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Δεδομένα από τον Κατάλογο Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσσου είναι διαθέσιμες από τον εκδότη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εγκεκριμένη και αναθεωρημένη μετάφραση της 3ης Γερμανικής έκδοσης που εκδόθηκε 
και κατωχηρώθηκε πνευματικά το 2005 από τη by Georg Thieme Verlag, Στουτγκάρδη, Γερμανία. Τίτλος Γερμανικής 
έκδοσης:
Checkliste: Sonographie

1η Γερμανική έκδοση 1997
2η Γερμανική έκδοση 1999

Μεταφραστές:

Σημαντική σημείωση: Η ιατρική αποτελεί επιστήμη που υφίσταται συνεχή ανάπτυξη. Η έρευνα και η κλινική εμπειρία 
συνεχώς επεκτείνουν τη γνώση μας, και ειδικά τη γνώση μας σχετικά με τη σωστή αντιμετώπιση και φαρμακευτική 
θεραπεία. Στο βαθμό που το βιβλίο αυτό αναφέρει οποιεσδήποτε δόσεις ή εφαρμογές, οι αναγνώστες θα πρέπει να είναι 
βέβαιοι ότι οι συγγραφείς, οι συντάκτες, και οι εκδότες έχουν πραγματοποιήσει κάτε προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι 
αυτές οι αναφορές είναι σύμφωνες με το γνωσιακό επίπεδο κατά το χρόνο έκδοσης του βιβλίου.

Παρ’όλα αυτά, το παραπάνω δεν εμπλέκει, υποδηλώνει, ή εκφράζει οποιαδήποτε εγγύηση ή ευθύνη από το μέρος των 
εκδοτών σε ότι αφορά τις οδηγίες δοσολογίας και των τύπων εφαρμογών που αναφέρονται στο βιβλίο. Κάθε αναγνώστης 
καλείται να εξετάσει προσεκτικά τα φυλλάδια του κατασκευαστή που συνοδεύουν κάτε φάρμακο και να ελέγξει, 
εάν απαιτείται μετά από συμφωνία με ιατρό, εάν ο αναφερόμενος δοσολογικός προγραμματισμός ή οι αντενδείξεις 
που παραθέτει ο κατασκευαστής διαφέρουν από τις αναφερόμενες στο παρόν βιβλίο. Ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός με φάρμακα που είτε χρησιμοποιούνται σπάνια είτε έχουν διατεθεί πρόσφατα στην αγορά. Κάθε δοσολογικός 
προγραμματισμός και κάθε μορφή εφαρμογής πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του αναγνώστη. Οι 
συγγραφείς και οι εκδότες καλούν κάθε αναγνώστη να αναφέρει στους εκδότες οποιεσδήποτε ασυμφωνίες παρατηρήσει. 
Εάν ανευρεθούν λάθη στο βιβλίο αυτό μετά την έκδοσή του, οι διορθώσεις μπορούν να σταλούν στo www.thieme.com 
στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος.

Μερικά από τα ονόματα προϊόντων, πατέντες και κατοχυρωμένα σχέδια που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο είναι 
στην πραγματικότητα κατοχυρωμένα χαρακτηριστικά ή ιδιοκτησιακές ονομασίες αν και ειδική αναφορά σε αυτές δεν 
πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις στο κείμενο. Συνεπώς, η εμφάνιση μιας ονομασίας χωρίς προσδιορισμό της 
ιδιοκτησίας της δεν θεωρείται από τον εκδότη ότι ανήκει σε δημόσια ιδιοκτησία. Το βιβλίο αυτό, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των τμημάτων του, είναι νομικά προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλευση, 
ή εμπορευματοποίηση εκτός των στενών ορίων που καθορήζει η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την 
συμφωνία του εκδότη, είναι παράνομη και υπόκειται σε αγωγή. Το παραπάνω αφορά ειδικά σε φωτοτυπική επανέκδοση, 
αντιγραφή, mimeographing, προετοιμασία μικροφιλμς και επεξεργασία ή αποθήκευση ηλεκτρονικών δεδομένων.

(c) 2007 Georg Thieme Verlag,
Rüdigerstrasse 14, 70469 Στουτγκάρδη, Γερμανία

http://www.thieme.de

Thieme New York, 333 Seventh Avenue,
New York, NY 10001, USA

http://www.thieme.com

Σχεδιαμός εξώφυλλου: Thieme Marketing
Στοιχειοθεσία από τον Hagedorn Kommunikation, Viernheim
Εκτυπώθηκε στη Γερμανία από Druckhaus Götz, Ludwigsburg
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Πρόλογος Αγγλικής Έκδοσης

Οι ταχείες εξελίξεις στην υπερηχογραφική απεικόνιση έχουν προέλθει όχι μόνο από τις συνεχείς βελτιώσεις 
του εξοπλισμού και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και από τις εκτεταμένες διαγνωστικές δυνατότητες. Η έγχρωμη 
Doppler υπερηχογραφία και τα σκιαγραφικά μέσα των υπερήχων, συνδυαζόμενα με τις προόδους στην 
καθιέρωση διαγνωστικών κριτηρίων και τη σύνταξη κατεθυντήριων οδηγιών, έχουν οδηγήσει δε δραματική 
εξέλιξη της υπερηχογραφικής διάγνωσης.
Για παράδειγμα, είναι τώρα δυνατή η χρήση μέσων σκιαγραφικής ενίσχυσης σε σχεδόν όλα τα περία 
της υπερηχογραφία, αν και η εμπειρία και ο εξοπλισμός των εξεταστών εξακολουθούν να περιορίζουν 
τις εφαρμογές αυτές. Ωστόσο, για όσους ακόμα εκπαιδεύονται στη χρήση των υπερήχων, είναι αρχικά 
απαραίτητο να αποκτήσουν μια βασική γνώση της μεθόδου ώστε να επωφεληθούν από τις νέες και 
εκτεταμένες εφαρμογές της.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια εκτενή συλλογή από εικόνες B-mode, αλλά επίσης και μια ποσότητα από 
έγχρωμες Doppler εικόνες, καθώς και πολλαπλά παραδείγματα από τις χρήσεις της υπερηχογραφίας με 
χρήση σκιαγραφικών. Για ευκολία χρήσης στις διαφορετικές καταστάσεις, χωρίζεται σε τρία μέρη (Γκρι Τμήμα: 
Βασικές Αρχές, Πράσινο Τμήμα: Υπερηχογραφική Μελέτη Ειδικών Σημείων και Συμπτωμάτων,  Μπλε τμήμα: 
Υπερηχογραφία Ειδικών Οργάνων και Συστημάτων).
Ο εκδότης και δύο ακόμα συγγραφείς (Καθ. Dr. Ch. Gφrg, Καθ. Dr. L. Greiner) είναι τακτικοί διευθυντές 
σεμιναρίων που διοργανώνονται από τη Γερμανική Εταιρία Ιατρικής Υπερηχογραφίας, και έχουν συμμετάσχει 
στη συγγραφή τριών Γερμανικών συγραμμάτων παρόμοιου περιεχομένου, καθώς και άλλων βιβλίων 
υπερηχογραφίας. Καθένας από αυτούς έχει ειδικό πεδίο ενδιαφέροντος και εξειδικεύεται κατά την καθημερινή 
εμπειρία και σε μαθήματα υπερηχογραφία από τα οποία έχουν αναπτυχθεί οι παρούσες απεικονιστικές 
προσεγγίσεις.
Ευχαριστώ ειδικά το προσωπικό των Thieme Medical Publishers, και ειδικά τους Κα. 
Stefanie Langner, Dr. Christiane Brill-Schmid, Κα. Anja Dessauvagie, Κα. Elisabeth
Kurz, και Κο. Stephan Konnry. Εργάσθηκαν μαζί με τους συγγραφείς ακούρασθα και υπομονετικά (και σε 
μερικές περιπτώσεις, με ευγενική επιμονή) για να φέρουν σε πέρας το βιβλίο αυτό. Ένας αριθμός άλλων 
στελεχών στο Thieme Medical Publishers βοήθησαν στη καλλιτεχνία, τις αναπαραγωγέςν των εικόνων και την 
παραγωγή του βιβλίου, και η βοήθειά τους αναγνωρίζεται με ευγνωμοσύνη.
Σε όλους όσους διαβάσουν αυτό το βιβλίο, διερευνήσουν σε βάθος τα περιεχόμενά του, και το χρησιμοποιήσουν 
σαν πρακτική αναφορά, εύχομαι καλή επιτυχία την ενασχόλησή τους με την υπερηχογραφία.

Günter Schmidt
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Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης

Το παρόν πόνημα, με τον τίτλο «Thieme Εγχειρίδιο Υπερηχοτομογραφίας» αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης 
σειράς «Pocket Radiologist». 
  Η χρήση των υπερήχων στην Ιατρική απεικόνιση, έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια, μεγάλη εξάπλωση. 
Αποτελεί ένα διαγνωστικό βοήθημα, για Ιατρούς Ακτινοδιαγνωστές, αλλά και για Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, 
στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους. Δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα άλλα βιβλία 
υπέρήχων, που κυκλοφορούν, αλλά να λύνει άμεσα  προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων. 
Είναι περιεκτικό, χωρισμένο σε αυτοτελή κεφάλαια, χωρίς να πλατειάζει, δίνοντας στον αναγνώστη άμεσες 
και χρήσιμες πληροφορίες.
  Οι εικόνες του, σωστά επιλεγμένες, στηρίζονται στο κείμενο, βοηθώντας στη σωστή εμπέδωση αυτού. ‘Όλα 
τα κεφάλαια περιέχουν πίνακες με διαφορική διάγνωση των παθολογικών οντοτήτων. 
  Με την πεποίθηση ότι θα βοηθήσει τους συναδέλφους Ιατρούς στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός 
τους, ζητούμε συγνώμη, για τα τυχόν λάθη, στη απόδοση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα.
  Τέλος, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον εκδοτικό οίκο «Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας», για την 
αμέριστη βοήθεια, στην προσπάθεια αυτή.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ
Αν. Διευθυντής 

Κέντρου Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων 
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Πηγές των Εικονογραφημάτων

Πηγές των Εικονογραφημάτων

 Από Schmidt, G., Ultrαschαll-Kursβuch, 3η έκδοση, Στουτγκάρδη: Thieme Medical Publishers, 1999: 
Εικ. 2.207 = Εικ. 288, Εικ. 2.86α, β = Εικ. 336α, β.
 Από Schmidt, G., Ultrαschαll-Kursβuch, 4η έκδοση Στουτγκάρδη: Thieme Medical Publishers, 2004: 
Εικ. 1.9 = Εικ. 4, Εικ. 1.3 = Εικ. 6, Εικ. 1.2 = Εικ. 10, Εικ. 1.7 = Εικ. 12, Εικ. 1.8 = Εικ. 14, Εικ. 1.4 = 
Εικ. 16, Εικ. 2.100 = Εικ. 334δ, Εικ. 2.85 = Εικ. 336, Εικ. 2.107α, β = Εικ. 338α, β, Εικ. 2.189 = Εικ. 
387, Εικ. 3.52α = Εικ. 435β, Εικ. 3.136 = Εικ. 444α, Εικ. 3.141 = Εικ. 444β, Εικ. 1.84 = 490α, Εικ. 1.80 
= Εικ. 490β, Εικ. 3.213α = Εικ. 494δ, Εικ. 3.213β = Εικ. 494e, Εικ. 2.55 = Εικ. 495, Εικ. 2.78α = Εικ. 
496α, Εικ. 3.33β = Εικ. 516β, Εικ. 3.63α, β = Εικ. 533α, β, Εικ. 3.225 = Εικ. 538α, Εικ. 3.88 = Εικ. 547, 
Εικ. 2.266α, β = Εικ. 577α, β, Εικ. 2.270 α = Εικ. 579α, Εικ. 2.270β = Εικ. 279β, Εικ. 2.271 = Εικ. 579c, 
Εικ. 2.272 = Εικ. 580α, Εικ. 2.279α = Εικ. 588α, Εικ. 3.16 = Εικ. 621β, Εικ. 3.7 = Εικ. 631, Εικ. 2.142 
= Εικ. 665α, Εικ. 2.143 = Εικ. 668, Εικ. 3.205α, β = Εικ. 671α, β, Εικ. 2.175 β = Εικ. 274β, Εικ. 3.222α 
= Εικ. 244
 Από Schmidt, G., Sonogrαphische Differentiαldiαgnose, 1η έκδοση, Στουτγκάρδη: Thieme Medical 
Puβbishers, 2002: Εικ. 9.69α = Εικ. 100α, Εικ. 9.69β = Εικ. 100β, Εικ. 7.36 β = Εικ. 105, Εικ. 9.27 = 
Εικ. 161, Εικ. 1.26 = Εικ. 254, Εικ. 1.12α, β = Εικ. 255α, β, Εικ. 1.10 = Εικ. 256, Εικ. 1.11β = Εικ. 257, 
Εικ. 1.9 = Εικ. 262, Εικ. 1.27α = Εικ. 263β, Εικ. 1.27 β = Εικ. 263c, Εικ. 1.28 = Εικ. 263δ, Εικ. 1.1α, β 
= Εικ. 265α, β, Εικ. 1.18 = Εικ. 266α, Εικ. 1.19β = Εικ. 266β, Εικ. 1.40 = Εικ. 272α, Εικ. 1.29β = Εικ. 
272β, Εικ. 1.35 = Εικ. 273α, Εικ. 1.1f = Εικ. 277, Εικ. 1.49α, β = Εικ. 278α, β, Εικ. 1.50 = Εικ. 279α, 
Εικ. 1.51 = Εικ. 279β, Εικ. 1.55α = Εικ. 281α, Εικ. 9.7 = Εικ. 374α, Εικ. 9.15 = Εικ. 374β, Εικ. 9.24 = 
Εικ. 382α, Εικ. 9.93 = Εικ. 390β, Εικ. 9.93 = Εικ. 390β, Εικ. 9.3g = Εικ. 391β, Εικ. 9.74α, β = Εικ. 396α, 
β, Εικ. 9.69α–c = Εικ. 420α, β, Εικ. 4.19β = Εικ. 431, Εικ. 4.19α = Εικ. 432α, Εικ. 4.9 = Εικ. 434β, Εικ. 
4.43 = Εικ. 440α, Εικ. 4.37 = Εικ. 449α, Εικ. 7.1h = Εικ. 528β, Εικ. 12.25 = Εικ. 557, Εικ. 11.1 (πρώτη 
εικονογραφία από την κορυφή) = Εικ. 565, Εικ. 11.1 (δεύτερη εικονογραφία από την κορυφή) = Εικ. 566, 
Εικ. 11.1 (δεύτερη εικονογραφία από τη βάση) = Εικ. 567, Εικ. 11.1 (πρώτη εικονογραφία από τη βάση) 
= Εικ. 568, Εικ. 11.95α = Εικ. 570β, Εικ. 11.71 = Εικ. 571β, Εικ. 11.75α = Εικ. 571c, Εικ. 11.74α = Εικ. 
571δ, Εικ. 11.98 = Εικ. 572, Εικ. 11.84α = Εικ. 573c, Εικ. 11.82α, β = Εικ. 574α, β, Εικ. 11.67 = Εικ. 
575β, Εικ. 11.79 = Εικ. 576α, Εικ. 11.77 = Εικ. 576β, Εικ. 12.20 = Εικ. 582, Εικ. 12.29 = Εικ. 583, Εικ. 
12.30 = Εικ. 584α, Εικ. 12.32β = Εικ. 585α, Εικ. 12.32c = Εικ. 585β, Εικ. 12.28 = Εικ. 586α, Εικ. 12.36α 
= Εικ. 586β, Εικ. 12.33β = Εικ. 587α, Εικ. 13.34 = Εικ. 589α, Εικ. 13.33β = Εικ. 590α, Εικ. 13.7 = Εικ. 
590β, Εικ. 13.42 = Εικ. 591α, Εικ. 13.43 = Εικ. 591β, Εικ. 13.46 = Εικ. 592, Εικ. 13.47 = Εικ. 593α, Εικ. 
13.48 = Εικ. 593β, Εικ. 13.53 = Εικ. 595, Εικ. 14.13 = Εικ. 618, Εικ. 14.10 = Εικ. 619c, Εικ. 14.2k = Εικ. 
624, Εικ. 14.64 = Εικ. 628β, Εικ. 14.41α = Εικ. 629α, Εικ. 14.41β = Εικ. 629β, Εικ. 14.42α = Εικ. 629c, 
Εικ. 14.46 = Εικ. 629δ, Εικ. 14.51 = Εικ. 630, Εικ. 11.2e = Εικ. 652α, Εικ. 11.2f = Εικ. 652β, Εικ. 8.43 
= Εικ. 675, Εικ. 8.6α = Εικ. 676α, Εικ. 8.6δ = Εικ. 676β
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11.1 Φυσική των Υπερήχων

1  Βασικές Αρχές Τεχνικής και Φυσικής

1.1 Φυσική των Υπερήχων

Ιδιότητες των Ηχητικών Κυμάτων

�Χαρακτηριστικά διάδοσης: Τα ηχητικά κύματα έχουν πολλαπλές ειδικές ιδιότητες:
• Διάδοση των υπερηχητικών κυμάτω: Τα ηχητικά κύματα διαδίνται μέσω του αέρα, των υγρών και του 

ανθρώπινου ιστού σχεδόν αποκλειστικά σαν επιμήκη κύματα. Αυτές αποτελούν ζώνες όπου τα μόρια 
από τα αποία αποτελείται το μέσο εμφανίζουν εναλλαγές πύκνωσης και αραίωσης. Συνεπώς, τα ηχητικά 
κύματα πρέπει να διαδίδονται εντός ενός μέσου και δεν μπορούν να υπάρξουν στο κενό.

• Ταχύτητα διάδοσης: Η ταχύτητα του ήχου είναι σχετικά χαμηλή σε όλα τα υλικά (στον ιστό περίπου 1540 
m/s). Συνεπώς, ο χρόνος μεταφοράς του μπορεί με ακρίβεια να προσδιορισθεί με ηλεκτρονικές μετρή-
σεις και να συσχετισθεί με την απόσταση που διανύθηκε εφαρμόζοντας την αρχή χρόνου-απόστασης.

• Αντανάκλαση (μερικής ή πλήρης) των ηχητικών κυμάτων σε διαχωριστικές επιφάνειες: Ο βαθμός της 
αντανάκλασης των προσπίπτωντων ηχητικών κυμάτων σε μια διαχωριστική επιφάνεια εξαρτάται από την 
ακουστική αντίσταση του μέσου:
-  Αντίσταση = ο λόγος της έντασης του προσπίπτωντος ήχου προς το πσοστό που μεταδόθηκε
- Ακουστική αντίσταση = το γινόμενο της πυκνότητας επί την ταχύτητα του ήχου

�Φαινόμενο Doppler: Σύμφωνα με το φαινόμενο Doppler η συχότητα των ηχητικών κυμάτω που 
επιστρέφουν (λαμβάνονται) μεταβάλλεται όταν η πηγή του ήχου μετακινείται προς ή από τον ηχoβολέα. 
Σύμφωνα με το νόμο χρόνου-απόστασης, το γινόμενο του χρόνου και της ταχύτητας ισούται με την από-
σταση που διανύθηκε. Συνεπώς, η μεταβολές της συχνότητας των ηχητικών κυμάτων που αντανακλώνται 
από κινούμενα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορεί να αναλυθεί με σκοπό να προσδιορισθεί η κατεύθυνση και η 
ταχήτητα ροής του αίματος εντός των αγγείων και της καρδιάς.

Ανάλυση

�Υπερηχογραφική συχνότητα: Η ποιότητα μια υπερηχογραφικής εξέτασης εξαρτάται από δύο κριτήρια 
που σχετίζονται με τις ιδιότητες των ηχητικών κυμάτω:
• Η μέγιστη δυνατή ανάλυση (ηχoβολέας υψηλής συχνότητας).
• Ένα ικανοποιητικό βάθος διείσδυσης του ήχου (ηχoβολέας χαμηλής συχνότητας)
• Κανόνας: Τα μικρότερα μήκη κύματος βαλτίωνουν την ανάλυση αλλά ελαττώνουν το βάθος διείσδυσης 

της υπερηχογραφικής δέσμης.
• Αντιστάθμιση: Το βέλτιστο εύρος συχνοτήτων για το διαγνωστικό υπέρηχο είναι 1 – 10 MHz. Το βέλτιστο 

εύρος μήκους κύματος είναι 0.15 – 1.15 mm (Πίνακας 1).

Πίνακας 1 • Τιμές αναφοράς για ανάλυση και βάθος διείσδυσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα
Συχνότητα (MHz) Ανάλυση (mm)   Βάθος διείσδυσης (mm)

 Εγκάρσιο Πλάγιο

3.5 1 2  160

5 0.6 1.2  100

7.5 0.4 0.8  50
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�Ταχύτητα διάδοσης του ήχου: Αυτή εξαρτάται από την πυκνότητα του μέσου (περίπου 1500-1600 m/s 
στους μαλακούς ιστούς και τα υγρά, 331 m/s στον αέρα, και 3500 m/s στο οστό). Οι συσκευές υπερήχων 
είναι ρυθμισμένες σε μια μέση ταχύτητα ήχου 1540 m/s.
�Εγκάρσια ανάλυση: Ένας ηχητικός παλμός αποτελούμενος κατά προτίμηση από δύο (ή τρία) μήκη κύ-

ματος εκπέμπεται στην επιμήκη (εγκάρσια) κατεύθυνση. Η μέγιστη ικανότητα διάκρισης δύο ξεχωριστών 
σημείων στον επιμήκη άξονα είναι ίση με το ήμισι το μήκους παλμού, ή περίπου με ένα μήκος κύματος. 
Για παράδειγμα, η ανάλυση σε συχνότητα λειτουργίας 3.5 MHz είναι περίπου ίση με 0.5(-1) mm.
�Πλάγια ανάλυση: Η υπερηχητική δέσμη αρχικά συγκλείνει καθώς αυξάνει το βάθος, και έπειτα 

αποκλείνει με ελάττωση συχνότητας και ανάλυσης. Η ζώνη εστίασης της δέσμης έχει πλάτος 3-4 μήκη 
κύματος και αποτελεί την περιοχή της μέγιστης πλάγια ανάλυσης (Εικ.1). Η πλάγια ανάλυση σε συχνότη-
τα λειτουργίας 1.5 MHz είναι περίπου 2 mm, δηλαδή δύο παρακείμενα σημεία μπορούν να διακριθούν 
ξεχωριστά όταν βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2 mm.
�Εστίαση: Ο σκοπός της εστίασης στο υπερηχογράφημα είναι να επιτευχθεί μέγιστη ανάλυση και να 

βελτιωθεί η ικανότητα διάκρισης μικρών λεπτομερειών.
• Τεχνικές επιπλογές:

- Δημιουργία κοίλης επιφάνειας στον ηχoβολέα για να δημιουργηθεί αποκλείνουσα δέσμη (φαινόμενο 
κοίλου κατόπτρου)

- Χρησιμοποίηση συγκλίνοντος φακού
• Μηχανική εστίαση: Αυτή δημιουργεί μια σταθερή ζώνη εστίασης οι οποία δεν μπορεί να μετακινηθεί 

(σύστημα σατθερής εστίασης), αν και μπορεί να μεταβληθεί ελαφρά σαρώνοντας διαμέσου ενός υγρού 
προπετάσματος.

• Ηλεκτρονική εστίαση: Με την επιλογή αυτή, η εστιακή ζώνη μπορεί να ρυθμισθεί σε οποιοδήποτε επι-
θυμητό βάθος (Εικ.1). Για παράδειγμα, η ζώνη εστίασης μπορεί να τοποθετηθεί ώστε να προσδώσει μια 
λεπτομερή απεικόνιση της χοληδόχου κύστης, η να επεκταθεί στο μέγιστο βάθος του απεικονιζόμενου 
πεδίου

• Ρύθμιση της εστίασης κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης: Αυτό αποτελεί το επι-
σφράγισμα ενός έμπειρου εξεταστή. Ένα χαρακτηριστικό μιας συσκευής υπερήχων υψηλής ποιότητας 
είναι η εμφανής μεταβολή στην ανάλυση όταν μετακινείται η ζώνη εστίασης.

1.1 Φυσική των Υπερήχων

Εικ.1 Σχήμα της υπερηχογραφικής δέσμης και ηλεκτρο-
νική εστίασης (κατά Röthlin, Bouillon, και Klotter) 

Στοιχείο ηχoβολέα

Εγγύς 
πεδίο

Ζώνη 
εστίασης

Άπω 
πεδίο
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Χαρακτηριστικά μετάδοσης των ηχητικών κυμάτων

�Η μετάδοση των υπερηχητικών κυμάτων υπακούει στους νόμους της φυσικής των κυμάτων. Οι παρακά-
τω όροι έχουν υιοθετηθεί από την οπτική της ακτινοβολίας και την οπτική των κυμάτων.
�Ανάκλαση: Τα ηχητικά κύματα μερικώς ανακλώνται και μερικώς μεταδίδονται στους βιολογικούς 

ιστούς. Η εικόνα ενός οργάνου σχηματίζεται από τα ηχητικά σήματα που επιστρέφουν αναλύονται τις 
διαφορές αντίστασης στις ακουστικές διαχωριστικές επιφάνειες. Όσο μεγαλύτερη η ακουστική αντίστα-
ση, τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός ανάκλασης, με πλήρη ανάκλαση να συμβαίνει σε διαχωριστικές 
επιφάνειες με μεγάλη διαφορά αντιστάσεων (π.χ. Μεταξύ μαλακού ιστού και οστού, ασβεστίου, ή 
αέρα, παράγοντας ήχο υψηλής έντασης). Διαχωριστικές επιφάνεις με υψηλή ακουστική αντίσταση (π.χ. 
χολόλιθοι) ανακλούν το σύνολο του ήχου και προκαλούν ακουστική σκιά.
�Διάχυση: Αποτελείται από τυχαίας κατεύθυνσης ανακλάσεις που συμβαίνουν σε διαχωριστικές επιφά-

νεις ιστών καθώς και ανώμαλες επιφάνειες. Οι ήχοι που δημιουργούνται από εστίες διάχυσης συμβάλ-
λουν σημαντικά στην ιατρική απεικόνιση (π.χ. στην απεικόνιση των ορίων με στρογγύλο σχήμα). 
�Διάθλαση: Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο κυρίως σε ομαλές διαχωριστικές επιφάνειες με μεγάλη 

ακουστική αντίσταση. Τα ηχητικά κύματα εκτρέπονται σε λοξή γωνία σε σχέση με την κατεύθυνση της 
κύριας δέσμης.
�Απορρόφηση και εξασθένηση: Περιγράφουν την “απώλεια” των ηχητικών κυμάτων λόγω της χωρι-

κής κατανομής τους στον ιστό και την μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε θερμότητα. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα μιας επιτροπής του ΠΟΥ, στους διαγνωστικούς υπέρηχους η μετατροπή της ηχητικής ενέργειας 
σε θερμότητα βρίσκεται εντός των ορίων ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, είναι συνετό να χρησιμοποιείται η 
χαμηλότερη δυνατή ενέργεια υπερήχων όταν εξετάζονται παιδιά και έγκυοι. Επίσης, τα ηχητικά κύματα 
εξασθενούν στους ιστούς σαν αποτέλεσμα ανάκλασης, διάθλασης και διάχυσης, γεγονός που οδηγεί 
σε σημαντική ενεργειακή απώλεια, η οποία ισοσταθμίζεται ρυθμίζοντας την παράμετρο gain  στην 
συσκευή.

1.2 Υπερηχογραφικές τεχνικές

Τεχνικές A-mode, B-mode και Μ-mode

�Τεχνική Α-mode (Εικ. 2α): Στην τεχνική αυτή η ισχύς των ηχητικών κυμάτων που επιστρέφουν από τις 
διαχωριστικές επιφάνειες των ιστών μετατρέπεται σε μια ακολουθία από σήματα εκτροπής από τη μέση 
γραμμή, όπως σε ένα παλμογράφο.
�Τεχνική Β-mode (brightness mode, Εικ. 2β):

• Αρχή: Οι ανακλώμενοι ηχητικοί παλμοί απεικονίζονται στην οθώνη σαν στίγματα ποικίλης έντασης ανά-
λογα με την ένταση. Τα ηχητική κύματα μεταδίδονται στον ιστό είτε σε παράλληλη, είτε σε κυρτή διαμόρ-
φωση, και οι ήχοι ανακλώνται πίσω  στον ηχoβολέα και συνδυ’αζονται σειρά προς σειρά ανάλογα με το 
χρόνο άφιξής τους.

• Απεικόνιση του σήματος και ανασύνθεση της εικόνα: Περίπου 120 γραμμές συντίθενται ώστε να σχη-
ματίσουν μια εικόνα δύο διαστάσεων. Οι διάφορες εντάσεις ήχου μετατρέπονται στην οθόνη μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογισμού σε στίγματα ποικίλης έντασης ή απόχρωησης του γκρι (gray-scale display, 
brightness modulation).

�Τεχνική M-mode (time-motion): H τεχνική αυτή δημιουργεί ένα ίχνος χρόνου-κίνησης που καταγρά-
φει την κίνηση των ακουστικών ανακλαστών, όπως οι καρδιακές βαλβίδες και τα μυοκαρδιακά τοιχώματα 
κατά τη διάρκεια του χρόνου.

1.2 Υπερηχογραφικές τεχνικές
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(Εικ. 2α,β) Εξετάσεις Α-mode και Β-mode του ιγμορείου άντρου α Σήμα Α-mode β Απεικόνιση B-mode: 
οι ηχητικές εντάσεις μετατρέπονται σε στίγματα ποικίλης απόχρωσης. Ε = ήχοι εισόδου (οστό), ΕΙ = ήχος 
εισόδου (οστική ακρολοφία ή πολύποδας), Μ1 = βλεννογόνος, Μ2 = παχυσμένος βλεννογόνος, F = υγρό, 
ΕΕ = ήχος εξόδου.

Doppler και Duplex Υπερηχογράφημα

�Συνεχές Doppler:
• Αρχή: Χρησιμοποιούνται δύο πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι, ένας για τη συνεχή μετάδοση των υπερηχη-

τικών παλμών (συνεχές κύμα) και ένα για την λήψη των ανακλώμενων υπερηχητικών σημάτων.
• Απεικόνιση του σήματος: Η μεταβολές της συχνότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογι-

σμό της κατεύθυνσης και της ταχύτητας της αιματικής ροής. Ωστόσο, η τεχνική αυτή δεν παρέχει πληρο-
φορίες για το βάθος ή το εύρος της ηχητικής πηγής.

�Παλμικό Doppler:
• Αρχή: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, ο οποίος λειτουργεί εναλλασόμενα 

σαν δέκτης και σαν λήπτης (παλμικό κύμα).
• Απεικόνιση του σήματα: Τα ηχητικά σήματα καταγράφονται από μια ορισμένη περιοχή σάρωσης κατά τη 

φάση λήψης τους. Αυτό καθιστά δυνατό τον καθορισμό του βάθους και του εύρους της περιοχής αυτής 
καθώς και της μελέτης της αιματικής ροής σε ένα περιγεγραμμένο χώρο.

�Duplex υπερηχογράφημα:
• Αρχή: Το συνεχές ή το παλμικό Doppler συνδυάζεται με την απεικόνιση B-mode, παρέχονται το οπτικό 

πεδίο για την τοποθέτηση της δέσμης Doppler και της περιοχής καταγραφής της ροής.
�Power Doppler: Η τεχνική αυτή αναδεικνύει τη χωρική κατανομή της αιματικής ροής αλλά αδυνατεί να 

διευκρινήσει την κατεύθυνση της ροής. Είναι χρήσιμη για την επιβεβαίωση της παρουσίας ή απουσίας 
αγγείωσης και την εκτίμηση της ποσότητας της αιματικής ροής. Για παράδειγμα, το Power Doppler είναι 
άριστο στην ανίχνευση αυξημένης αγγείωσης λόγω φλεγμονής.
�Φασματικό Doppler: Η φασματική ανάλυση της αιματικής ροής χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της 

κατανομής ποσότητας και της ταχύτητας της ροής στη διάρκεια του χρόνου, π.χ. τη μέση και τη μέγιστη 
ταχύτητα ροής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη διάγνωση αγγειακής στένωσης.

Ηχoβολείς υπερήχων

�Γραμμικός (linear) ηχoβολέας: Αυτός ο τύπος ηχoβολέα αποτελείται από μια γραμμική συστοιχία έως 
και 512 πιεζοηλεκτρικών στοιχείων τα οποία ενεργοποιούνται ηλεκτρονικά κατά ομάδες. Η παράλληλη 
δέσμη σάρωσης δημιουργεί μια γεωμετρικά αλληθή εικόνα, αλλά η μεγάλη επιφάνεια επαφής μπορεί να 
αποτελέσει πρόβλημα (π.χ. σε παρουσία εντερικού αέρα). Ο γραμμικός ηχoβολέας είναι καλύτερος στην 
απεικόνιση επιφανειακών δομών.

1.2 Υπερηχογραφικές τεχνικές

α
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�Κυρτός (convex) ηχoβολέας: Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται 
στο γραμμικό ηχoβολέα, αλλά είναι διατεταμένα κατά μήκος μιας κυρτής επιφάνειας, με αποτέλεσμα μια 
κυρτού σχήματος δέσμη.
�Φασικός (sector) ηχoβολέας: Μπορεί να είναι μηχανικός ή ηλεκτρονικός. Στο μηχανικό φασικό 

ηχoβολέα, τα στοιχεία περιστρέφονται μηχανικά και δημιουργούν μια τομή ακτινωτού σχήματος. Στον 
ηλεκτρονικό φασικό ηχoβολέα, οι κρύσταλλοι πάλλονται σε φάσεις (φασική διάταξη) για να δημιουργή-
σουν μια τομή κωνοειδούς σχήματος. Το πλεονέκτημα του φασικού ηχoβολέα είναι η μικρή επιφάνεια 
επαφής, η οποία διευκολύνει τη σάρωση μέσα από εμπόδια όπως πλευρές και εντερικός αέρας. Είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμος για την απεικόνιση των εν τω βάθει δομών.

Επεξεργασία του σήματος

�Προεπεξεργασία: Ηλεκτρονική ενίσχυση της ποιότητας του σήματος και ανάλυση τη στιγμή που λαμβά-
νονται οι ήχοι.
�Μετεπεξεργασία: Βελτίωση της αντίθεσης μεταξύ ασθενών σημάτων (μαλακοί ιστοί) και ισχυρών σημάτων 

(τιτανωμένες ή οστικές δομές) με ενίσχυση ή εξασθένση συγκεκριμένων περιοχών της κλίμακας του γκρι.
�Αντιστάθμιση gain: Σήματα που επιστρέφουν πιο αργά (από μεγαλύτερα βάθη) ενισχύονται περισσό-

τερο από σήματα που επιστρέφουν νωρίτερα, ώστε να αντισταθμιστεί η διαφορετική απώλεια ισχύος τους 
από τους ιστούς (π.χ. η εξασθένηση εν τω βάθει ήχων σε ένα λιπώδες ήπαρ).
�Εκπεμπόμενη ισχύς: Η μέγιστη ισχύς εκπομπής της συσκευής, οριζόμενη ως 0. Για να αποφευχθεί η 

παραμόρφωση της εικόνας με έντονο μαύρο ή άσπρο, η ισχύς πρέπει να ρυθμίζεται όσο γίνεται χαμηλό-
τερα, π.χ. 3-9% κάτω από τη μέγιστη ρύθμιση (επιπλέον, με αυτό αποφεύγονται επικίνδυνα φαινόμενα 
σε παιδιά και εγκύους).
�Συνολική αντιστάθμιση: Ενισχύει τα επιστρεφόμενα σήματα. Η ενίσχυση πρέπει να είναι συμβατλη με 

την εκπεμπόμενη ισχύ (ισχύ που εκπέμπεται από τον ηχoβολέα).

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

�Με αυξανόμενο ρυθμό, η συμβατική απεικόνιση ενισχύεται με ψηφιακή επεξεργασία του σήματος 
μέσω ισχυρών υπολογιστών οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν πολλές δισεκατομύρια πράξεις το 
δευτερόλεπτπ. Η τάση αυτή έχει υποστηριχθεί από τις προόδους στην τεχνολογία των ηχoβολέων και την 
μεταφορά από συστοιχίες μονής διάταξης σε συστοιχές πολλαπλής διάταξης ευρυζωνικές συστοιχίες στις 
οποίες οι εκπεμπόμενες και λαμβανόμενες συχνότητες μπορούν να επιλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν 
μέσα σε από ευρύ φάσμα. Σε συνδυασμό με την ψηφιακή επεξεργασία του σήματος και την υψηλή του 
δειγματοληψία, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν δυνατή τη λήψη υπερηχογραφικών εικόνα με υψηλή αντίθε-
ση και ανάλυση, καθώς και τη δυναμική μελέτη της αργής ταχύτητας ροής σε μικρά αγγεία.
�Απεικόνιση με αρμονικές σκιαγραφικού και αρμονικές ιστού: Ανομοιογενείς ιστοί προκαλούν τη 

δημιουργία ηχητικών σημάτων που περιέχουν αρμονικές ηχητικές συχνότητες επιπρόσθετα της αρχικής 
συχνότητας του εκπεμπόμενου παλμού.
• Η απεικόνιση με αρμονικές ιστού συνδυάζει τις εκπεμπόμενες ακολουθίες παλμών με μια ευρεία τε-

χνική λήψης, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των αρμονικών συχνοτήτων προκειμένου να δημιουργήσει 
υπερηχογραφικές εικόνες που να έχυν υψηλή αντίθεση και ανάλυση, καθώς και χαμηλό θόρυβο.

• Η απεικόνιση με αρμονικές σκιαγραφικού χρησιμοποιεί σκιαγραφικά μέσα υπερήχων, τα οποία αυξά-
νουν τη συχνότητα του αρμονικού στοιχείου προκειμένου να βελτιώσουν τη διάκριση μεταξύ των ήχων 
της αιματικής ροής και των ήχων των ιστών. 

�Απεικόνιση φωτοπικής υπερηχογραφίας: Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιω-
θεί η αντίθεση της εικόνας. Με μετατροπή των επιπέδων του γκρι σε μονοχρωματικές τιμές, είναι δυνατή 
η διάκριση πολύ μικρών διαφοροποιήσεων της δομής των ιστών.
�Υπερηχογράφημα τριών διαστάσεων: Μεγάλα πακέτα απεικονιστικών δεδομένων μπορούν να 

αποθηκευθούν σε μεγάλες ποσότητες μέσω υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας του σήματος. Δεν απαιτεί-

1.2 Υπερηχογραφικές τεχνικές
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1.2 Υπερηχογραφικές τεχνικές

ται αισθητήρας θέσης. Χρησιμοποιουνται δεδομένα ήχων από διαδοχικές απεικονιστικές τομές για την 
ανασύνθεση τρισδιάστατων πακέτων δεδομένων με τη μορφή voxel. H λήψη των δεδομένων μπορεί να 
γίνει είτε χειροκίνητα με συμβατικούς ηχoβολείς, είτε με ηχoβολείς τύπου matrix οι οποίοι επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική ρύθμιση της ηχητικής δέσμης. Οι εικόνες Β-mode και Doppler λαμβάνονται ξεχωριστά και 
μπορούν να απεικονίσθούν είτε επίσης ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμένη μορφή.

Υπερηχογραφία με χρήση σκιαγραφικών

�Τεχνική και ανάπτυξη: Με τη σύγχρονη τεχνολογία υπερήψων μπορούν να ανιχνευθούν βλάβες 
μικρού μεγέθους με διάμετρο έως και 4 mm. Ωστόσο, εξαιτίας παραγόντων που σχετίζονται με τους 
ασθενείς (παχυσαρκία, επιπροβολή εντερικών αερίων, αδυναμία βαθείας εισπνοής) και ακουστικών 
ιδιοτήτων μερικών όγκων που είναι ισόηχοι με τους παρακείμενους ιστούς, συγκεκριμένες μάζες είναι 
δύσκολο να αναγνωρισθούν. Στις περιπτώσεις αυτές τα σκιαγραφικά υπερήχων (ενδφλεβίως χορηγούμε-
να ηχoγενή μικροσωματίδια) μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εντοπισθούν και ακόμα και 
να χαρακτηρισθούν μάζες με βάση το φαινόμενο Doppler.
�Εφαρμογές:

• Γαστρεντερολογία, υπερηχογράφημα ήπατος: Η χρήση μέσων ηχητικής ενίσχυσης έχει ερευνηθεί σε 
πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια και μπορεί να θεωρηθεί το μέτρο τις ”υπερηχογραφίας υψηλής 
ποιότητας”, ειδικά στη εντόπιση εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος.

• Νευρολογικό υπερηχογράφημα: Επίσης, στο πεδίο της νευρολογίας το υπερηχογράφημα με χρήση σκι-
αγραφικού εφαρμόζεται σε ευρεία βάση σε εξειδικευμένα εργαστήρια υπερήχων, όπου η χρήση μέσων 
ηχητικής ενίσχυσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διαγνωστική πληροφορία λόγω της αδυναμίας 
σάρωσης διαμέσου της κεφαλής.

• Υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως η μελέτη της αιμάτωσης του μυοκαρδίου, όπου το υπερηχογράφημα με 
χρήση σκιαγραφικού δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί στην ευρεία κλινική πράξη.

Ρυθμίσεις Συσκευής

 Σημείωση: Μια ακριβής υπερηχογραφική διάγνωση βασίζεται στην εμπειρία και την ικανότητα του 
εξεταστή, αλλά επίσης απαιτεί βέλτιστες ρυθμίσεις της συσκευής. Οι ρυθμίσεις του μηχανήματος πρέπει 
συνεχώς να προσαρμόζονται από ασθενή σε ασθενή και από όργανο σε όργανο
�Ρυθμίσεις οθόνης:

• Φωτεινότητα: Αρχικά, προσαρμόστε τη ρύθμιση φωτεινότητας ώστε οι δομές να περιγράφονται σαφώς 
σε σχέση με τη φωτεινότητα του φόντου

• Αντίθεση: Έπειτα, προσαρμόστε τη ρύθμιση αντίθεσης ώστε το πλήρες εύρος των αποχρώσεων του γκρι 
να αναγνωρίζονται στην ένδειξης της κλίμακας του γκρι.

�Βασικές ρυθμίσεις της συσκευής υπερήχων:
• Ρυθμιση ισχύος: Ρυθμίστε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο
• Συνολικό gain: Ελαττώστε το gain εάν η εικόνα εμφανίζεται ξεπλυμένη
• Χρονική αντιστάθμιση ισχύος (time gain compensation, TGC): Ρυθμίστε το TGC ώστε να λάβετε μια 

ομοιγενή πυκνότητα ήχων και ομοιόμορφη φωτεινότητα στην εικόνα
�Συχνά λάθη κατά τη ρύθμιση:

• Υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή ρύθμιση του gain
• Λανθασμένη ρύθμιση του TGC
• Ξεπλυμένη απεικόνιση του εγγύς πεδίου, άπω πεδίου, ή αμφότερων

 Σημείωση: Ο στόχος των βέλτιστων ρυθμίσεων της οθόνης  και του σαρωτή είναι η αποφυγή σφαλμά-
των κατά την ερμηνεία της εικόνας.
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11.3 Έγχρωμο Doppler Υπερηχογράφημα (Color Duplex Sonography, CDS)

1.3  Έγχρωμο Doppler Υπερηχογράφημα (Color Duplex Sonography, CDS)

Μέθοδος, Διαγνωστικές Πληροφορίες

�Συνώνυμα: CDS, χρωματική απεικόνιση ροής (CFI), χρωματική χαρτογράφηση ροής (CFM), χρωματική 
απεικόνιση ταχύτητας (CVI).
�Αρχή: Τo CDS συνδυάζει τη συμβατική απεικόνιση αποχρώσεων του γκρι με δειγματοληψία ροής 

Doppler. Η περιοχή της Doppler δείγματοληψία τοποθετείται εντός ενός τομέα της B-mode εικόνας ή σε 
όλο την B-mode εικόνα, και οι μετατοπίσεις της συχνότητας Doppler καταχωρούναι και κωδικοποιούνται 
ηλεκτρονικά με τη μορφή χρώματος. Κατά γενική παραδοχή, η ροή προς τον ηχoβολέα κωδικοποιείται 
με κόκκινο και η ροή από τον ηχoβολέα με μπλε
�Στόχοι και δυνατότητες:

• Χαρτογράφηση: Μετακινούμενα σωματίδια εντός όργανων σαρώνονται σε ευρεία περιοχή απεικόνισης.
• Η ανίχνευση κίνησης (π.χ. ερυθρών αιμοσφαιρίων) βασίζεται στις μεταβολέες συχνότητας κατά το φαι-

νόμενο Doppler
• Απεικόνιση των αγγείων: Ο δείκτης δειγματοληψίας (η περιοχή δείγματος στο παλμικό Doppler) τοπο-

θετείται στο αγγείο ενδιαφέροντος, και έγχρωμα εικονοστοιχεία απεικονίζονται ηλεκτρονικά εντός του 
αγγειακού αυλού.

• Μέτρηση των μέγιστων ταχυτήτων ροής (με συνεχές Doppler): Στενώσεις και/ή η κατεύθυνση ροής μπο-
ρούν να αναγνωρισθούν με βάση τη φασματική ανάλυση της κυματομορφής, τις χρωματικές μεταβολές, 
και τις μεικτές (στροβιλώδεις) διαμορφώσεις του χρώματος.

Επεξεργασία Σήματος, Ρυθμίσεις Συσκευής

�Ρυθμίσεις συσκευής:
• Το βάθος διείσδυσης και η ανιχνεύσιμη ταχύτητα ροής εξαρτώνται από τον τύπο του ηχoβολέα που 

χρησιμοποιείται και τη συχνότητα λειτουργίας
• Η ρύθμιση ισχύος (εκφραζόμενη σαν το ποσοστό της μέγιστης εκπεμπόμενης ισχύος σε decibel) πρέπει 

να διατηρηθεί όσο χαμηλά γίνεται, τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο και για αποφυσή artifacts κατά την 
κωδικοποίηση του χρώματος, όπως ψευδής στροβιλισμός και εξωαυλική πλήρωση χρώματος.

• Το συνολικό gain (gain υποδοχής) και το TGC πρέπει να ρυθμισθούν στο ανώτερο όριο του εύρους τους
�Τοιχωματικό φίλτρο:

• Το τοιχωματικό φίλτρο περιορίζει τη λήψη του σήματος εντός του επιθυμητού εύρους συχνοτήτων (π.χ. 
προκειμένου να ανιχνευθούν χαμηλές ταχύτητες ροής)

• Επιπλέον, αφαιρεί τις ανεπιθύμητες συχνότητες
�Συχνότητα Doppler:

• Η μέγιστη μετρήσιμη συχνότητα Doppler ρυθμίζεται με περιστροφικό ή εναλλασόμενο διακόπτη. Η μέγι-
στη συχνότητα ή ταχύτητα απεικονίζεται πάνω και κάτω από τη χρωματική κλίμακα στο άκρο της οθόνης.

• Η ρύθμιση ταχύτητας βασίζεται στο προσδοκώμενο φάσμα συχνότητας. Για παράδειγμα, τα παρεγχυ-
ματικά αγγεία θα αναμενόταν να έχουν χαμηλότερες συχνότητες και ταχύτητες σε σχέση με τα αγγεία 
υψηλής αντίστασης.

• Η μέγιστη ανιχνεύσιμη συχνότητα εξαρτάται από τη συχνότητα επανάληψης των παλμών (pulse repetition 
frequency, PRF), η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη συχνότητα του ηχoβολέα και το βάθος διείσδυσης.

• Η ρύθμιση PRF πρέπει να είναι διπλάσια της μέγιστης ανιχνεύσιμης ταχύτητας. Εάν η PRF ρυθμισθεί 
πολύ χαμηλά, μπορεί να προκαλέσει έκδηλη αναστροφή ροής (aliasing)

�Μετακίνηση της βασικής γραμμής: Οι υπολογιζόμενες συχνότητες ή ταχύτητες  απεικονίζονται σε 
κλίμακα με κεντρική βασική γραμμή και συν/πλην εύρος. Εάν το εύρος των ανιχνεύσιμων συχνοτήτων 
είναι ανεπαρκές στις υψηλές ταχύτητες, η βασική γραμμή μπορεί να μετακινηθεί επάνω ή κάτω προκειμέ-
νου να επεκταθεί το εύρος ενδιαφέροντος.
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1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

�Γωνία δέσμης:
• Όπως στο παλμικό και συνεχές Doppler, η ανιχνεύσιμη μετατόπιση συχνότητας εξαρτάται από τη γωνία 

πρόπτωσης της υπερηχητικής δέσμης. Για μια δεδομένη ταχύτητα, η μεταβολή της συχνότητας (μετατό-
πιση Doppler) θα αυξηθεί καθώς η γωνία ελαττώνεται.

• Το σφάλμα της μέτρησης ελαττώνεται όσο η γωνία της δέσμης πλησιάζει τις 0Ο.
• Μια μετατόπιση συχνότητας Doppler μπορεί με ακρίβεια με μετατραπεί σε ταχύτητα μόνο εάν η γωνία 

πρόπτωσης είναι γνωστή. Για να πραγματοποιήσει η συσκευή αυτόματα αυτή τη λειτουργία, πρέπει η 
γωνία της δέσμης να δηλώνεται σημειώνοντας την κατύθυνση ροής στο αγγείο με τη χρήση ενός δείκτη 
γωνίας.

Χρωματικά Τεχνουργήματα (artifacts)

 Σημείωση: Πολλά χρωματικά artifacts μπορούν αναστρέψιμα να επηρεάσουν ή να διαστρεβλώσουν 
την ερμηνεία των ευρημάτων του CDS. Μερικά είναι αναπόφευκτα και μπορούν στην πραγματικότητα να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ενισχυθεί η ακρίβεια και η ευαισθησία της διάγνωσης.
�Θόρυβος: Οι αιτίες μπορούν να περιλαμβάνουν υπερβολικά υψηλή ρύθμιση του gain. Αποτελεί ενοχλη-

τικό artifact, αλλά σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να προκληθεί όταν απαιτείται ανίχνευση αργής ροής.
�Κινητικά artifacts: Τα κινητικά artifacts (χρωματική λάμψη) είναι επίσης ενοχλητικά. Οι πιθανές τους 

αιτίες περιλαμβάνουν μεταδιδόμενες καρδιακές ώσεις (π.χ. όταν εξετάζονται αγγειούμενες μάζες στον 
αριστερό λοβό του ήπατος) και μεταδιδόμενες ώσεις από την αορτή.
�Aliasing: Αυτό καθίσται πρόβλημα όταν, για διαγνωστικούς λόγους, η χρωματική κλίμακα της συσκευής 

έχει ρυθμισθεί σε συγκεκριμένο εύρος ταχυτήτων (PRF) που δεν εναρμονίζεται με την ταχύτητα ροής 
όλων των εξεταζόμενων αγγείων. Αυτό οδηγεί σε ανεπιθύμητες ζώνες αναστροφής του χρώματος.
�Artifact σαν “χαρτοπόλεμος”: Απεικονίζεται σαν πολλαπλά μικρά έγχρωμα εικονοστοιχεία και αποτε-

λεί σημαντικό σημείο παθολογίας, όπως στροβιλώδης ροή μετά από στένωση.
�Στιγμιαίο artifact: Έχει σημαντική διαγνωστική σημασία. Προκαλείται όταν εικονοστοιχεία σαν 

”χαρτοπόλεμος” ή έγχρωμες ζώνες (κόκκινα και μπλε εικονοστοιχεία) παράγονται από ένα πολύ ισχυρό 
ακουστικό ανακλαστή (λίθος, χοληστερινικός πολύποδας) που εντοπίζεται μέσα σε ακουστική σκιά. Το 
στιγμιαίο artifact οφείλεται σε δόνηση του ανακλαστή από τα προσκρουόμενα ηχητικά κύματα. Μπορεί 
να είναι χρήσιμο στη διάγνωση λίθων στο νεφρό και άλλων βλαβών.

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Βασικές Αρχές

�Ορισμός: Στην υπερηχογραφία, τα artifacts είναι ακουστικές εικόνες που δεν σχετίζονται με ανατομική 
δομή. Προκαλούνται από το γεγονός ότι κατά την επεξεργασία της εικόνας δεν λαμβάνονται υπόψη όλα 
τα φυσικά φαινόμενα.
�Σημασία: Τα artifacts μπορούν να έχουν ποικίλη σημασία κατά την ερμηνεία των υπερηχογραφικών 

εικόνων. Κάποια, όπως το artifact πάχους τομής, μπορούν να παρέμβουν στην ερμηνεία της εικόνας, 
ενώ άλλα, όπως η ακουστική σκιά, είναι διαγνωστικά χρήσιμα.
�Επισκόπηση: Βλέπε πίνακες 2 και 3
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Πίνακας 2 • Επισκόπιση των απεικονιστικών artifacts
Σημαντικά artifacts Λιγότερο σημαντικά artifacts

Artifact πλάγιου λοβού (σελ.9) Κινητικό artifact  

Θόρυβος (σελ.10) Artifact διπλής εικόνας

Ακουστική σκιά (σελ.11) Αrtifact χρονικής μετάβασης

Ακουστική ενίσχυση (σελ.11)

Αrtifact πάχους τομής (σελ.12)

Αrtifact κατόπτρου (σελ.13)

Αντιχήσεις (σελ.14)

Σκίαση παρυφής (σελ.15)

Πίνακας 3 • Κατάταξη των artifact ανά ηχoγένεια
Υπερηχoγενή Ισόηχα Άνηχα

Artifact πλάγιου λοβού Κινητικό artifact Ακουστική σκιά

Θόρυβος Διπλής εικόνας Αrtifact κατόπτρου

Ακουστική ενίσχυση Αrtifact χρονικής μετάβασης Σκίαση παρυφής

Αrtifact κατόπτρου Αrtifact κατόπτρου

Αrtifact πάχους δέσμης

Αντιχήσεις

Artifact Πλάγιου Λοβού (εικ.3 και 4)

�Ορισμός: Ένα αντικείμενο απεικονίζεται εσφαλμένα στην οθόνη σαν αποτέλεσμα ήχων που δημιουρ-
γούνται από πλάγιους λοβούς που συνοδεύουν την κύρια δέσμη.
�Περιγραφή: Το artifact πλάγιου λοβού απεικονίζεται σαν μια καμπύλη γραμμή εντός μιας άνηχης δομής
�Σημασία: Μπορούν λανθασμένα να εκληφθούν για εσωτερικοί ήχοι σε κυστικά όργανα (διαφράγματα, 

ίζημα)
�Διάκριση από αληθή δομή: Το artifact εξαφανίζεται εύκολα τοποθετώντας τον ηχoβολέα υπό γωνία ή 

αλλάζοντας εξεταστική τομή.

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.3 Artifact πλάγιου λοβού: Το αέριο του εντέρου (Ι) 
είναι ισχυρός ανακλαστής που προβάλλεται στο εσωτε-
ρικό της χοληδόχου κύστης (Gb). S = artifact πλάγιου 
λοβού, Τ = ηχoβολέας
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Θόρυβος (εικ.5 και 6)

�Ορισμός: Υπερβολικά λεπτοί ήχοι που προκαλούνται από διακυμάνσεις της τάσης στα ηλεκτρονικά της 
απεικόνισης
�Περιγραφή: Ο θόρυβος απεικονίζεται σαν πολλαπλοί μικροσκοπικοί ήχοι στο εγγύς τμήμα των άνηχoν 

δομών (απεικόνιση των κυστικών δομών ως επί ”θαμβής υάλου”)
�Σημασία: Οι λεπτοί πλασματικοί ήχοι στις κυστικές δομές μπορούν λανθασμένα να εκληφθούν για 

ίζημα ή πέτρες. Οι μικρές κύστεις μπορούν να απεικονισθούν ακόμα και συμπαγείς.
�Διάκριση από αληθή δομή: Ο θόρυβος μπορεί να εξαληφθεί ελαττώνονται τη ρύθμιση του gain και/ή 

μεταβάλλοντας την εστίαση.

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.4 Artifact πλάγιου λοβού: Τα βέλη υποδεικνύουν το 
artifact πλάγιου λοβού σε μια ελεύθερη λιθίασης χοληδόχο 
κύστη (GB). To artifact προκαλείται από αέριο στο παρακείμε-
νο δωδεκαδάκτυλο (DUO).

Εικ.6 Θόρυβος εντός ηπατικής κύστης (C). Πολλαπλοί μικροί 
ήχοι αναδεικνύονται στο πρόσθιο τμήμα της κύστης.

Εικ.5 Η ενίσχυση των ήχων από περιοχές πιο κοντά 
στον ηχoβολέα προκαλεί πολλαπλούς μικρούς ήχους 
που απεικονίζονται εντός κυστικών οργάνων. Τ = 
ηχoβολέας, Ν = θόρυβος
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Ακουστική Σκιά (εικ.7 και 8)

�Ορισμός: Η απουσία ήχων όπισθεν δομών που προκαλούν ισχυρή ανάκλαση ή απορρόφηση των 
υπερήχων.
�Περιγραφή: Η σκιά απεικονίζεται σαν μια άνηχη ζώνη όπισθεν ενός υψηλής έντασης ήχου (από ισχυρό 

ανακλαστή όπως ασβέστιο, αέρα, ή οστό).
�Σημασία: 

• Βοηθητική στη διάγνωση λίθων και κύστεων (σκιάση παρυφής)
• Ενοχλητική στο υπερηχογράφημα κοιλίας (αέρια εντέρου και σκιές πλευρών)
• Ακουστικές σκιές προκαλούνται όχι μόνο από ισχυρούς ανακλαστές αλλά και από συνδετικό ιστό που 

διατάσσεται εφαπτομενικά στη δέσμη (στρογγύλος σύνδεσμος, συνδετικός ιστός στην πύλη του ήπατος).
• Μικροί λίθοι θα προκαλοέσουν ακουστική σκιά μόνο εάν βρίσκονται άμεσα εντός της εστιακής ζώνης 

του ηχoβολέα.

Ακουστική ενίσχυση

�Ορισμός: Η σχετική ενίσχυση της ησωγένειας που προκαλείται από ελλιπή εξασθένηση του ήχου
�Περιγραφή: Δομές που εντοπίζονται πίσω από κύστεις, αποστήματα ή νεκρωτικές μεταστάσεις απεικο-

νίζονται περισσότερο ηχoγενείς σε σχέση με τους παρακείμενους ιστούς στο ίδιο βάθος.
�Σημασία: 

• Βοηθητική στη διάγνωση κύστεων και άλλων άνηχoν δομών.
• Ενοχλητική κατά την αξιολόγηση περιοχών πίσω από κύστεις και άλλων υγρών δομών

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.8 Τυπική ακουστική σκιά (S) σχετιζόμενη με χολόλιθο

Εικ.7 Ακουστική σκιά: Α ισχυρός ακουστικός ανακλα-
στής (π.χ. ένας χολόλιθος = G) προκαλεί ακουστική 
σκιά λόγω ανάκλασης και απορρόφησης. Τ = ηχoβο-
λέας
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Artifact πάχους τομής (εικ.11 και 12)

�Ορισμός: Artifact που προκαλείται σε καμπύλες διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ άνηχoν και υπε-
ρηχoγενών δομών και οφείλεται στο πάχος της δέσμης.
�Περιγραφή: Απεικονίζεται σαν λεπτοί ήχοι κατά μήκος του έσω τοιχώματος μιας κυστικής δομής, με 

αποτέλεσμα το τοίχωμα να εμφανίζεται πεπαχυσμένο και ασαφές.
�Σημασία: Μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί σαν συκρίμα, ίζημα, λίθοι, ή πηγμένο αίμα.

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.9 Ακουστική ενίσχυση: Επειδή τα ακουστικά κύματα 
εξασθενούν λιγότερο στο υγρό, οι ήχοι πίσω από μια 
δομή γεμάτη υγρό έχουν αυξημένη ενέργεια. Τ = 
ηχoβολέας, C = κύστη, ΑΕ = ακουστική ενίσχυση

Εικ.11 Artifact πάχους τομής: Το πρόσθιο και το οπίσθιο 
τοίχωμα της κύστης απεικονίζονται πεπαχυσμένα και 
ασαφή. Β = artifact πάχους δέσμης, T = ηχoβολέας.

Εικ.10 Οπίσθια ακουστική ενίσχυση. Περιοχή αυξημένης 
ηχoγένεια (βέλη) απεικονίζεται πίσω από τη χοληδόχο κύστη 
(GB)
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�Διάκριση από αληθή δομή:
• Επανατοποθετείστε τον ασθενή
• Βελτιώστε την εστίαση
• Αλλάξτε εξεταστική τομή

Artifact κατόπτρου (εικ.13 και 14)

�Ορισμός: ”Εικόνες φαντάσματα” μπορεί να εμφανισθούν πίσω από ισχυρούς ανακλαστές επειδή η 
ανάκλαση μεταβάλλει τη διαδρομή της δέσμης και διπλασσιάζει το χρόνο μετάβασης 
�Περιγραφή: Ο ηπατικός ιστός που εντοπίζεται πίσω από το ισχυρή ανακλαστική επιφάνεια του διαφράγ-

ματος προβάλλεται σε υπερδιαφραγματική εντόπιση στην περιοχή της πνευμονικής βάσης (”ψευδοή-
χος”)
�Σημασία: Ελάχιστη, καθώς η γνώση του artifact αποκλείει τα σφάλματα κατά την ερμηνεία
�Διάκριση από αληθή δομή: Το φυσιολογικό παρέγχυμα του ήπατος και του σπληνός μπορεί να 

μιμηθεί πλευριτική συλλογή, αλλά τυχόν αμφιβολές μπορούν να επιλυθούν εξετάζοντας τον ασθενή σε 
καθιστή θέση και σαρώνοντας από την οπίσθια πλευρά.

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.13 Artifact κατόπτρου: Σχηματική αναπαράσταση 
των ηχητικών κυμάτων στο ήπαρ (L) καθώς ανακλώνται 
από το διάφραγμα (D) και προκαλούν την κατοπτρική 
εικόνα του ήπατος. Τ = ηχoβολέας, LS = υπερδιαφραγ-
ματική κατοπτρική εικόνα του ήπατος

Εικ.12 Artifact πάχους τομής: Εγκάρσια τομή 
διαμέσου της ουροδόχου κύστης (Β) αναδει-
κνύει μερική πάχυνση και έλλειψη σαφήνειας 
του τοιχώματος αυτής, ειδικά στη άπω πλευρά 
(βέλος)
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Ανακλάσεις (εικ.15 και 16)

�Ορισμός: Γραμμικά artifacts που προκαλούνται από πολλαπλές ανακλάσεις μεταξύ δύο πολύ ανα-
κλαστκών διαχωριστικών επιφανειών. Ο υπολογιστής της υπερηχογραφικής συσκευής ερμηνεύει τις 
χρονικές καυστερήσεις σαν αυξημένη απόσταση από τον ηχoβολέα.
�Περιγραφή: Απεικονίζεται σαν σειρά ηχoγενών γραμμών που είναι παράλληλες η μία με την άλλη και 

με την επιφάνεια του ηχoβολέα και των οποίων οι εντάσεις ελαττώνονται σε μεγαλύτερα βάθη
�Ειδικές μορφές:

• Artifact ουράς κομήτη
• Δακτυλιοειδές artifact

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.14 Artifact κατόπτρου: Λοξή τομή του δεξιού υποχονδρίου 
αναδεικνύει το ήπαρ (L), το διάφραγμα (D, ή εγγύς ήχοι του 
πνεύμονα), ένα υποδιαφραγματικό ηπατικό αιμαγγείωμα, και 
την κατοπτρική εικόνα του αιμαγγειώματος που προβάλλει σε 
υπερδιαφραγματική εντόπιση (βέλη).

Εικ.16 Ανακλάσεις: Επιμήκης τομή της μήτρας και της ουρο-
δόχου κύστης (Β) με ”επιπροβαλλόμενες” παράλληλες γραμ-
μές που προκαλλούνται από δομές του κοιλιακού τοιχώματος. 
Βέλη = ενδομήτριο σπείραμα

Eικ.15 Σχηματική αναπαράσταση τυπικών ανακλάσεων 
(R) που προκαλούνται μεταξύ έντονα ανακλαστικών δια-
χωριστικών επιφανειών (Ι). Τ = ηχoβολέας
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�Σημασία: Οι ανακλάσεις είναι σταθερά παρούσες σε κυστικά όργανα αλλά μπορεί επίσης να εμφα-
νισθούν και σε συμπαγείς δομές. Είναι πάντα ενοχλητικές και σπάνια βοηθητικές. Μπορούν να εξαλη-
φθούν μεταβάλλοντας τη κατεύθυνση της δέσμης.

Σκίαση Παρυφής (εικ.17 και 18)

�Ορισμός: Πλάγιες ακουστικές σκιές που προκαλούνται από κατ’ εφαπτομένη γωνία πρόπτωσης της 
δέσμης, διάχυση, αραίωση, εξασθένηση και εξάλειψη της υπερηχητικής δέσμης στα τοιχώματα κύστεων
�Περιγραφή: Στενές υπόηχες ζώνες ή σκιές στα άκρα κυστικών δομών, που συχνά εμφανίζουν αποκλί-

νουσα μορφολογία
�Σημασία: Η σκίαση παρυφή αποτελέι χρήσιμο κριτήριο κατά τη διάγνωση των κύστεων.
�Διάκριση από αληθή δομή: 

• Οι σκιάσεις παρυφείς μπορούν να μιμηθούν λίθους, ειδικά στο θόλο της χοληδόχου κύστης και στον 
κυστικό πόρο.

• Επανελέγξτε το εύρημα σε έτερη εξεταστική τομή.

1.4 Αrtifacts Απεικόνισης

Εικ.17 Σκίαση παρυφής: Όταν τα υπερηχητικά κύματα 
συναντούν τοιχώματα κύστεων σε κατ’ εφαπτομένη γωνία 
υφίστανται διάχυση ή διάθλαση. Τ = ηχoβολέας, C = 
κύστη, CE = σκιάσεις από την παρυφή της κύστης.

Εικ.18 Σκίαση παρυφής. Η διάθλαση και η εξασθένηση του 
ήχου στα όρια της κύστης προκαλούν μια αποκλίνουσα ή 
συγκλίνουσα μορφολογία ακουστικής σκιάς. Η ηχητική εξα-
σθένηση από τα ηχoγενή τοιχώματα των κυστικών δομών δεν 
είναι η μόνη αιτία αυτού του  artifact, το οποίο μπορεί επίσης 
να προκληθεί από εκτροπή της δέσμης λόγω διάχυσης και 
διάθλασης. Το παραπάνω εξηγεί την αποκλίνουσα μορφολο-
γία που μπορεί να παρουσιασθεί. 
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2 Η υπερηχογραφική εξέταση

2.1 Υπερηχογράφημα κοιλίας

Κατάσταση εξέτασης

�Αναγκαίες προϋποθέσεις:  Ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται σε σκοτεινό δωμάτιο, ήσυχο περιβάλλον 
και άνετη θερμοκρασία. Είναι απαραίτητο να επιλεχθεί ο σωστός ηχoβολέας (ανάλογα με το όργανο εν-
διαφέροντος) και να χρησιμοποιηθούν οι σωστές ρυθμίσεις για την οθόνη και τη συσκευή των υπερήχων 
(σελ. 6). Άλλα σημαντικά σημεία για μια επιτυχή εξέταση:
• Καταγραφή του κλινικού προβλήματος
• Σπάνια απαιτείται προηγούμενη χορήγηση σιμετικόνης. Αν υπάρχει ένδειξη, μια υψηλή δόση μπορεί να 

χορηγηθεί με τη μορφή διαλύματος.
• Χρησιμοποιείστε ικανοποιητική ποσότητα gel μεταξύ δέρματος και ηχoβολέα, ώστε να απομακρυνθούν 

οι φυσαλίδες του αέρα.
• Όταν υπάρχει πρόσφατος τραυματισμός, παρεμβάλετε ένα αποστειρωμένο film μεταξύ του δέρματος και 

του ηχoβολέα (εναλλακτικά, για μικρότερο κόστος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα γάντι χωρίς ταλκ).
• Επαναπρογραμματίστε την εξέταση όταν οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι ικανοποιητικές.
�Τοποθέτηση του ασθενούς: Τα περισσότερα όργανα εξετάζονται με τον ασθενή σε ύπτια θέση. Λιγότε-

ρο συχνές θέσεις είναι η αριστερή και η δεξιά decubitus, η όρθια και η ημικλινής (βλέπε επίσης τεχνικές 
εξέτασης). Το εξεταστικό κρεβάτι δεν πρέπει να είναι πολύ μαλακό. Οι εξετάσεις δίπλα στο κρεβάτι είναι 
δυσχερείς.

Κατάταξη των τομών απεικόνισης

�Εισαγωγικές σημειώσεις:
• Τα όργανα απεικονίζονται σε «λεπτές τομές» όπως αυτές ορίζονται από τη γεωμετρία της ηχητικής δέ-

σμης (βλέπε εικ. 19).
• Οι καθιερωμένες υπερηχογραφικές τομές περιλαμβάνουν βασικά επιμήκεις και εγκάρσιες τομές.
• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ηχoβολέας πρέπει να έχει προσανατολισμό κατάλληλο για την ανατο-

μία της περιοχής (εικ. 21, 22, 35, 37, 38). Το παραπάνω είναι σημαντικό για την αντίληψη της ανατομίας 
στην απεικονιζόμενη εικόνα.

• Η θέση του ηχoβολέα μπορεί να ελεγχθεί κατά την κίνηση της εικόνας για να επιβεβαιωθεί η σωστή 
αντιστοίχηση του αριστερά και του δεξιά. Όταν ο ηχoβολέας μετακινείται προς τα αριστερά, οι νέες δο-
μές δημιουργούνται στην οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενώ μια ακουστική σκιά θα εμφανισθεί 
αριστερά όταν ο εξεταστής τοποθετήσει το δάκτυλό του κάτω από το σύστοιχο άκρο του ηχoβολέα.  

�Εγκάρσια σάρωση: Κατά την εγκάρσια σάρωση, το δεξιό άκρο της εικόνας αντιστοιχεί στην αριστερή 
ανατομική πλευρά και το αριστερό άκρο στη δεξιά ανατομική πλευρά. Οι δομές που βρίσκονται πιο κοντά 
στον ηχoβολέα θα εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης, και οι δομές μακριά από αυτόν στο κάτω 
μέρος.
�Επιμήκης σάρωση: Κατά την επιμήκη σάρωση, το αριστερό άκρο της εικόνας θα πρέπει να αντιστοιχεί 

κεφαλικά (άνω) και το δεξιό άκρο ουραία (κάτω). Οι δομές που βρίσκονται πιο κοντά στον ηχoβολέα θα 
εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης, και οι δομές μακριά από αυτόν στο κάτω μέρος (όπως και 
στην εγκάρσια σάρωση).
�Επισκόπηση: βλέπε πίνακα 4.
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