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Przedmowa do wydania oryginalnego

Napisanie przedmowy do nowej wersji książki, znanej do tej pory pod tytułem 
„Diagnostyka ultrasonograficzna psów i kotów”, jest dla mnie wielką przyjemno-
ścią. Od czasu jej pierwszego wydania w 1990 roku, diagnostyka ultrasonogra-
ficzna rozwinęła się zaskakująco szybko. Nastąpił ogromny postęp w konstrukcji 
głowic oraz uzyskiwaniu i cyfrowej obróbce obrazów, co znacznie poprawiło ich 
jakość. Dodatkowo, relatywnie obniżyły się ceny sprzętu, co spowodowało więk-
szą jego dostępność, nawet dla niewielkich gabinetów. Lekarze są coraz lepiej 
wyszkoleni i świadomi, że badanie ultrasonograficzne jest bezpiecznym i dostar-
czającym wielu informacji instrumentem diagnostycznym. Biorąc pod uwagę te 
wszystkie fakty, nie dziwi, że większa niż kiedykolwiek liczba lekarzy weterynarii 
stara się nabywać lub rozwijać już posiadane umiejętności z zakresu diagnostyki 
ultrasonograficznej. 

Udział wielu autorów w tworzeniu tej książki odzwierciedla dynamiczny rozwój 
wiedzy i swego rodzaju specjalizację w wybranych dziedzinach. Wszyscy autorzy 
wykazują dużą wiedzę w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej małych zwie-
rząt i przekazują czytelnikowi zarówno bogactwo doświadczeń praktycznych, jak 
i ważną wiedzę teoretyczną; oba te aspekty mają zasadnicze znaczenie w umie-
jętności uzyskania możliwie najlepszych obrazów sonograficznych, a także wycią-
gnięcia odpowiednich i dokładnych wniosków.

Książka ta jest wartościowym podręcznikiem zarówno dla tych lekarzy wetery-
narii, którzy rozpoczynają rozwijanie swoich umiejętności w diagnostyce ultraso-
nograficznej, jak również dla tych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę 
z tej dziedziny. Z prawdziwą przyjemnością rekomenduję Państwu tę pozycję.

        Frances Barr
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W nowym wydaniu wykorzystano sprawdzony schemat prezentacji ultraso-
nogramów, w którym obrazom USG towarzyszą czytelne schematy referencyjne. 
Metoda ta ułatwia zrozumienie sonogramów mniej zaawansowanym czytelnikom, 
jak również znacząco polepsza użyteczność książki.

Treść jest bliska doskonałości. Styl pisania wszystkich autorów jest jasny, 
zwięzły i logiczny (...), a wybór zawartego materiału zasługuje na uznanie. Na koń-
cu każdego z rozdziałów czytelnik znajdzie krótką, acz precyzyjnie dobraną, listę 
artykułów będących zalecanym piśmiennictwem uzupełniającym.

    /z recenzji w The Canadian Veterinary Journal/

Zdjęcia w książce uzupełnione są o schematy, wyjaśniające co dokładnie wi-
doczne jest na obrazie. Ilustracje są świetne, a lepsze od nich może być już tylko 
„podglądanie” procedury „na żywo”, z komentarzem wykonującego badanie ultra-
sonograficzne eksperta.

    /z recenzji w Veterinary Information Network/
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Rozdział 1

Ogólnie przyjmuje się prędkość rozchodzenia fal dźwiękowych w tkankach miękkich jako war-

tość stałą w przybliżeniu około 1540 m/s, a więc, zgodnie z powyższym równaniem, zależność po-

między długością fali i jej częstotliwością jest odwrotnie proporcjonalna. Reguła ta ma zasadnicze 

znaczenie w praktycznym zastosowaniu ultradźwięków. Najogólniej mówiąc, im wyższa częstotli-

wość, tym krótsza długość fal dźwiękowych. Przykłady tej zależności w odniesieniu do najczęściej 

stosowanych w ultrasonogra i częstotliwości przedstawiono poniżej.

Tkanka

Prędkość rozchodzenia

się fali [m/s]

Kości

4080

Krew

1570

Wątroba

1560

Tłuszcz

1440

Powietrze

330

Częstotliwość [MHz]
Długość fali [mm]

2

0,77

5

0,31

7,5

0,21

Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych w różnych ośrodkach zmienia się w zależności 

od ich indywidualnych właściwości, zwłaszcza gęstości  zycznej. Dlatego przeciętna prędkość fal 

dźwiękowych w tkankach miękkich wynosi 1540 m/s, w tkance kostnej 4000 m/s, a w powietrzu 

jedynie 300 m/s. 

Różnice prędkości propagacji fal dźwiękowych mają istotne znaczenie, o czym dowiemy się 

w dalszej części. Z powyższego porównania wynika, że przewodzenie fal jest zależne od struktury 

środowiska, w którym one się poruszają: im większa gęstość środowiska, tym większa prędkość 

dźwięku. 

Impedancja (oporność) akustyczna 

Każda tkanka charakteryzuje się właściwą sobie impedancją akustyczną, która określa opór 

poruszającej się w niej fali dźwiękowej.

Z = ν × ρ

Z – impedancja akustyczna, ν – prędkość dźwięku, ρ – gęstość materiału 

Impedancja akustyczna jest ważna jako zjawisko  zyczne samo w sobie, ale różnice w im-

pedancji akustycznej pomiędzy sąsiadującymi tkankami mają szczególne znaczenie. Im większa 

różnica oporności akustycznej pomiędzy sąsiadującymi tkankami, tym większa część fali aku-

stycznej ulega odbiciu na granicy kontaktu tych tkanek. Na granicy tkanki miękkiej oraz kości od-

bicie sięga do 50% fali ultradźwiękowej, podczas gdy na granicy tkanek miękkich i gazu odbicie 

wynosi aż 99%. Zrozumienie tego zjawiska jest bardzo ważne, ponieważ jest ono podstawą two-

rzenia obrazów w diagnostyce ultrasonogra cznej, jak również ich interpretacji, jak to pokazano 

na ryc. 1.2 i 1.3.
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Rozdział 5

Prawidłowy obraz wątroby

Wątroba zbudowana jest z czterech płatów: prawego, lewego, ogoniastego i czworoboczne-

go. Wśród naczyń związanych z wątrobą wymienić należy
 żyłę

 wrotną, żył
ę głó

wną doogonową 

oraz żyły
 wątrobowe. W przypadku prawidłowej wą

troby można otrzymać całe spektrum obrazów 

ultrasonogra c
znych jej struktury, p

ocząwszy od nieco gruboziarnistej do zupełnie drobnoziarni-

stej (ryc. 5.1).

Prawidłowa echogeniczność może się róż
nić u poszczególnych pacjentów. Może to stwarzać 

trudności w ocenie rozsianych procesów chorobowych toczących się w wątrobie, dlatego wypra-

cowano metodę porównawczego badania, w którym obraz sonogra c
zny wątroby porównuje się 

z obrazem śledziony i nerki prawej. Ta metoda pozwala zredukować błędy związane z różn
orodno-

ścią obrazów prawidłowych oraz z ustawieniami aparatury. W
 porównaniu do śledziony wątroba po-

winna mieć zmniejszoną echogeniczność i rozproszoną, nieco gruboziarnistą strukturę (ryc. 5.2).

 Rycina 5.1 Obraz prawidłowej wą
troby u kota. Zwraca uwagę ziarnista struktura prawidłowej wą

troby. Na ob-

razie uzyskanym w osi dłu
giej widoczne są prawe płaty, ży

ła wrotna i żył
a główna doogonowa. GB – pęcherzyk 

żółc
iowy, liv

er – wątroba, portal vein – żyła
 wrotna, CVC – żyła

 główna doogonowa.
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Zamówienia należy przesyłać bezpośrednio do wydawcy listownie, faksem 
lub pocztą elektroniczną, bądź składać na stronie internetowej:
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