
inżynieria biom
edyczna / biom

edical engineering

147Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2/2010, vol. 16

Streszczenie
W artykule omówiono nowe techniki ultrasonograficzne 
znajdujące zastosowanie w rutynowych badaniach tarczy-
cy oraz będące w fazie prób klinicznych. Nowe techniki ul-
trasonograficzne można podzielić na: polepszające jakość 
obrazu w prezentacji B (skali szarości), jak obrazowanie 
 harmoniczne i ultrasonografia złożona; przekształcające 
badanie w przestrzeni, jak rozszerzone pole  widzenia i ul-
trasonografia trójwymiarowa, oraz dostarczające jakościo-
wo nowych informacji w badaniu ultrasonograficznym, jak 
mapowanie mikrozwapnień  i elastografia.

Słowa kluczowe: rak tarczycy, obrazowanie harmoniczne, ultra-
sonografia złożona, rozszerzone pole widzenia, ultrasonografia 
trójwymiarowa, mapowanie mikrozwapnień, elastografia

Abstract 
The new ultrasound techniques applied for routine exami-
nations of thyroid gland, as well as introduced in clinical 
phase of research studies, were discussed. These can be 
divided into techniques that improve quality of the image 
in B mode (gray-scale) as harmonic imaging and compo-
und ultrasound, the techniques transforming examination 
in space as extended field of view and three-dimensional 
ultrasound, and finally techniques delivering qualitatively 
new information in on ultrasound examination as mapping 
of microcalcifications and elastography.

Keywords: thyroid cancer, harmonic imaging, complex ultra-
sonography, extended field of view, three-dimensional ultra-
sound, mapping of microcalcifications, elastography

Wprowadzenie

W ostatnich latach wprowadzono nowe techniki ultrasono-
graficzne, dzięki którym możliwości diagnostyczne ultraso-
nografii w zakresie oceny tarczycy uległy poprawie. Te nowe 
techniki można podzielić na polepszające jakość obrazu w pre-
  zentacji B (skali szarości), jak obrazowanie harmoniczne  
i ultrasonografia złożona, przekształcające badanie w prze-
strzeni, jak rozszerzone pole widzenia i ultrasonografia trój-
wymiarowa, oraz dostarczające jakościowo nowych informacji 
w badaniu ultrasonograficznym, jak mapowanie mikrozwap-
nień i elastografia.

Obrazowanie harmoniczne

Badania ultrasonograficzne z zastosowaniem obrazowania har-
monicznego, wprowadzone pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych, są obecnie coraz częściej wykonywane wraz z upo-
wszechnieniem aparatów  ultrasonograficznych wyposażonych 

w tę opcję. Dobrej jakości obrazy harmoniczne narządów po-
łożonych powierzchownie, jak sutki lub tarczyca, z zastoso-
waniem szerokopasmowych głowic o wysokiej częstotliwości, 
z przyczyn technicznych uzyskano dużo później, po wprowa-
dzeniu obrazowania harmonicznego z zastosowaniem głowic 
konweksowych do badań jamy brzusznej.

Obrazowanie harmoniczne polega na uzyskiwaniu obrazów 
z fali odbieranej przez szerokopasmową głowicę ultrasonogra-
ficzną o częstotliwości drugiej harmonicznej. Fala ta powstaje 
w tkankach w wyniku rozchodzenia się w nich wiązki ultra-
dźwiękowej o częstotliwości podstawowej i ma dwa razy więk-
szą częstotliwość od fali nadawanej. Istnieją różne sposoby 
uzyskiwania obrazów harmonicznych, dające różne obrazy 
wynikowe. Z założenia obrazowanie harmoniczne zmniejsza 
ilość artefaktów, zwiększając kontrast obrazów. Polepszenie 
jakości polega na wyraźniejszym uwidocznieniu cech struktur 
płynowych, co pozwala na pewniejsze różnicowanie ze zmia-
nami litymi. Kolejną zaletą obrazowania harmonicznego  
jest dokładniejsza wizualizacja granic struktur anatomicz-
nych oraz zmian ogniskowych, zwiększenie kontrastu między 
różnymi strukturami oraz podkreślenie cieni za zwapnienia-
mi lub zwłóknieniami albo uwydatnienie wzmocnienia echa 
za zmianą płynową [1-3]. Niektóre techniki obrazowania 
 harmonicznego mogą zmniejszać zasięg uwidocznionych 
struktur, szczególnie w przypadku zmian położonych głęboko 
w dużej tarczycy. 

Ultrasonografia złożona przestrzennie

Ultrasonografia złożona przestrzennie w czasie rzeczywistym 
jest techniką, której podstawy sięgają wczesnych lat 70., kiedy 
uzyskiwano statyczne obrazy złożone przestrzennie w dwu-
wymiarowej prezentacji B na ultrasonografach z przegubo-
wym ramieniem. Rozwój techniki ultrasonograficznej, w tym 
 głowic ultrasonograficznych i techniki komputerowej, wraz  
z powstaniem szybkich procesorów pozwolił na uzyskiwanie 
obrazów ultrasonografii złożonej w czasie rzeczywistym. 
Technika tego badania polega na składaniu obrazów powsta-
jących w wyniku „patrzenia” na obiekt przez falę ultrdźwię-
kową pod różnymi kątami (a nie tylko pod kątem prostym, 
jak w klasycznej ultrasonografii). Pozwala to na zmniejszenie 
ziarnistości obrazu (poprawia widoczność granic  i struktur)  
i poprawę stosunku sygnału do szumu (zwiększenie kontrastu 
między obrazowanymi strukturami) [4]. Należy przy tym za-
znaczyć, że zmniejszenie ziarnistości obrazu w sposób istotny 
wpływa na zmianę obrazu danej zmiany czy narządu, znanego 
z klasycznych obrazów ultrasonograficznych w skali szarości: 
ulega on wygładzeniu (chociaż bez utraty istotnych szczegó-
łów anatomicznych), eliminowane są artefakty z przestrzeni 
płynowych (które przez to stają się „ciemniejsze i czystsze”), 
podczas gdy prawdziwe echa tkankowe pochodzące z niepły-
nowej zawartości torbieli złożonych, jak przegrody, masy  
i zwapnienia, stają się lepiej  widoczne (ze względu na zmniej-
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szenie szumu). Wadą tej  techniki jest redukcja tylnego echa, 
tj. wzmocnienia (np. za torbielą) lub cienia (np. za złogiem), 
co może utrudniać rozpoznanie czy różnicowanie zmian. 
Jednakże zmniejszenie cienia za takimi strukturami, jak 
zwłóknienia, może być traktowane jako zaleta, ponieważ 
pozwala lepiej uwidocznić tkanki położone głębiej. Zalety  
i wady ultrasonografii złożonej w czasie rzeczywistym są też 
związane z liczbą wyjściowych obrazów składowych, która  
w niektórych aparatach może być regulowana.

Nowe ultrasonografy pozwalają na łączenie różnych opcji 
poprawiających jakość obrazu. Jednoczesne zastosowanie,  
np. obrazowania złożonego i obrazowania harmonicznego, 
może udoskonalić parametry obrazu w stosunku do każdej  
z tych technik zastosowanej oddzielnie, tym bardziej w sto-
sunku do ultrasonografii konwencjonalnej.

Trapezoidalne i rozszerzone  
pole widzenia

W latach 70. rozszerzone pole widzenia było nieodłącznym 
elementem badania ultrasonograficznego, ponieważ zastoso-
wanie ultrasonografu z przegubowym ramieniem pozwalało 
na uzyskanie obrazu całego obszaru wybranego do oceny. 
Wraz z wprowadzeniem w latach 80. wysokiej jakości ultra-
sonografów z głowicami z szeregiem kryształów piezoelek-
trycznych i obrazowaniem w czasie rzeczywistym stracono 
możliwość uzyskiwania obrazów z rozszerzonym polem 
 widzenia [5].

Szerokość pola widzenia w badaniu ultrasonograficznym  
w czasie rzeczywistym zależy od konstrukcji głowicy (szero-
kość stopki). W ostatnich latach, dzięki rozwojowi technik 
komputerowych, opracowano metody rozszerzonego pola wi-
dzenia z zastosowaniem współczesnej ultrasonografii w czasie 
rzeczywistym, w celu wizualizacji na jednym obrazie rozle-
głych patologii lub dużych obszarów anatomicznych.

Najprostszą możliwością rozszerzo-
nego pola widzenia w badaniach z uży-
ciem głowicy liniowej jest zastosowanie 
trapezoidalnego pola widzenia. W ta-
kim przypadku obraz jest uzyskiwany 
również z fal ultradźwiękowych, wy sył-
anych przez głowicę pod kątem innym 
niż 90°, rozszerzając na boki pole wi-
dzenia. W sytuacji zmiany ogniskowej 
położonej częściowo zamostkowo moż-
na „zajrzeć wiązką ultradźwiękową” za 
mostek i lepiej uwidocznić zmianę.

Rozszerzone pole widzenia można 
również uzyskać w ultrasonografach 
wyposażonych w specjalne oprogramo-
wanie. Obraz rozszerzony powstaje na 
ekranie z „elektronicznego doklejania” 
kolejnych fragmentów obrazu uwidocz-

nianych podczas przesuwania głowicy wzdłuż jej długiego 
wymiaru. Opcja ta umożliwia zobrazowanie na jednym zdję-
ciu rozległych obszarów anatomicznych i wykonanie pomia-
rów zmian znajdujących się w ich obrębie. Pozwala na uwi-
docznienie przekroju osiowego obu płatów tarczycy, zmierze-
nie długości płata powiększonej tarczycy czy uwidocznienie  
i pomiar  dużych zmian ogniskowych.

Ultrasonografia trójwymiarowa

Ultrasonograficzne obrazowanie trójwymiarowe jest znane od 
ponad 20 lat, jednak dopiero od niedawna postęp w technice 
komputerowej i związane z tym wprowadzenie szybkich oraz 
tanich procesorów pozwoliły na uzyskanie trójwymiarowych 
obrazów usg, zbliżonych jakością do obrazów tradycyjnej 
 ultrasonografii dwuwymiarowej. 

Wśród zalet ultrasonografii trójwymiarowej należy wymienić: 
oddzielenie w czasie badania i oceny, skrócenie czasu bada-
nia, większy komfort dla osoby badającej, zwiększenie do-
kładności badania, inne płaszczyzny obrazowania, prezenta-
cja jak w badaniu MR – ultrasonografia tomograficzna (TUI), 
dokładna ocena wymiarów i objętości, różne algorytmy obję-
tościowe – dodatkowe informacje, możliwość konsultacji, 
zwiększenie możliwości prezentacji wyników dla klinicystów 
i w procesie dydaktycznym.

Obrazowanie trójwymiarowe stwarza różne możliwości 
analizowania danych. W ocenie tarczycy przydatna jest pre-
zentacja wielopłaszczyznowa (MPR), która przedstawia blok 
tkankowy w trzech prostopadłych płaszczyznach. Na lepsze 
odwzorowanie zmiany ogniskowej w płaszczyźnie równole-
głej do głowicy pozwala technika cienkiej warstwy. Technika 
cienkiej warstwy w ultrasonografii z dopplerem mocy pozwa-
la uwidocznić siatkę naczyń w guzie z półilościową oceną ich 
gęstości. Wykazano w badaniach własnych, że niezależnymi, 
a możliwymi do oceny w ultrasonografii trójwymiarowej czyn-
 nikami ryzyka raka tarczycy są: nieostre granice zmiany na 

obrazach MPR; policykliczny 
kształt zmiany w płaszczyźnie 
równoległej do głowicy; gęstość 
unaczynienia centralnego  w za-
kresie przedziału o minimalnej 
gęstości lub przedziału  o maksy-
malnej gęstości [6]. Ultra so-
nografia trójwymiarowa, jako 
metoda  archiwizująca obraz ul-
trasonograficzny całego guza,  
z możliwością jego wszechstron-
nej analizy, również z zastosowa-
niem opracowanych w przyszło-
ści nowych algorytmów, może 
być przydatna w tworzeniu naro-

Rys. 1 Rak brodawkowaty tarczycy u pacjenta z wolem guzowatym toksycznym tarczycy.  
W konwencjonalnym badaniu ultrasonograficznym (a) widoczne nieostre granice guza i zwap-
nienia centralne. Na obrazie z opcją harmoniczną (b) jest zwiększony kontrast między guzem  
a tkanką tarczycy oraz wyraźniejszy cień za zwapnieniami. Obraz ultrasonografii złożonej 
przestrzennie (c) cechuje się mniejszą ziarnistością i uwidacznia wyraźniej w porównaniu  
z (rys. 1) istotne cechy guza, jak nieostre granice oraz centralne zwapnienia. Obraz uzyskany  
z łącznym zastosowaniem obrazowania harmonicznego i ultrasonografii złożonej przestrzennie 
(d) wykazuje cechy obu technik: zwiększenie kontrastu i zmniejszenie ziarnistości.

a) b) c) d)

Rys. 2 Guz tarczycy w dolnym biegunie płata, schodzący za mostek. 
Na obrazie z prostokątnym polem widzenia (a) guz widoczny frag-
mentarycznie. Na obrazie z trapezoidalnym polem widzenia  
(b) wiązka ultradźwięków sięga za mostek i cały guz jest widoczny

Rys. 3 Rozszerzone pole wi-
dzenia pozwala na uwidocz-
nienie i pomiar całej długości 
płata w wolu guzowatym

a) b)


