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gabinetu. Wystarczy poznać kilka naj-
ważniejszych funkcji naszego aparatu, 
kilka wskazówek, jak zacząć badanie, 
utrwalić sobie dobre nawyki badania, 
żeby wprowadzić do naszej praktyki 
niezwykły oręż diagnostyczny, jakim 
jest badanie USG.

Rodzaje prezentacji, 
interpretacja obrazu 
oraz nomenklatura 
ultrasonograficzna 
Obraz ultrasonograficzny powstaje 
w wyniku transmisji fal ultradźwięko-
wych przez narządy i tkanki. Interak-
cja fali dźwiękowej ze strukturami or-
ganizmu umożliwia uwidocznienie 
badanych obszarów, ocenę położe-
nia, wielkości, kształtu i struktury po-
szczególnych narządów. W zależności 
od rejestracji powracających ech in-
terakcje fal ultradźwiękowych z tkan-
kami organizmu mogą być przedsta-
wiane na kilka sposobów. Najczęściej 
stosowanym typem rejestracji w bada-
niu jamy brzusznej jest prezentacja B 
(ang. brightness) (1, 2, 3).

W prezentacji B obraz ultrasono-
graficzny powstaje, gdy wysłana fala 
ultradźwiękowa wróci do głowicy 
po uprzednim odbiciu się od obrazo-
wanej struktury anatomicznej. Odebra-
ne echa są przetwarzane na sygnał elek-
troniczny i uwidaczniają się na ekranie 
aparatu w postaci punktów o różnej 
jasności (w zależności od siły odbi-
cia) i na różnej głębokości (obliczanej 

Ultrasonografia należy do najczęściej 
współcześnie stosowanych metod dia-
gnostycznych umożliwiających ob-
razowanie jamy brzusznej u małych 
zwierząt. Pozwala na określenie wiel-
kości i struktury narządów, ukierun-
kowanie dalszego postępowania dia-
gnostycznego oraz przeprowadzenie 
biopsji wykrytych zmian. Jakość ob-
razów ultrasonograficznych i ich in-
terpretacja zależy przede wszystkim 
od doświadczenia i wiedzy badające-
go lekarza. Często najsłabszym ogni-
wem w procesie diagnostycznym jest 
właśnie sam badający, który nie zna-
jąc możliwości i ograniczeń tej meto-
dy, nie potrafi uzyskać dobrej jakości 
obrazów USG i wyciąga błędne wnio-
ski z badania. Optymalizacja obrazu 
ultrasonograficznego jest trudna, a le-
karze weterynarii rzadko są instruowa-
ni, jak korzystać z zakupionego czy 
już obecnego w miejscu pracy apara-
tu. Zwykle szkolenie z obsługi aparatu 
polega na krótkim spotkaniu z przed-
stawicielem handlowym, które jest nie-
wystarczające do rzeczywistego zapo-
znania się z możliwościami aparatu. 
Instrukcje obsługi są bardzo istot-
ne, ale napisane językiem trudno do-
stępnym. Często pierwsze włączenie 
aparatu, które wiąże się z mnóstwem 
nieodgadnionych funkcji, zniechęca 
nas do rozpoczęcia nauki i niezwy-
kłej przygody z ultradźwiękami. Sfru-
strowani nawet nie próbujemy badać, 
a aparat kurzy się w ciemnym kącie 
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Słowa kluczowe
badanie ultrasonograficzne, jama brzusz-
na, pies, kot

Abstract
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in small animals. 
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na podstawie czasu, jaki upłynął od wy-
słania fali do jej powrotu do głowicy). 
Od mocy powracającej fali (siły odbi-
cia) zależy jasność (echogeniczność) 
prezentowanych struktur. Poprzez za-
stosowanie wielu wiązek UD na ekra-
nie powstaje obraz przekroju bada-
nych struktur.

Własności akustyczne tkanek są 
przedstawione w odcieniach skali sza-
rości (ang. grey scale ultrasound) (4). 
Strukturom silnie odbijającym ultra-
dźwięki przyporządkowano kolor bia-
ły, a nieodbijającym ultradźwięki ko-
lor czarny.

Terminy używane do opisu obrazów 
sonograficznych odpowiadają nasile-
niu tkankowemu echa:
• niechogeniczny, aechogeniczny lub 

bezechowy – nieodbijający fali ul-
tradźwiękowej płyn (np. krew, mocz, 
żółć) jest czarny na ekranie (ryc. 1, 2),

• hipoechogeniczny − obszar o na-
tężeniu ech mniejszym niż tkan-
ka odniesienia, szary na ekranie 
(ryc. 2, 3, 4),

• echogeniczny – obszar dość sil-
nie odbijający falę ultradźwiękową 
(ryc. 2, 5),

• hiperechogeniczny – obszar o na-
tężeniu ech większym niż tkanka 
odniesienia, obszar bardzo silnie 
odbijający falę ultradźwiękową 
(ryc. 1-4, 6, 24),

• izoechogeniczny – obszar o echo-
geniczności zbliżonej do tkanki 
odniesienia (ryc. 7),

• normoechogeniczny – o prawidłowej 
echogeniczności (ryc. 3),

• homoechogeniczny – o jednorodnej 
echogeniczności (ryc. 3, 4, 6),

• heteroechogeniczny – o zmiennej 
echogeniczności (ryc. 8) (1, 2, 3).

Relacje echogeniczności głównych 
narządów jamy brzusznej od najniż-
szej do najwyższej u psów:
• pęcherz moczowy, pęcherzyk żółcio-

wy, naczynia krwionośne,
• rdzeń nerki,
• kora nerki,
• wątroba,
• śledziona,
• gruczoł krokowy (u dorosłych nieka-

strowanych psów).
U kotów kora nerki może być izo-

echogenna, a nawet hiperechogenna 
względem śledziony (5).

Poza obrazowaniem w projekcji 
B-mode często wykorzystywane jest 
badanie dopplerowskie. Techniki dop-
plerowskie pozwalają uwidocznić prze-
pływ w naczyniu, wyznaczyć prędkość 
przepływu krwi oraz ocenić spektrum 
przepływu, są wykorzystywane w bada-
niu echokardiograficznym, ale w pod-
stawowym badaniu jamy brzusznej 
również warto z nich korzystać. Uży-
cie opcji dopplerowskich pozwala 
na odróżnienie naczynia z przepły-
wem od struktury cylindrycznej bez 
przepływu (np. naczyń krwionośnych 
od przewodów żółciowych, czy posze-
rzonych moczowodów), ułatwia zlo-
kalizowanie niewielkich struktur (np. 
nadnerczy pomiędzy naczyniami), od-
różnienie poszerzonej miedniczki ner-
kowej od tętnicy nerkowej, umożliwia 
ocenę obecności przepływu w naczy-
niach oraz stopień unaczynienia zmian 
ogniskowych (ryc. 9-11).

W przypadku badania jamy brzusz-
nej ciężarnej suki lub kotki do pomia-
ru rytmu serca zarodków przeprowadza 
się badanie dopplerowskie, natomiast 
do pomiaru rytmu serca płodów (w póź-
niejszej fazie ciąży) można wykorzystać 

prezentację M (ang. motion) (ryc. 12, 13). 
Najnowocześniejszą metodą uzupełnia-
jącą podstawowe badanie jest elasto-
grafia ultrasonograficzna, która służy 
do oceny sprężystości tkanek (ryc. 14).

Orientacja obrazu 
Najczęściej przyjmuje się następują-
ce ustawienie obrazu na ekranie ultra-
sonografu: 
• górna część obrazu zawsze przedsta-

wia powierzchnię skóry,
• w przekroju podłużnym część dogło-

wowa badanego obszaru zlokalizowa-
na jest po lewej stronie monitora,

• w przekroju poprzecznym po stronie 
lewej ekranu ustawiona jest prawa 
strona badanego pacjenta, po stronie 
prawej ekranu lewa strona pacjenta (5). 
Każda głowica ma znacznik, który 

umożliwia odpowiednie ukierunkowa-
nie obrazu na monitorze – znacznik 
zawsze odpowiada lewej stronie ekra-
nu (ryc. 15, 16). Początkującemu bada-
jącemu może być trudno zorientować 
się w badaniu w przekroju poprzecz-
nym. Aby ułatwić sobie to wyobraże-
nie, można znacznik głowicy skierować 
na lewą stronę pacjenta – wtedy stro-
na lewa pacjenta zostanie uwidocznio-
na na lewej stronie ekranu, ale należy 
pamiętać, że zwyczajowo na zdjęciach 
i filmach w atlasach ultrasonograficz-
nych jest dokładnie odwrotnie. 

Jak zacząć badanie? 
Panel sterowania 
Każdy model aparatu USG ma nieco 
odmienny układ klawiszy, ale w więk-
szości z nich panel sterowania jest 
dość intuicyjny (ryc. 17, 18). W nowo-
czesnych aparatach ekrany dotykowe 
znacznie ułatwiają ich obsługę.

r e k l a m a
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Ryc. 1. Żółta strzałka – aechogeniczny mocz w świetle pęcherza moczowego; czerwona strzałka – hiperechogeniczna zawartość okrężnicy zstępującej; Ryc. 2. Żółta strzałka po lewej 
– wolny płyn (przesięk) w jamie opłucnowej; żółta strzałka po prawej – wolny płyn (przesięk) w jamie otrzewnowej; czerwona strzałka – hiperechogeniczne płuca; pomarańczowa 
strzałka – hiperechogeniczna przepona; zielona strzałka – echogeniczna wątroba względem patologicznego płynu, a hipoechogeniczna względem płuc i przepony; Ryc. 3. Prawidłowe 
relacje echogeniczności u psa: W – hipoechogeniczny miąższ wątroby względem śledziony; S – hiperechogeniczny miąższ śledziony względem wątroby. Oba narządy są homoechogenne 
i normoechogenne; Ryc. 4. Hipoechogeniczna i homoechogeniczna zmiana ogniskowa (znaczniki) w miąższu wątroby. Z – żołądek, JC – jelito cienkie; Ryc. 5. Echogeniczny skrzep krwi 
(strzałka) w świetle poszerzonego rogu macicy wypełnionego krwistą wydzieliną (hematometra); Ryc. 6. Hiperechogeniczna i homoechogeniczna zmiana ogniskowa (żółta strzałka) 
w miąższu śledziony kota. Po lewej obraz w przekroju podłużnym, po prawej w przekroju poprzecznym. Czerwone strzałki – hiperechogeniczna torebka śledziony. Torebki narządów 
miąższowych silnie odbijają ultradźwięki, ale są cienkie i aby je uwidocznić, wiązka ultradźwiękowa musi padać względem nich prostopadle
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Ryc. 7a. Izoechogeniczny węzeł chłonny (WC) jelita czczego względem śledziony (S); Ryc. 7b. Izoechogeniczny guz trzonu śledziony (znaczniki). Wokół śledziony widoczny aecho-
genny płyn; Ryc. 8. Heteroechogenny guz jamy otrzewnowej. Widoczne są zarówno elementy hiperechogeniczne, jak i hipo- i aechogeniczne. Znaczniki – zepchnięta lewa nerka; 
Ryc. 9. Bramka dopplerowska nakierowana na aechogenną, cylindryczną strukturę – ektopowy moczowód (M) położony dogrzbietowo względem pęcherza moczowego (PM); brak 
obecności przepływu w badanej strukturze

Klawisze funkcyjne są pogrupowane 
w taki sposób, aby ułatwić prowadzenie 
kolejnych etapów badania USG:
• wprowadzenie danych pacjenta,
• wybór głowicy i presetu, 
• podstawowa optymalizacja obrazu 

(głębokość, wzmocnienie, ognisko-
wanie), 

• wykonanie pomiarów, zdjęć i zapisu 
pętli filmowych, 

• zastosowania zaawansowanych 
technik obrazowania ultrasonogra-
ficznego (techniki dopplerowskie, 
elastografia).
Niezależnie od rodzaju aparatu każ-

de badanie warto rozpocząć od 3 kla-
wiszy:
1. PATIENT – dzięki wprowadzeniu 

danych pacjenta w każdym momen-
cie po zakończeniu badania można 
łatwo odnaleźć zapisane obrazy 
i filmy, co jest bardzo przydatne 
w weryfikacji własnych badań.

2. PROBE lub TRANDUCER – wybór 
głowicy.

3. PRESET − ustawienie obrazu przy-
gotowane przez producenta, prze-
znaczone do badania określonych 
zwierząt. 

Wybór głowicy 
W zależności od rodzaju badania, jakie 
będziemy wykonywać, należy wybrać 
odpowiednią głowicę ultrasonograficz-
ną. Zasadniczym elementem budowy 
każdej głowicy jest kryształ piezoelek-
tryczny, który emituje i odbiera fale ul-
tradźwiękowe. W głowicy konweksowej 
kryształy ułożone są na wycinku koła, 
wiązka poszerza się wraz z oddaleniem 
od głowicy, co skutkuje szerokim polem 
skanowania, ale i obniżeniem rozdziel-
czości bocznej na większych głęboko-
ściach badania (ryc. 19-21). W badaniu 
małych zwierząt zdecydowanie lepiej 
sprawdza się głowica krzywoliniowa 

o małym czole typu mikrokonweks, 
zwłaszcza w obrazowaniu przodobrzu-
sza u psów, kiedy głowicę należy moc-
no wcisnąć pod łuk żebrowy lub badać 
z dostępu międzyżebrowego. Głowi-
ca liniowa posiada kryształy ułożone 
w jednej linii (ryc. 19-20). Równoległe 
wiązki nie powodują deformacji obra-
zu i uzyskuje się najlepszą jego jakość, 
ale pole skanowania jest bardzo wą-
skie (ryc. 21). 

Dzisiejsze głowice umożliwiają zmia-
nę częstotliwości, jednakże w ściśle 
określonym zakresie. Im wyższa czę-
stotliwość, tym lepsza rozdzielczość 
obrazu, ale mniejsza głębokość penetra-
cji tkanek. Dlatego małe częstotliwości 
używane są do badania struktur poło-
żonych głębiej (narządy jamy brzusz-
nej), a duże częstotliwości do badania 
struktur położonych powierzchownie.

Najbardziej uniwersalną głowi-
cą do badania jamy brzusznej psów 
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i kotów jest głowica mikrokonwekso-
wa pracująca w zakresie częstotliwo-
ści 5-10 MHz. Natomiast mała głowi-
ca liniowa o częstotliwości w zakresie 
10-14 MHz doskonale nadaje się do ba-
dania jajników, trzonu i ogona śledzio-
ny, jąder, tarczycy czy gałki ocznej, jest 
nie do przecenienia w badaniu jamy 
brzusznej zwierząt o niewielkich roz-
miarach, takich jak: szczenięta, kocię-
ta, fretki, świnki morskie czy szczury. 
Tak więc wybór głowicy zależy głównie 
od badanego narządu oraz wielkości 
zwierzęcia. Na początku nauki ultra-
sonografii warto podchodzić elastycz-

nie do wyboru głowic i przede wszyst-
kim kierować się tym, co i jak dokładnie 
chcemy uwidocznić.

Wybór presetu 
Według producenta wybór odpowied-
niego presetu pozwala na uzyskanie 
najbardziej optymalnych ustawień apa-
ratu do konkretnego zwierzęcia lub re-
gionu ciała. Współczesne aparaty prze-
znaczone do badania małych zwierząt 
zwykle udostępniają presety:
• dla głowicy konweksowej: CAT, 

SMALL DOG, MEDIUM DOG, 
LARGE DOG,

• dla głowicy liniowej: CAT & DOG, 
THYROID (ryc. 18).
Presety znacznie ułatwiają badanie 

nie tylko dla początkujących ultrasono-
grafistów, ale warto zaznaczyć, że pre-
setów nie należy traktować jako zobo-
wiązujących. Każdy pacjent jest inny 
i czasem warto sprawdzić inny pre-
set niż przypisany przez producenta, 
np. niektóre psy dużych ras lepiej bę-
dzie się badać na presecie MEDIUM 
albo SMALL DOG po zwiększeniu głę-
bokości obrazu i obniżeniu ognisko-
wej lub lepsze obrazy narządów jamy 
brzusznej drobnych pacjentów uzyska 

Ryc. 10. W badaniu kolorowym dopplerem dobrze widoczna żyła przeponowo-brzuszna nad 
lewym nadnerczem w połowie jego długości; Ryc. 11. Poszerzona aechogenna miedniczka nerkowa 
(znaczniki); brak obecności przepływu; Ryc. 12. Pomiar rytmu serca (HR, ang. heart rate) zarodka 
w badaniu dopplerowskim. HR wynosi 220 uderzeń na minutę (BPM, ang. beats per minute); 
Ryc. 13. Pomiar rytmu serca płodu w M-mode (wykres u dołu) razem z B-mode (u góry). Prezen-
tacja M wykorzystuje pojedynczą wiązkę ultradźwiękową (linia przebiegająca przez serce płodu), 
która pozostając w stałej pozycji, zapisuje zmiany wymiarów w badanym obszarze, przebiegające 
w czasie. HR wynosi 208 BPM; Ryc. 14. Badanie elastograficzne guza śledziony. Obraz badanych 
struktur jest kodowany kolorem. Najczęściej wykorzystywana jest skala barw między kolorem 
czerwonym (charakterystycznym dla tkanek miękkich) przez kolor zielony (tkanki o pośredniej 
sprężystości) do koloru niebieskiego (tkanki twarde)
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się na presecie THYROID niż na CAT 
& DOG. W dzisiejszych aparatach ist-
nieje również możliwość zapisywania 
własnych presetów.

Częstotliwość 
Częstotliwość to liczba cykli powtarza-
nych w ciągu 1 sekundy. Od często-
tliwości głowicy zależy rozdzielczość 
obrazu. Im wyższa częstotliwość, tym 
lepsza rozdzielczość osiowa, co ozna-
cza, że przy wysokiej częstotliwości 
dwa położone blisko siebie punkty zo-
staną uwidocznione na ekranie jako 
dwie oddzielne struktury, a przy zbyt 
niskiej częstotliwości zostaną uwidocz-
nione jako jedna struktura. Niestety wy-
sokie częstotliwości są charakterystycz-
ne dla fal o bardzo małych długościach 
(długość fali = droga fali w ciągu 1 se-
kundy), co oznacza, że im wyższa czę-
stotliwość i im krótsza długość fali, tym 
lepsza rozdzielczość obrazu, ale mniej-
sza głębokość penetracji tkanek. Wyko-
rzystując wysokie częstotliwości, może-
my obrazować tylko struktury położone 
powierzchownie, ale za to z dużą roz-
dzielczością. Niższe częstotliwości po-
zwalają obrazować struktury i narzą-
dy położone głębiej (np. wątroby), ale 
z gorszą rozdzielczością.

W praktyce warto trzymać się zasady: 
zastosuj jak najwyższą częstotliwość, któ-
ra umożliwi zobrazowanie danej okolicy.

Głowice we współczesnych apara-
tach USG są wielozakresowe, automa-
tycznie po wyborze odpowiedniego 
presetu aktywują optymalną częstotli-
wość, ale umożliwiają również ręczną 
regulację w danym zakresie (przycisk 
FREQUENCY) (ryc. 17, 18).

Dalsza optymalizacja obrazu 
– głębokość, wzmocnienie, 
ogniskowanie 
Po wyborze odpowiednej głowicy, pre-
setu oraz częstotliwości rozpoczyna 
się właściwe badanie ultrasonograficz-
ne, w trakcie najczęściej korzysta się 
z trzech kolejnych funkcji aparatu:
• głębokości (DEPTH lub RANGE).
• wzmocnienie obrazu (GAIN), (TGC),
• ogniskowanie (FOCUS). 

Większość aparatów USG jest tak za-
projektowana, aby klawisze odpowiada-
jące ustawieniu głębokości i wzmocnie-
nia obrazu były łatwo dostępne. Zwykle 
znajdują się bliskim sąsiedztwie track-
balla (ryc. 17). Natomiast klawisz usta-

Ryc. 15. Badanie gruczołu krokowego u psa w przekroju podłużnym. Znacznik na głowicy (strzałka) skierowany do głowy 
pacjenta, dlatego na ekranie część dogłowowa badanego obszaru zlokalizowana jest po lewej stronie ekranu – po lewej 
pęcherz moczowy (PM), po prawej (doogonowo) gruczoł krokowy (znaczniki); Ryc. 16. Badanie gruczołu krokowego u psa 
w przekroju poprzecznym. Znacznik na głowicy (strzałka) skierowany jest do lewej strony pacjenta, co oznacza, że lewy 
płat gruczołu jest po lewej stronie ekranu; Ryc. 17. Panel sterujący nowoczesnego aparatu Sonoscape S50

wienia ogniska w wielu aparatach jest 
ukryty w wielofunkcyjnych klawiszach 
lub w dodatkowych panelach doty-
kowych, co prawdopodobnie wynika 
z automatycznej optymalizacji obrazu 
poprzez wybór odpowiedniego prese-
tu. Przed rozpoczęciem właściwego ba-
dania warto zapoznać się z lokalizacją 
tej funkcji.

W trakcie badania bardzo często ko-
rzysta się ze zmiany głębokości, aby 
móc przybliżyć i powiększyć obraz in-

teresującego nas obszaru lub oddalić 
i objąć badaniem większy region. Oce-
niana struktura powinna znajdować 
się w części centralnej ekranu (ryc. 22).

Równie często zmienia się wzmocnie-
nie obrazu, czyli rozjaśnia lub ściemnia 
obraz. GAIN odpowiada za regulację 
jasności na całej głębokości prezento-
wanego obrazu. Odpowiednie wzmoc-
nienie jest bardzo indywidualnym usta-
wieniem, część ultrasonografistów woli 
jaśniejszy obraz, druga część ciem-

17
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Ryc. 18. Panel aparatu Honda 2200; Ryc. 19. Po lewej głowica konweksowa o dużym czole, pośrodku mikrokonweksowa, po prawej głowica liniowa; Ryc. 20. Obraz uzyskany głowicą 
konweksową w postaci wycinku koła. Pole obrazowania jest szerokie i głębokie. D – dwunastnica, NP – nerka prawa, T – prawy płat trzustki, W – płat ogoniasty wątroby; Ryc. 21. Ten 
sam obszar badania uzyskany głowicą liniową w postaci prostokąta. Pole obrazowania jest znacznie węższe i płytsze, ale rozdzielczość jest wyższa. D – dwunastnica, NP – nerka prawa, 
T – prawy płat trzustki, W – płat ogoniasty wątroby; Ryc. 22. Przykład regulacji głębokości: po lewej optymalna głębokość – dobrze widoczny cały pęcherz moczowy (PM), po środku 
za mała głębokość, po prawej za duża; Ryc. 23. Przykład regulacji całkowitego wzmocnienia wiązki w badaniu pęcherza moczowego: po lewej optymalna głębokość – dobrze widoczny 
cały pęcherz moczowy (PM), po środku natężenie wiązki zbyt małe, po prawej za duże. Po stronie lewej widoczna jest największa skala szarości, tętnica biodrowa jest dobrze widoczna 
i hipoechogenna (strzałka). Światło naczynia nie jest aechogenne z powodu wzmocnienia akustycznego
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niejszy. Zwykle zaleca się uzyskanie 
jak największej skali szarości, tak aby 
jednocześnie światło naczyń krwiono-
śnych było całkowicie czarne na ekra-
nie (ryc. 23).

Innym rodzajem regulacji wzmocnie-
nia jest tzw. TGC (ang. time gain compen-
sation) – zasięgowa regulacja wzmocnie-
nia. Fale ultradźwiękowe przechodzące 
przez tkanki ulegają stopniowemu osła-
bieniu. Osłabienie zwiększa się wraz 
ze wzrostem odległości od czoła głowi-
cy. Energia fali ultradźwiękowej odbitej 
z głębiej położonych struktur jest słab-
sza, a więc te obszary będą ciemniejsze 
na ekranie niż fale odbite od takich sa-
mych struktur położonych bardziej po-
wierzchownie. Funkcji TGC odpowiada-
ją suwaki, dzięki którym sygnał można 
wzmocnić (rozjaśnić obraz na ekranie) 
lub osłabić (ściemnić obraz na ekra-
nie) na poszczególnych głębokościach. 
W trakcie badania dąży się do uzyska-
nia jednolitego wzmocnienia obrazu. 
Czyli aby wzmocnić sygnał pochodzą-
cy z głębszych obszarów, należy przesu-
nąć suwaki bardziej na prawo, a te odpo-
wiadające górnej części ekranu należy 
przesunąć bardziej na lewo. W rezulta-
cie suwaki tworzą skos (ryc. 24a). Naj-
częściej TGC jest ustawione w ten spo-
sób na stałe przy wszystkich badaniach 
jamy brzusznej. Jednak jeżeli w trakcie 
obrazowania tyłobrzusza chcielibyśmy 
uzyskać ujednolicenie obrazu, dolne 
suwaki należy ustawić odwrotnie, po-
nieważ powierzchownie położony pę-
cherz moczowy znacznie słabiej tłumi 
ultradźwięki w porównaniu z innymi 
tkankami (ryc. 24b). W ten sposób eli-
minuje się artefakt wzmocnienia aku-
stycznego (ryc. 24b).

Kolejną często wykorzystywaną funk-
cją jest ogniskowanie (FOCUS). W trak-
cie ogniskowania dochodzi do zawę-
żenia wiązki ultradźwiękowej w celu 
uzyskania jak najlepszej rozdzielczo-
ści. Aby uzyskać możliwie najlepszą ja-
kość obrazu, lokalizację ogniska należy 
ustawić na poziomie najistotniejszego 
obszaru zainteresowania (lub nieco po-
niżej) i w razie potrzeby zmieniać jego 
położenie (ryc. 25).

Współczesne ultrasonografy mają 
możliwość zwiększenia liczby stref 
ogniskowania, ale dodatkowe ogni-
ska obciążają moduły obliczeniowe, 
co skutkuje zmniejszeniem częstotliwo-
ści odświeżania obrazu na monitorze, 

a więc spowolnieniem pracy aparatu 
(1, 3) i utraceniem płynności zmienia-
jących się obrazów.

Wykonanie pomiarów, zdjęć 
i zapisu pętli filmowych
W trakcie trwającego badania istot-
ne znaczenie mają klawisze służące 
do pomiaru poszczególnych struktur. 
W praktyce najczęściej wykorzystywa-
ny jest pomiar długości, którego funk-
cję uaktywnia klawisz MEASURE lub 
CALIPPER (ryc. 17). W większości apa-
ratów ta funkcja jest dostępna dopiero 
po zatrzymaniu obrazu, do czego służy 
przycisk FREEZE lub symbol gwiazdki 
(ryc. 17). Podobnie funkcje zapisywania 
zdjęć (przycisk IMAGE lub symbol dys-
kietki), pętli filmowych (przycisk CINE 
lub symbol kamery) oraz funkcja druko-
wania obrazu (przycisk PRINT lub sym-

bol drukarki) zwykle wymagają wcze-
śniejszego zamrożenia obrazu (ryc. 17).

Przygotowanie pacjenta 
Odpowiednie przygotowanie pacjen-
ta ma znaczący wpływ na jakość ba-
dania USG. Głównym ograniczeniem 
badania ultrasonograficznego jest sta-
ła obecność gazu w świetle przewodu 
pokarmowego. Gaz stanowi barierę dla 
ultradźwięków, powoduje powstawanie 
licznych artefaktów, takich jak rewerbe-
racje czy cień akustyczny, które utrud-
niają zobrazowanie narządów jamy 
brzusznej. W celu zmniejszenia ilości 
gazu w przewodzie pokarmowym pies 
powinien zostać przegłodzony przez 
12 godzin przed badaniem. Warto też 
przed badaniem podać środki prze-
ciwwzdęciowe. W przewodzie pokar-
mowym kotów gromadzi się znacznie 

Ryc. 24a. Po lewej optymalne ustawienie TGC w trakcie badania wątroby – suwaki u góry, odpowiadające za wzmocnienie 
sygnału pochodzącego z powierzchownych obszarów, są przesunięte na lewo; a suwaki u góry, odpowiadające za wzmocnie-
nie sygnału pochodzącego z głębszych obszarów, są przesunięte na prawo. Cały miąższ wątroby oraz linia przepony (czerwona 
strzałka) są dobrze widoczne. Po prawej wszystkie suwaki ustawione są w jednej linii – sygnał pochodzący z głębszych 
obszarów jest za mało wzmocniony i miąższ wątroby w części dogrzbietowej oraz linia przepony nie są wystarczająco dobrze 
widoczne. Żółta strzałka – hiperechogenny guz wątroby; Ryc. 24b. Po lewej standardowe ustawienie TGC – obszary poniżej 
pęcherza moczowego są bardzo jasne w wyniku wzmocnienia akustycznego. Po prawej suwaki ustawione są odwrotnie, 
wzmocnienie akustyczne zostało wyeliminowane, a obraz jest bardziej jednolity; Ryc. 25. Aby uzyskać możliwie najlepszą 
jakość obrazu, lokalizacja ogniska (strzałka) została ustawiona na poziomie dogrzbietowej części wątroby (po lewej). 
Po prawej ognisko ustawione jest zbyt wysoko, przez co głębsze obszary wątroby nie są dobrze widoczne
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Ryc. 26. Obszar wygolenia powinien sięgać od spojenia łonowego do wyrostka mieczykowatego mostka oraz wzdłuż łuków żebrowych i następnie po bokach, wracając do spojenia. 
Głowica przyłożona jest tuż za wyrostkiem mieczykowatym; Ryc. 27. U kotów obszar wystrzyżenia nie musi sięgać aż do wyrostka mieczykowatego (strzałka). Zwierzę znajduje się 
w pozycjonerze, dzięki czemu zostało uzyskane idealne ułożenie grzbietowe

mniejsza ilość gazu, która nie prze-
szkadza w badaniu. Większość ma-
łych zwierząt jest dość uległa i pozwala 
na przeprowadzenie badania bez uży-
cia farmakologicznych środków uspa-
kajających. W przypadku agresywnych 
zwierząt, u których niezbędna jest seda-
cja, należy unikać podawania ksylazyny, 
ponieważ powoduje ona znaczne spo-
wolnienie perystaltyki i wzdęcia (6, 7). 

Obszar okrywy włosowej niezbędnej 
do usunięcia zależy od ułożenia, w ja-
kim będzie znajdować się pacjent pod-
czas badania. W przypadku ułożenia 
grzbietowego należy wygolić obszar 
od spojenia łonowego do wyrostka 
mieczykowatego mostka oraz wzdłuż 
łuków żebrowych i następnie po bo-
kach, wracając do spojenia łonowego 
(ryc. 26). W przypadku ułożenia bocz-
nego obszar wygolenia powinien się-
gać jeszcze bardziej bocznie, a po pra-
wej stronie, w celu uwidocznienia 
wszystkich narządów przodobrzusza, 
często niezbędny jest dostęp między-
żebrowy i usunięcie sierści z ostat-
nich przestrzeni międzyżebrowych. 
Ze względu na inny typ budowy klat-
ki piersiowej u kotów obszar wystrzy-
żenia nie musi sięgać aż do wyrostka 
mieczykowatego (ryc. 27). Po usunię-
ciu okrywy włosowej z badanego ob-
szaru należy przemyć go alkoholem 
i pokryć żelem do ultrasonografii, któ-
ry zapewnia dobry kontakt głowicy 
ze skórą pacjenta.

W badaniu USG jamy brzusznej 
wykorzystuje się grzbietowe i boczne 
ułożenie zwierzęcia. Badanie najczę-
ściej rozpoczyna się w pozycji leżącej 
grzbietowej, która jest najwygodniej-
szą pozycją zarówno dla lekarza prze-

prowadzającego badanie, jak i dla ba-
danego zwierzęcia pod warunkiem, 
że zwierzę znajduje się w odpowied-
nim pozycjonerze (ryc. 27). Pozycjo-
nery powinny być w kształcie klina 
o wysokich bokach. Ucisk pozycjo-
nera na bok jamy brzusznej znacz-
nie ogranicza możliwość przesuwania 
się narządów, zwłaszcza nerek, poza 
pole skanowania. Pozycjonery powin-
ny mieć dość elastyczne wypełnienie 
(gąbki, kulki gipsowe), aby zapewnić 
pacjentowi pewną, stabilną, ale i moż-
liwie wygodną pozycję. Dzięki takie-
mu ograniczeniu ruchomości bada-
ne zwierzęta zdecydowanie szybciej 
uspokajają się, a osobom asystują-
cym łatwiej je przytrzymać. Topogra-
fię jamy brzusznej najłatwiej można 
sobie wyobrazić w ułożeniu grzbieto-
wym zwierzęcia, kiedy narządy parzy-
ste rozmieszczone są symetrycznie. Ba-
danie w pozycji stojącej pacjenta jest 
mniej wygodne dla osoby badającej. 
Najczęściej jest przeprowadzane przy 
dokładnym badaniu przewodu pokar-
mowego oraz przy znacznym powięk-
szeniu objętości jamy brzusznej (wo-
dobrzusze, splenomegalia, duże guzy 
jamy brzusznej, otyłość). Szczegółowe 
badanie może wymagać kilkukrotnej 
zmiany ułożenia pacjenta, która po-
woduje także zmianę umiejscowienia 
gazu oraz płynu w przewodzie pokar-
mowym i w ten sposób można zmniej-
szyć efekt przesłaniania obrazu przez 
gaz, a płyn wykorzystać jako okno 
akustyczne. Warto również wykorzy-
stać zmianę pozycji do potwierdzenia 
obecności pewnych struktur znajdu-
jących się wewnątrz światła narządów 
wypełnionych płynem, np. przy obec-

ności osadu lub kamieni w pęcherzu 
moczowym lub pęcherzyku żółcio-
wym. Struktury te będą zmieniać swo-
je położenie zgodnie z siłą grawitacji. 
Generalnie pozycja zwierzęcia powin-
na zostać tak dobrana, aby można było 
najdokładniej zbadać interesującą nas 
okolicę ciała (8). q
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