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Możliwości diagnostyczne 
współczesnych aparatów USG
Ultrasonografi a jest powszechnym sposobem obrazowania klinicznego stosowanym do tkanek 
znajdujących się w głębi ciała. Jest jedną z najszerzej stosowanych metod obrazowania 
w wykrywaniu i diagnozowaniu chorób.
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trza czaszki noworodków, a w przypadku niemowląt 

możliwe jest przeprowadzenie badania USG głowy 

– w czasie, kiedy układ kostny nie jest jeszcze do koń-

ca wykształcony (1). Ultradźwięki są również stosowa-

ne jako narzędzie przesiewowe do wczesnego wykry-

wania raka, np. tarczycy, ze względu na możliwość 

odróżnienia torbieli od litych struktur na podstawie 

m.in.: wielkości, kształtu i względnej echogeniczności. 

Techniki dopplerowskie
w zakresie unaczynienia
guza piersi 

Ostatnio wprowadzono bardziej zaawansowane 

techniki dopplerowskie i środki kontrastowe w ce-

lu skuteczniejszego określenia unaczynienia guza. 

SMI (Superb Microvascular Imaging) i USG wzmoc-

nione kontrastem (CEUS) to dwie reprezentatyw-

ne, nowoczesne techniki. SMI to wrażliwa technika 

Dopplera, która ma inteligentny system fi ltrowania 

U ltrasonografi a (USG) to nieinwazyjna tech-

nika obrazowania pozwalająca na uzyskanie 

obrazu przekroju badanego obiektu. Ultra-

sonografi a wykorzystuje ultradźwięki, tj. fale aku-

styczne o częstotliwościach od 0,5 MHz do 40 MHz. 

Fala ultradźwiękowa rozchodząca się w tkankach 

ulega odbiciu, załamaniu, rozproszeniu i absorbcji. 

Udział ilościowy tych zjawisk zależy od własności 

akustycznych tkanek, częstotliwości ultradźwięków 

i ich prędkości. Te parametry mają różną wartość dla 

różnych tkanek, co decyduje o obrazie USG. 

USG jest powszechnym sposobem obrazowania 

klinicznego stosowanym do tkanek znajdujących się 

w głębi ciała. Jest jedną z najszerzej stosowanych 

metod obrazowania w wykrywaniu i diagnozowaniu 

chorób, obejmuje m.in obrazowanie: płodu, układu 

moczowo-płciowego, układu sercowo-naczyniowe-

go, układu nerwowego, piersiowego i jamy brzusznej, 

wykonuje się również badania i diagnostykę wnę-

fo
t. 
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w celu oddzielenia sygnałów o małym przepływie 

i artefaktów. To technika Dopplera z wysoką rozdziel-

czością stworzona specjalnie do obrazowania mikro-

przepływu, stanu przepływu, która korzysta z uni-

kalnego algorytmu, umożliwiającego wizualizację 

mikronaczyń z powolnymi prędkościami przepływu 

bez użycia środka kontrastowego (2). Wraz z rozwo-

jem środków kontrastowych drugiej generacji, jako 

przydatna technika Dopplera umożliwiająca ocenę 

mikrokrążenia i perfuzji guza, pojawiła się również 

CEUS. Obie techniki mogą poprawić wyniki diagno-

styczne ultrasonografi i w skali szarości, dostarczając 

informacji przydatnych nie tylko do morfologicz-

nej oceny naczyń mikronaczyniowych, ale również 

do ilościowej analizy perfuzji.

Złotym standardem oceny angiogenezy guza jest 

immunohistochemiczna ocena gęstości mikrona-

czyniowej (MVD). MVD jest najwyższy w histopatolo-

gicznie agresywnym raku przewodowym in situ i jest 

skorelowany z większym prawdopodobieństwem 

przerzutów (3). Obrazowanie metodą Dopplera 

w kolorze (CDI) i obrazowanie za pomocą Power 

Doppler (PDI) to szeroko dostępne techniki stosowa-

ne jako uzupełnienie standardowej ultrasonografi i. 

Charakterystyczne cechy sugerujące złośliwość, takie 

jak: nadmierne unaczynienie, centralne unaczynie-

nie i penetrujące lub rozgałęzione naczynia, mogą 

pomóc odróżnić raka piersi od łagodnych guzów 

(4-6). Występuje jednak znaczące pokrywanie się 

cech dopplerowskich między łagodnymi i złośliwymi 

guzami, ponieważ konwencjonalne obrazowanie 

metodą Dopplera ma ograniczenia w wykrywaniu 

niewielkiego przepływu o małej szybkości (7). 

Zasady obrazowania SMI 
Sygnały otrzymywane w technice SMI Doppler 

pochodzą nie tylko z przepływu krwi, ale również 

z ruchu tkanek. Sygnały zakłócające zachodzą 

na komponenty o niskim natężeniu przepływu. 

Title:  Diagnostic possibilities of modern ultrasound devices

Streszczenie
Ultrasonografi a jest powszechnym sposobem obrazowania klinicznego oraz jedną z naj-
szerzej stosowanych metod obrazowania w wykrywaniu i diagnozowaniu chorób. Z bie-
giem lat możliwości obrazowania diagnostycznego USG znalazły zastosowanie w wielu 
dziedzinach – od położnictwa i ginekologii, ortopedii i kardiologii, po wykrywanie raka 
piersi. Szybkość, skuteczność, opłacalność i nieinwazyjny charakter obrazowania ultraso-
nografi cznego to tylko niektóre z kluczowych cech, które dały tej technologii przewagę 
nad innymi metodami obrazowania. Nowoczesne skanery ultradźwiękowe są w stanie 
generować obrazy struktur anatomicznych bardzo szczegółowo w skali szarości oraz 
przepływu krwi w skali kolorów w czasie rzeczywistym. Ostatnio stosuje się bardziej 
zaawansowane techniki dopplerowskie i środki kontrastowe, jak Superb Microvascular 
Imaging (SMI) oraz USG wzmocnione kontrastem (CEUS), w celu skuteczniejszego okre-
ślenia unaczynienia guza piersi. Pojawiła się również technologia HIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound), wykorzystująca ultradźwięki jako narzędzie terapeutyczne w lecze-
niu mięśniaków macicy. W artykule zostaną poddane ocenie i omówione wybrane 
metody diagnostyczne nowoczesnych urządzeń ultrasonografi cznych.

Słowa kluczowe
Superb Microvascular Imaging (SMI), USG wzmocnione kontrastem (CEUS), HIFU (High 
Intensity Focused Ultrasound)

Summary
Ultrasonography is a common technique of diagnostic imaging, and one of the most 
widely used method of the detection and diagnosing of diseases. Over the years, the 
diagnostic imaging capabilities of ultrasound have spread across all clinical applica-
tions, from obstetrics and gynaecology, orthopedics and cardiology, to breast cancer 
detection. The speed, eff ectiveness, and non-invasive nature of ultrasound imaging 
are just some of the key features that have given this technology an edge over other 
imaging modalities. Modern ultrasound scanners are able to generate the images 
of anatomical structures in great detail in grayscale, and blood fl ow in a colour scale 
in real time. Recently, more advanced Doppler and contrast techniques have been 
used, like Superb Microvascular Imaging (SMI) and contrast-enhanced ultrasound 
(CEUS), to more effi  ciently determine the vascularization of the breast tumour. High 
Intensity Focused Ultrasound technology (HIFU) has been also introduced, which 
uses ultrasound as a therapeutic tool in the treatment of uterine fi broids. In this 
paper, selected diagnostic methods of modern ultrasound devices will be reviewed 
and discussed.

Keywords
Superb Microvascular Imaging (SMI), Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS), HIFU 
(High Intensity Focused Ultrasound)

Ryc. 1. Zasady obrazowania SMI (2)

Wykres w lewej kolumnie pokazuje nakładanie się artefaktów ruchu tkankowego i sygnałów o niskiej 

prędkości przepływu. Górny prawy wykres pokazuje, że konwencjonalne techniki Dopplera stosują 

jednowymiarowy fi ltr ścienny (niebieska linia przerywana) w celu usunięcia ruchu tkanek, co po-

woduje utratę sygnałów wolnego przepływu. Prawy dolny wykres pokazuje, że technika SMI stosuje 

wielowymiarowy fi ltr (czerwona linia przerywana), aby usunąć tylko zakłócenia, zachowując sygnały 

wolnego przepływu.

Ryc. 2. Pomiar indeksu naczyniowego dla SMI 40-letniej kobiety z gruczolakowatością (2)

Rycina obrazuje ROI jako całe docelowe uszkodzenie (żółta linia) oraz wskaźnik naczyniowy (czerwone 

pole). Wskaźnik naczyniowy jest stosunkiem pikseli do sygnału Dopplera i współczynnika całkowitego 

uszkodzenia. Wskaźnik SMI pokazuje obrazowanie i rejestrację obrazu piersi kategorii 4A z kilkoma 

rozgałęzieniami lub naczyniami penetrującymi i indeksem naczyniowym wynoszącym 13,9%. Biopsja 

ujawniła gruczolakowłókniak.
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Konwencjonalne techniki Dopplera stosują jedno-

wymiarowy fi ltr ścienny do usuwania artefaktów, 

powodując utratę części komponentu z małą pręd-

kością przepływu. Natomiast SMI wykorzystuje wie-

lowymiarowy fi ltr do oddzielania sygnałów przepły-

wu od ruchu tkanek, usuwając w ten sposób jedynie 

artefakty i umożliwiając wizualizację małych naczyń 

z małą prędkością bez użycia środka kontrastowego. 

SMI zapewnia dwa tryby obrazowania naczynio-

wego: kolorowy i monochromatyczny. Tryb kolorowy 

pokazuje jednocześnie informacje o skali szarości 

i kolorze. Podczas korzystania z trybu koloru możliwe 

jest kontrolowanie funkcji wygładzania czasu, znanej 

również jako uśrednianie ramki od klasy 1 do 7.

Poprawia to rozdzielczość poprzez gromadzenie 

sygnałów przepływu pozyskiwanych klatka po klat-

ce, umożliwiając dokładniejszą ocenę ciągłości na-

czynia. Tryb monochromatyczny koncentruje się 

tylko na układzie naczyniowym, a jego czułość po-

prawia się poprzez odejmowanie informacji o tle (2). 

W obrazowaniu dopplerowskim różne parametry 

oddziałujące ze sobą na złożone sposoby mogą 

wpływać na jakość obrazu, na przykład: 

• aby zwiększyć czułość na sygnały przepływu, po-

winno zostać zwiększone wzmocnienie barwy, 

co spowoduje, że natężenie przepływu będzie 

bardziej widoczne na monitorze; 

• aby zwiększyć czułość, należy zmniejszyć szero-

kość obszaru zainteresowania (ROI); zwiększenie 

szerokości ROI zmniejsza częstość klatek, ponie-

waż dla każdej linii widzenia potrzebne są wie-

lokrotne impulsy; zmniejszenie szerokości ROI 

do skali mniejszej niż 2,5 cm/s jest zalecane w celu 

poprawy wizualizacji mikronaczyń. 

Kolejne wersje urządzeń SMI zapewniają funk-

cję kontroli bezpośredniej. Jednak zwiększenie 

wzmocnienia koloru i zmniejszenie szerokości ROI 

również prowadzi do zwiększenia ilości artefaktów 

błysku. Dlatego ważne jest osiągnięcie maksymal-

nej czułości bez wywoływania artefaktów poprzez 

zwiększenie wzmocnienia koloru lub zmniejszenie 

szerokości ROI w celu początkowego opracowa-

nia artefaktu, a następnie stopniowe dostosowanie 

ustawień do momentu zniknięcia artefaktu. Głę-

bokość ROI jest również powiązana z liczbą klatek 

na sekundę, ponieważ zwiększenie głębokości ROI 

powoduje dłuższy czas oczekiwania na powraca-

jące echa. Dlatego ustawienie ROI powinno być 

możliwie jak najmniejsze i powierzchowne, aby 

poprawić czułość na mikronaczynia oraz rozdziel-

czość obrazu. 

Typowe cechy sugerujące złośliwość obejmują: 

nadmierne unaczynienie, rozgałęzianie lub przeni-

kanie morfologii naczyń oraz obecność centralnego 

i obwodowego unaczynienia. Te objawy naczyniowe 

odzwierciedlają mikroskopijne cechy angiogenezy 

w raku piersi, w tym przerost włośniczek z otaczają-

cego naczynia w kierunku wnętrza. Ilościowa analiza 

unaczynienia guza stała się możliwa dzięki oblicze-

niu indeksu naczyniowego za pomocą dedykowa-

nego oprogramowania.

Indeks naczyniowy, wyrażony w procentach sta-

nowi stosunek pikseli do sygnału Dopplera i współ-

czynników dla całkowitej zmiany, zawiera więc in-

formacje na temat stopnia unaczynienia.

Ryc. 3. Contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) 52-letniej pacjentki z inwazyjnym rakiem przewo-

dowym (2)

Tryb specyfi czny dla kontrastu (po lewej) i tryb skali szarości (po prawej) są wyświetlane obok siebie. 

Środek kontrastowy w układzie naczyniowym poprawia rozproszenie wsteczne fal ultradźwiękowych 

i wzmacnia sygnały przepływu

Ryc. 4. 74-letnia kobieta z inwazyjnym rakiem przewodowym (2)

Badanie ultrasonografi czne w skali szarości wykazuje nieregularną kątową masę hipoechogeniczną w prawej piersi (A). Obrazowanie SMI pokazuje penetrację (strzałki) i rozgałę-

zianie naczyń w masie. Gdy ROI jest ustawiony jako całe docelowe uszkodzenie (żółta linia), wskaźnik masy naczyń wynosi 19,6% (czerwone pole) (B). Ultrasonografi a wzmocniona 

kontrastem pokazuje wzmocnienie, naczynia penetrujące (strzałki) i defekt perfuzji (gwiazdka) zmiany patologicznej. Po ustawieniu ROI (różowe kółko) w obszarze najsilniejszego 

wzmocnienia dla analizy krzywej czas – intensywność masa pokazuje szybkie i silne wzmocnienie (większa intensywność piku, nachylenie i pole pod krzywą) (białe pole) (C)
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Zasady obrazowania CEUS 
CEUS obejmuje podawanie dożylnych środków kon-

trastowych zawierających mikropęcherzyki gazu. Bą-

belki znacznie wpływają na ultradźwiękowe rozpro-

szenie wsteczne i zwiększają kontrast naczyniowy 

w podobny sposób jak dożylne środki kontrastowe 

stosowane w tomografi i komputerowej i MRI. 

Dzięki wprowadzeniu środków kontrastowych 

drugiej generacji i opracowaniu trybu specyfi czne-

go dla kontrastu z niskim indeksem mechanicznym 

(MI < 0,3) stało się możliwe skanowanie ciągłe oraz 

w czasie rzeczywistym. Środek kontrastowy drugiej 

generacji składa się z otoczki zawierającej materiał 

na bazie polimeru i wewnętrznego, wolno dyfun-

dującego gaz, taki jak sześciofl uorek lub perfl uoro-

butan.

Skuteczność diagnostyczna CEUS w odróżnianiu 

raka piersi od łagodnych guzów uległa znacznej po-

prawie w związku z rozwojem zaawansowanych sys-

temów i wprowadzeniem środków kontrastowych. 

Rozwój dedykowanego oprogramowania pozwala 

również na bardziej obiektywną analizę ilościową 

unaczynienia zmian. Nie istnieją jednak żadne stan-

dardowe kryteria rozróżniania nowotworów złośli-

wych i łagodnych, ponieważ obecnie stosuje się róż-

ne urządzenia, środki kontrastowe i oprogramowanie 

do analizy ilościowej, nie ma również ogólnego kon-

sensusu co do metod pozyskiwania i interpretacji 

obrazowania, takich jak: dawka środka kontrastowe-

go, ustawienie zwrotu z inwestycji w analizę krzywej 

czasochłonności i parametry obrazowania. 

Zarówno analiza ilościowa, jak i jakościowa mikro-

naczyń w obrębie nowotworów sutka może dostar-

czyć cennych informacji dotyczących odróżnienia 

nowotworów piersi od łagodnych guzów. Chociaż 

do tej pory przeprowadzono tylko kilka badań, sku-

teczność diagnostyczna SMI wydaje się równoważna 

z wynikami CEUS. Biorąc pod uwagę zalety SMI, takie 

jak niewymaganie iniekcji środka kontrastowego lub 

czasochłonna analiza po obrazowaniu, SMI może 

być użyteczną alternatywną techniką obrazowania 

naczyniowego.

Ultrasonografia
o wysokiej rozdzielczości (HIFU) 

Podczas gdy technologia ultradźwiękowa jest tra-

dycyjnie stosowana jako obrazowanie medyczne 

w diagnostyce klinicznej, technologia HIFU wyko-

rzystuje ultradźwięki jako narzędzie terapeutyczne, 

skupiając ultradźwięki o wysokiej energii precyzyj-

nie na ognisku nowotworowym. Ta skoncentrowana 

energia ultradźwiękowa indukuje szybki wzrost tem-

peratury, co doprowadza do ablacji uszkodzonych 

tkanek (8). HIFU jest więc formą ablacji termicznej, 

w której energia dostarczana jest w postaci ultradź-

więków o wysokiej rozdzielczości do docelowego 

obszaru głęboko pod skórą. Kluczową zaletą tech-

nologii HIFU jest to, że jest nieinwazyjna, więc ryzyko 

uszkodzenia otaczających struktur jest niewielkie (9). 

Podczas leczenia generowane są fale ultradźwię-

kowe o wysokiej rozdzielczości, które skupiają się 

w jednym konkretnym obszarze, aby wywołać ter-

miczną ablację. Bezpośrednie uszkodzenie tkanki 

biologicznej ma zwykle dwie formy: efekt cieplny 

i kawitację akustyczną:

• W efekcie termicznym docelowa tkanka pochła-

nia fale ultradźwiękowe o wysokiej rozdzielczości, 

co powoduje drgania i/lub obracanie cząsteczek, 

co prowadzi do tarcia i ciepła. Gdy temperatura 

tkanki osiągnie 56°C lub więcej, rozpoczyna się 

denaturacja białka.

Ryc. 5. Przykładowe wyniki kliniczne metody HIFU (12)

Ryc. 6. Obliczanie wskaźnika sferyczności (SI) (13)

Ilustracja najczęściej publikowanych metod obliczania SI płodu: końcowo-rozkurczowa długość 

środkowo-podstawno-wierzchołkowa (zielone strzałki) jest dzielona przez podstawową dłu-

gość poprzeczną (niebieskie strzałki) lub końcowo-rozkurczową długość środkowo-poprzeczną 

(czerwone strzałki) (a). Ilustracja techniki 24-segmentowego indeksu (zaproponowanej przez 

G.R. DeVore’a, B. Klasa, G. Satou’a i M. Sklansky’ego):  końcowo-rozkurczowa długość środkowo-pod-

stawno-wierzchołkowa (zielona linia) jest dzielona przez każdą z 24 poprzecznych długości, dając 

24 wartości SI (b).

Oznaczenia: LA – lewe przedsionek, LV – lewa komora, RA – prawy przedsionek, RV – prawa komora
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• Inną formę uszkodzeń nazywamy kawitacją aku-

styczną, w której powstają mikrobanieczki. Pod-

ciśnienie wywołane przez fale ultrasonografi czne 

o wysokiej rozdzielczości usuwa gaz z tkanki, po-

wodując powstawanie pęcherzyków. Pęcherzyki 

te albo oscylują zgodnie z częstotliwością fal ul-

tradźwiękowych, albo rozszerzają się stopniowo 

i zapadają.

Oprócz bezpośrednich efektów termicznych i ka-

witacji, gdy tkanki są narażone na mniejszą energię, 

niektóre komórki przestają się rozmnażać i ulegają 

subtelnym zmianom komórkowym. Na przykład 

błona komórkowa staje się bardziej przepuszczalna, 

co prowadzi do zmian w środowisku wewnątrzko-

mórkowym i w równowadze wewnątrzkomórko-

wego elektrolitu (10). Inne modyfi kacje obejmują 

zmiany wewnątrzkomórkowych białek w miejscach 

syntezy DNA i w ośrodkach kontrolowania polimery-

zacji. Zmiany te powodują powolną śmierć komórek 

oraz bezpośrednio stymulują komórki NK, komórki 

CD8 + T i komórki dendrytyczne. Aktywność tych 

komórek ułatwia wykrywanie i niszczenie wszelkich 

pozostałych komórek nowotworowych, zarówno lo-

kalnie, jak i ogólnosystemowo. Dodatkowo „obróbka 

termiczna” pozwala na modyfi kacje unaczynienia 

guza (przepuszczalność naczyń krwionośnych guza 

jest zwiększona). Ablacja HIFU o małej mocy może 

więc uwrażliwić nowotwory na promieniowanie 

i chemioterapie oraz ma zdolność stymulowania 

układu odpornościowego.

HIFU – nieinwazyjne
leczenie mięśniaków macicy 

Leczenie mięśniaków macicy metodą HIFU to jedna 

z najnowocześniejszych metod leczenia zmian no-

wotworowych. Na rynku dostępne są dwa podsta-

wowe typy systemów HIFU: działające pod kontro-

lą MRI (rezonansu magnetycznego) oraz działające 

pod kontrolą USG. Przewagą tych drugich jest fakt, 

że wyposażone są w głowicę diagnostyczno-tera-

peutyczną (11). Dzięki temu metoda sterowania 

ultradźwiękami zapewnia monitorowanie w czasie 

rzeczywistym w przeciwieństwie do HIFU sterowa-

nego przez MRI.

Najważniejsze zalety HIFU to:

• bezpieczeństwo,

• bezinwazyjność,

• krótki czas zabiegu,

Ryc. 7. Obliczanie długości odcinków (13)

49 punktów danych (czerwone kółka i zielone kółko na wierzchołku) obliczono za pomocą odpowiadających im współrzędnych X i Y. Punkt 1 znajduje się w części 

podstawy ściany bocznej, a punkt 49 – w części podstawy ściany przegrody. Pary punktów danych po przeciwnych stronach defi niują segment poprzeczny (niebie-

skie strzałki dwukierunkowe), których długość jest określana w pikselach przy użyciu współrzędnych pikselowych (np. segment 1 = punkty danych 1 i 49, segment 

12 = punkty danych 12 i 38; segment 21 = punkty danych 21 i 29). Długość środkowo-podstawno-wierzchołkowa jest obliczana od środka segmentu 1 do najdal-

szego punktu na wierzchołku (zielone kółko). Po uzyskaniu długości pikseli dla każdego segmentu długość w milimetrach jest obliczana przez pomnożenie długości 

piksela przez wartość piksela równoważną w milimetrach
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• brak bólu,

• brak konieczności stosowania środków farmako-

logicznych,

• wysoka skuteczność.

Głównym ograniczeniem metody jest to, że leczo-

ny mięśniak musi mieć odpowiedni typ struktury 

tkankowej oraz sprzyjającą lokalizację, tak aby udało 

się odpowiednio zogniskować wiązkę ultradźwię-

ków. Skuteczność metody w dużej mierze zależy 

od typu i lokalizacji mięśniaka. Jeśli na podstawie 

MRI stwierdzi się sprzyjające warunki miejscowe, 

wtedy skuteczność zabiegu jest bardzo wysoka (12).

Oceny rozkurczowego
kształtu serca płodu 

Indeks sferyczności (SI) służy do oceny kształtu prawej 

i lewej komory serca. Kiedy wydaje się, że występuje 

niezgodność między wielkością przedsionkową i/lub 

komorową serca, należy wziąć pod uwagę wielkość 

i widok czterokomorowy oraz poszczególne komory. 

Badanie SI wykonywane u dorosłych i dzieci okazało 

się przydatnym narzędziem do wykrywania niepra-

widłowej czynności serca w wyniku przemieszczenia 

śródkomorowego.

W badaniach przeprowadzonych przez G. DeVo-

re’a obejmujących dwieście kontrolnych płodów 

zbadanych między 20. a 40. tygodniem ciąży SI dla 

każdego segmentu był niezależny od wieku cią-

żowego i pomiarów biometrycznych płodu (13). 

Dlatego równania SI dla 24 segmentów mogą być 

stosowane przez cały okres ciąży.

Płody z różnymi zaburzeniami strukturalnymi serca 

i nieprawidłowym wzrostem miały nieprawidłowe 

wartości SI, które odzwierciedlały bardziej kulistą 

lub bardziej spłaszczoną komorę. Oznaczenie SI dla 

każdego z 24 odcinków prawej i lewej komory płodu 

zapewnia kompleksową metodę badania kształtu 

komór. Zastosowanie tej techniki może umożliwić 

bardziej wszechstronne podejście do badań prze-

siewowych niż wykorzystanie tylko segmentu pod-

stawowego lub środkowego, jak to miało miejsce 

wcześniej. Ponadto egzaminator może obliczyć 

Z-score i centyle dla segmentów 1 i 12 dla prawej 

i lewej komory, niezależnie od wieku ciążowego.

Ograniczeniem tego badania jest wymóg specja-

listycznego oprogramowania do obliczania SI dla 

każdego z 24 segmentów. Kolejnym ograniczeniem 

jest ograniczona liczba płodów z patologią, które 

zostały profi lowane w tym badaniu (13).

Podsumowanie 
Postępy w technologii diagnostyki ultrasonograficz-

nej pomogły poprawić diagnozę oraz przyczyniły się 

do obniżenia ogólnych kosztów opieki zdrowotnej 

poprzez zastąpienie droższych badań diagnostycz-

nych. Z biegiem lat możliwości obrazowania dia-

gnostycznego USG rozprzestrzeniły się we wszyst-

kich zastosowaniach klinicznych – od położnictwa 

i ginekologii, ortopedii i kardiologii, po wykrywanie 

raka piersi. Szybkość, skuteczność, opłacalność i nie-

inwazyjny charakter obrazowania ultrasonograficz-

nego to tylko niektóre z kluczowych cech, które dały 

tej technologii przewagę nad innymi metodami ob-

razowania. W jednostkach ultradźwiękowych pierw-

szej generacji konwersję obrazu przeprowadzono 

za pomocą sprzętu zbudowanego w urządzeniu 

ultradźwiękowym, co spowodowało, że systemy by-

ły dość nieporęczne. Obecna generacja urządzeń 

ultradźwiękowych korzysta z zewnętrznych syste-

mów komputerowych, które wykonują konwersję, 

skanowanie i wyświetlanie obrazu. Doprowadziło 

to do zwiększenia mocy obliczeniowej urządzeń 

ultradźwiękowych z istotną poprawą jakości obrazu. 

Ponadto sprzęt ultradźwiękowy jest ekonomiczny, 

a nawet najbardziej zaawansowane systemy ultra-

dźwiękowe kosztują zazwyczaj mniej niż systemy 

do obrazowania metodą rezonansu magnetyczne-

go (MRI). 
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