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Tętnica krezkowa górna i pień trzewny

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Przed badaniem pacjent powinien pozostawać 8–12 godz. na czczo.

UŁOŻENIE PACJENTA 
Na plecach.

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
Konweksowa o częstotliwości 1–5 MHz.
METODA POMIARU
Kąt między bramką dopplerowską a osią naczynia powinien wynosić ≤ 60°. 
W przekroju poprzecznym należy uwidocznić odcinek aorty powyżej odejścia 
tętnic nerkowych, a następnie odnaleźć pień trzewny (ang. celiac axis – CA) 
i tętnicę krezkową górną (ang. superior mesenteric artery – SMA) i uwidocznić 
je w przekroju podłużnym. Szerokość bramki dopplerowskiej powinna wyno-
sić 2 mm. Należy zmierzyć szczytową prędkość skurczową (ang. peak systolic 
velocity – PSV), przesuwając bramkę dopplerowską od aorty w kierunku prok-
symalnych odcinków tętnic i zarejestrować maksymalną prędkość skurczową. 
[Podczas badania pnia trzewnego koniecznie należy zarejestrować prędkości prze-
pływu w wydechu i we wdechu, umieszczając bramkę pomiarową w końcowym 
odcinku zwężenia (chodzi o wykazanie ucisku spowodowanego przez więzadło 
łukowate przepony). Zazwyczaj za zwężenie pnia trzewnego > 70% przyjmuje się 
kryteria zaproponowane przez Moneta: PSV powyżej 200 cm/s, a tętnicy krezkowej 
górnej PSV powyżej 275 cm/s. Standardy PTU, J Ultrason 2015; 15: 85–95.]

OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY
Pień trzewny i tętnicę krezkową górną najlepiej uwidocznić w przekroju po-
dłużnym. Obydwa naczynia są położone stosunkowo blisko siebie i odchodzą 
od przedniej ściany aorty. Dopiero znacznego stopnia zwężenie tętnicy krez-
kowej górnej (≥ 70%) jest objawowe.

POMIARY
Pomiar PSV jest bardziej precyzyjny niż pomiar prędkości końcoworozkur-
czowej (ang. end-diastolic velocity – EDV).

PSV w tętnicy
krezkowej górnej (cm/s)

PSV w pniu trzewnym
 (cm/s)

Norma
Zwężenie ≥ 50%
Zwężenie ≥ 70%

125 ± 25
295
400

123 ± 27
240
320
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
AbuRahma A.F., Stone P.A., Srivastava M., Dean L.S., Keiffer T., Hass S.M., Mousa A.Y. 

Mesenteric-celiac duplex ultrasound interpretation criteria revisited. J Vascul Surg. 
2012; 55:428–436.

Szczytowa prędkość skurczowa w proksymalnym odcinku tętnicy krezkowej górnej. W przypadku znacz-
nego zakrzywienia proksymalnego odcinka tego naczynia, korekcja kąta jest niedokładna.

Wysoka prędkość przepływu w miejscu odgałęzienia pnia trzewnego od aorty wskazuje na zwężenie 
ciężkiego stopnia.
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Pomiar poposiłkowych przepływów dopplerowskich
w łożysku naczyniowym przewodu pokarmowego

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Pacjent powinien pozostawać na czczo w godzinach nocnych. Badanie należy 
wykonać po 30 min pozostawania w pozycji leżącej na plecach.

UŁOŻENIE PACJENTA 
W pozycji leżącej na plecach, z głową uniesioną o 30°.

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
Konweksowa o częstotliwości 1–5 MHz.

METODA POMIARU
Tętnicę krezkową górną i pień trzewny można uwidocznić w przekroju po-
dłużnym lub poprzecznym. Kąt insonacji powinien wynosić ≤ 60°. Prędkość 
przepływu należy zarejestrować w różnych odcinkach naczynia na całej jego 
widocznej długości. Powinno się odnotować następujące parametry: szczytowa 
prędkość skurczowa (ang. peak systolic velocity – PSV), prędkość późnoroz-
kurczowa (ang. end-diastolic velocity – EDV), a także indeks pulsacji (ang. 
pulsatility index – PI). Następnie pacjent spożywa „standardowy” posiłek 
o wartości 800 kcal, a pomiary dopplerowskie wykonywane są w kilku seriach 
przez następną godzinę.

PI = PSV – EDV
średnia prędkość maksymalna

OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY
Pień trzewny i tętnica krezkowa górna najlepiej widoczne są w przekroju 
podłużnym, w miejscu odejścia od aorty. Obydwa naczynia leżą w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie.

POMIARY

Przed posiłkiem Po posiłku

Tętnica krezkowa górna

PSV EDV PI PSV EDV PI

Norma 100 cm/s 16 cm/s 3,6 154 cm/s 46 cm/s 1,8

Pień trzewny

Norma 120 cm/s 30 cm/s 1,5 130 cm/s 40 cm/s 1,5
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Po posiłku wzrasta zarówno skurczowa, jak i rozkurczowa prędkość prze-
pływu, natomiast spada wskaźnik pulsacji, co jest odzwierciedleniem spadku 
oporu naczyniowego w dystalnej części krążenia trzewnego. Wzrost prędkości 
końcoworozkurczowej w tętnicy krezkowej górnej może wynosić 150 –300%. 
Zmiany w pniu trzewnym nie są aż tak wyraźne, ponieważ krew płynąca tym 
naczyniem w przeważającej większości nie jest kierowana do jelit.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Muller A.F. Role of duplex Doppler ultrasound in the assessment of patients with post-

prandial abdominal pain. Gut. 1992; 33:460–465.

Widmo przepływu w tętnicy krezkowej górnej u pacjenta pozostającego na czczo.

Widmo przepływu po posiłku uległo wyraźnej zmianie – zwiększył się przepływ rozkurczowy.
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Tętnica krezkowa dolna

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie wykonywane jest rano na czczo.

UŁOŻENIE PACJENTA 
W pozycji leżącej na plecach.

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
Konweksowa o częstotliwości 1–5 MHz lub liniowa o częstotliwości 3–8 MHz.

METODA POMIARU
Tętnica krezkowa dolna (ang. inferior mesenteric artery – IMA) odchodzi od 
aorty do przodu i na lewo. Widmo przepływu należy zarejestrować w począt-
kowym 3–4-centymetrowym odcinku naczynia w przekroju podłużnym (kąt 
insonacji ≤ 60°). Tętnicę krezkową dolną można uwidocznić u 92% pacjentów. 

OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY

Podłużna struktura odchodząca od aorty.

POMIARY
Widmo przepływu jest falujące i może mieć charakter trójfazowy. Zwężenie 
tętnicy krezkowej dolnej manifestuje się zwiększeniem prędkości przepływu.

Wartości prawidłowe

PSV 98 ± 30 cm/s
EDV 11 ± 5 cm/s

Wartość odcięcia dla zwężenia ≥ 50%

PSV ≥ 250 cm/s
EDV ≥ 90 cm/s

Stosunek PSV IMA/aorta ≥ 4
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
AbuRahma A.F., Dean L.S. Duplex ultrasound interpretation criteria for inferior me-

senteric arteries. Vascular. 2012; 20:145–149.
Denys A.L., Lafortune M., Aubin B., Burke M., Breton G. Doppler sonography of the 

inferior mesenteric artery: A preliminary study. J Ultrasound Med. 1995; 14:435–439.
Erden A., Yurdakul M., Cumhur T. Doppler waveforms of the normal and collateralized 

inferior mesenteric artery. AJR Am J Roentgenol. 1998; 171:619–627.

Przekrój podłużny przez aortę, widoczna tętnica krezkowa dolna.
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Nerki

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Brak. [Lepsze warunki stwarza badanie pacjenta na czczo po 6–8 godz.]

UŁOŻENIE PACJENTA 
Na plecach, nieco na lewym lub prawym boku i – jeśli to konieczne – na 
brzuchu. [Warto też ocenić nerki u pacjenta w pozycji stojącej, zwłaszcza górny 
biegun nerki lewej.]

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
Konweksowa o częstotliwości 2–6 MHz.
Często wykorzystywane jest obrazowanie harmoniczne THI (ang. tissue har-
monic imaging) przydatne przede wszystkim u pacjentów otyłych.

METODA POMIARU
Prawą nerkę można uwidocznić, wykorzystując wątrobę jako okno akustyczne. 
Zobrazowanie lewej nerki jest zwykle trudniejsze. Pomocne w tym zadaniu 
może okazać się ułożenie pacjenta pod kątem 45° lub 90° na prawym boku, 
a także wstrzymanie przez niego oddechu. Obydwie nerki należy uwidocznić 
zarówno w przekroju podłużnym, jak i poprzecznym. 
Pomocne w uwidocznieniu biegunów nerki może okazać się podniesienie 
przez pacjenta tożstronnej kończyny górnej i głęboki wdech.
Prawa nerka położona jest 1–2 cm niżej niż lewa.

OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY
Nerki składają się z trzech warstw: kory, zatoki nerkowej oraz rdzenia.
Kora stanowi główną część nerki; jej echogeniczność w przypadku nerki lewej 
jest nieco niższa niż echogeniczność śledziony, natomiast w przypadku nerki 
prawej – nieco niższa lub równa echogeniczności wątroby. Zatoka nerkowa 
składa się z wielu struktur: miedniczki, kielichów, naczyń, tkanki tłuszczowej 
i jest hiperechogeniczna ze względu na obecność tkanki tłuszczowej. Piramidy 
nerkowe (rdzeń) to słabo odgraniczone trójkątne struktury graniczące z ze-
wnętrznym brzegiem zatoki nerkowej, połączone z korą, ułożone regularnie 
i mające wzorzec hipoechogeniczny. Torebka nerkowa jest cienka i hiperecho-
geniczna.

POMIARY
Należy zmierzyć nerkę w trzech przekrojach i obliczyć jej objętość (0,49 ×
× długość × szerokość × wymiar przednio-tylny), choć najczęściej spośród 
tych parametrów wykorzystuje się jedynie długość.
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Obraz w przekroju strzałkowym, widoczne dwa pomiary w osi podłużnej i przednio-tylnej.

Szerokość mierzona jest w przekroju poprzecznym, obejmującym wnękę nerki.
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Długość: Mierzona w przekroju strzałkowym jako najdłuższy wymiar w osi 
głowowo-doogonowej. Zwykle jest to jedyny parametr uwzględniany w opisie 
badania.
Wymiar przednio-tylny. Mierzony w przekroju strzałkowym prostopadle do 
osi długiej.
Szerokość. Mierzona w przekroju poprzecznym od bocznego brzegu nerki 
do jej wnęki.
Grubość kory nerki mierzona powyżej piramid wynosi > 1 cm. Wraz z wie-
kiem parametr ten często ulega obniżeniu. [Chodzi oczywiście o grubość miąższu 
nerki, ponieważ kora to tylko 5–6 mm.]

Długość nerki skraca się wraz z wiekiem, co wynika głównie z utraty miąższu 
narządu. Czynnikami determinującymi wielkość nerki są wzrost i wiek, ale nie 
płeć. Nie ma różnic w pomiarach nerki w pozycji leżącej skośnej na prawym 
boku w stosunku do pozycji leżącej na brzuchu. 

Wartości prawidłowe w cm (± SD)*

Długość Wymiar A-P Szerokość

Prawa nerka

Lewa nerka

Pozycja skośna
Pozycja na brzuchu
Pozycja skośna
Pozycja na brzuchu

10,65 ± 1,4
10,74 ± 1.4
10,13 ± 1,2
11,10 ± 1,2

3,95 ± 0,8
4,17 ± 0,5
3,58 ± 0,9
4,14 ± 0,8

4,92 ± 0,6
5,05 ± 0,8
5,30 ± 0,7
5,30 ± 0,8

Wielkość nerki w zależności od wieku w cm (dekady)^

3. dekada 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Prawa
Lewa

11,3
11,5

11,2
11,5

11,2
11,4

11,0
11,3

10,7
10,9

9,9
10,2

9,6
9,8

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
*Brandt T.D., Nieman H.L., Dragowski M.J., Bulawa W., Claykamp G. Ultrasound asses-

sment of normal renal dimension. J Ultrasound Med. 1982; 1:49–52.
Emamian S.A., Nielsen M.B., Pedersen J.F., Ytte L. Kidney dimensions at sonography: 

Correlation with age, sex, and habitus in 665 adult volunteers. AJR Am J Roentgenol. 
1993 160:83–86.

^Miletic D., Fuckar Z., Sustic A., Mozetic V., Stimac D., Zauhar G. Sonographic me-
asurement of absolute and relative renal length in adults. J Clin Ultrasound. 1998; 
26:185–189.
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Szacowanie ostrej nefropatii zaporowej za pomocą
dopplerowskiej oceny przepływów nerkowych

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Brak.

UŁOŻENIE PACJENTA 
Na plecach.

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
Konweksowa o częstotliwości 2–6 MHz.

METODA POMIARU
Należy ocenić przepływ w tętnicach łukowatych na granicy kora–rdzeń lub 
w tętnicach międzypłatowych wzdłuż brzegów piramid nerkowych. Należy 
przy tym ustawić najniższą częstotliwość powtarzania impulsów (ang. pulse 
repetition frequency – PRF) niepowodującą „aliasingu”, aby zwiększyć rozmiar 
widma przepływu. Indeks oporu (ang. resistance index – RI) obliczany jest 
następująco:

RI = PSV – EDV
PSV

PSV (ang. peak systolic velocity) – szczytowa prędkość skurczowa
EDV (ang. end-diastolic velocity) – prędkość końcoworozkurczowa

OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY
Prawidłowe spektrum przepływu w tętnicach łukowatych jest niskooporowe, 
z szerokim pikiem skurczowym i podwyższoną prędkością końcoworozkur-
czową.

POMIARY
Wzrost wartości wskaźnika RI następuje już po 6 godz. od wystąpienia ob-
strukcji.
W prawidłowych nerkach wskaźnik RI wynosi średnio 0,60 ± 0,04.
W nerkach z zastojem RI wynosi średnio 0,77 ± 0,07.
W przypadku widocznego w urografii wycieku moczu poza miedniczkę  lub 
gdy czas trwania obstrukcji wynosi < 6 godz. indeks oporu może nie być 
podwyższony. [Lepszą skuteczność diagnostyczną dotyczącą ostrej nefropatii za-
porowej można osiągnąć, badając żyły międzypłatowe. Ocenianym wskaźnikiem 
jest tzw. the venous impedance index odpowiadający RI tętnic. W nerkach z blokadą 
odpływu moczu wyniósł on średnio 0,38 +/– 0,25, natomiast w nerkach bez utrud-
nionego odpływu średnio 0,80 +/– 0,25. Am J Roentgenol 2002; 178: 921.]
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Platt J.F., Rubin J.M., Ellis J.H. Acute renal obstruction: Evaluation with intrarenal duplex 

Doppler and conventional US. Radiology. 1993; 186:685–688.
Rodgers P.M., Bates J.A., Irving H.C. Intrarenal Doppler studies in normal and acutely 

obstructed kidneys. Br J Radiol. 1992; 65:207–212.

Przepływy oceniane są w tętnicach łukowatych na granicy kora–rdzeń lub tętnicach międzypłatowych 
wzdłuż brzegów piramid nerkowych.
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Naczynia nerkowe, tętnica nerkowa

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Brak. [Bezwzględnie pacjent powinien zgłosić się na czczo po 6–8 godzinach. 
Niekiedy  wymagane jest stosowanie przez 3 dni Espumisanu 3 razy dziennie po 
2 kapsułki. Standardy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z 2015 roku.
J Ultrason 2014; 14: 297–305.]

UŁOŻENIE PACJENTA 
Na plecach, na lewym lub prawym boku.

GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA
Konweksowa o niskiej częstotliwości (typowo 1–5 MHz). Do badania tętnicy 
nerkowej można również użyć głowicy sektorowej (1–4 MHz).

METODA POMIARU
Tętnice wewnątrznerkowe
Nerki obrazowane są w przekroju podłużnym bocznym, pacjent znajduje się 
w pozycji leżącej na plecach lub na boku. Właściwe uwidocznienie nerki w jej 
osi podłużnej zapewniają przekroje w płaszczyźnie czołowej, niekiedy jednak 
z powodu odmienności anatomicznych należy wykorzystać płaszczyzny nieco 
bardziej skośne. Wątroba lub śledziona mogą posłużyć za okno akustyczne. 
W przypadku tętnic wewnątrznerkowych, lepszą czułość w zobrazowaniu tęt-
nic segmentowych i międzypłatowych zapewniają wyższe ustawienia częstotli-
wości Dopplera kolorowego (typowo 3 MHz). Korekcja kąta nie jest wymaga-
na, ponieważ w przypadku tętnic wewnątrznerkowych głównym mierzonym 
parametrem jest indeks oporu (RI).
Tętnice nerkowe
Proksymalny odcinek tętnic nerkowych można uwidocznić w przekroju po-
przecznym w przyłożeniu głowicy przez przednią ścianę śródbrzusza. W trybie 
B-Mode zwykle dość wyraźnie udaje się uwidocznić odejścia tętnic nerkowych 
od aorty. Częstotliwość Dopplera kolorowego powinna być niska (2 MHz), 
natomiast kąt dopplerowski powinien wynosić ≤ 60°.
Tętnice nerkowe można również uwidocznić w ułożeniach na bokach – 
w płaszczyznach  podłużnych, skośnych, a także poprzecznych. Wtedy łatwiej 
zobrazować tętnicę nerkową na całym jej przebiegu, aż do tętnic segmento-
wych. Konieczność korekcji kąta jest minimalna, ponieważ tętnice nerkowe 
położone są prawie równolegle do fal ultradźwiękowych. Prędkości mierzone 
w tym przyłożeniu mogą być niższe niż zmierzone w przyłożeniu głowicy 
w śródbrzuszu z korekcją kąta dopplerowskiego.
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Należy zarejestrować prędkości przepływu krwi w tętnicy na całej jej długości, 
aż do podziału na tętnice segmentowe i odnotować wartość maksymalną. Zwę-
żenie tętnicy nerkowej o podłożu miażdżycowym najczęściej zlokalizowane 
jest w miejscu jej odejścia od aorty lub w odcinku proksymalnym, natomiast 
zmiany o typie dysplazji włóknisto-mięśniowej zwykle zajmują jej środkowy 
lub dystalny odcinek.

OBRAZ ULTRASONOGRAFICZNY
Opisano powyżej.

Widmo przepływu w tętnicach wewnątrznerkowych w zdrowej nerce. Widoczny niskooporowy przepływ, 
wskaźnik RI 0,61.

Podwyższony opór w naczyniach nerkowych skutkuje utratą przepływu w rozkurczu i indeksem oporu 
równym 0,8.


