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Zagadnienia bezpieczeństwa

- miary poziomu emisji/ekspozycji na działanie US

- wskaźniki

- pomiary pól US

- ALARA - As Low As Reasonably Applicable – ograniczać
poziom emitowanej mocy!

Natężenie fali - średnia w czasie gęstość strumienia
energii przechodząca przez powierzchnię otaczającą V

fala płaska podłużna:

natężenie fali płaskiej:
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p(t), v(t) - przebiegi ciśnienia i prędkości cząstki; p - amplituda ciśnienia, v -
amplituda prędkości cząstki,  - gęstość, c – prędkość propagacji fali, T - czas
uśredniania (np. okres w przypadku fali sinusoidalnej)

Energia dostarczana do objętości V

Natężenie fali
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Rozkłady ciśnienia

Rozkład natężenia fali

Natężenie fali
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Rozkład natężenia fali - przekroje

Natężenie fali

Ciśnienie i natężenie 
w przypadku emisji 
impulsowej – miary i 
możliwości 
uśrednienia

Natężenie fali
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Natężenie fali

Wartość szczytowa natężenia w czasie i w przestrzeni
Isptp - Spatial Peak Temporal Peak

Uśrednienie - przestrzenne, czasowe, czasowo-
przestrzenne:

Wartość szczytowa w przestrzeni uśredniona w impulsie 
Isppa - Spatial Peak Pulse Average

Wartość szczytowa w przestrzeni, uśredniona w czasie 
Ispta - Spatial Peak Temporal Average

Wartość uśredniona w przestrzeni, uśredniona w czasie 
Isata - Spatial Average Temporal Average

Wartość uśredniona w przestrzeni, uśredniona w 
impulsie 
Isapa - Spatial Average Pulse Average

Wartość szczytowa natężenia w czasie i w przestrzeni
Isptp - Spatial Peak Temporal Peak

Możliwości uśrednienia  - przestrzenne, czasowe, czasowo-przestrzenne:

Wartość uśredniona w przestrzeni uśredniona w czasie 
Ispta - Spatial Peak Temporal Average 
uśrednienie – za okres powtarzania impulsów (emisji)

Dla emisji paczek sinusoidalnych o czasie trwania T, amplitudzie
ciśnienia po i powtarzania TPRF
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Wartość szczytowa natężenia w czasie i w przestrzeni
Isptp - Spatial Peak Temporal Peak

Możliwości uśrednienia  - przestrzenne, czasowe, czasowo-przestrzenne:

Wartość szczytowa w przestrzeni uśredniona w impulsie 
Isppa - Spatial Peak Pulse Average

TD – czas trwania impulsu (paczki) określony jako 1.25 krotność przedziału,
w którym całka po czasie z natężenia zmienia się od 10% do 90% wartości 
maksymalnej (miara typu dystrybuanta).

Natężenie fali
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Wartość maksymalna natężenia Im - wartość średnia w czasie maksymalnej 
wartość przestrzennej natężenia w przedziale czasowym obejmującym ½ 
okresu przebiegu zawierającego wartość maksymalną.

Dla paczki fali sinusoidalnej
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Isppa >  Ispta >  Isapa >  Isata

Isapa - określa możliwość wystąpienia efektów w postaci ruchu
tkanki oraz kawitacji

Ispta - określa możliwość wystąpienia skutków w postaci wzrostu
temperatury

Wartość średnia (w cyklu pracy urządzenia) szybkości wydzielania
się ciepła w jednostkowej objętości tkanki:

α – współczynnik tłumienia fali

SPTAIQ 2


W aparaturze diagnostycznej Ispta =< 720mW/cm2

Natężenie fali

International standard IEC 60601-2-37

first edition (2001-07)

Medical electrical equipment -

Part 2-37:

Particular requirements for the safety of ultrasonic medical

diagnostic and monitoring equipment.

ODS - Output Display Standard - wskaźniki ekspozycji na ekranie skanera
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Wskaźnik mechaniczny – MI (mechanical index)

MI jest wskaźnikiem powiązanym z mechanicznymi efektami biologicznymi

wywoływanymi przez ultradźwięki, jak np. ruch tkanki (płynięcie) wokół

ściśliwych pęcherzyków gazu, kawitacja i zapadanie się powstających

pęcherzyków gazu. Dotąd nie stwierdzono żadnych ubocznych skutków dla

człowieka przy poziomach mocy stosowanych w ultradźwiękowym

diagnostycznym sprzęcie medycznym.

Jednak kilka spostrzeżeń przyczyniło się do wprowadzenia MI:

- litotrypsja – kruszenie kamieni nerkowych;

- eksperymenty z organizmami niższymi, które wykazały możliwość wystąpienia

kawitacji spowodowanej szczytowymi ciśnieniami rozrzedzenia, które

wytwarzają niektóre ultradźwiękowe urządzenia medyczne.

Wskaźnik mechaniczny – MI (mechanical index)

Krwotok płucny – występował u myszy wystawionych na działanie

impulsów ultradźwiękowych o poziomie podobnym do używanego w

niektórych ultradźwiękowych urządzeniach medycznych (efekt ten

występował u dorosłych myszy, nie występował w przypadku płodu).

Nie można wyników tych eksperymentów bezpośrednio przenosić na

człowieka, ale są one na tyle niepokojące, że zaproponowano wskaźnik MI

jako miarę zagrożenia tymi efektami. Jego wartość (pokazywana na

ekranie aparatu USG) powinna zwrócić uwagę użytkownika na

niebezpieczeństwa wiążące się z mechanicznym oddziaływaniem

ultradźwięków na organizmy żywe. Mechaniczne efekty rosną

proporcjonalnie ze szczytowym ciśnieniem (rozrzedzenie) i maleją ze

wzrostem częstotliwości.
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Wskaźnik mechaniczny – mechanical index MI

MI

awfra
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gdzie:

CMI – 1[MPa/MHz1/2]

pra – najniższe przeliczone ciśnienie wytworzone
(rozrzedzenie w tkance w punkcie (Attenuated Peak
Rarefaction Pressure) [Mpa]

fawf – częstotliwość nadawana (Acoustic Working
Frequency) [MHz]
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Wskaźniki termiczne

Thermal index – stosunek pomiędzy (przeliczoną - stłumioną) akustyczną mocą w
danym punkcie a (przeliczoną - stłumioną) mocą akustyczną, niezbędną do
podniesienia w danym punkcie temperatury modelu tkanki o 1°C.

Dla przykładu wartości indeksu TI większe od 1 powinny być unikane w badaniach 
położniczych. Takie ograniczenie daje bezpieczny margines względem zaleceń 
WFUMB. Temperatura 41°C (4°C powyżej normalnej temperatury) embrionu lub 
płodu in situ utrzymująca się dłużej niż 5 min powinna być uważana za 
potencjalnie niebezpieczną.
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Wskaźniki termiczne

Soft-tissue thermal index – indeks cieplny dla tkanki miękkiej – TIS wylicza
się na dwa sposoby w zależności od powierzchni przekroju (możliwie jak
najbliżej przetwornika) Aaprt rozkładu natężenia fali ograniczonego przez
linie wyznaczające spadek natężenia o 12dB w stosunku do wartości
szczytowej natężenia:
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dla Aaprt > 1cm2 : dla Aaprt =< 1cm2

Wskaźniki termiczne
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Pα - stłumiona moc wyjściowa [mW]

fawf – acoustic working frequency [MHz],

Izpta,α(z) – przeliczona wartość spatial-peak temporal-average
intensity [mW/cm2] w odległości z (Izpta(z) jest mierzone w
wodzie, a Izpta, α(z) dotyczy tkanki -> tłumienie),

CTIS1=210[mW*MHz],

CTIS2=210[mW*MHz/cm2].

α – współczynnik tłumienia ośrodka (tkanki)
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indeks cieplny dla tkanki miękkiej 
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Wskaźniki termiczne
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CTIS1=210[mW*MHz],

P – moc wyjściowa [mW],

fawf – acoustic working frequency [MHz],

indeks cieplny dla tkanki miękkiej

Wskaźniki termiczne

Bone Thermal Index – index cieplny dla kości – TIB I

)
)(

,
)()(

min(
21

,

TIBTIB

zpta

C

zP

C

zIzP
TIB 



z – odległość, gdzie iloczyn PαIzpta, α osiąga maksimum,

Pα(z) – przeliczona moc wyjściowa (attenuated output power) [mW]

P – moc wyjściowa ( Output Power) [mW]

α – współczynnik tłumienia ośrodka (Acoustic Attenuation Coefficient
[dB/cm*MHz],

Izpta, α(z) – stłumione maksymalne szczytowe natężenie fali, uśrednione w czasie )
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Wskaźniki termiczne

Bone Thermal Index – index cieplny dla kości – TIB II
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fawf – częstotliwość emitowana (Acoustic working frequency) [MHz],

Izpta, α(z) – stłumione maksymalne szczytowe natężenie fali, uśrednione w
czasie )

CTIB1  =  50[mW/cm]

CTIB2  =  4,4[mW]

prr - pulse repetition rate – częstotliwość powtarzania impulsów
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Ipi mierzone w wodzie

Wskaźniki termiczne

Cranial-Bone Thermal Index – Indeks cieplny dla kości czaszki – TIC.

CTIC = 40[mW/cm];

P – moc wyjściowa (Output Power);

Deq – równoważna średnica apertury, Equivalent Aperture
Diameter [cm], w przybliżeniu średnica przetwornika
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Pomiary natężeń pól US Rozkład natężenia w jednej

z płaszczyzn skanowania
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Î – średnia wartość gęstości mocy , Î*A - moc

F – siła oddziaływująca na powierzchnię A,
mierzona przez wagę

A – powierzchnia

c – prędkość propagacji

Pomiary natężeń pól US

Różności:

- Elastografia 

- Obrazowanie z kodowaniem emisji

- Wykorzystanie zjawisk nieliniowych w ultrasonografii
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Elastografia ultradźwiękowa

Palpacja - znane od dawna narzędzie badania właściwości tkanek

Elastografia - palpacja ultradźwiękowa

Elastografia - obrazowanie właściwości elastycznych tkanek
w postaci map przemieszczeń i odkształceń

Elastografia ultradźwiękowa

Potencjalne zastosowania

- wykrywanie twardszych obszarów tkankowych (np. nowotworów, martwicy
przeszczepów)

- wykrywanie obszarów o obniżonej kurczliwości (zmiany niedokrwienne w
mięśniu sercowym),

- wykrywanie skrzepów

- w połączeniu z mikroskopią ultradźwiękową stanowi narzędzie badawcze
użyteczne w dermatologii, patologii i inżynierii tkankowej

- badania wewnątrznaczyniowe (Intravascular ultrasound IVUS) - badanie
właściwości złogów oraz ścian naczynia
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Elastografia ultradźwiękowa

Z punktu widzenia zastosowań medycznych może być wystarczające 
stwierdzenie obecności fragmentu tkanki o innych właściwościach elastycznych 
niż tkanka prawidłowa, a więc mniej lub bardziej poddającego się odkształceniu. 
Zródłem wystarczających informacji są wtedy obrazy przemieszczeń i 
odkształceń, znajomość parametrów mechanicznych tkanki (moduł Younga) nie 
jest konieczna. Np. w kardiologii analizuje się prędkość tkanki, jej odkształcenia i 
szybkość zmian tych odkształceń.

W pewnych sytuacjach (np. badanie wątroby) wykorzystuje się fakt powstawania 
w tkankach fal ścinających (poprzecznych). Współczynnik Poissona w przypadku 
tkanek miękkich jest nieco mniejszy od 0.5, fale te wobec tego powstają, choć 
bardzo szybko zostają wytłumione. Fale takie mogą powstać np. w wyniku 
zewnętrznego pobudzenia mechanicznego. Stosowano je do charakteryzacji 
tkanek, np. wątroby (Fibroscan). W ostatnich latach opracowano metodę 
umożliwiającą pomiar wartości modułu Younga na podstawie estymacji prędkości 
propagacji fal ścinających (poprzecznych,) powstałych w wyniku pobudzenia 
tkanek do drgań falą akustyczną (Acoustic Radiation Force Imaging ARFI).

Właściwości elastyczne materiału charakteryzują 3 moduły:

- moduł Younga E (elastyczności wzdłużnej)

- moduł Kirchhoffa K ( - sprężystości objętościowej

- moduł Helmholtza G (moduł ścinania)

Wiążą je ze sobą równania konstytutywne:

gdzie  - współczynnik Poissona; przybliżenie obowiązuje dla materiałów
nieściśliwych (0.5), czyli np. cieczy, a za takie uważa się tkanki miękkie.

Prędkości fal mechanicznych rozchodzących się w ośrodku są opisane
zależnościami:

fale podłużne ( - stała Lamego)

fale ścinające
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Prędkości fal mechanicznych rozchodzących się w ośrodku są opisane
zależnościami:

fale podłużne

fale ścinające

W przypadku tkanek miękkich (cieczy) v0.5, co oznacza, że cl przyjmuje bardzo
duże wartości.

Jednocześnie obowiązuje zależność:

Jeśli w tkance wywołamy falę ścinającą i zmierzymy jej prędkość, znając
gęstość tkanki będziemy w stanie wyznaczyć G i E (w przybliżeniu).

Właściwości tkanek miękkich
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Zasada (sono)elastografii

Poddawany deformacji obiekt zawiera obszary o róznych
własciwościach elastycznych. Pod wpływem siły F część o
mniejszym module Younga ulega większej deformacji, część
mniej elastyczna ulega mniejszej deformacji.
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Zasada (sono)elastografii

Obecność elementów rozpraszających
pozwala określić lokalne przesunięcia ech
t wynikające z deformacji obiektu

Zasada (sono)elastografii

Elastografia wymaga więc zarejestrowania sekwencji 2 obrazów
ultradźwiękowych - przed i po deformacji, estymacji lokalnych przesunięć ech
(odpowiadających przemieszczeniom tkanki) oraz wyznaczenia pochodnej tych
przesunięć. Wykorzystuje sie w tym celu sygnały o niskim stopniu
przetworzenia, np. echa na wyjściu układu TGC.

Obecność
elementów
rozpraszających
pozwala określić
lokalne
przesunięcia ech
t wynikające z
deformacji
obiektu

W tkance obecnych jest bardzo dużo
elementów rozpraszających i
wynikający z tego sygnał ma postać
jak powyżej.
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Wybrane estymatory 

przemieszczeń

Porównując małe fragmenty linii
obrazów poszukujemy maksimum
funkcji korelacji bądź minimum
SAD.

Badanie elastograficzne fantomu 

odkształcenie2%

Ultrasonogram 
2D fantomu

Obraz 
przemieszczeń

Obraz 
odkształceń
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Emisja kodowana

Emisja kodowana

Iloczyn czasu trwania i szerokości pasma TBP w przypadku
klasycznej emisji „impulsu” jest stały. Poziom emitowanej
mocy ograniczony jest przez wymagania bezpieczeństwa.

Zwiększenie czasu trwania T emitowanej paczki oznacza
utratę rozdzielczości przestrzennej (ra), ograniczenie czasu
trwania – spadek stosunku sygnału do szumu i utratę
możliwości obrazowania dalej położonych obszarów
tkankowych (przy ograniczeniu mocy).

Rozwiązanie – emisja takiego sygnału, by zwiększyć moc
inaczej niż przez wzrost amplitudy, bez utraty rozdzielczości
– kodowanie.

Chirp, kody Golaya

Kompresja impulsu
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Emisja kodowana

symulacja

-klasyczny „impuls” – niska moc, niski zasięg,

rozdzielczość wysoka

długa paczka fali sin – moc wyższa, zasięg

wyższy, rozdzielczość niska

-świergot (chirp – liniowa modulacja f) - moc

wyższa, zasięg wyższy – a rozdzielczość??
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Emisja kodowana

-klasyczny
„impuls”

-długa paczka
fali sin

-świergot
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Moduły widma –

uwaga na amplitudy!
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Emisja kodowana
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- położenie elementów
odbijających/rozpraszjących fale

- echa w przypadku emisji
klasycznej (impulsu)

- echa w przypadku emisji
świergotu

Emisja kodowana

Okazuje się w przypadku sygnału
świergotowego wyznaczanie korelacji
echa z sygnałem emitowanym daje
maksimum wyniku dla opóźnienia
odpowiadającego położeniu celu.
Operacja ta nosi nazwę kompresji
impulsu.

Obok – echa dla sygnału świergotowego
po kompresji impulsu.
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Emisja kodowana

Okazuje się w przypadku sygnału
świergotowego wyznaczanie korelacji echa z
sygnałem emitowanym daje maksimum sygnału
dla czasu odpowiadającego położeniu celu.

Obok – wyniki symulacji - echa po
wyprostowaniu i filtracji dolnoprzepustowej
uzyskane dla „klasycznego” impulsu i sygnału
świergotowego z kompresją impulsu.

Uwaga na różnice amplitud ech – w przypadku
świergotu należy oczekiwać korzystniejszego
stosunku sygnału do szumu, a więc większego
zasięgu bez utraty rozdzielczości.
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Ultrasonogramy wątroby

obr. z kodowaniem konwencjonalny

Pedersen MH, Misaridis TX, Jensen JA. Clinical evaluation 
of chirp-coded excitation in medical ultrasound. Ultrasound 
Med Biol. 2003 Jun;29(6):895-905

Obrazowanie z kodowaniem  emisji
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Wykorzystanie zjawisk nieliniowych

Podczas propagacji zachodzą:

- zjawiska konwekcyjne – dodawanie się prędkości propagacji fali
i prędkości cząstki

- wzrost prędkości cząstki towarzyszący wzrostowi ciśnienia

Oba te zjawiska sprawiają, że prędkość propagacji fali w okolicy
maksimów ciśnienia jest wyższa niż prędkość propagacji w
okolicy minimów ciśnienia.

Ultradźwięki  - zjawiska nieliniowe 
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Ultradźwięki  - zjawiska nieliniowe 
Poziom harmonicznych wzrasta w miarę oddalania
się od przetwornika - niski poziom zakłóceń
powstających w pobliżu przetwornika
(najsilniejszych w klasycznym obrazowaniu)

Korzystniejsze właściwości kierunkowe
przetwornika dla II-giej harmonicznej niż dla f
podstawowej

Filtracja 2-giej harmonicznej w odbiorniku – niższy
poziom zakłóceń i szumów

Obraz wątroby i woreczka żółciowego

Konwencjonalny obr.harmoniczne

GE Medical technology ultrasound update

Harmonic Imaging

Obrazowanie harmoniczne


