbę 
badań zakończonych technicznym sukcesem. W bada-
niach po podaniu levovistu wymienieni autorzy uzy-
skali wzrost skuteczności diagnostycznej doplerowskiej 
oceny tętnic nerkowych, w których chcieli potwierdzić 
lub wykluczyć zwężenie, z 80% do 91%, jednocześnie 
uzyskali redukcję średniego czasu badania obu tętnic 
nerkowych z 25 minut przed do 14 minut po podaniu 
levovistu (24). Podobne obserwacje poczynił Missouris 
wraz z współautorami otrzymując redukcję czasu trwa-
nia doplerowskiego badania tętnic nerkowych z 25±12 
minut przed do 14±7 minut po podaniu levovistu (25). 
Ponadto stwierdzili, że już w 15 sekund po dożylnym 
podaniu levovistu notuje się silne wzmocnienie sygna-
łu doplerowskiego o 20 dB, a wzmocnienie to utrzymuje 
się przez 90 sekund. claudon w oparciu o liczne wyniki 
pochodzące z europejskich badań prowadzonych przez 
wiele ośrodków stwierdził, ze zastosowanie levovistu 
nie zwiększa istotnie skuteczności diagnostycznej oceny 
doplerowskiej w rozpoznawaniu zwężeń tętnic nerko-
wych, ale zwiększa możliwość wykonania tego rodzaju 
badań o ponad 20%, szczególnie u chorych otyłych oraz 
u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek (małe, 
wąskie tętnice). Badania te prowadzone były w 14 
europejskich krajach i obejmowały grupę 198 chorych, 
u których w konwencjonalnym badaniu doplerowskim 
zobrazowano 122 tętnice nerkowe (63,9%), zaś w bada-
niu doplerowskim z zastosowaniem levovistu liczba ta 
wzrosła do 160 tętnic (83,8%) (26). nieco gorsze wyni-
ki otrzymał claudon wraz z Rohbanem w pracy z roku 
1997, w której uzyskali wzrost skuteczności diagno-
stycznej doplerowskiej oceny tętnic nerkowych z 65% 
przed do 78% po podaniu levovistu (27). z roku 1998 
pochodzi praca karascha’a i Rubin’a dotycząca zastoso-
wania levovistu w obrazowaniu tętnic nerkowych u 72 
chorych z podejrzeniem naczyniowo-nerkowego pato-
mechanizmu nadciśnienia. W konwencjonalnym bada-
niu ultrasonograficznym wyżej wymienieni naukow-
cy otrzymali skuteczność diagnostyczną równą 30%, 
w badaniu doplerowskim tętnic nerkowych po podaniu 
levovistu skuteczność ta znacznie wzrosła i osiągnęła 
wartość 80%. Średni czas efektywnego wzmocnienia 
sygnału zarówno kolorowego jak i spektralnego dople-
ra wyniósł 312 sekund (28). Wzrost skuteczności diag-
nostycznej doplerowskiej oceny tętnic nerkowych jaki 
osiągnęliśmy w naszych badaniach jest bardzo znaczny 
i wyniósł on 97,5% po podaniu levovistu w porówna-
niu z 64,5% w konwencjonalnym badaniu ultrasono-

graficznym. Rezultat ten jest porównywalny do wyników 
jakie osiągnął calliada wraz z współpracownikami, który 
połączył zastosowanie środka wzmacniającego sygnał ą, 
że doplerowski z obrazowaniem harmonicznym i pod-
dał ocenie 48 tętnic nerkowych. W konwencjonalnym 
badaniu doplerowskim zobrazował 27 tętnic nerkowych 
tj. 56%, zaś w harmonicznym obrazowaniu po podaniu 
levovistu wymieniony autor uwidocznił aż 47 spośród 
48 tętnic poddanych ocenie i uzyskał wzrost skuteczno-
ści diagnostycznej do 98% (29).

Wyniki uzyskane przez innych autorów wskazują na 
wyraźny wzrost czułości badań doplerowskich w roz-
poznawaniu zwężeń tętnic nerkowych od wartości 
83%-85% przed podaniem levovistu, do wartości 94%-
95% po podaniu levovistu. Podobnie specyficzność 
oceny doplerowskiej zwężeń tętnic nerkowych wzrosła 
z 79%-81% przed podaniem levovistu, do 88%-93% po 
podaniu levovistu (25, 30). lencioni wraz z współpra-
cownikami w badaniu ultrasonograficznym po podaniu 
środka wzmacniającego sygnał doplerowski zobrazował 
100% tętnic nerkowych poddanych ocenie, podczas gdy 
w konwencjonalnym badaniu doplerowskim 25% tętnic 
spośród tej grupy nie uwidocznił. czułość jaką uzyskał 
w rozpoznawaniu istotnych hemodynamicznie zwężeń 
tętnic nerkowych wzrosła z wartości 71% w badaniu 
konwencjonalnym do wartości 93% po wzmocnieniu 
sygnału doplerowskiego. Wymieniony autor podkreśla, 
że w badaniu ultrasonograficznym po podaniu środka 
wzmacniającego sygnał doplerowski w rozpoznawaniu 
zwężeń tętnic nerkowych uzyskał specyficzność równą 
100% (31). Wyniki te wskazują, że badania ultraso-
nograficzne gałęzi brzusznych aorty z zastosowaniem 
środków kontrastujących w wielu przypadkach są 
wystarczająca do postawienia rozpoznania i ewentual-
nego zakwalifikowania chorych do leczenia zwężeń na 
drodze chirurgicznej lub endowaskularnej. 

Ultrasonograficzne  środki kontrastujące znajdują  
także zastosowanie w monitorowaniu chorych po zabie-
gach wewnątrznaczyniowych. Metoda śródnaczyniowe-
go leczenia tętniaków aorty brzusznej poprzez implan-
tacje stentgraftów ma już blisko 20 lat. okazała się być 
skuteczna, bezpieczna i w pełni konkurencyjna dla kon-
wencjonalnego zabiegu chirurgicznego – nie jest jednak 
pozbawiona powikłań. Pomimo ciągłego udoskonala-
nia stentgraftów nadal ,,piętą achillesową” tej meto-
dy leczenia są zacieki krwi do worka tętniaka (32, 33, 
34). termin  zaciek (ang. endoleak) oznacza przetrwa-
ły, ciągły przepływ  krwi pomiędzy światłem stentgraf-
tu a workiem tętniaka lub/i naczyniem odchodzącym 
z worka tętniaka (tętnice lędźwiowe, tętnica krezkowa 
górna). Powikłanie to występuje u chorych po implan-
tacji stentgraftów  z częstością od 12% do 44% (35, 36, 
37, 38, 39, 40). Po raz pierwszy zaciek opisał White 
ponad 10 lat temu (39, 40). spośród 5 typów zacieków 
znamiennie częściej występują zacieki typu ii poprzez 
tętnice lędźwiowe (41, 42, 43). tomografia kompute-
rowa uważna  jest za ,,złoty standard” w wykrywaniu 
i monitorowaniu zacieków krwi do worka tętniaka, uwi-
daczniających się w tym badaniu jako nagromadzenie 
środka cieniującego w obrębie worka tętniaka (39, 44, 
45, 46, 47). Baum i wsp. opisują 2 rodzaje zacieków 
typu ii „ prosty” i „złożony”. 

zaciek „prosty” powstaje w wyniku ponownego 
udrożnienia się jednej z tętnic odchodzących ze ściany 
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aorty, taki zaciek przypomina pseudotętniaka, ponieważ 
napływ krwi do worka tętniaka odbywa się podczas fazy 
skurczowej serca a odpływ w fazie rozkurczowej. 

W zacieku „złożonym” często obserwowany napływ 
krwi do worka tętniaka odbywa się poprzez tętnicę krez-
kową dolną a odpływ poprzez tętnicę lędźwiową (48).

ostatnio dużą wartość diagnostyczną w wykrywaniu 
zacieków krwi do worka tętniaka przypisuje się badaniu 
duplex dopler zarówno bez jak i z zastosowaniem ultra-
sonograficznych środków kontrastujących (39, 40, 49). 
nieprawidłowy sygnał przepływającej krwi w obrębie 
worka tętniaka oceniany jest jako zaciek. Jest on rów-
nomierny, odtwarzalny i nie zanika w rozkurczu (41, 
50). Heilberger i wsp. uważają, że w badaniu ultrasono-
graficznym z zastosowaniem kolorowego obrazowania 
można wykryć zacieki spowodowane ponownym udroż-
nieniem się tętnic lędźwiowych lub tętnicy krezkowej 
dolnej, które nie zawsze widoczne są  w badaniu angio
-tk oraz w arteriografii (51). Doświadczenia wielu 
autorów w rozpoznawaniu zacieków w badaniu duplex 
dopler bez i z zastosowaniem środków kontrastujących 
są różne. aburahma i wsp. podają czułość badania 
doplerowskiego bez zastosowania środków wzmacnia-
jących sygnał doplerowski w rozpoznawaniu zacieków 
wynoszącą 42% (47, 52). z kolei sato i wsp. uważają, 
że czułość badania doplerowskiego bez zastosowania 
środka kontrastującego w wykrywaniu zacieków wyno-
si 97%, specyficzność 74% w porównaniu z badaniem 
angio-tk (46, 47). Podobnie Wolf i wsp. podają czułość 
81% i specyficzność 95% ultrasonografii duplex dopler 
w porównaniu z badaniem angio-tk w wykrywaniu 
zacieków krwi (53, 54). 

Mc Williams i wsp. oraz Pages i wsp. podają czułość 
ultrasonografii doplerowskiej w wykrywaniu zacieków 
bez środka kontrastującego wynoszącą 12% natomiast 
po podaniu środka kontrastującego wzrastającą do 50% 
(55, 56).

Dodatkowo można podzielić zacieki na, wolno prze-
pływowe i szybko przepływowe. Uważa się, że zacieki 
wolno przepływowe (ang. low-velocity leaks) o małej 
prędkości napływającej krwi <80cm/sec mogą sponta-
nicznie ulec wykrzepieniu w odróżnieni od szybko prze-
pływowych tj. >100cm/sec (41, 57).

Wilson i napoli podają, że badanie ultrasonogra-
ficzne bez i z podaniem środka kontrastującego ma 
nieocenioną wartość diagnostyczną w wykrywaniu 
i klasyfikowaniu zacieków typu ii ze szczególnym 
uwzględnieniem kierunku, prędkości oraz hemody-
namiki napływającej krwi do worka tętniaka (40, 51, 
58). Jednorazowa dawka ultrasonograficznego środka 
kontrastującego sonoVue stosowana w naszych i bada-
niach innych autorów oraz zalecana przez producenta 
wynosiła 2,4ml.  napoli i wsp. wyrażają opinię, że ilość 
sonoVue wystarczająca do wykrycia większości zacie-
ków wynosi 1,5ml (58). inni autorzy są zdania, że zbyt 
duża ilość ultrasonograficznego środka kontrastującego 
powoduje dużo artefaktów przepływowych, będących 
przyczyną fałszywie dodatnich rozpoznań zacieków. 
Podobne obserwacje poczyniono w naszych badaniach. 
U niektórych chorych dawka 2,4ml powodowała wystę-
powanie artefaktów przepływowych dookoła stentgraf-
tu. W materiale własnym rozpoznano 10% zacieków 
z wynikiem fałszywie dodatnim, niepotwierdzonych 
metodą referencyjną tj. angio-tk. U innych autorów 

liczba rozpoznań zacieków fałszywie dodatnich jest 
rożna i wynosi od 5% do 30%. Podkreśla się, że duże 
znaczenie podczas badania pełni odpowiedni sprzęt 
ultrasonograficzny wyposażony w dodatkowe oprogra-
mowania w postaci obrazowania harmonicznego oraz 
niskiego indeksu mechanicznego (Mi). obrazowanie 
harmoniczne przy niskim Mi podwyższa czułość 
badania ultrasonograficznego z zastosowaniem środ-
ków kontrastujących, zapobiegając szybkiej destrukcji 
mikropęcherzyków gazu. Ponadto redukuje artefak-
ty przepływowe przez co zmniejsza liczbę zacieków 
z rozpoznaniem fałszywie dodatnim, ułatwia badanie 
w przypadku nadmiernej ilości tkanki podskórnej oraz 
przy nieprawidłowych odbiciach z gazów jelitowych, 
często spotykanych u chorych w podeszłym wieku (58, 
59, 60). Według teodorescu i wsp. za pomocą doplera 
spektralnego można wyznaczyć krzywą prędkości i kie-
runek przepływającej krwi w zacieku oraz zróżnicować 
zacieki wynikające z artefaktów przepływowych od tych 
prawdziwych (61). na podstawie swoich obserwacji, 
napoli i wsp. charakteryzują wolno przepływowe zacie-
ki, które niewykrywalne są w angio-tk oraz arteriogra-
fii. autor wyraża opinię, że zacieki te można zobrazo-
wać w badaniu ultrasonograficznym jedynie po podaniu 
środka kontrastującego. charakteryzują się one tym, 
że nieprawidłowy sygnał wzmocnienia kontrastowego 
pojawia się z pewnym opóźnieniem, :rozproszony jest 
w worku tętniaka pomiędzy skrzeplinami i ma bardzo 
wolny napływ krwi (58). nasze obserwacje są zgodne 
z napoli. nieprawidłowy sygnał wzmocnienia kontra-
stowego pojawiał się znacznie później w zacieku i war-
tości prędkości notowane były znacznie mniejsze niż 
w innych zaciekach tj.  szybko przepływowych, potwier-
dzonych w angio-tk.  

 
zgodnie z wytycznymi EURostaR chcąc monitoro-

wać chorych po implantacji stentgraftów w tomografii 
komputerowej narażamy ich na szkodliwy wpływ pro-
mieniowania jonizującego na zdrowie oraz konieczność 
podania jodowego środka cieniującego. chorzy chętniej 
poddają się badaniu ultrasonograficznemu ze środkiem 
kontrastującym niż badaniu w tomografii komputero-
wej. Większość groźnych powikłań (szybko przepływo-
we zacieki, niedrożność protezy, endotension, przyścien-
ne skrzepliny w świetle stentgraftu) może być zobrazo-
wana w badaniu ultrasonograficznym bez i z podaniem 
środka kontrastującego. niewątpliwie zaletą badania 
ultrasonograficznego z zastosowaniem środka kontra-
stującego w porównaniu z badaniem angio-tk jest wyż-
sza wartość diagnostyczna tego badania w wykrywaniu 
zacieków wolno przepływowych.

Badania ultrasonograficzne z zastosowaniem środ-
ków wzmacniających sygnał doplerowski z uwagi na 
bardzo wysoką skuteczność diagnostyczną, ponadto 
nieinwazyjność, powtarzalność, szeroką dostępność, 
relatywnie niski koszt, są bardzo atrakcyjną i jedno-
cześnie konkurencyjną metodą w obrazowaniu naczyń 
obwodowych, tętnic trzewnych oraz tętnic nerkowych, 
a tym samym w monitorowaniu chorych po zabiegach 
wewnątrznaczyniowych takich jak implantacja stent-
graftów.
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Pierwszymi próbami zastosowania ultrasonogra-
ficznych środków kontrastujących (uśk) wszystkich 
generacji w diagnostyce węzłów chłonnych było uzy-
skanie lepszego sygnału z „dużych” naczyń wnękowych 
i ich odgałęzień. te zastosowania zostaną pominięte 
w niniejszym omówieniu na korzyść analizy prac doty-
czących wzmocnienia „miąższowego” pochodzącego 
z mikrokrążenia. W porównaniu z zastosowaniem uśk 
w diagnostyce innych narządów, zwłaszcza wątroby, 
ilość prac dotyczących węzłów chłonnych jest dotych-
czas bardzo skąpa.

najciekawszą i najbardziej dokładną metodologicz-
nie jest według autorów niniejszego opracowania praca 
Rubaltelli i wsp [1]. Przebadano w niej 56 węzłów 
chłonnych u 45 osób (30 niezłośliwych i 26 zajętych 
przez proces złośliwy: w tym 18 przerzutów i 8 chło-

niaków nieziarniczych). Jednorodne wzmocnienie po 
podaniu uśk zaobserwowano w 28 z 30 węzłów chłon-
nych odczynowych. Ubytki przepływu wystąpiły w 17 
węzłach chłonnych, z których 15 było zajętych przez 
proces złośliwy, a 2 były odczynowe. intensywne ale 
niejednorodne „plamkowe” wzmocnienie we wczesnej 
fazie tętniczej obserwowano w 5 chłoniakach. skąpe 
wzmocnienie lub brak wzmocnienia zaobserwowano 
w 4 przerzutach.

W tej pracy specyficzność, czułość i trafność rozpo-
znania ultrasonograficznego istotnie statystycznie wzro-
sła po zastosowaniu ultrasonograficznego środka kontra-
stującego drugiej generacji w porównaniu z konwencjo-
nalną oceną ultrasonograficzną (ocena w skali szarości 
i w doplerze mocy) i wynosiła odpowiednio po zastoso-
waniu uśk: 93%, 92%, and 92.8%, a w konwencjonalym 
badaniu ultrasonograficznym: 76%, 80% i 78%.
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Drugim źródłem szczegółowej analizy różnych wzor-
ców wzmocnienia po podaniu uśk może być artykuł 
solbiatiego i wsp., nie posiadający jednak szczegóło-
wej analizy statystycznej [2]. W węzłach chłonnych 
odczynowych solbiati i wsp. obserwowali jednorodne 
wzmocnienie, poza węzłami chłonnymi z rozległym 
stłuszczeniem, kiedy wzmacnia się tylko wnęka, a kora 
pozostawała jednorodnie niewzmocniona. W węzłach 
chłonnych przerzutowych obserwowali obszary słabiej 
wzmocnione po podaniu uśk. natomiast w chłoniakach 
w początkowym etapie fazy miąższowej wzmocnienia 
po podaniu uśk autorzy obserwowali rozsiane jasne 
kropki (jak „płatki śniegu”), które następnie zlewały 
się w jednorodnie wzmocniony obraz. W chłoniakach 
ziarniczych w typie nodular sclerosis obserwowali bar-
dzo wyraźnie odgraniczone zaokrąglone obszary bez 
wzmocnienia lub słabiej wzmocnione, niż pozostała 
część węzła chłonnego.

W innej pracy Rubaltelli i wsp. zapisane obrazy po 
podaniu środka kontrastowego analizowano za pomocą 
map chromatycznych oznaczając ilościowo wzmocnie-
nie w okolicach maksymalnego i minimalnego wzmoc-
nienia (31 badanych) [3]. Wyniki otrzymane z obszarów 
maksymalnego wzmocnienia nie różniły się pomiędzy 
węzłami złośliwymi niezłośliwymi, ale wyniki otrzyma-
ne z obszarów minimalnego wzmocnienia dawały istot-
ną statystycznie różnicę. testowany program, oparty na 
analizie danych ilościowych po podaniu uśk, okazał się 
przydatny do różnicowania przerzutowych i niezłośli-
wych węzłów chłonnych.

zenk i wsp. przeprowadzili analizę porównawczą 
kryteriów sonomorfologicznych i danych ilościowych 
otrzymanych z analizy komputerowej po podaniu uśk 
[4]. W tej pracy kryteria uzyskane po zastosowaniu uśk 
nie poprawiły przedoperacyjnej wykrywalności węzłów 
chłonnych zajętych przez proces złośliwy. chociaż kine-
tyka środka kontrastowego dostarczyła nowe kryteria 
identyfikacji przerzutowych węzłów chłonnych (istotne 
statystycznie), jednak kryteria te nie poprawiły wykrywa-
nia złośliwych węzłów chłonnych (n= 60 pacjentów).

Hocke i wsp. badali przydatność ultrasonografii prze-
zprzełykowej z zastosowaniem środka kontrastującego 
w różnicowaniu śródpiersiowych i brzusznych niezło-
śliwych i złosliwych węzłów chłonnych [5]. autorzy 
przebadali 122 węzły chłonne. W skali szarości rozpo-
znano 64 z 74 niezłośliwych węzłów chłonnych (specy-
ficzność 86%) i 33 z 48 złośliwych węzłów chłonnych 
(czułość 68%). Po zastosowaniu ultrasonograficznego 
środka kontrastującego rozpoznano 68 z 74 niezłośli-
wych węzłów chłonnych (specyficzność 91%) i 29 z 48 
złośliwych węzłów chłonnych (czułość 60%). Po wyłą-
czeniu złośliwych chłoniaków czułość wzrosła do 73%. 
Podanie uśk poprawiło specyficzność rozpoznawania 
niezłośliwych węzłów chłonnych w stosunku do skali 
szarości, ale nie poprawiło prawidłowej identyfikacji 
złośliwych węzłów chłonnych. Ultrasonografia ze środ-
kiem kontrastującym według wyników otrzymanych 
przez autorów nie może zastąpić biopsji.

odmienne wyniki zaprezentowali autorzy kanamori 
i wsp., którzy analizowali retrospektywnie  46 węzłów 

chłonnych: 22 niezłośliwych i 24 złośliwe zlokalizowa-
ne w śródpiersiu lub jamie brzusznej [6]. Większość 
węzłów chłonnych niezajętych przez proces złośliwy 
wykazywała jednorodne wzmocnienie po podaniu uśk 
(19/22), natomiast we wszystkich węzłach chłonnych 
zajętych przez proces złośliwy występowały defekty 
wzmocnienia po uśk.

innym kierunkiem zastosowania uśk jest identyfi-
kacja węzłów chłonnych wartowniczych. Większość 
dotychczasowych prac dotyczyła modeli zwierzęcych, 
a wyniki były podsumowane jako zadowalające i kon-
kurencyjne w stosunku do dotychczasowych metod 
oznaczania węzłów chłonnych wartowniczych [7,8]. 
curry i wsp. uzyskali rezultaty porównywalne z zasto-
sowaniem błękitu metylenowego[9].

skuteczność wykrywania pachowych węzłów chłon-
nych wartowniczych w raku sutka w próbie klinicznej 
wykazali omoto i wsp. [10].

Podsumowując, na podstawie dotychczasowych prac, 
analiza wzmocnienia miąższowego węzła chłonnego 
po podaniu ultrasonograficznego środka kontrastują-
cego może istotnie statystycznie poprawić możliwo-
ści diagnostyki różnicowej chorób węzłów chłonnych. 
Dodatkowo, zastosowanie ultrasonograficznego środka 
kontrastującego może być alternatywną metodą wykry-
wania węzłów chłonnych wartowniczych w chorobach 
nowotworowych.
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Wstęp
Rak koloidowy, inne nazwy śluzowy, galaretowa-

ty, jest rzadkim nowotworem złośliwym sutków (2% 
wszystkich raków sutka) (1,2,3,4,6).

najczęściej występuje u kobiet starszych po 50-60 
roku życia. U kobiet w wieku 75 lat i więcej rak kolo-
idowy dotyczy 7% raków sutka, a u kobiet 35 letnich 
i młodszych tylko 1% (1,2).

Średni wiek kobiet z rakiem koloidowym sutka to 
60-64 lata (1).

W 50% jest zmianą kliniczną wyczuwalną w bada-
niu palpacyjnym. W pozostałych 50% jest zmianą nie-
kliniczną, niewyczuwalną w badaniu palpacyjnym. Jeśli 
jest wyczuwalny to w badaniu palpacyjnym jest niebo-
lesnym guzkiem lub guzem, podatnym na ucisk i naj-
częściej o dobrej ruchomości w stosunku do skóry sutka 
i otaczających tkanek (1,2).

Wielkość raka koloidowego jest różna od średnicy 10 
do średnicy powyżej 50mm. Wielkość ta zależy od tego 
czy jest to czysta czy mieszana postać raka koloidowego 
(1,2,3,4,5,6).

W postaci czystej składowa koloidowa raka musi być 
większa niż 50% do 75% jego objętości. W postaci mie-
szanej część koloidowa powinna być mniejsza niż 75%, 
a inne utkania raka większe od 25%. Mieszana postać 
uważana jest za raka inwazyjnego (1).

Mieszany rak koloidowy częściej występuje u młod-
szych kobiet i jego wymiary są większe niż postaci czy-
stej (1).

Różnicowanie pomiędzy czystą, a mieszaną formą 
raka koloidowego jest bardzo ważne, co związane jest 
z rokowaniem. czysta postać raka koloidowego roku-
je znacznie lepiej niż mieszana. Przerzuty do regional-
nych węzłów chłonnych w postaci czystej występuje 

Streszczenie
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tylko w 5-6%. W raku koloidowym  mieszanym w 35% 
(1,2,5)

Dziesięcioletnie przeżycie wolne od nowotworu raka 
w postaci czystej po mastektomii wynosi 90%, a w raku 
mieszanym tylko 60% (1).

obrazy usg raka koloidowego
Ultrasonograficzne obrazy raka koloidowego zależą 

od jego wielkości  i postaci czystej lub mieszanej. Małe 
ogniska raka koloidowego o średnicach do 15mm mają 
echogeniczność zbliżoną do tkanki tłuszczowej. ich gra-
nice są równe pomimo, że nie mają anatomicznej torbie-
li i są utworzone przez odczyn desmoplastyczny wokół 
zmiany. ich kształty są różne od okrągłych, owalnych, 
elipsowatych, kanciastych i z reguły nie mają wzmoc-
nienia za tylną granicą i często wymiar górno-dolny 
większy niż boczno-boczny (ryc. 1) (1,2,3). Większe 
raki koloidowe o średnicach powyżej 15mm, bardzo 
często mają wzmocnienie fali ultradźwiękowej za tylną 
ścianą i kształt bardziej okrągły (ryc. 2) (1). 

W postaci czystej granice raka koloidowego mogą 
być policykliczne i kanciaste (ryc. 3).

czysty rak koloidowy z reguły nie posiada w swoim 
miąższu obszarów płynowych. Jeśli one występują, 
zwłaszcza kiedy zmiana ogniskowa ma średnicę powy-
żej 30mm, należy brać pod uwagę postać mieszaną raka 
koloidowego (ryc. 4) (1,3,6).

Postać mieszana raka koloidowego ze składową raka 
inwazyjnego w obrazach usg może mieć bardzo zróżni-
cowany wygląd, wyłącznie z typowymi obrazami jak dla 

raków inwazyjnych z nierównymi granicami i z wypust-
kami granicami, cieniami akustycznymi za tylną ścianą, 
niską, nierównomierną echogenicznością (ryc. 5) (1,2). 
obrazy usg raka koloidowego zalicza się w ultrasono-
graficznej skali BiRaDs 3 i 4, jeśli to postać czysta 
i do kategorii 5, jeśli jest to postać mieszana z cechami 
ultrasonograficznymi raka inwazyjnego (1,2,5).  zawsze 
należy wykonać jako następny etap diagnostyki biopsję 
od kontrolą usg. Preferowana jest biopsja gruboigłowa, 
ponieważ w cienkoigłowej przy dużej obecności koloidu 
w raku, można nie uzyskać elementów komórkowych 
do oceny cytologicznej. Jeśli już wykonuje się Bacc 
należy nakłuwać obwodowe części zmiany lub te które 
w obrazie usg mają lite części guza (1,5).

czystą postać raka koloidowego ultrasonograficznie 
należy różnicować z grudkami tłuszczowymi, tłuszcza-
kiem i gruczolakowłókniakiem.

grudki tłuszczowe i tłuszczaki są bardziej podatne 
na ucisk głowicą i można je odkształcić na o 1/3 ich 
kształtu bez ucisku. 

czyste raki koloidowe mają znacznie mniejszą ściśli-
wość w granicach 12-15% ich wymiaru aP bez ucisku. 
gruczolakowłókniaki są bardziej podatne na ucisk gło-
wicą niż raki koloidowe, mają kształty bardziej elipso-
wate i gładkie granice z dobrze widoczną echogeniczną 
torebką (1).

koloidowe raki mieszane zwłaszcza z przewagą inwa-
zyjnej składowej mają obrazy usg podobne i zbliżone do 
typowych raków inwazyjnych z nierównymi granicami 
z wypustkami i cieniem akustycznym (1,2,5) (ryc. 5).

Ryc. 1. Małe raki koloidowe (strzałki).

Ryc. 2. Duże raki koloidowe (duże strzałki). Małymi strzałkami zaznaczono wzmocnienie za tylną granicą guzów.
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Rak koloidowy sutka w badaniach usg
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Ryc. 3. Policykliczne i kanciaste granice raka koloidowego (strzałki).

Ryc. 4. Postacie mieszane raka koloidowego (strzałki). Małymi strzałkami zaznaczono  obszary 
płynowe w guzach.  

Ryc. 5. Raki koloidowe mieszane. Dużymi strzałkami zaznaczono nierówne, naciekające gra-
nice, małymi strzałkami cień akustyczny za tylną ścianą raka.
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Wraz z dynamicznym rozwojem prenatalnej ultraso-
nografii z każdym rokiem poszerza się wachlarz badań 
i możliwości diagnostycznych.

czy to oznacza, że każdemu pacjentowi – płodowi – 
każdej ciężarnej powinniśmy oferować najnowszy, naj-
nowocześniejszy zestaw badań? za jaką cenę? a może 
powinniśmy stosować pełny zakres badań tylko dla 
celów naukowych?

czy w świetle konfliktu i wytaczania przez pacjenta 
sprawy sądowej o odszkodowanie wynik badania usg 
zawierający jedynie ocenę masy płodu bez oceny budo-
wy narządów wewnętrznych  jest dowodem broniącym 
lekarza ultrasonografistę czy go obciążającym?

Wydaje się, że nadszedł już moment kiedy powinni-
śmy na polskim rynku medycznym podjąć próbę usyste-
matyzowania naszego serwisu dla pacjentów oraz dla 

Streszczenie
Wraz z dynamicznym rozwojem prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej z każdym rokiem posze-

rza się wachlarz badań i możliwości diagnostycznych. Jednocześnie nie oznacza to, że każdemu pacjen-
towi – płodowi – możemy zaoferować wszystkie dostępne badania ultrasonograficzne. omówiono zakres 
badań podstawowych – skriningowych oraz badań tzw. poziomu ii lub badań celowanych w ośrodkach 
referencyjnych, zwracając uwagę na możliwość pogodzenia praktycznie wszystkich pracowni ultraso-
nograficznych, zakładając ich zróżnicowane możliwości diagnostyczne jak i cenowe, z uwzględnieniem  
zasad certyfikowania umiejętności lekarzy. Przedstawiony system powinien stać się bazą do negocjacji 
cenowych z organizatorami służby zdrowia w Polsce.

Summary
With dynamic prenatal ultrasound progress each year we can offer in Poland for selected fetuses / 

pregnant woman a sofisticated up-to date high level ultrasound examinations, but no for every one. 
However it is possible to use for majority of fetuses basic screening examinations and for selected cases 
an advanced extensive ultrasound with fetal echocardiography. We present an organization aspects for 
such examinations as well as suggested  prices. We hope our point of view could be a good bases for nego-
tiacians with national Health system in Poland.
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nas lekarzy, aby w coraz częstszych sprawach spornych 
i konfliktowych mieć podstawy do obrony i ochrony.

niniejszy artykuł jest jednym z pierwszych tego 
rodzaju w prasie położniczo-sonograficznej.

nie jest moim celem przedstawianie standardów 
badania w 1, 2 i 3 trymestrze, ponieważ na ten temat 
znajdujemy liczne publikacje (2, 3, 4).

W tabeli 1 przedstawiono główne rodzaje badań usg 
stosowanych aktualnie w praktyce klinicznej u płodów.

Ponieważ nadal zdarzają się (co prawda sporadycz-
nie) wyniki badań usg zawierające ocenę masy płodu 
w oparciu o ocenę wielkości jedynie główki płodu, nale-
ży przypomnieć iż w ocenie masy płodu można stoso-
wać różne tabele, różne wzory różnych autorów, ale 
niezmiennym standardem postępowania od wielu lat 
jest korzystanie z minimum pomiarów trzech narządów 
(główki, brzuszka i kości udowej) (11).

ocena masy płodu może być fragmentem bardziej 
szczegółowego dłuższego badania, a może stanowić 
również główny cel wizyty ciężarnej w gabinecie ultra-
sonograficznym.

ocena dobrostanu płodu na podstawie badania usg, 
w tym głównie na podstawie pomiarów przepływów 
krwi metodą doplera,  w wersji podstawowej obejmuje 
ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyle pępowinowej 
oraz  w tętnicy mózgowej środkowej (schemat nr1). 

zakładając iż przepływy te zostały zarejestrowane 
w czasie badania i potwierdzone jako prawidłowe, śred-
ni czas pobytu ciężarnej w gabinecie ultrasonograficz-
nym nie powinien być krótszy niż 15 min. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości konieczne staje się roz-
szerzenie badania o dodatkowe pomiary (schemat nr 2), 
dobrze opisane w polskim piśmiennictwie (2).

skriningowe badanie usg serca obejmujące ocenę 
położenia serca w stosunku do żołądka, wielkość serca,  
analizę 4 jam serca, połączeń komorowo-tętniczych 
oraz rytmu serca może stanowić odrębne badanie sono-
graficzne trwające około 15-30 min, lub może stanowić 
fragment bardziej szczegółowego badania usg (schemat 
nr 1).

zasady skriningowego badania serca płodu zostały 
wielokrotnie opisane w różnych polskich publikacjach 
(8, 9, 10, 12, 13)), jak również przez international 
society of Ultrasound in obstetrics & gynecology (3).

lekarze przeszkoleni w tym zakresie w Polsce 
legitymują się certyfikatami Umiejętności sekcji 
Echokardiografii i kardiologii Prenatalnej Polskiego 
towarzystwa Ultrasonograficznego (lista lekarzy dostęp-
na na stronie www.fetalecho.pl), (12, 13, 14).

W przypadku wykrycia patologii w skriningowym 
badaniu serca wykonuje się szczegółowe badanie echo-
kardiograficzne obejmujące zarówno analizę budowy 
serca, jak i jego funkcji skurczowej i rozkurczowej, 
ocenę wydolności układu krążenia ocenianą w skali 
punktowej. Badanie to dla pełnej i właściwej interpreta-
cji powinno być poprzedzone pełną oceną sonograficz-
ną płodu wraz z badaniem doplerowskim (schemat nr 
2) i aktualnie jest to najdłuższe badanie sonograficzne 
w perinatologii, trwające zwykle w przypadku pojedyn-
czego płodu średnio minimum 60 min. W czasie specja-
listycznego badania kardiologicznego u płodu stosowa-
ne są różne techniki diagnostyczne a badanie jest pro-
wadzone zarówno w systemie on-line (z pacjentem) jaki 
off-line, czyli bez pacjenta. należy podkreślić, iż ocena 

stanu kardiologicznego płodu jest znacznie trudniejsza 
niż dziecka, ponieważ kardiolog dziecięcy poza echo-
kardiografią dysponuje innymi możliwościami: oceną 
stanu klinicznego dziecka, zapisem Ekg, pulsoksyme-
trią, Rtg, angiokardiografią, badaniem Holtera, bada-
niem ciśnienia tętniczego etc… (1).

Badania echokardiograficzne płodu są przeprowadza-
ne w Polsce profesjonalnie w kilku ośrodkach, a kolejni 
lekarze są szkoleni na kursach jak i szkoleniach indywi-
dualnych (12, 13, 14).

Badanie echokardiograficzne płodu dla właściwej 
i pełnej interpretacji powinno być poprzedzone tzw. 
usg „genetycznym”, na które to badanie składają się 
elementy badania usg poziomu ii (schemat 2): ocena 
masy płodu, ocena stanu płodu oraz ocena budowy 
narządów wewnętrznych płodu. tylko 1/3 wad serca 
płodu to wady izolowane, większość wad serca u płodu 
przebiega z innymi anomaliami co stanowi jedną 
z zasadniczych różnic pomiędzy badaniami kardiolo-
gicznymi prenatalnymi a badaniami echokardiograficz-
nymi u dzieci, u których w większości występują wady 
serca izolowane. 

W ostatnich latach w arsenale badań sonograficz-
nych u płodów pojawiły się także dodatkowe badania 
wymienione w tabeli 2, nie objęte aktualnie certyfiko-
waniem. należą do nich: badania neurosonograficzne 
płodu, u którego wykryto anomalię ośrodkowego ukła-
du nerwowego – tzw. neurosonografia (6), wizualiza-
cja płodu w prezentacji 3D/4D, test tlenowy oceniający 
reakcję naczyń płucnych, monitorowanie dobrostanu 
stanu płodu, ocena szyjki macicy za pomocą sondy 
endowaginalnej, monitorowanie echokardiograficzne 
płodu np. w przypadku częstoskurczu lub bloku całko-
witego serca. W tym celu min. w zakładzie Diagnostyki 
i Profilaktyki Wad Wrodzonych iczMP w Łodzi oraz 
w Poradni kardiologii Prenatalnej w Warszawie, wpro-
wadzone zostały specjalne tygodniowe karty moni-
torowania stanu płodu, w których odnotowywane są 
poszczególne parametry z badań echo i porównywane 
w kolejnych badaniach. 

Wydaje się, iż w najbliższym czasie zostanie opraco-
wana dokładna metodyka badań wymienionych w tabeli 
2 i wówczas wejdą one również do zakresu badań cer-
tyfikowanych.

należy pamiętać, iż w diagnostyce sonograficznej 
zazwyczaj stosuje się w czasie jednego badania kilka 
głowic, stanowiących jeden z droższych elementów 
wyposażenia aparatu ultrasonograficznego. stosowanie 
aktualnie tylko głowic 3D/4D, zwłaszcza w 1 tryme-
strze ciąży, wydaje się niewłaściwe ze względu min. na 
masę głowicy i możliwość jatrogennej bradykardii płodu 
z powodu zbyt dużego ucisku głowicy na ciężarną maci-
cę. zwracam uwagę, iż do przeprowadzenia pełnego 
badania kardiologicznego płodu istnieje konieczność 
wyposażenia pracowni nie tylko w głowice położnicze 
i kardiologiczne, ale również w specjalistyczne oprogra-
mowanie aparatu, jak i specjalne głowice umożliwiające 
min. badanie nie tylko za pomocą doplera pulsacyjne-
go, ale również zastosowanie techniki doplera ciągłego 
(tabela 3), (którego głowice stosowane w położnictwie 
nie posiadają).

gabinet ultrasonograficzny to nie tylko aparat usg 
oraz leżanka, ale także konieczność wykonania doku-
mentacji oraz raportu z badania. Wydawałoby się, że 
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w roku 2007 pisanie odręcznych wyników badań to 
historia medycyny, a jednak zdarzają się tak lekkomyśl-
ni lekarze, którzy wydają opisy badań na świstkach kar-
tek. z tego względu wydaje się konieczne przypomnie-
nie, iż opis badania płodu to ważny dokument zarówno 
dla pacjenta, jak i dla lekarza, jak i dla potencjalnego 
prawnika.

Dobra dokumentacja staje się dzisiaj koniecznoś-
cią, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z anomalią, 
która może ulegać ewolucji w czasie i jej zobrazowanie 
może mieć kluczowe znaczenie zarówno dla postawie-
nia diagnozy jak i podejmowania ewentualnych decyzji 
terapeutycznych. Podstawowa forma dokumentowania 
badania to zdjęcia z video printera, ale w ośrodkach 
perinatologicznych w XXi wieku nieodzowne staje się 
operowanie komputerową bazą danych obrazowych, 
w której gromadzi się zarówno obrazy zamrożone jak 
i ruchome. najczęściej dokumentacja obrazowa z bada-
nia w postaci hard copy pozostaje własnością danego 
ośrodka, a na potrzeby innych klinik czy szpitali, może 
zostać na prośbę zainteresowanych „sklonowana”. 

W przypadku badań kardiologicznych poza obraza-
mi zamrożonymi istotne staje się gromadzenie filmów 
z badania, co powoduje iż potrzebny jest zarówno dłuż-
szy czas do zapisania filmu na dysku twardym apara-
tu lub aparatu i komputera, jak również potrzebna jest 
większa pamięć do przechowywania obrazów rucho-
mych w stosunku do obrazów zamrożonych. Dodatkowo 
w przypadku patologii kardiologicznych do opisu bada-
nia dołączany jest schematyczny rysunek wady (tabela 
4). Warto nadmienić iż u płodów najczęściej spotyka-
my złożone wady serca, a stosunkowo rzadko „proste” 
wady serca, typowe dla echokardiografiii dziecięcej (1).

Minimalny zakres danych w opisie wyniku badania 
usg/EcHo, podany w tabeli 5 wydaje się niezbędny do 
poprawnego opisu badania. zwracam uwagę zwłaszcza 
na konieczność wyciągnięcia wniosków oraz dodania 
zaleceń co do dalszego postępowania (min. ważne jest 
wyartykułowanie dla pacjenta jak i lekarza położnika 
czy dana anomalia wymaga pogłębienia diagnostyki 
o specjalistyczne badania usg poziomu ii czy też zda-
niem lekarza badającego płód będzie się on dalej opierał 
na metodyce badania skriningowego – poziomu i).

co prawda badanie usg/EcHo pozostaje zawsze 
tylko badaniem pomocniczym i to lekarz klinicysta 
decyduje o jego ostatecznej interpretacji, ale nie można 
od lekarza położnika posiadającego kliniczne przygoto-
wanie do zawodu wymagać, aby właściwie potrafił zin-
terpretować np. wartość wskaźnika Pi dla lewej gałęzi 
tętnicy płucnej u płodu z prawostronną przepukliną 
przeponową i koarktacją aorty. natomiast jest to wie-
dza wymagana od lekarza podpisującego się pod takim 
badaniem.

należy sobie zdawać sprawę z różnorodności gabine-
tów ultrasonograficznych w Polsce, które oferują różne 
możliwości badań usg u płodów. te różne możliwości są 
uwarunkowane zarówno różnymi kwalifikacjami persone-
lu medycznego, jak i różnymi możliwościami sprzętowy-
mi. każdy gabinet jest ważny, każdy może spełnić swoje 
określone zadania, choć należy się liczyć z ich zróżnico-
waniem i informować o tym pacjentów. np. w większości 
gabinetów usg można spodziewać się prawidłowej oceny 
masy płodu, ale tylko w nielicznych prawidłowej oceny 
budowy i funkcji serca płodu.

Dlatego w zakresie badań serca wprowadzono 
w ramach realizacji Programu Ministerstwa zdrowia 3 
stopniowy podział ośrodków kardiologii prenatalnej: na 
ośrodki typu c, ośrodki typu B oraz  ośrodki typu a.

W ośrodkach typu c zlokalizowanych przy klinikach 
położniczych pracują eksperci oceniający ponad 100 
przypadków wad serca rocznie, w ośrodkach typu B 
lekarze specjaliści zlokalizowani przy klinikach kardio-
logii dziecięcej oceniający ponad 50 przypadków wad 
serca rocznie, oraz ośrodki typu a oceniające ponad 10 
przypadków wad serca rocznie. 

Warto się również zastanowić nad aspektem finanso-
wym naszych badań: jeżeli czas pobytu pacjenta w gabi-
necie sonograficznym wycenimy w stosunku kwadrans 
– 50 zł, to można założyć iż tyle powinno kosztować 
każde podstawowe „cząstkowe” badanie usg.

Jeżeli u danego płodu wykonywana jest ocena masy 
płodu, badanie doplerowskie, badanie skriningowe 
z oceną budowy narządów wewnętrznych – cena za 
takie badanie powinna wynosić minium 150 zł (sche-
mat 3). Jeżeli do tej części badania wykonywane jest 
ponadto skriningowe badanie serca płodu przez leka-
rza posiadającego certyfikat sekcji Echokardiografii 
i kardiologii Prenatalnej takie badanie powinno koszto-
wać minimum 250 zł. 

Jeżeli pacjent kierowany jest na konsultacyjne bada-
nie echokardiograficzne zajmujące zwykle 60 min. 
z oceną biometrii dobrostanu, oceny budowy struktur 
płodu, z graficzną prezentacją budowy serca płodu, to 
badanie u pojedynczego płodu nie powinno kosztować 
mniej niż 500 zł (schemat 4).

Ponieważ, według zasad obowiązujących w Unii 
Europejskiej, co 4 lata powinno się zamortyzować kosz-
ty aparatury, aby ją w odpowiednim czasie wymienić na 
nowszą, łatwo policzyć ile badań dziennie powinno się 
wykonać w danym gabinecie, uwzględniając jego koszty 
utrzymania. ta prosta arytmetyka pokazuje także, iż za 
pomocą jednego aparatu nie można w ciągu doby wyko-
nać np. 15 badań echokardiograficznych u płodów, jeże-
li chce się utrzymać standard ich wykonywania, opraco-
wywania i opisywania.    

standaryzacja i zróżnicowanie badań sonograficz-
nych staje się wymogiem czasu i dotyczy nie tylko 
perinatologii czy diagnostyki prenatalnej. na przykład 
w echokardiografii dorosłych wyróżnia się badanie echo 
przezklatkowe, badanie echo przezprzełykowe, badanie 
echo wysiłkowe, badanie echo z kontrastem,  ultrasono-
grafię wewnątrznaczyniową etc. (7).

Ostatnim aspektem niniejszego doniesienia jest 
zwrócenie uwagi na  błędy w opisach i interpretacji 
badań płodów, które opiniowałam na potrzeby sądów 
lub izb lekarskich w roku 2007 i 2008 (tabela 6).

Jeżeli celem badania usg była tylko ocena masy płodu, 
nie można się spodziewać po przeprowadzeniu takiego 
badania usg, oceny dobrostanu płodu. cena za badanie 
masy płodu powinna być inna od ceny za ocenę masy 
płodu i jego dobrostanu. z punktu widzenia dalszego 
postępowania w sprawie spornej o odszkodowanie należy 
zwrócić uwagę, iż za brak rozpoznania zagrażającej dysto-
cji barkowej może odpowiadać w równym stopniu lekarz 
sonografista, który wprowadził w błąd lekarza klinicystę, 
jak i lekarz odbierający poród (przykład 1, tabela 6).

lekarz klinicysta dysponujący wynikiem badania usg 
zawierającym jedynie opis prawidłowej masy płodu nie 
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może na tej podstawie interpretować stanu płodu, nie 
znając oceny wyników z badań doplerowskich sprzed 
porodu (tabela 6, przykład 2).

tylko w połowie ciąży można w sposób optymalny 
dokonać oceny budowy narządów płodu. Jeśli warunek 
ten nie zostanie spełniony łatwo o błąd diagnostyczny 
w 3 trymestrze ciąży (przykład 3, tabela 6).

lekarz położnik jak i ciężarna nie powinni zostać 
uspokojeni wynikiem badania usg płodu, w którym opi-
sano prawidłową masę płodu, prawidłową biometrią 
płodu i prawidłową budowę narządów wewnętrznych 
płodu o ile nie dokonano profesjonalnej oceny budowy 
serca płodu. niektóre wady serca są wyjątkowo trudne 
do wykrycia u płodu (przykład 4, tabela 6). 

Jeżeli wszystkie badania u płodu zostały przeprowa-
dzone profesjonalnie, zgodnie z omówionymi wcześ-
niej zasadami, łącznie z badaniem echokardiograficz-
nym a mimo to nie wykryto wady serca u płodu/dzie-

cka, należy się zastanowić nad dwiema opcjami. Jeżeli  
błąd dotyczył lekarza nie posiadającego odpowiednich 
kwalifikacji, a pacjent był o tym pisemnie powiadomio-
ny, w takim wypadku obrona prawna  staje się wyjątko-
wo łatwa. np. w opisie badania płodu nie uwzględnio-
no serca płodu lub poinformowano ciężarną, iż serce 
płodu można ocenić w innym gabinecie. Jeżeli błąd 
dotyczył lekarza posiadającego odpowiedni certyfikat, 
zespół lekarzy wydających taki certyfikat bierze na 
siebie odpowiedzialność za kwalifikacje danego leka-
rza i powinien mu zapewnić ochronę w sytuacji kon-
fliktowej z pacjentem.  

Mam nadzieję, iż przedstawiony wachlarz badań 
ultrasonograficzno-echokardiograficznych u płodów, 
jak i pewne aspekty organizacyjne staną się podstawo-
wą platformą porozumiewania się zarówno wśród leka-
rzy jak i urzędników oraz prawników.

 

Tab. 1. Główne rodzaje badań usg stosowanych w praktyce klinicznej u płodów.

Rodzaj badania usg czas badania kwalifikacje ultrasonografisty
ocena masy płodu (na podstawie min. 
3 parametrów: oceny wielkości główki 

płodu, brzucha i dł. kości udowej)
10-15 min certyfikat Pol. tow. gin.

Certyfikat Pol. Tow. Ultrasonograficznego

ocena dobrostanu płodu na podstawie 
badania doplerowskiego (min. 3 naczy-

nia: pępowina, t. mózgowa średnia, 
przewód żylny)

10-15 min certyfikat Pol. tow. gin.
Certyfikat Pol. Tow. Ultrasonograficznego

ocena budowy płodu – skrining mający 
na celu wykrycie anomalii 10-15min certyfikat Pol. tow. gin.

Certyfikat Pol. Tow. Ultrasonograficznego

ocena budowy serca płodu – skrining 30 min
certyfikat skriningowego Badania serca 

Płodu sekcji Echokardiografii i kardiologii 
Prenatalnej Polskiego Towarzystwa 

Ultrasonograficznego

ocena budowy i funkcji serca płodu 
w przypadku wykrytej wcześniej anomalii 60 min

certyfikat Badania Echokardiograficznego 
sekcji Echokardiografii i kardiologii 
Prenatalnej Polskiego Towarzystwa 

Ultrasonograficznego

Tab. 2. Rodzaje badań sonograficznych u płodów wymagające dodatkowych możliwości sprzętowych, jak i dodatkowych 
kwalifikacji ze strony lekarza, a nie objęte Certyfikatem w roku 2008.

Rodzaj badania usg czas badania
ocena neurosonograficzna płodu w przypadku 

wykrycia anomalii OUN 30 min

Wizualizacja płodu w prezentacji 3D/4D u płodu bez anomalii 15 min
test tlenowy u płodu oceniający reakcję naczyń płucnych 45 min.

Monitorowanie dobrostanu płodu w sytuacji jego zagrożenia 
np. kontrolowanie małowodzia albo wielowodzia przy ustalonej przyczynie 30 min.

ocena szyjki macicy za pomocą sondy endovaginalnej 15 min.
Monitorowanie echokardiograficzne np. w przypadku częstoskurczu u płodu, 

bloku całkowitego s erca lub niewydolności krążenia płodu 60 min
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który trymestr ciąży Jaka głowica
Pierwszy trymestr ciąży głowica przezbrzuszna, głowica dopochwowa

Drugi trymestr ciąży

głowica przezbrzuszna convex, 
głowica 3D/4D

głowica kardiologiczna
głowica dopochwowa w przypadku porodu 

zagrażającego przedwcześnie

trzeci trymestr ciąży
głowica przezbrzuszna convex, 

głowica 3D/4D
głowica kardiologiczna

Tab. 3. Podział badań usg/ECHO u płodów z uwzględnieniem liczby głowic niezbędnych do przeprowadzenia pełnej diag-
nostyki.

Badanie przesiewowe 
Min. 5 zdjęć (wydruk z video printera)

Archiwizacja cyfrowa
archiwizacja na taśmie video lub DVD

Badanie diagnostyczne

Wydruk z video printera
Wydruk z obrazowej bazy danych

schematyczne przedstawienie wady (np. w wadach serca)
Archiwizacja cyfrowa

archiwizacja na taśmie video lub DVD

Tab. 4. Rodzaj dokumentacji z badania usg/ECHO.

Dane personalne ciężarnej, jej wiek, data badania

Rodzaj badania usg

opis badania usg

Wnioski

zalecenia co do dalszego postępowania

Rodzaj wydanej dokumentacji (np. liczba zdjęć)

nazwa aparatu z datą jego produkcji

zgłoszenie pacjenta do ogólnopolskiej bazy danych (www.orpkp oraz www.rejestr wad płodu)

nazwisko i tytuł lekarza wykonującego /nadzorującego badanie

kwalifikacje lekarza do wykonywania badania usg lub EcHo

Tab. 5. Minimalny zakres danych w opisie wyniku badania usg/ECHO.
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Tab. 6. Przykładowe błędy w opisach badań usg / ECHO i ich konsekwencje.

Przykład opis badania Proponowana 
cena za badanie następstwa komentarz

1

„Na podstawie 
pomiaru główki 
płodu oceniono 
masę płodu na 
3500g” (koniec 
opisu badania 

usg)

50 zł

3 dni później poród 
siłami natury, noworodek 

o masie 5200g, trwałe 
uszkodzenie splotu bar-

kowego, proces 
o odszkodowanie

Źle oceniono masę płodu, 
nie poinformowano lekarza klinicysty 

o makrosomii płodu, źle zakwalifikowano 
do porodu sn

2

„Badanie usg 
płodu 

w 37 tyg. ciąży 
– masa płodu 

2200”

50 zł 
(nie wykony-
wano badania 
doplerowskie-

go)

następnego dnia poród 
drogą cięcia cesarskiego, 
zielone wody płodowe, 
noworodek urodzony 

z masą 2150g w zamar-
twicy z Apgarem 1, 

wyreanimowany, przebieg 
okresu noworodkowego  
powikłany, małogłowie, 

w 3 dobie w badaniu 
przezciemiączkowym 

zmiany okołomalacyjne 
w oUn – w 3 miesiącu 

padaczka, proces 
o odszkodowanie

Dobrze oceniono masę płodu, ale nie oce-
niono ani budowy narządów wewnętrznych 

płodu, ani stanu płodu przed porodem 
metodą doplera. Proces chorobowy 

widoczny u noworodka prawdopodobnie 
rozpoczął się in utero, 

ale z powodu złej dokumentacji badań nie 
można tego udowodnić

3

Badanie usg 
w 37 tyg. pra-
widłowe, masa 
płodu 3500g, 

płód 
bez wad wro-

dzonych

50 zł – biome-
tria

+ 50 zł 
skriningowa 

ocena budowy 
płodu

Dwa dni później poród 
noworodka w szpitalu 

rejonowym u pierworód-
ki, siłami natury, urodzo-
ny chłopiec o masie ciała 

3500g, z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, 

transportowany do szpi-
tala wojewódzkiego 

w 2 dobie życia, proces 
o odszkodowanie

Dobrze oceniono masę płodu, ale zamiast 
stwierdzenia „płód bez wad wrodzonych” 

należało napisać „na tym etapie ciąży pełna 
ocena morfologii płodu i budowy narządów 
wewnętrznych jest niemożliwa z przyczyn 
technicznych (ocenę budowy anatomicznej 
narządów wewnętrznych płodu dokonuje 

się w i połowie ciąży”, max do 22 tyg.

4

Badania usg 
w 12, 18, 32, 
38 tyg. ciąży 
opisane jako 
prawidłowe

Masa ciała – 
50 zł, 

Biometria – 50 
zł

Doppler – 50 zł

Poród siłami natury 
w szpitalu wojewódzkim, 
poród „zdrowego" nowo-

rodka wypisanego 
w 3 dobie do domu.
W 5 dobie przyjęty 

ponownie do szpitala na 
OION, diagnoza wada 
serca tga, zgon nowo-
rodka przed podjęciem 
leczenia peracyjnego, 

proces o odszkodowanie

Badanie usg płodu dotyczyło oceny jego 
masy ciała, rozwoju, badań doplerowskich 
ale nie dotyczyło budowy serca. a zatem 
położnik ultrasonografista nie miał obo-

wiązku wykryć najtrudniejszej wady serca 
u płodu, za które to rozpoznanie można 

otrzymać nagrodę sekcji Echokardiografii 
i kardiologii Prenatalnej Polskiego 
Towarzystwa Ultrasonograficznego

5

U płodu opisa-
no badania usg 

w 13, 18, 32 
i 38 tyg. ciąży 
jako prawid-

łowe
W 23 tyg. 

Dodatkowo 
wykonywane 
było badanie 
EcHo, które 
opisano jako 
prawidłowe

Masa ciała – 
50 zł, Doppler – 

50 zł
skrining budo-

wy płodu – 
50 zł

+ EcHo za 
100 zł 

lub 200 zł 
zależnie od 

umiejętności 
lekarza wyko-

nującego bada-
nie

Poród odbył się o czasie, 
sn, w szpitalu rejono-
wym. W 3 dobie życia 

przed wypisem do domu 
rozpoznano 

u noworodka z> fallota. 
zabieg kardiochirgiczny 

przeprowadzono 
w 3 miesiącu życia. 

Proces o odszkodowanie

Jeżeli badanie EcHo było przeprowadzone 
prze lekarza nie posiadającego certyfikatu 
sekcji, pacjenci powinni zostać pisemnie 
powiadomieni, iż prawdopodobieństwo 
wykrycia wady serca przez lekarza bez 

certyfikatu wynosi 30%, prawdopodobień-
stwo wykrycia wady przez lekarza 

z certyfikatem skriningowego Badania serca 
Płodu wynosi 60%, prawdopodobieństwo 

wykrycia wady przez lekarza z Certyfikatem 
Badań Echokardiograficznych wynosi 90%.
Jeżeli badanie EcHo było przeprowadzo-
ne przez lekarza posiadającego certyfikat 
sekcji, zarząd sekcji gwarantuje wysokie 
kwalifikacje lekarza, a popełniony przez 

niego błąd nie może zostać sklasyfikowany 
ani jako „błąd w sztuce” ani jako „zaniedba-
nie”, o czym świadczą kilkustopniowe proce-

dury poprzedzające uzyskanie certyfikatu
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Schemat nr 1: Skriningowe badania ultrasonograficzne u płodu: 
*odrębny DYPLOM potwierdzający umiejętności lekarza – Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towa-
rzystwa Ultrasonograficznego

Schemat nr 2: Badania ultrasonograficzne u płodu w ośrodku referencyjnym – stopień zaawansowany celem wyjaśnienia 
nieprawidłowości wykrytych w badaniu skriningowym,
**konieczny Certyfikat Umiejętności Badania Echokardiograficznego Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Pol-
skiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 

ocena serca płodu
 – skrining*

Ocena 
masy płodu 
i położenia 

ocena dobrostanu 
płodu – 

badanie doplera 
(min. 2 naczynia: 

UMB, Mca

Ocena 
budowy płodu – 

badanie 
skriningowe

UMB – naczynia pępowiny: tętnice i żyła
MCA – t. mózgowa środkowa

Badanie usg płodu 
podstawowe

ocena dobrostanu 
płodu na podstwaie

badania doplera: 
Mca, UMB a/V, DV, 

Heatic veins, iVc, 
pulmonary veins

Badanie echokardiogra-
ficzne płodu** 

z oceną wydolności 
ukłau krążenia, próba 
terapii, monitorowanie

Usg "genetyczne"

Ocena 
biometrii płodu 

z uwzględnieniem 
pomiarów struktur 

oUn, wszystkich kości 
długich, obojczyków etc. 

Potwierdzenie anomalii 
z badania skriningowe-
go, analiza wad struk-
turalnych, ocena soft 

markerów chorób płodu

Badanie usg płodu 
– poziom II
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Badanie usg 
płodu

 podstawowe

Ocena serca płodu
 – skrining*

100 zł

Ocena 
masy płodu 
i położenia –

50 zł

ocena dobrostanu 
płodu – badanie 

doplera 
(min. 2 naczynia) –

50 zł
obwodowe

Ocena 
budowy płodu – 

badanie 
skriningowe –

50 zł

Schemat nr 3 – Propozycje minimalnych cen za badania diagnostyczne:
Skriningowe badania ultrasonograficzne płodu: * 

Badanie usg 
u płodu –
poziom II

Echokardiografia
 płodu** –

200 zł

Ocena 
biometrii płodu –

100 zł

Ocena 
dobrostanu płodu –

100 zł

Ocena 
anomalii 
u płodu –

100 zł

Schemat nr 4: Badania ultrasonograficzne u płodu w ośrodku referencyjnym – stopień zaawansowany celem wyjaśnienia 
nieprawidłowości wykrytych w badaniu skriningowym,
** konieczny Certyfikat Umiejętności Badania Echokardiograficznego Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
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Streszczenie
Wizualizacja tętnic wieńcowych w badaniu echokardiograficznym u zdrowego  płodu  jest możliwa po 

31 tygodniu ciąży. Według danych z piśmiennictwa wcześniejsze uwidocznienie naczyń wieńcowych może 
świadczyć o ich nieprawidłowościach, a w przypadku płodu z prawidłową budową serca może wiązać się 
z pogorszeniem stanu płodu i być objawem centralizacji krążenia w przebiegu niedotlenienia. objaw ten 
uważany jest za czynnik niekorzystny rokowniczo.

Przedstawiamy serię czterech płodów z prawidłową budową serca, u których zarejestrowano tętnice 
wieńcowe w badaniu echokardiograficznym przed 31 tygodniem ciąży oraz analizę ich dalszych losów. 
Pierwszy płód obumarł in utero, w kolejnych dwóch z zespołem ttts ciąża zakończyła się porodem 
przedwczesnym i wypisem noworodków do domu, w czwartym przypadku ciąża zakończyła się porodem 
o czasie noworodka z niską masa urodzeniową (2600g).

Wnioski: Wizualizacja tętnic wieńcowych u płodu < 31 tyg. z prawidłową budową serca może świad-
czyć o stanie niedotlenienia płodu i pogorszenia jego stanu hemodynamicznego, ale nie zawsze musi być 
czynnikiem niekorzystnym rokowniczo i poprzedzać zgon płodu.

nasze obserwacje są nowe na tle dotychczasowego piśmiennictwa.

Summary
Visualization of coronary arteries (ca) during fetal echocardiography is possible usually after 31st  

week of gestation. according to previously published data, earlier ca visualization may be possible in the 
presence of ca anomalies, but also in normal heart anatomy, as a sign of deterioration of fetal condition 
(e.g. in iUgR or acute hypoxemia). 

it was described as an unfavorable factor.
We present a series of four fetuses, with normal heart anatomy and  ca visualization before 31st  week 

of gestation and their follow-up. first fetus deid in utero, two others presented ttts and despite  pre-
mature delivery at 32nd week of gestation, both had been discharged home from the hospital. the fourth 
pregnancy lasted until 39 wk, however newborn was bprn with small birth weight: 2600g.

Conclusions: Visualization of coronary arteries in fetuses with normal heart anantomy < 31st week 
of pregnancy may suggest temporary fetal deterioration and  not always is an ominous factor before fetal 
death. our observation are new based on published data. 

Słowa kluczowe: 
echokardiografia płodowa, tętnice wieńcowe płodu

Key words: 
fetal echocardiography, fetal coronary arteries
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Fetal coronary arteries visualization in normal heart anatomy – 
does it mean anything?

Wizualizacja tętnic wieńcowych u płodu 
z prawidłową budową serca – czy ma znaczenie?
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Dzięki rozwojowi technik obrazowania możliwa jest 
obecnie coraz lepsza wizualizacja drobnych struktur, 
dlatego możliwe stało się w prenatalnym badaniu echo-
kardiograficznym obrazowanie tak drobnych struktur 
jak naczynia wieńcowe płodu. 

nie jest jednak do końca jasne, jak należy interpreto-
wać fakt wizualizacji tętnic wieńcowych płodu.

Przedstawiamy cztery przypadki płodów (w tym jeden 
przypadek ciąży bliźniaczej), u których zarejestrowano 
(za pomocą kolorowego oraz spektralnego doplera) tęt-
nice wieńcowe w badaniu echokardiograficznym przed 
31 tygodniem ciąży oraz losy noworodków.

Przypadek I
ciężarna (ciąża niskiego ryzyka) została skierowa-

na do naszego ośrodka w 24 tygodniu ciąży, z powo-
du wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. 
W badaniu potwierdzono opóźnienie wzrostu płodu 
(- 3 tygodnie w stosunku do wieku ciążowego wg 
daty ostatniej miesiączki). W badaniu echokardiogra-
ficznym stwierdzono prawidłową budową i funkcję 
serca, ale uwidoczniono poszerzone tętnice wieńcowe. 
Jednocześnie zarejestrowano nieprawidłowe przepływy 
w naczyniach pępowinowych – pulsację w żyle i wstecz-
ny przepływ końcoworozkurczowy w tętnicy oraz nie-
prawidłowe spektrum przepływu w przewodzie żylnym 
(brak fali a). Dodatkowo zarejestrowano podwyższoną 
echogeniczność jelit

obecność wymienionych objawów mogła sugero-
wać pogorszenie stanu płodu w stanie niedotlenienia. 
następnego dnia po badaniu nastąpił samoistny poród, 
a tuż po porodzie zgon noworodka (tab. 1).

Przypadek II (ciąża bliźniacza)
ciężarna w ciąży bliźniaczej (ciąża jednokosmów-

kowa, dwuowodniowa) została skierowana do nasze-
go ośrodka w 29 tygodniu ciąży z powodu podejrzenia 
zespołu przetoczeń między bliźnietami. Różnica wzrostu 
płodów wynosiła ok. 3 tygodni – biometria płodu biorcy 
odpowiadała 27 tygodniowi ciąży, płodu dawcy – 24 tygo-
dniowi. Ponadto stwierdzono sekwencję wielowodzie/
małowodzie. ocena wg skali Quintero – ii stopień.

U obu płodów nie stwierdzono anomalii struktu-
ralnych pozasercowych, budowa serca była prawidło-
wa. W badaniu echokardiograficznym u płodu dawcy 
stwierdzono kardiomegalię, wysięk w osierdziu, holo-
systoliczną niedomykalność zastawki trójdzielnej oraz 
ślad niedomykalności zastawki płucnej. 

U płodu - biorcy stwierdzono kardiomegalię oraz 
hipertrofię mięśnia sercowego. U obu płodów zareje-
strowano prawidłowe przepływy w naczyniach pępowi-
nowych oraz przewodzie żylnym, jednocześnie u obu 
uwidoczniono poszerzone tętnice wieńcowe (ryc. 1 – 
tętnice wieńcowe u płodu dawcy).

ciążą została rozwiązana drogą cięcia cesarskiego 
w 31 tygodniu. Masa urodzeniowa biorcy wynosiła 1350g, 
dawcy – 800g. Bliźnięta zostały wypisane do domu w sta-
nie ogólnym dobrym w 28 dobie życia (tab. 1).

Przypadek III
ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka (wada układu 

kostnego u syna) skierowano do naszego ośrodka na 
skriningowe badanie ultrasonograficzne i echokardio-
graficzne w 23 tygodniu ciąży. W trakcie badania nie 

stwierdzono anomalii strukturalnych u płodu. Budowa 
i funkcja serca były prawidłowe, jednakże zarejestrowa-
no tętnice wieńcowe (ryc. 2).

Przepływy w naczyniach pępowinowych i przewo-
dzie żylnym były prawidłowe.

ciężarna nie zgłosiła się na zalecone w późniejszym 
okresie ciąży kontrolne badanie w naszym ośrodku, 
wykonano jedynie położnicze badanie ultrasonograficz-
ne tuż przed porodem. 

noworodek urodził się w 38 tygodniu ciąży drogą 
cięcia cesarskiego (z powodu nieprawidłowych przepły-
wów w tętnicy pępowinowej oraz wewnątrzmacicznego 
zahamowania wzrostu), z masą ciała 2600g (poniżej 
5 centyla), w skali apgar oceniony na 9 pkt. Dziecko 
zostało wypisane do domu w 6 dobie życia (tab. 1).

Omówienie
zgodnie z opublikowanymi w dotychczasowym piś-

miennictwie danymi, wizualizacja  tętnic wieńcowych 
u płodu jest możliwa po 31 tygodniu ciąży. Wcześniejsze 
uwidocznienie naczyń wieńcowych może świadczyć 
o ich anomaliach (sinusoidy) lub być związane z pogor-
szeniem stanu hemodynamicznego płodu (zwłasz-
cza w warunkach niedotlenienia płodu w przebiegu 
wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu).1-3

stan przewlekłego niedotlenienia, prowadząc do 
zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, stanowi naj-
silniejszy czynnik regulujący przepływ w naczyniach 
wieńcowych oraz jest odpowiedzialny za tzw. “brain-, 
heart- and adrenal gland – sparing effect”. 4-5

“Heart-sparing effect” jako odpowiedź na niedotle-
nienie wiąże się z poszerzeniem tętnic wieńcowych, co 
zapewnić ma właściwe utlenowanie mięśnia sercowego 
w warunkach ograniczonego dopływu dobrze natleno-
wanej krwi z przewodu żylnego.

opisano również przypadek uwidocznienia posze-
rzonych tętnic wieńcowych w stanie ostrego niedotle-
nienia spowodowanego ostrym krwotokiem matczyno-
płodowym. Jednocześnie udokumentowano normaliza-
cję przepływów wieńcowych po transfuzji dopłodowej. 
sugerować to może, iż taki sam mechanizm jak w prze-
wlekłym niedotlenieniu odgrywa rolę w stanie ostrego 
niedotlenienia.6

W dotychczasowym piśmiennictwie zwracano uwagę, 
iż wizualizacja tętnic wieńcowych u płodu przed 31 
tygodniem ciąży może być niekorzystnym czynnikiem 
rokowniczym i poprzedzać wewnątrzmaciczny zgon 
płodu. 7-9

Dotychczas opublikowane dane  dowodzą, iż wizu-
alizacja tętnic wieńcowych u płodu zwiastowała zgon 
wewnątrzmaciczny lub zgon noworodka w 27-64% ana-
lizowanych przypadków (dane przedstawia tab. 2).

Przeanalizowano cztery przypadki płodów diagno-
zowanych w zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad 
Wrodzonych, u których uwidoczniono tętnice wieńco-
we w badaniu echokardiograficznym. U tych pacjentów 
uwidoczniono naczynia wieńcowe przed 31 tygodniem 
ciąży, co w nawiązaniu do opublikowanych dotychczas 
danych, jest objawem patologicznym, świadczącym 
o pogorszeniu stanu hemodynamicznego płodu.

W pierwszym z prezentowanych przypadków u płodu 
z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu stwier-
dzono nieprawidłowy przepływ w tętnicy i żyle pępo-
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winowej oraz w przewodzie żylnym. Uwidocznienie 
tętnic wieńcowych już w 24 tygodniu ciąży stanowiło 
niekorzystny czynnik rokowniczy, poprzedzający przed-
wczesny poród i zgon noworodka, co stanowi potwier-
dzenie dotychczas publikowanych obserwacji.

W drugim przypadku uwidoczniono tętnice wieńco-
we u obu płodów w ciąży bliźniaczej powikłanej zespo-
łem przetoczeń między płodami. objaw ten u płodu  
biorcy mógł być związany z przeciążeniem objętościo-
wym mięśnia sercowego, natomiast u płodu dawcy był 
wyrazem “heart-sparing effect”. 

Poród nastąpił trzy tygodnie po badaniu, a dzieci 
zostały wypisane do domu w stanie ogólnym dobrym 
po czterech tygodniach hospitalizacji. Jak dotąd nie opi-
sano w światowej literaturze wizualizacji tetnic wień-
cowych u dwójki bliźniąt, z korzystnym przebiegiem 
okresu noworodkowego.

W trzecim przypadku zarejestrowano tętnice wień-
cowe w 23 tygodniu ciąży. niestety ciążarna nie stawiła 
się na kontrolne badanie w późniejszym okresie ciąży, 

aż do 38 tygodnia ciąży, kiedy stwierdzono wewnątrz-
maciczne zahamowanie wzrostu (masa płodu poniżej 
5 centyla) oraz nieprawidłowe przepływy obwodowe. 
Przypadek ten może sugerować, iż wczesne uwidocz-
nienie tętnic wieńcowych świadczące o niedotlenieniu, 
poprzedziło wystąpienie wewnątrzmacicznego zahamo-
wania wzrostu płodu w późniejszej ciąży.

Wnioski
Wizualizacja tętnic wieńcowych u płodu z prawidło-

wą budową serca może świadczyć o stanie niedotlenie-
nia płodu i pogorszenia jego stanu hemodynaamicznego, 
jednak nie zawsze musi być czynnikiem niekorzystnym 
rokowniczo i poprzedzać zgon płodu, jak opisywano 
w dotychczasowym piśmiennictwie. nasze obserwacje 
dotyczące wizualizacji tętnic wieńcowych u płodów < 
31 tyg., które przeżyły okres noworodkowy stanowią 
novum w piśmiennictwie.

Wiek ciąży 
wg DOM

Wiek 
ciąży 

wg usg
ECHO Umb. A Umb. V Inne

Wiek ciąży  
w momen-
cie porodu

Losy
noworodka

Przypadek I 25 21 nHa, nHs REDf Pulsacja iUgR
następnego 

dnia 
po badaniu

Zgon nowo-
rodka tuż 

po porodzie

Przypadek II 
Bl. 1 29 27

nHa, kar-
diomegalia, 
hipertrofia 

Norma Norma TTTS - 
biorca 32 t.c.

1350g, 
apg 6,

28 d.ż. – 
wypis 

do domu 

Przypadek II 
Bl. 2 29 24

nHa, kar-
diomegalia, 
PE,tR,Pi

Norma Norma TTTS - 
dawca 32 t.c.

800g, apg 5, 
28 d.ż. – 

wypis 
do domu

Przypadek III 24 24 nHa, nHs Norma Norma 39 t.c.

2600g, 
Apg 9, 
6 d.ż. – 
wypis 

do domu

Tab. 1. Podsumowanie danych dotyczących analizowanych 4 przypadków płodów, u których uwidoczniono tętnice wieńco-
we w badaniu echokardiograficznym przed 31 tygodniem ciąży.

NHA – normal heart anatomy – prawidłowa budowa serca
NHS – normal heart study – prawidłowa funkcja serca
PE – pericardial effusion – wysięk w osierdziu
TR – tricuspid regurgitation – niedomykalność zastawki trójdzielnej
PI – pulmonary insufficiency – niedomykalność zastawki płucnej
REDF – reversed end-diastolic flow – wsteczny przepływ końcoworozkurczowy
IUGR – intrauterine growth restriction
TTTS – twin to twin transfusion syndrome – zespół przetoczeń między płodami

autor Rok liczba przypadków zgon płodu / noworodka % 
Baschat i wsp. 1997 109 56 51

Baschat 2000 48 12 27
chaoui 2004 21 11 52
Rychik 2007 11 7 64

Tab. 2. Zestawienie danych zawartych w dotychczas opublikowanym piśmiennictwie.
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Ryc. 1. Poszerzone tętnice wieńcowe u płodu zarejestrowane 
w technice kolorowego doplera w badaniu echokardiogra-
ficznym ciąży bliźniaczej (przypadek 2: płód dawca).

Ryc. 2. Przepływ w tętnicy wieńcowej zarejestrowany 
w technice spektralnego doplera u płodu w 24 tygodniu 
ciąży (przypadek 3).
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samoistny krwiak wątroby jest bardzo rzadkim, ale 
poważnym schorzeniem wymagającym szybkiej diag-
nostyki i wdrożenia stosownej terapii, oraz dokonania 
ewentualnej korekty terapii dotychczas stosowanej 
z powodu innych współistniejących chorób (1,2,3,4,5).

krwiak wątroby jest najczęściej następstwem urazu, 
lub jatrogenny, np. po biopsji (2,3).

obecnie leczenie samoistnego krwiaka wątroby jest 
leczeniem zachowawczym i polega na monitorowaniu 
ultrasonograficznej ewolucji krwiaka, oraz obserwa-
cji stanu klinicznego chorego w kierunku wtórnego 

zakażenia i powstania ropnia. W przypadku, gdy chory 
przyjmuje leki przeciwkrzepliwe należy zaprzestać ich 
stosowania (3,5).

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek samo-
istnego krwiaka wątroby u 75 letniej chorej w pełni 
sprawnej fizycznie, oraz w pełni władz umysłowych. 
W badaniu podmiotowym chora negowała jakikolwiek 
uraz, a w badaniu przedmiotowym nie stwierdzono żad-
nych, choćby najmniejszych śladów obrażeń zewnętrz-
nych. 

Antoni Piwowoński
oddział chirurgii ogólnej szpitala im. Dr Jankowskiego, sPzoz w Przeworsku
Adres:
oddział chirurgii ogólnej szpitala im. Dr Jankowskiego, sPzoz w Przeworsku
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Streszczenie 
opisano przypadek samoistnego krwiaka wątroby i znaczenie badania usg w jego rozpoznaniu i moni-

torowaniu leczenia. 

Summary
Was described a case of spotaneous liver haematoma and the role of usg examinations in its diagnosis 

and in monitoring of haematoma treatment.

Słowa kluczowe
samoistny krwiak wątroby, usg w diagnostyce krwiaka wątroby

Key words
spontaneous liver haematoma, usg in diagnosis of liver heametoma 

Spontaneous liver haematoma – case report

samoistny krwiak wątroby – opis przypadku 
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opis przypadku
kobieta M.P. lat 75 przyjęta do oddziału z powodu 

bólów w prawym podżebrzu, nudności, utraty łaknie-
nia, oraz ogólnego postępującego osłabienia.

W badaniu przedmiotowym brzuch miękki bez opo-
rów patologicznych, perystaltyka słyszalna, bolesność 
palpacyjna w prawym podżebrzu. Płuca w badaniu fizy-
kalnym bez cech osłuchowej patologii. akcja serca nie-
miarowa, migotanie przedsionków – pozostaje w lecze-
niu kardiologicznym.

W badaniach dodatkowych odbiegających od normy 
stwierdzono:

RBc- 3,15 mln/ul, HgB- 9,5g/dl, Hct- 31%, McHc- 
31,6g/d, McV 95,6 fl, glukoza- 132mg/dl, kreatynina 
1,2mg/dl, fosfataza zasadowa 206u/l, ggt- 68u/l, inR 
1,76.

Wykonano badanie usg jamy brzusznej w którym 
uwidoczniono w prawym płacie wątroby zmianę ogni-
skową hipoechogeniczną o wymiarach 121,9x80,6 mm 
z odbiciami hiperechogenicznymi w jej wnętrzu, ukła-
dającymi się w najniżej położonym punkcie zmiany 
(ryc. 1).

zmiana praktycznie sięgała bocznie od torebki 
wątroby, a przyśrodkowo do linii środkowo-obojczyko-
wej i obejmowała całą grubość prawego płata wątroby.

W korelacji ze stanem ogólnym chorej oraz badaniem 
klinicznym rozpoznano krwiak wątroby. ze względu na 
fakt, że chora była w tym czasie poddana terapii prze-
ciwkrzepliwej z powodu migotania przedsionków, nie 
zakwalifikowano jej do nakłucia diagnostycznego pod 
kontrolą usg. Wykonano natomiast elektronową tomo-
grafię komputerową (Etk), która potwierdziła wcześ-
niejsze rozpoznanie (ryc. 2).

chorą zakwalifikowano do leczenia zachowawcze-
go pod stałym monitoringiem ultrasonograficznym. 
Badania usg wykonywano codziennie przez okres 1-sze-
go tygodnia i co 2-gi dzień przez okres tygodnia 2-giego. 
W 5-tym dniu od daty 1-szego badania zaobserwowa-
no niewielkie zmniejszenie się zmiany do wymiarów 
105,8x79,5mm z odcinkowym pojawieniem się rysunku 
naczyniowego w jej wnętrzu oraz obrazem charaktery-
stycznym dla ewolucji krwiaka. W kolejnych badaniach 
krwiak uległ dalszej niepowikłanej resorpcji i w 26 dobie 
od daty 1-szego badania miał wymiary 81,9x77,1mm, 
w 40-stej dobie wymiar 80,4x51,2mm, by po upływie 
3 miesięcy osiągnąć wymiary 46,9x25,6mm (ryc. 3).

kontrolne badanie usg wykonane po upływie 8-miu 
miesięcy nie wykazało żadnych cech patologii w obrębie 
wątroby.

Omówienie
krwiak wątroby jest zbiornikiem wynaczynionej 

krwi w obrębie miąższu tego narządu. Małe krwiaki 
wątroby mogą nie dawać żadnych dolegliwości i zmian 
w samopoczuciu chorego, a większe lub małe objawowe 
w zależności  od lokalizacji będą powodowały ogólne 
osłabienie, utratę łaknienia, uczucie pełności w żołąd-
ku, nudności i wymioty, ucisk lub ból pod prawym 
łukiem żebrowym. W badaniach dodatkowych można 
zaobserwować podwyższenie leukocytozy, obu amino-
transferaz, fosfatazy zasadowej, ggtP, oraz bilirubiny 
całkowitej i bezpośredniej w zależności od rozmiarów 
i stopnia uszkodzenia hepatocytów (3,4,5).

obraz choroby nie jest charakterystyczny, a podsta-
wę rozpoznania stanowią badania obrazowe usg, kt, 
RM.

Biorąc pod uwagę dostępność, nieinwazyjność, oraz 
stosunkowo niski koszt badania, ultrasonografia wysu-
wa się zdecydowanie na pierwsze miejsce w algorytmie 
diagnostycznym i niejednokrotnie w połączeniu z obra-
zem klinicznym, rzetelnie wykonanym badaniem przed-
miotowym i podmiotowym, jak i w przypadkach wątpli-
wych z użyciem ultrasonograficznych środków kontra-
stujących, niejednokrotnie jest badaniem rozstrzygają-
cym w zdecydowanej większości przypadków (1,2,3).

krwiak wątroby może mieć wygląd bardzo podob-
ny do ropnia wątroby, ale w sposób zasadniczy różni 
się obrazem klinicznym. W algorytmie diagnostycznym 
nigdy nie można zapomnieć o dokładnym zebraniu 
wywiadu i badaniu fizykalnym. 

najczęstszą przyczyną krwiaków wątroby są wszel-
kiego typu urazy tępe stłuczenia miąższu wątroby, 
oraz urazy jatrogenne, np. wykonana uprzednio bio-
psja wątroby bądź innych narządów z dostępu przez-
wątrobowego. czułość ultrasonografii w diagnostyce 
krwiaków wątroby wynosi ok. 90%, gdyż w przypad-
ku niewielkich zmian, bądź bezpośrednio po urazie 
zmiany mogą być niewidoczne. Dlatego też nie należy 
zapomnieć o powtórzeniu badania po kilku godzinach, 
a w przypadku wyniku ujemnego, co najmniej dwukrot-
nie w odstępach jednodniowych (1,2,3).

trudności diagnostyczne mogą przysporzyć stare 
krwiaki wątroby, gdyż obraz usg zmienia się w czasie 
od hipoechogenicznego do hiperechogenicznego naśla-
dującego strukturę litą w miarę upływu czasu. Może też 
dojść do otorbienia z powstaniem torbielowatej prze-
strzeni zawierającej niejednokrotnie pasma fibryny we 
wnętrzu, zwapnienia torebki, a w przypadku reabsorbcji 
mogą powstać ogniska zwapnień, lub obszar płynowy 
z lub bez obecności ech w jego wnętrzu. takie obrazy 
usg przy nie jednoznacznym wywiadzie i nic nie wno-
szącym do algorytmu diagnostycznego badaniu fizykal-
nym i badaniach dodatkowych, mogą być zinterpreto-
wane po wykonaniu biopsji (3).

leczenie niepowikłanych krwiaków wątroby i umiej-
scowionych w obszarach nie powodujących poważnych 
zaburzeń funkcji narządu jest z reguły zachowawcze.

nie wymaga też osłonowego stosowania antybioty-
ków, a jedynie baczniej obserwacji stanu klinicznego 
chorego, monitorowania ultrasonograficznego następu-
jącej po sobie prawidłowej ewolucji zmian, oraz różni-
cowania obserwowanych zmian w kierunku wtórnego 
zakażenia i ewentualnie powstającego ropnia.

należy też zweryfikować farmakoterapię jak to uczy-
niono w przypadku opisanym w niniejszym opracowa-
niu, polegającą na wyeliminowaniu wszelkich leków 
przeciwkrzepliwych, bądź wpływających na obniżenie 
parametrów procesu krzepnięcia krwi.

W opisanym przypadku ze względu na brak urazu 
w wywiadzie, niewiele wnoszącymi do ustalenia rozpo-
znania badaniami dodatkowymi, oraz przeciwwskaza-
niami do wykonania nakłucia, wykonano badanie tk, 
które potwierdziło rozpoznanie postawione za pomocą 
badania ultrasonograficznego.
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Samoistny krwiak wątroby – opis przypadku 

Ryc. 1. Zmiana płynowa hipoechogeniczna 
(strzałki) w prawym płacie wątroby. Hiperecho-
geniczne echa (małe strzałki) w najniżej położo-
nych częściach zmiany.

Ryc. 2. Zmiana (strzałki) z ryc. 1 w elektrono-
wej tomografii komputerowej.

Ryc. 3. Zmiana (strzałki) z ryc. 1 po upływie 
3 miesięcy od jej powstania.
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72-letnia kobieta zgłosiła się na konsultacyjne bada-
nie usg sutków z powodu uprzednio rozpoznanego 
w usg tłuszczaka w lewym sutka na godz. 13.00, śred-
nicy 7,5mm (ryc. 1) z pytaniem, czy należy wykonać 
Bacc tej zmiany. kobieta bez obciążającego wywiadu, 
dwukrotnie rodziła, bez leków hormonalnych, ostatnia 
mammografia i usg sutków przed 4 laty.

Palpacyjnie sutek prawy bez zmian. W sutku lewym 
na godz. 13.00 wyczuwalne zgrubienie, które nie odpo-
wiadało wielkości opisanego tłuszczaka w pierwszym 
badaniu usg. Było ono większe, mało podatne na ucisk, 
niebolesne, przesuwalne w stosunku do skóry i otacza-
jących tkanek.

W konsultacyjnym badaniu usg na godz.13.00 
w lewym sutku, uwidoczniono leżącą pod skórą sutka, 
hiperechogeniczną zmianę o średnicy 11mm, a pod nią 
drugą zmian średnicy 14mm, owalną o echogeniczności 

zbliżonej do otaczającej tkanki tłuszczowej, o równych 
granicach, wymiar aP większy od boczno-bocznego, 
bez wzmocnienia za jej tylną ścianą (ryc. 1). obydwie 
zmiany nie miały unaczynienia w doplerze mocy. Węzły 
chłonne pachowe niepowiększone o prawidłowej echo-
strukturze.

Pierwsza zmiana była wyraźnie bardziej podatna na 
ucisk głowicą niż druga zmiana leżąca pod nią.

Wstępne rozpoznanie po konsultacyjnym badaniu 
usg – dwie zmiany ogniskowe w lewym sutku na godz. 
13.00, zakwalifikowane do Bacc.

Wyniki Bacc – mniejsza zmiana, hiperechogeniczna 
– komórki tłuszczaka. Druga, w której wykonano dwa 
nakłucia z części centralnej i obwodowej prawej zmia-
ny położonej poniżej tłuszczaka. z pierwszego nakłu-
cia – duża ilość koloidu bez elementów komórkowych. 
z drugiego nakłucia - grupy komórek nowotworowych, 

Streszczenie
opisano przypadek nierozpoznania raka koloidowego sutka w badaniu usg i jego przyczyny.

Summary
Was decribed a case of the breast colloid carcinoma misdiagnosed in usg examination and the reasons 

of this mistake. 
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dobrze zróżnicowanych. Wykonany zabieg operacyj-
ny i badanie histopatologiczne potwierdziło obecność 
tłuszczaka i raka koloidowego w czystej formie.

Omówienie
Brak sugestii po pierwszym badaniu usg co do obec-

ności dwóch, o zupełnie odmiennej morfologii i roko-
waniu zmian ogniskowych w lewym sutku, wynikał 
z dwóch faktów.

Już badanie palpacyjne sugerowało obecność więk-
szej zmiany ogniskowej niż tłuszczak średnicy 11mm. 
Badanie usg wykonane było niedokładnie, prawdopo-
dobnie bez manewru głowicą z dozowanymi jej uci-
skiem (1,2,3,4). Ponadto zapewne zadziałał „objaw 
medalika”, czyli skoncentrowanie uwagi diagnostycznej 
na zmianie lepiej widocznej, którą w tym przypadku był 
tłuszczak.

gdyby pierwsze badanie usg było wykonane dokład-
nie, druga zmiana powinna być zauważona i opisana.

Miała ona wiele cech morfologicznych jak dla czystej 
postaci raka koloidowego. Równe, dobrze widoczne gra-
nice, echogeniczność zbliżoną do tkanki tłuszczowej, 
wymiar aP większy niż boczno-boczny, małą podatność 
na ucisk głowicą, brak cech naciekania, brak wzmocnie-
nia za tylną granicą, brak zmian w regionalnych węzłach 
chłonnych (1,2,3,4,5). 

opisany przypadek raz jeszcze potwierdza, że bada-
nie usg sutków zawsze musi zostać wykonane zgodnie ze 
standardami, przez osobę posiadającą wiedzę i doświad-
czenie na poziomie profesjonalnym. Nierozpoznanie 
raka sutka średnicy 15mm jest błędem diagnostycznym 
i to z kategorii tych najgorszych – wyniku fałszywie 
ujemnego (1,5,6).
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Ryc. 1. Sutek lewy godz. 13.00 podskórna zmiana hipere-
chogeniczna (małe strzałki). Dużymi strzałkami zaznaczono 
hipoechogeniczną zmianę leżącą pod hiperechogeniczną.
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Zalecenia Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego dotyczące stosowania 
klasyfikacji BiRaDs w badaniach usg sutków

klasyfikację BiRaDs opracowaną na potrzeby 
badań mammograficznych można adaptować i sto-
sować w badaniach usg sutków i opisach tych badań. 
Proponuje się aby miała ona nazwę BiRaDs–usg.

stosowanie tej klasyfikacji w badaniach usg umoż-
liwia:

standaryzację opisów badania,• 
ujednolicenie terminologii wyników badania, • 
ocenę ryzyka złośliwości uwidocznionych w usg • 
zmian,
sprecyzowanie zaleceń co do rozszerzenia diagnosty-• 
ki o biopsję,

formułowanie zaleceń, co do konieczności wykony-• 
wania badań usg kontrolnych i profilaktycznych lub 
innych badań obrazowych, jak mammografia i rezo-
nans magnetyczny,
obiektywnego porównywania wyników badań usg • 
sutków wykonanych w różnych placówkach,
gromadzenie i tworzenie bazy danych w celu ich ana-• 
lizy i oceny.
Proponuje się, aby klasyfikacja BiRaDs–usg miała 

stopnie przedstawione w tabeli 1. 

Tab. 1. Stopnie w klasyfikacji BIRADS–usg w badaniach ultrasonograficznych sutków.

MRTG – mammografia
MUSG – badanie usg

stopień
BiRaDs–usg opis badania

Ryzyko 
złośliwości 

(%)
zalecane dalsze postępowanie

1 prawidłowe obrazy usg sutków 0 kontrolne, profilaktyczne badania MUsg 
i MRtg

2 zmiana łagodna 0 jak wyżej

3 zmiana prawdopodobnie łagodna ≤ 2 badania kontrolne MUsg i MRtg i/lub 
biopsja

4 zmiana podejrzana > 2 i < 90 biopsja i obrazowe badanie kontrolne 
w zależności od wyników biopsji

5 zmiana złośliwa ≥ 90   biopsja

6 zmiana złośliwa potwierdzona 
biopsją 100 oczekiwanie na leczenie, kontrolne badania 

w trakcje leczenia raków i chemioterapią

BIRADS–usg 1
W tym stopniu (kategorii) znajdują się wszystkie obra-

zy usg sutków, które na podstawie wykonanego badania 
usg można zakwalifikować do obrazów prawidłowych. 

kategoria ta dotyczy obrazów usg sutków:
gruczołowych, gruczołowo-tłuszczowych, tłuszczo-• 
wo-gruczołowych, tłuszczowych,
u noworodków, młodzieńczych, męskich,• 
w ciąży, w czasie laktacji, przy stosowaniu antykon-• 
cepcji i leczenia hormonalnego lub stosowania Htz,
z poszerzonymi przewodami mlekowymi w drugiej • 
fazie cyklu miesięcznego.
obrazy usg sutków w BiRaDs–usg 1 nie mogą 

zawierać jakichkolwiek odchyleń morfologicznych od 

normy. Węzły chłonne spływu chłonki w tym stopniu 
nie są powiększone i mają prawidłową echostrukturę.

BIRADS–usg 2
W tym stopniu (kategorii) znajdują się wszystkie 

obrazy usg sutków o wzorcu morfologicznym na pewno, 
jak zmiany łagodne, ogniskowe lub rozlane.

kategoria ta dotyczy następujących nieprawidłowych  
zmian morfologicznych w sutkach:

pojedyncze i mnogie, proste torbiele,• 
torbiele olejowe,• 
dysplazja włóknisto-torbielowata,• 
duktektazje przewodów mlekowych z rzadką i gęstą • 
zawartością, z równymi, gładkimi ścianami, podatny-
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mi na ucisk głowicą,
krwiaki, ropnie, zbiorniki chłonki również w dołach • 
pachowych i w okolicy sutków,
zapalenia tkanki tłuszczowej, gruczołowej pod • 
warunkiem, że cofają się one po leczeniu p- zapal-
nym, 
zmiany w skórze sutków – włókniaki, torbiele, kasza-• 
ki, pogrubienia skóry sutków pourazowe i zapalne 
z wyłączeniem raka zapalnego,
steatomastia i ginekomastia u chłopców i mężczyzn,• 
powiększone węzły chłonne, w wymiarze dwubiegu-• 
nowym powyżej 10 mm, o prawidłowej echostruk-
turze, 
przebudowa tkanki gruczołowej przez podścielisko • 
z jego włóknieniem, bez ogniskowych zmian powo-
dujących zaburzenie echostruktury tkanek sutka.

BIRADS–usg 3 
W tym stopniu (kategorii) znajdują się nieprawid-

łowe zmiany morfologiczne sutków, które mają obrazy 
usg jak zmiany łagodne:

torbiele powikłane- z przegrodami pełnymi i niepeł-• 
nymi, z gęstą zawartością, z echami przyściennymi, 
z poziomami płynów, grubymi ścianami, zwapnie-
niami w ścianach, o policyklicznych kształtach, bez 
wzmocnienia za ich tylną ścianą, bez cieni bocznych. 
torbiele te muszą być podatne na ucisk głowicą, a płyn 
w ich obrębie przemieszcza się po ucisku głowicą lub 
po zmianie położenia sutka w czasie badania, 
torbiele z grubymi ścianami, • 
torbiele mlekowe,• 
gruczolakowłókniaki pojedyncze i mnogie,• 
tłuszczaki sutków i dołów pachowych,• 
naczyniaki,• 
poszerzone w całości lub odcinkowo przewody mle-• 
kowe z echami przyściennymi, podatne na ucisk gło-
wicą,
zmiany przewodowe lub ogniskowe w sutkach • 
z wyciekami z brodawek niskiego ryzyka,
wewnątrzsutkowe węzły chłonne,• 
włóknienie ogniskowe i cukrzycowe,• 
nasilone włóknienie w ginekomastii z klinicznymi • 
objawami guza,
wszystkie ogniskowe zmiany o ultrasonograficz-• 
nym wzorcu jak łagodne z prawidłowymi naczynia-
mi krwionośnymi w kolorowym doplerze i doplerze 
mocy,
węzły chłonne z zachowanym podziałem na część • 
korową i rdzeniową, z odcinkowym lub uogólnionym 
pogrubieniem części korowej z jej zwieńczeniem.

BIRADS–usg 4
W tym stopniu (kategorii) znajduje się najszersze 

spektrum nieprawidłowych zmian w sutkach, które 
morfologicznie różnią się od kategorii 2 i 3 i które mogą 
już być rakiem sutka. określa się je nazwą podejrzane, 
co wymaga zdecydowanych działań diagnostycznych, 
aby wykluczyć lub potwierdzić podejrzany charakter 
zmiany. Badaniem preferowanym jest biopsja cienko 
lub gruboigłowa, a następnie badania obrazowe, MRtg 
i MUsg, a w niektórych przypadkach RM. W niniej-
szych zaleceniach zrezygnowano z podziału stopnia 
BiRaDs–usg 4 na dwie podgrupy – 4a i 4b, które okre-
ślono jako mało podejrzane i umiarkowanie podejrzane. 

to bardzo nieprecyzyjne i mylące określenia. Jeśli zmia-
na w usg sutków jest podejrzana to oznacza, że należy 
podjąć takie działanie diagnostyczne, które wykluczą to 
podejrzenie lub je potwierdzą. Jeśli wykluczą to należy 
wdrożyć obrazowe badania kontrolne.

Jeśli potwierdzą, należy rozpocząć leczenie. 
Jakiekolwiek wyczekiwanie przy stwierdzeniu w usg 

podejrzanej zmiany w sutkach, można skutkować opóź-
nieniem jej leczenia ze wszystkimi, dalszymi konse-
kwencjami.

W stopniu (kategorii) BiRaDs–usg 4 znajdują się 
następujące zmiany:

torbiele z litymi echami przyściennymi, które nie • 
zmieniają swojego położenia przy ucisku głowicą lub 
przy zmianie położenia sutka w czasie badania,
powikłane torbiele niepodatne na ucisk głowicą,• 
konglomeraty małych torbieli, • 
poszerzone odcinkowo lub w całości przewody mle-• 
kowe z przyściennymi echami, niepodatne na ucisk 
głowicą,
brodawczaki w torbielach i przewodach mlekowych, • 
odcinkowe przerwanie ciągłości ściany przewodu • 
mlekowego z echami w jego świetle; przewód niepo-
datny na ucisk głowicą,
wszystkie nieprawidłowe zmiany w sutkach i prze-• 
wodach mlekowych u kobiet z wyciekami z broda-
wek wysokiego ryzyka,
wszystkie, małe zmiany ogniskowe w sutkach o śred-• 
nicy poniżej 10mm, których nie można różnicować 
w oparciu o ich cechy morfologiczne w obrazach usg,
zmiany ogniskowe lite, o morfologicznym, obrazo-• 
wym wzorcu jak łagodne, których wymiar górno-dol-
ny jest większy niż wymiar boczno-boczny,
zmiany ogniskowe, lite morfologicznie podobne • 
w usg do gruczolakowłókniaka z niepełnymi grani-
cami, ze zwapnieniami, zwyrodnieniami płynowymi 
i z licznymi echami równoległymi do ich wymiaru 
boczno-bocznego,
liczne zwapnienia w ścianach przewodów mleko-• 
wych,
ogniskowe zaburzenia echostruktury tkanki gruczo-• 
łowej z nierównymi granicami i/lub cieniem za ich 
tylną granicą, 
objawy blizny,• 
bardzo nisko echogeniczne, lite zmiany ogniskowe • 
w obrazie usg podobne do gruczolakowłókniaka,
zmiany zapalne oporne na leczenie p- zapalne, • 
zmiany ogniskowe lite, lito-płynowe, płynowo-lite • 
o wzorcu morfologicznym w obrazach biało-czarnych 
jak łagodne, ze wzmożonym i/lub nieprawidłowym 
unaczynieniem w kolorowym doplerze i doplerze 
mocy,
węzły chłonne z wyraźnym uciskiem na strefę rdzenio-• 
wą, jej przemieszczeniem lub częściową amputacją.

• 
BIRADS–usg 5
kategoria (klasyfikacja) BiRaDs–usg 5 jest morfo-

logicznie dobrze zdefiniowana w obrazach usg w zmia-
nach dużych o średnicach powyżej 10mm. 

Do tej kategorii zalicza się:
ogniskowe zmiany lite lub ze zwyrodnieniami pły-• 
nowymi i ogniskami martwicy o morfologicznych 
cechach jak złośliwe – nierówne z wypustkami gra-
nice, naciekanie okolicznych tkanek, odczyn włók-
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nisty na granicy zmiany, cień za tylną ścianą, wymiar 
górno-dolny większy niż boczno-boczny, 
zmiany położone podskórnie, naciekające skórę • 
powodując jej owrzodzenie,
duże, egzofityczne, lite zmiany przyścienne w torbie-• 
lach z nierównomierną echogenicznością i zwapnie-
niami, 
duże, lite, policykliczne zmiany z niepełnymi grani-• 
cami i obszarami płynowymi i zwapnieniami,
cechy newoskularyzacji w kolorowym doplerze • 
i doplerze mocy w litych zmianach ogniskowych, 
zmiany zapalne z objawami klinicznymi skóry sutka • 
o wyglądzie skórki pomarańczy,
węzły chłonne spływu chłonki z sutków o nieprawid-• 
łowej echostrukturze jak dla węzłów z przerzutami 
(zaokrąglone kształty, brak strefy rdzeniowej, cechy 
neowaskularyzacji w kolorowym doplerze i doplerze 
mocy), z obecnością nieprawidłowych zmian w sut-
kach i bez obecności tych zmian,
przerzuty nowotworów złośliwych do sutków.• 

BIRADS – usg 6
Do kategorii (klasyfikacji) BiRaDs-usg 6 zalicza 

się wszystkie rozpoznane w oparciu wykonaną biopsję 
nowotwory złośliwe, które oczekują na leczenie, lub są 
w trakcje lub po leczeniu chemio i radioterapią, a bada-
nie usg wykonuje się w celu oceny progresji guzów.

komentarz, uwagi i zalecenia
W przypadkach, w których w badaniach usg w tych 1. 
samym sutku widoczne są dwie lub więcej zmian, 
ostateczna klasyfikacja BiRaDs–usg takiego bada-
nia, określana jest według zmiany wyższej kategorii. 
np. jeśli w tym samym sutku znajduje się prosta tor-
biel (BiRaDs–usg 2) i gruczolakowłókniak (BiRaDs 
–usg 3) to badanie jest ocenione jak BiRaDs–usg 3.
Badanie usg sutków musi być wykonane profesjonal-2. 
nie, zgodnie ze standardami i zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Ultrasonograficznego.
integralną częścią badania usg sutków jest badanie 3. 
węzłów chłonnych spływu chłonki z sutków.
W czasie badania usg sutków należy stosować 4. 
wszystkie techniki i programy użytkowe, przyczynia-
jące się do lepszego obrazowania szczegółów morfo-
logicznych nieprawidłowych zmian w sutkach.
Do tych technik i programów użytkowych stosowanych 5. 
w profesjonalnych badaniach usg sutków należą: 
palpacja tkanek sutka w czasie wykonywania bada-• 
nia usg, 
kontrolowany ucisk głowicą tkanek sutka, • 
opcja drugiej harmonicznej, rozszerzonego pola • 
widzenia, technika wielu punktów widzenia,
ocena jakościowa unaczynienia z kolorowym dople-• 
rem i doplerem mocy,
obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym.• 

6. Biopsję cienko i gruboigłową wykonywać zawsze 
pod kontrolą obrazu usg, wykonując dokumentację 
fotograficzną położenia końcówki igły biopsyjnej 
w nakłuwanej zmianie. 

7. W przypadkach trudnych i wątpliwych diagnostycz-
nie zaleca się kwalifikować zmiany w BiRaDs–usg 
o jeden stopień wyżej. Pozwoli to uniknąć groźnych 
diagnostycznie sytuacji, nie rozpoznania i nie zdiag-
nozowania raków sutka (wyniki fałszywie ujemne).

8. Do tych trudnych i wątpliwych sytuacji diagnostycz-
nych należą:   
zmiany echostruktury tkanki gruczołowej i jej zabu-• 
rzenia o nasilonej przebudowie tkanek sutka z dużym 
włóknieniem podścieliska,
objaw blizny,• 
echa przyścienne w przewodach mlekowych i tor-• 
bielach, słabo podatnych lub niepodatnych na ucisk 
głowicą,
ocena kompletności granic zmiany i jej ubytków,• 
ocena cech morfologicznych małych zmian ognisko-• 
wych, nieklinicznych średnicy poniżej 10mm.

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zaleca sto-
sowanie klasyfikacji BiRaDs–usg w opisach badań 
sonomammograficznych sutków.

 Zalecenia opracowali:

 prof. Wiesław Jakubowski
 zakład Diagnostyki obrazowej,
 ii Wydział lekarski Warszawskiego
 Uniwersytetu Medycznego

 dr med. Marian słowiaczek
 iii katedra chirurgii ogólnej
 collegium Medium Uniwersytetu
 Jagiellońskiego w krakowie
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sprawozdanie z konferencji 
international society of Ultrasound in obstetric 
and gynecology, 24-28.08.2008, chicago, Usa 

W dniach 24-28.08.2008 odbył się w chicago XViii 
Światowy kongres Międzynarodowego towarzystwa 
Ultrasonografii w ginekologii i Położnictwie (isUog). 
odbywający się corocznie zjazd gromadzi specjalistów 
z zakresu ultrasonografii w ginekologii i położnictwie 
z całego świata. co dwa lata konferencja odbywa się za 
oceanem. Do chicago przyjechało 1100 osób, a swoje 
prace ustnie prezentowało 300 uczestników. W trakcie 
ceremonii otwarcia Polska została wyróżniona za zajęcie 
drugiego miejsce w liczbie przybyłych na konferencję 
uczestników. sekretariat kongresu zarejestrował 46 
pełnych zgłoszeń z Polski, więcej na zjeździe było tylko 
gospodarzy. Byliśmy autorami i współautorami 39 pre-
zentowanych prac. 

Pierwszego dnia kongresu zostało nagrodzonych 
pięć najlepszych prezentacji, między innymi praca D. 
timmerman i wsp. pod tytułem: Prospective assessment 
of simple rules to distinguish between malignant and 
benign adnexal masses proir to surgery, której współ-
autorem był jedyny z Polski zaproszony przez isUog 
wykładowca Prof. artur czekierdowski z Uniwersytetu 
Medycznego w lublinie. 

Prezentacje odbywały się na 6 salach. Drugiego dnia 
w godzinach przedpołudniowych na ustnych sesjach 
plakatowych mogliśmy wysłuchać w sesji poświęco-
nej sercu płodu dwie prace prezentowane przez Prof. 
Marię Respondek-liberską z Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi i instytutu centrum zdrowia Matki Polki, 
na temat diagnozowania koarktacji aorty oraz niepra-
widłowych połączeń systemowo-płucnych w atrezjach 
zastawki płucnej. W tematyce skriningu zaburzeń chro-
mosomalnych w i trymestrze pracę przedstawił dr M. 
Wiecheć z krakowa. W sesji dotyczącej neurosonografii 
i wad układu nerwowego zostały przedstawione przez dr 
hab. M. Pietrygę i dr M. karolczak-kuleszę dwie prace 
Uniwersytetu Medycznego z Poznania. Praca prezen-
towana przez dr kuleszę pt: Comparative analysis of 
eyeballs dynamics development in prenatal and post-
natal period została wybrana najlepszą pracą tej sesji 
i uhonorowana tytułem Best oral Poster. gratulujemy 
całemu zespołowi kierowanemu przez Prof. J. Brązerta. 
W sesji dotyczącej współczesnej diagnostyki obrazo-
wej i terapii w ginekologii swoją pracę przedstawiał 
dr M. kudła ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
(ŚlUM) w katowicach. W godzinach popołudniowych 
mogliśmy wysłuchać dr Bartkowiaka prezentującego 
prace zespołu kierowanego przez Prof. M. Wielgosia 
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 
pt. Comparison of conventional and three-dimensional 
sonohysterography in the assessment of submucous 
uterine myomas before their hysteroscopic resection. 
Przez cały dzień trwała sesja plakatowa, na której dru-
giego dnia kongresu swoje prace prezentowali dr a. 

Włoch ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Rudy 
Śląskiej (echokardiografia w 1 trymestrze), oraz dr 
M. słodki z instytutu centrum zdrowia Matki Polki 
(iczMP) w Łodzi (leczenie hydrothoraxu u płodu).

trzeciego dnia kongresu na głównej sali wykładowej 
(fot. 1) wystąpienie miał Prof. M. Wielgoś (WUM), który 
mówił na temat przezpochwowego pomiaru długości 
szyjki macicy jako czynnika rokowniczego w porodzie 
przedwczesnym u kobiet po zapłodnieniu in vitro. W ust-
nej sesji plakatowej dotyczącej serca płodu swoje drugie 
wystąpienie miał dr M. Wiecheć, oraz dr W. Rozmus-
Warcholińska ze ŚlUM na temat zastosowania doplera 
w echokardiografii w i trymestrze ciąży. na sesji dedy-
kowanej ciąży wielopłodowej pracę dotyczącą laserote-
rapii w ttts pod kierownictwem Prof. k. szaflika pre-
zentowała dr P. nowak z iczMP w Łodzi. W sesji doty-
czącej skriningu w preeclampsji swoją drugą pracę na 
kongresie zaprezentował dr hab. M. Pietryga. Ponadto 
trzeciego dnia zjazdu mogliśmy oglądać plakaty prezen-
towane przez dr M. słodkiego (iczMP), który dotyczył 
smółkowego zapalenia jelit i niedrożności u płodu, dr M. 
Świątkowską-freund z kliniki Uniwersytetu Medycznego 
w gdańsku, dotyczący migotania przedsionków z blo-
kiem przedsionkowo-komorowym, dwa plakaty dr S. 
Woźniaka z Uniwersytetu Medycznego w lublinie, oraz 
plakat Prof. M. zimmera z Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławia prezentowany przez dr M. Pomorskiego, doty-
czący parametrów ultrasonograficznych blizny macicy po 
cięciu cesarskim.

czwarty dzień kongresu należał do Prof. a. 
czekierdowskiego z Uniwersytetu Medycznego 
w lublinie, który był współautorem 9 ustnych wystą-
pień dotyczących wieloośrodkowych badań nad diag-
nostyką ultrasonograficzną raka jajnika. Był jednym 
z prowadzących sesję plakatową o tematyce guzów 
jajnika, na której zaprezentował również swoją pracę. 
Dodatkowo przedstawił pracę dr a. smolenia i wsp. 
dotyczącą guzów przydatków. W sesji plakatowej swoje 
wystąpienie miał również dr M. kudła (ŚlUM) na temat 
zastosowania techniki 3D power doppler w diagnosty-
ce raka jajnika. W środę mogliśmy obejrzeć dodatko-
wo plakat dr M. szpurka z Uniwersytety Medycznego 
w Poznaniu o zastosowaniu nowej techniki badania 
E-flow w raku jajnika.

ostatniego dnia kongresu mogliśmy wysłuchać pre-
zentacji Prof. M. Respondek-liberskiej (iczMP&UM) 
dotyczącej ogólnopolskiego Rejestru Patologii 
kardiologicznych Płodu (www.orpkp.pl) oraz pracy 
dotyczącej skali cVPs (cardiovascular Profile score) 
w ocenie laseroterapii w zespole ttts. W sesji dotyczą-
cej ultrasonografii w położnictwie dr hab. D. Borowski 
z WUM przestawił pracę na temat pomiarów kosmówki 
w i trymestrze ciąży. W sesji plakatowej zaprezentowa-
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ła się dr P. nowak (iczMP) oraz dr s. Woźniak (UM) 
z lublina. Prace dotyczyły zastosowania płynu owo-
dniowego w wytrzewieniu u płodu, oraz pomiaru cewki 
moczowej u kobiet po estrogenoterapii.

Poza częścią merytoryczną znaleźliśmy również tro-
chę czasu na zwiedzanie miasta. chicago zachwyca 
porządkiem, czystością, oraz nieprawdopodobną liczbą 
zadbanej pięknej zieleni. liczne parki, skwery koją oko 
bogactwem roślin. ciekawą historię chicagowskich wie-
żowców (fot. 2) można wysłuchać w trakcie wycieczki 
statkiem po rzece. Panoramę miasta obejrzeć z jednego 
z najwyższych budynków na świecie sears tower. Winda 
dowiozła nas bezszelestnie na 103 piętro na taras wido-
kowy, z którego widok obejmował 3 stany. z pośród 
licznych muzeów na szczególna uwagę zasługują 
Muzeum ziemi (fot. 3), Muzeum nauki i Przemysłu, 
oraz instytut galerii sztuki a także godne polecenia jest 
akwarium nad brzegiem Michigan. W każdym muzeum 
liczba eksponatów nie daje się obejrzeć w jeden, dwa 
a nawet w trzy dni. Porównując chicago z innymi ame-
rykańskimi miastami stwierdzam, że jest ono wyjątko-
we i zaskakujące pod wieloma względami, a wkrótce 
może stać się rodzinnym miastem Prezydenta stanów 
zjednoczonym. Dom Baraka obamy również mieliśmy 
przyjemność obejrzeć, goszcząc na kolacji u jego sąsia-
dów.

Dużym zainteresowaniem na konferencji cieszyły 
się pokazowe badania serca płodu prezentowane na 
dużej sali przed sesjami kardiologii prenatalnej. liczne 
kontrowersje wzbudzały prace dotyczące diagnostyki 
koarktacji aorty, jedną prace z tego tematu przedsta-
wiła Prof. Respondek-liberska. koarktacja aorty wciąż 

jest patologią trudną do wykrycia w ciąży i w dalszym 
ciągu trwają po obu stronach oceanu prace nad wykry-
ciem patognomicznych dla tej patologii objawów. Wiele 
wniosków z prezentowanych prac publikowane już było 
wielokrotnie w piśmiennictwie dlatego nasuwa się rów-
nież pytanie, czy organizowanie konferencji co rok to 
nie za często.

zastanawiając się nad podsumowaniem przyszła mi 
na myśl jedna z reklam telewizyjnych prezentowana 
przez Marka konrada, parafrazując można powiedzieć: 
„mamy już takie same aparaty jak oni i papier w prin-
terze... a nasze umiejętności niejednokrotnie przegoniły 
juz ich umiejętności...”.

kolejny kongres isUog przeszedł do historii, 
w przyszłym roku spotkanie odbędzie się w Hamburgu. 
z racji bliskości odbywania się kolejnego kongresu 
mamy nadzieje, że padnie kolejny rekord w liczbie 
uczestników i prezentowanych prac z Polski, a z tego 
miejsca już blisko do zorganizowania w przyszłości 
konferencji w Polsce.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Dr n. med. Maciej Słodki

Asystent w Zakładzie Diagnostyki 
i Profilaktyki Wad Wrodzonych

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Prof. Maria Respondek-Liberska
Kierownik Zakładu Diagnostyki 
i Profilaktyki Wad Wrodzonych

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Fot. 1. Fot. 2.

Fot. 3.
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39-letnia kobieta zgłosiła się na kontrolne badania 
usg sutków. Poprzednie badanie usg przed dwoma laty. 
obciążony wywiad rodzinny – matka w wieku 45 lat 
miała raka sutka. Mammografii nie wykonywała.

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

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

W badaniu usg sutki gruczołowo-tłuszczowe. 
sutek lewy bez nieprawidłowych zmian ogniskowych. 
W sutku prawym na godzinie 10.00 niskoechogenicz-
na, lita zmiana ogniskowa średnicy 4,2mm z wypustką 
i w łączności z nieznacznie poszerzonym przewodem 
mlekowym średnicy 1,6mm, w odcinku bliższym zmia-

ny. zmiana nie była podatna na ucisk głowicą. W świet-
le przewodu drobne echa (ryc. 1a) w doplerze mocy 
nie uwidoczniono naczyń krwionośnych w zmianie. 
Wykonano Bacc tej zmiany (ryc. 1B). Węzły chłonne 
pachowe prawidłowe. 

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

Odpowiedź na zagadkę – str. 106.

zagadka ultrasonograficzna

Ryc. 1 A. Sutek prawy godz. 10 – niskoechogeniczna zmiana ogniskowa, lita, o średnicy 4,2 mm (małe strzałki) z wypustką 
(duża strzałka) w łączności z przewodem mlekowym (groty strzałek).
Ryc. 1B. Igła biopsyjna w zmianie z ryc. 1A. 

1A 1B
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list do Redakcji.
Raz jeszcze o potrzebie badań profilaktycznych 
sutków

Wielokrotnie przy różnych okazjach apelowałem, 
wyjaśniałem i pisałem, także na łamach kwartalnika 
UltRasonogRafia, o potrzebie i konieczności pro-
filaktycznych, obrazowych badań sutków. ten wymóg 
w sposób specjalny musi dotyczyć kobiet z grup ryzyka, 
zwłaszcza z rodzinną predyspozycją co do występowa-
nia raka sutka.

Bardzo niedawno miałem nieprzyjemność wykony-
wania konsultacyjnego badania usg sutków u kobiety 45 
-letniej, u której w mammografii stwierdzono podejrza-
ną zmianę w lewym sutku, ocenioną jako BiRaDs 4a. 
ostatnie badanie mammograficzne i usg przed dwoma 
laty opisano jako niepodejrzane w kierunku raka sutka. 
Matka tej kobiety w wieku 39 lat miała raka sutka.

kobieta dwukrotnie rodziła, nie stosowała leków 
hormonalnych, własne badania sutków wykonywała 
okazyjnie.

W badaniu palpacyjnym w sutku lewym, obwodowo 
na godz. 15.00 twardy o małej ruchomości guz. Węzły 
chłonne spływu chłonki z sutków niepowiększone. 
W badaniu usg sutki gruczołowo-tłuszczowe. W sutku 
lewym, obwodowo na godz. 15.00 w miejscu wyczuwal-
nego guza lita, hipoechogeniczna zmiana ogniskowa 
o wymiarach 15 x 18 mm, o nierównych, naciekających 
z wypustkami granicach. W jej wnętrzu mikrozwapnie-
nia (ryc. 1).

obraz usg typowy i klasyczny dla raka sutka. kobietę 
odesłano do leczenia onkologicznego.

Dodatkowym smakiem w tym niesmacznym diagno-
stycznie przypadku był fakt, że jej mąż był lekarzem 
(sic !).

komentarz – smutno i jeszcze raz smutno.
Rak sutka o wymiarach 15 x 18 mm powinien zostać 

zdiagnozowany co najmniej rok wcześniej.
nie był zdiagnozowany wcześniej z trzech powo-

dów. nie wzięto pod uwagę faktu, że matka tej kobiety 
miała raka sutka w młodym wieku, co predysponowało 
jej córkę do zachorowania na tą chorobę 5–6 razy częś-
ciej niż jakkolwiek inną kobietę, bez tej predyspozycji 
o fenotypie jak nasza pacjentka.

kobieta nie wykonywała systematycznie własnych 
badań sutków. gdyby je wykonywała powinna wyczuć 
w badaniu własnym guzek o średnicy 10 mm, a więc co 
najmniej 6–8 miesięcy wcześniej. Ponadto miała w sut-
kach objętościową przewagę tkanki gruczołowej, co 
w istotny sposób zmniejsza czułość i swoistość badań 
mammograficznych. Przedostatnie badanie mammogra-
ficzne wykonane zostało przed dwoma laty i ocenione 
jako prawidłowe.

Jeśli tak było, to mamy u naszej pacjentki klasyczne-
go raka interwałowego, który pojawia się w przedziale 
pomiędzy dwoma badaniami mammograficznymi.

opisany przypadek jest typowym zaniedbaniem diag-
nostycznym i profilaktycznym.

należy przyjąć jako żelazną zasadę, że po wyłonieniu 
z populacji kobiet wysokiego ryzyka, co do możliwości 
częstszego zachorowania na raka sutka, należy stwo-
rzyć dla nich specjalny program badań profilaktycznych, 
który powinien obejmować:

informacje i działania edukacyjne o konieczności • 
badań profilaktycznych,
naukę własnego badania sutków co miesiąc,• 
badanie usg co 6 miesięcy, niezależnie od proporcji • 
objętościowej tkanek
sutka i w każdym momencie przy wątpliwościach • 
w badaniu własnym lub lekarskim,
badanie mammograficzne co 12 miesięcy u kobiet • 
z przewagą tkanki gruczołowej w każdej, diagno-
stycznie uzasadnionej potrzebie.
ten sposób działań i badań profilaktycznych, spraw-

dzony i skuteczny z całą pewnością pozwoliłby wykryć 
raka sutka u naszej, omawianej pacjentki na etapie 
przedklinicznym.

Wołający na puszczy (oby nie diagnostycznej)
Wiesław Jakubowski
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Szanowny Panie Redaktorze,
   
Minęła gorączka zjazdowa i pozjazdowa związana z iX 

Zjazdem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 
w toruniu. obecni na tym zjeździe mają przekonanie, 
że nie stracili czasu, nieobecnym do tej pory odbija się 
to czkawką ultrasonograficzną przy założeniu, że mają 
jeszcze ambicje i potrzebę zdobywania wiedzy i kontak-
tów ze środowiskiem ultrasonograficznym.

W środowisku znowu zaczęło wrzeć, podgrze-
wa się atmosfera, krążą przeróżne opinie dotyczą-
ce umiejętności w medycynie w tym umiejętności                                 
w ultrasonografii. Prowadziłem wiele rozmów na ten 
temat z wieloma koleżankami i kolegami. część z nich 
były to ciekawe i merytoryczne rozmowy. inne bezna-
dziejne, bo emocjonalne i niemerytoryczne, a jeszcze 
inne z wyraźną nutą obaw i strachu, że o to trzeba 
będzie się poddać kolejnym egzaminom. W tej ostatniej 
grupie przeważały osoby, które osiadły na swoich lau-
rach ultrasonograficznych i wiedzy sprzed wielu lat.

to wszystko skłoniło mnie do przedstawienia swoich 
poglądów, opinii i przemyśleń na powyższy temat.

Dokładnie pamiętam, że to nasze towarzystwo – Polskie 
towarzystwo Ultrasonograficzne przed przeszło dziesię-
ciu laty jako pierwsze z medycznych towarzystw nauko-
wych, wnioskowało do Ministerstwa zdrowia o określenie 
uprawnień do wykonywania ultrasonografii.

Ponieważ przez wiele lat Ministerstwo zdrowia 
nie reagowało na te postulaty, Polskie towarzystwo 
Ultrasonograficzne wprowadziło jako pierwsze swoje 
certyfikaty i standardy badań ultrasonograficznych. 
Wszyscy byliśmy z tego zadowoleni. certyfikaty Polskiego 
towarzystwa Ultrasonograficznego ugruntowały pozycje 
na rynku usług medycznych wielu ultrasonografistów 
w Polsce. certyfikaty otrzymywało się za wiedzę.

W 2007 roku Minister zdrowia wreszcie opublikował 
rozporządzenie w sprawie umiejętności w różnych dzie-
dzinach medycyny w tym w ultrasonografii.

Jako środowisko byliśmy o tym informowani przy 
różnych okazjach. 

zaczęły się prace nad przygotowaniem programów 
nauczania i zasad egzaminowania w celu uzyskania 
umiejętności medycznych.

W momencie, kiedy do środowiska doszła wiado-
mość, że umiejętności z ultrasonografii uzyskuje się po 
zrealizowaniu określonego programu i że trzeba zdać 
egzamin, zaczęły się niepokoje, dziwne pytania i kreo-
wanie różnych opinii. a po co?, a komu to potrzebne?, 
a dlaczego?, a czemu ja, skoro już posiadam certyfikat?

odpowiedź jest jedna. W celu stworzenia możliwości 
wykazania się wiedzą, zgodnie z tym co jest na świecie, 
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

zwracam uwagę, że zdobywanie umiejętności jest 
dobrowolne, nikt nikogo do niczego nie zmusza, to nasz 
wybór i nasza decyzja.

Bez wątpienia jeśli wszystko będzie się toczyć we 
właściwym kierunku, umiejętność ultrasonograficzna 
będzie w ciągu dwóch – trzech najbliższych lat, doku-
mentem podstawowym przy zawieraniu kontaktów 
z narodowym funduszem zdrowia, staraniu się o pracę 
ultrasonograficzną w publicznych i niepublicznych pla-
cówkach służby zdrowia.

Pytanie podstawowe, czy osoby, które posiadają certy-
fikat Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego będą 
musiały przejść cały cykl szkolenia w celu uzyskania umie-
jętności, czy też nie? odpowiedź uzyskaliśmy w czasie 
obrad forum Polskich Ultrasonografistów na iX zjeździe 
Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego w toruniu 
(pozdrawiam nieobecnych), gdzie ze strony zarządu 
głównego Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego 
otrzymaliśmy zapewnienie, że program nauczania na cer-
tyfikat będzie zaliczony do umiejętności. trzeba będzie 
tylko zdać egzamin.

Dbający o swoją wiedzę ultrasonograficzną nie 
muszę się obawiać. Rozumiem niepokoje tych, którzy 
się nie uczą – mają stresy i bóle głowy.

sami wybrali stagnację zawodową. chcąc mieć i posia-
dać umiejętność, będą musieli znowu się uczyć. Biedacy! 
Ja ich nie żałuję, nie moja to żaba do połknięcia.

i jeszcze na jeden fakt chciałem zwrócić uwagę. 
zgodnie z wymienionym rozporządzeniem Ministra 
zdrowia większość umiejętności dotyczy określonych 
specjalizacji medycznych.

Umiejętność z zakresu ogólnej ultrasonografii doty-
czy wszystkich specjalności medycznych i wszystkich 
lekarzy bez specjalizacji lub w jej trakcie. Uważam 
to za duży sukces zarządu Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego.

a więc do nauki. spokojnie czekamy na ogłoszenie 
zatwierdzonych przez Ministra zdrowia zasad zdoby-
wania umiejętności. na razie dbajmy o swoje certyfika-
ty i ich aktualizację.

 Z uszanowaniem!
Stanisław Dorenda
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informacja o umiejętnościach 
z zakresu węższych dziedzin medycyny, 
które dotyczą ultrasonografii

W dniu 27 czerwca 2007 roku Minister zdrowia 
wydał i ogłosił rozporządzenie (Dz. u.2007 nr 124 poz. 
867) w sprawie umiejętności z zakresu węższych dzie-
dzin medycyny lub udzielenia określonych świadczeń 
zdrowotnych.

W rozporządzeniu tym wymienionych jest 48 umie-
jętności wśród których znajdują się następujące umie-
jętności ultrasonograficzne:

echokardiografia,
echokardiografia prenatalna,• 
neuroultrasonografia,• 
ogólna diagnostyka ultrasonograficzna,• 
ultrasonografia ginekologiczno-położnicza,• 
uroultrasonografia.• 
W cytowanym rozporządzeniu określono warun-

ki uzyskiwania w/w. umiejętności, sposób nabywania 
wiedzy i egzaminowania. całością spraw dotyczą-
cych przygotowywania programów nauczania zajmuje 
się centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego 
(cMkP).

centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego 
powołało komisje programowe do opracowania pro-
gramów szkolenia w ramach umiejętności i sposobów 
egzaminowania.

Egzaminy z umiejętności będą organizowane przez 
centrum Egzaminów Medycznych (cEM). 

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego są reprezentowani w następu-
jących komisjach programowych cMkP dotyczących 
umiejętności z ultrasonografii:

ogólna diagnostyka ultrasonograficzna,• 
neuroultrasonografia,• 
uroultrasonografia,• 
echokardiografia prenatalna.• 
opracowane programy, sposób zdobywania wiedzy 

w zakresie umiejętności medycznych i zasady egzami-
nowania po zatwierdzeniu przez Ministra zdrowia, 
będą realizowane sukcesywnie wedle ogłoszonego przez 
cMkP harmonogramu.

Patrząc realnie powinna być to wiosna 2009 rok.
zarząd główny Polskiego towarzystwa 

Ultrasonograficznego stoi na stanowisku i takie repre-
zentują jego przedstawiciele w komisjach programo-
wych, że osoby, które posiadają ważne certyfikaty 
Polskiego towarzystwa Ultrasonograficznego, będą 
miały uznany program szkolenia za zaliczony do umie-
jętności ultrasonograficznych. aby je uzyskać, będą 
musiały jedynie przystąpić do egzaminu.

W ramach umiejętności ogólna diagnostyka ultra-
sonograficzna, znajdą się następujące diagnostyczne 
zastosowania usg:

w neonatologii i pediatrii,• 
narządy tkanki i naczynia szyi,• 
sutek,• 
narządy i tkanki położone poniżej przepony brzusz-• 
nej z podstawami diagnostyki usg przez powłoki 
w ginekologii,
naczynia krwionośne kończyn górnych i dolnych,• 
układ mięśniowo-szkieletowy.• 
Programy nauczania umiejętności ogólna diagnosty-

ka ultrasonograficzna zostaną tak przygotowane i spro-
filowane, aby zapewnić poszczególnym specjalnościom 
medycznym szkolenie teoretyczne i praktyczne, zgodne 
z ich zainteresowaniami diagnostyką usg.

Umiejętność ogólna, diagnostyka ultrasonograficz-
na jest dostępna dla lekarzy wszystkich specjalności 
medycznych i dla lekarzy bez specjalizacji lub w trakcie 
specjalizacji.

Do czasu praktycznego wprowadzenia w życie szko-
leń i egzaminów w umiejętnościach z zakresu ultrasono-
grafii, uzyskiwanie certyfikatów Polskiego towarzystwa 
Ultrasonograficznego odbywa się zgodnie z dotychcza-
sowym trybem.

     W imieniu Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Ultrasonogaficznego

prof. Wiesław Jakubowski
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Prezentowana zmiana w prawym sutku na godzi-
nie 10.00 jest rakiem przewodowym nieinwazyjnym. 
z Bacc uzyskano komórki nowotworowe. ostateczne 
rozpoznanie postawiono w  badaniu histopatologicz-
nym, po operacji (kwadratektomia).

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

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

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

Rak przewodowy inwazyjny naciekając przekracza 
granice przewodu mlekowego.

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

Ryc. 1 A. Sutek prawy godz. 10 – niskoechogeniczna zmiana ogniskowa, lita, o średnicy 4,2 mm (małe strzałki) z wypustką 
(duża strzałka) w łączności z przewodem mlekowym (groty strzałek).
Ryc. 1B. Igła biopsyjna w zmianie z ryc. 1A. 

1A 1B
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Re gu la min nadsyłania prac

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


