
! ÖSSZEFOGLALÁS
Az elasztográfos ultrahangvizsgálatok a szövetek keménysége
alapján jelenítik meg a vizsgáló számára a felszín alatti szerve-
ket. A módszer különbözõ fajtái egyrészt a szövetek deformá-
ciójának mértéke, másrészt az ultrahanghullám által keltett és
arra merõlegesen terjedõ nyíráshullám sebességének mérése
elvén mûködnek. Az elmúlt másfél évtizedben a hüvelyi ultra-
hangvizsgáló fejekben is elérhetõvé vált ez a képalkotó techni-
ka. Az eddig alkalmazott ultrahangeljárásokat szonoelaszto-
gráfiával kiegészítve, a módszer a nõgyógyászati betegségek
elkülönítõ diagnosztikájának hasznos eleme lehet a minden-
napokban is. A nemzetközi irodalom áttekintése mellett, az el-
múlt években a mély endometriosis diagnosztikájában szerzett
tapasztalatainkat is bemutatjuk.
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! SUMMARY
CLINICAL APPLICATIONS OF SONOELASTOGRAPHY IN
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Sonoelastography provides information to the examiner based
on the stiffness of the tissues. The different types of this
imaging method work on the principle of measuring the degree
of deformation of the tissues on the one hand or the speed of
the shear wave generated by the ultrasound wave and
propagating perpendicular to it on the other hand. In the last
fifteen years, this imaging technique has also become available
in vaginal ultrasound probes. Additional use of elastography to
conventional ultrasound techniques can be a valuable, useful
element in the differential diagnosis of gynecological diseases
also in the daily practice. In this article we review the
international literature in this field. We also present our
experience in the diagnosis of deep endometriosis with
sonoelastography in the recent years.

Keywords: Ultrasonography, elastography, sonoelastography,
endometriosis, gynecological diseases, premature delivery

! BEVEZETÉS
Az emberi szövetek, szervek állaga, keménysége gyulladás,
vagy daganatok hatására megváltozik. Az orvosi fizikális vizs-
gálat második lépése – a megtekintés után – a szövetek eltérõ
keménységén alapuló tapintás (palpáció). Bõrünk idegvégzõ-
dései érzékszervként a különbözõ felszín alatti képleteket azo-
nosítani és egymástól elhatárolni képesek. Különös jelentõség-
gel bír a tapintás a szülészet-nõgyógyászatban, mivel a nõi bel-
sõ nemi szerveknek csak egy része vizsgálható szabad szem-
mel és ezek is csak feltárással. Kopogtatással és hallgatózással
érdemi információ nem is nyerhetõ. Habár a tapintás szubjek-
tív fizikális vizsgálati módszer és a mélyben található képletek
megítélése gyakran nehéz, évszázadokon keresztül ez volt az
elsõrendû diagnosztikai lehetõség a szülész-nõgyógyászok, a
bábák számára.

A képalkotó vizsgálatok elterjedésével megnyílt a belsõ nõi
nemi szervek részletes vizsgálatának lehetõsége. Az elmúlt há-
rom évtizedben a hüvelyi ultrahangvizsgálatok segítségével
számos kórkép felismerhetõvé vált. A hagyományos kétdi-
menziós vizsgálat (B mód) magas szenzitivitással bír az egész-
séges állapottól való eltérés felismerésében. Azonban a kisme-
dence zsigereinek ultrahangvisszaverõ képessége sok esetben
nagyon hasonló. Például a petevezeték jelentõs folyadék-
gyülem hiányában gyakorlatilag elkülöníthetetlen az õt körül-
vevõ belektõl. A méhet rögzítõ szalagok, a parametrium részei
szintén nehezen határolhatók el a környezõ szervektõl.

Harminc évvel ezelõtt jelent meg Ophir és munkatársainak
közleménye a szövetek keménységén és rugalmasságán alapu-
ló ultrahang képalkotó eljárásról (1). Az ezt követõ évek során
a módszer szonoelasztográfia néven vált ismertté.

! AZ ULTRAHANGOS ELASZTOGRÁFIA TÍPUSAI
Két fõ típusát különíthetjük el az elasztográfos képalkotó vizs-
gálatoknak. Az egyik az úgynevezett statikus, angolul „strain”
elasztográfia. Ebben az esetben a vizsgált képletre nyomást
gyakorlunk és a készülék ultrahangfelvételeket készít az
összenyomás elõtti és utáni helyzetrõl is. A képek összehason-
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lításával a képlet határainak elmozdulása mérhetõ válik. A de-
formáció mértékébõl matematikai algoritmusokkal a szöveti
keménységre következtethetünk. Egy adott képlet külsõ nyo-
másra adott deformációjának mértékét (strain) összehasonlítva
a környezõ szövet egy kijelölt területének méretváltozásával
egy új hányados (strain ratio) határozható meg. A módszer a
fenti okok miatt szemikvantitatív jellegû. Az elasztográfia má-
sik típusánál a vizsgálat során az ultrahang lökéshulláma által a
képletben a beesõ hullámra derékszögben keletkezõ nyíráshul-
lám sebességének mérése jelent információt. A keményebb
szövetekben gyorsabb nyíráshullám jön létre. A megállapított
sebesség közvetlen kapcsolatban áll a szövet keménységével.
Így a nyíráshullám szonoelasztográfia kvantitatív eljárás.
A módszer angolul „shear wave” elasztográfia néven ismert.
A szöveti deformáció kiváltása és a lökéshullám gerjesztésé-
nek módja alapján a szonoelasztográfia további alcsoportokra
osztható (2).

Mindkét típus esetében az ultrahangkészülék képernyõjén a
szövetek keménysége színkódolva válik láthatóvá. A „hõtér-
kép”-szerû megjelenésben a beosztás a meleg színektõl (pi-
ros), a hideg színekig (sötétkék) tart. A sárga és a zöld köztes
értékeket jelent. A két végpont a színkódolt Doppler-vizsgála-
tok skáláihoz hasonlóan felcserélhetõ. A színes kép a hagyo-
mányos fekete-fehér B módú ultrahangképre vetítve jelenik
meg, így a két kép össze is hasonlítható. Amíg a statikus vizs-
gálatnál a szín a deformáció (strain) értékére utal, addig a nyí-
ráshullám elasztográfia esetében a nyíráshullám sebességét,
illetve az abból számolt nyomásértékeket jelenti.

! KLINIKAI ALKALMAZÁS
A klinikai gyakorlatban szonoelasztográfiát elõször a máj, il-
letve az emlõ elváltozásainak vizsgálata során alkalmazták. Az
idült májbetegségek prognosztikájában a fibrosis mértékének
megállapítása, így a kezelés meghatározásának céljából a nyí-
ráshullám elasztográfia az invazív májbiopszia valós alternatí-
vájá vált (3, 4). Az emlõelváltozások diagnosztikájában a jóin-
dulatú elváltozások legtöbbször puhábbak a rosszindulatúak-
hoz képest (5). A rosszindulatú emlõdaganatok méretének
megállapítása kapcsán a hagyományos ultrahangvizsgálattal,
mammográfiával és nyíráshullám-ultrahangelasztográfia
módszerrel nyert képeket összehasonlítva a szövettani minták
eredményeivel, a nyíráshullám-szonoelasztográfia volt a leg-
pontosabb képalkotó eljárás (6). Az elmúlt évtizedben egyre
több szerv vizsgálatára és betegség kimutatására használják a
szonoelasztográfiát. A módszer hüvelyi ultrahang-vizsgálófe-
jekben is megjelent, ami lehetõvé tette a szülészet-nõgyógyá-
szati felhasználást.

! A HÜVELYI ELASZTOGRÁFOS
ULTRAHANGVIZSGÁLAT SZÜLÉSZETI ALKALMAZÁSA

A szülészeti gyakorlatban a méhnyak érettségének tapintással
történõ megítélésére a Bishop-, illetve Martius féle pontrend-
szerek szolgálnak. Mindkét besorolásnak része a méhnyak ál-
lagának, konzisztenciájának mértéke. Egyik sem tárgyilagos, a
vizsgáló személyes érzetén alapuló háromfokozatú beosztás.
Szonoelasztográfiás vizsgálattal a méhnyak érése során annak
felpuhulását igazolták (7, 8). Swiatkowksa-Freund és munka-
társai közleményükben az oxytocin infúzióval történõ szülés-
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1. ábra. A cervix statikus (strain)
szonoelasztográfiás vizsgálata. Felül az
ultrahang-vizsgálófej által keltett nyo-
más (Elastoscan üzemmód), alul a kis-
medencei szervek perisztaltikus mozgá-
sa és a légzõmozgások révén kialakult
nyomás (E-Cervix üzemmód) segítségé-
vel alkotott kép. Mindkét képen a belsõ
méhszáj kemény – sötétkék színû, a
nyakcsatorna hámja (sárga–piros szín)
jól elkülönül a méhnyak kötõszövetes
stromájától.



indítás sikerességére alkalmas paraméternek találták a méh-
nyak keménységét kifejezõ elasztográfiás indexet (9). Hasonló
eredményre jutottak Wozniak és munkatársai a Bishop-pont-
rendszer, a méhnyakhossz és az elasztográfiás index együttes
alkalmazásával, Foley-katéteres méhszájérleléssel végzett
szülésindítás esetében (10). Önállóan a szülésindítás sikeressé-
gének meghatározására és a szülésindítás kezdetétõl a magzat
megszületéséig tartó idõ megbecsülésére a statikus elasztográ-
fiát nem találták alkalmasnak (11). Nehézséget a különbözõ
módszerek szabványosítása jelent.

A koraszülésre magas rizikójú várandósok között a belsõ méh-
szájkörüli szövetek felpuhulását mutatták ki elasztográfos ult-
rahangvizsgálattal (12). Ígéretes módszer a statikus elaszto-
gráfia egy különleges típusa az úgynevezett E-Cervix üzem-
mód alkalmazása. A Samsung által kifejlesztett technika a has-
üregi és kismedencei erek pulzációja, belek perisztaltikus
mozgása és a légzõmozgások által a hasüregben keltett nyo-
másváltozások révén kifejtett deformációt alkalmazza. Ezáltal
nem a vizsgálófej nyomásának mértékétõl függ a deformáció
mértéke. Ezzel a módszerrel, a rövid méhnyakhossz miatt ma-
gas rizikójú várandósoknál koreai kutatók a koraszülés elõre-
jelzésének pontosabb arányát állapították meg (1. ábra) (13).

! A HÜVELYI ELASZTOGRÁFOS
ULTRAHANGVIZSGÁLAT NÕGYÓGYÁSZATI
ALKALMAZÁSA

PETEFÉSZKEK
A petefészkek jó- és rosszindulatú elváltozásainak ultrahang-
vizsgálattal történõ elkülönítésére és a különbözõ szövettani tí-
pusokra jellemzõ morfológiai eltérések kimutatására az elmúlt
két évtizedben az ISUOG (International Society of Ultrasound
in Obstetrics and Gynecology) méhfüggelék elváltozásaival
foglalkozó munkacsoportja (IOTA – International Ovarian
Tumor Analysis) számos közleményt jelentetett meg. Ajánlá-
saik és kockázatbecslõ algoritmusaik alapján nagy biztonság-
gal szûrhetõvé váltak a rosszindulatú petefészek-daganatok.
Jelenleg egyik ajánlás sem tartalmazza még a szonoelaszto-
gráfia javaslatát.

Differenciáldiagnosztikai szempontból azonban hasznos lehet
az elasztográfia alkalmazása. Érdekes esettanulmány igazolta
egy szolid petefészek képletnél elvégzett statikus elasztográfia
kapcsán, hogy a képlet és a méh izomzatának strain értéke na-
gyon hasonló volt. A szövettan jóindulatú szklerotizáló stro-
madaganatot igazolt (14, 15).

A bevérzett funkcionális tömlõk és a petefészek-endometriosis
tömlõi (endometriomák, csokoládécysták) legtöbbször hason-
ló szerkezetûek. Általában egyrekeszes, éles szélû, sima felszí-
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2. ábra. A petefészek statikus (strain)
szonoelasztográfiás vizsgálata. Felül a
bevérzett (haemorrhagiás) cysta, alul a
petefészek endometriosisa (endometrio-
ma). Az utóbbi homogén keménységû, a
frissen bevérzett tömlõhöz képest.



nû képletekként jelennek meg. Bennékük tejüvegszerû vagy
alacsony echogenitású. Színkódolt Doppler-vizsgálattal áram-
lás nem vagy csekély mértékben igazolható. Hangárnyékot a
képletek elvétve adnak. A jelentkezõ klinikai panaszok, példá-
ul alhasi fájdalom vagy rendellenes vérzés is egyezhet. A két
elváltozás elkülönítésben szerepe lehet az elasztográfiának.
Batur és munkatársai azt találták 78 ilyen szerkezetû petefé-
szektömlõ összehasonlítása során, hogy nyíráshullám-elaszto-
gráfiás vizsgálattal az endometriomák keményebbek voltak a
bevérzett tömlõknél (2. ábra) (16). Hasonlóan keményebbnek
mutatkoznak a petefészek-hiperstimulációs szindrómában a
már luteinizálódott tömlõk a még tüszõrepedés elõtt álló tü-
szõkhöz képest (17).

A polycystás petefészek szindrómában (PCOS) a petefészek
kérge megvastagszik. Benne a tüszõrepedésen át nem esett
apró tüszõk találhatók. A betegséggel járó ritka és csökkent
mennyiségû menstruációs vérzés, androgén jelek azonban
egyéb anovulációval járó kórképekben is elõfordulhatnak, pél-
dául androgénhormon-termelõ daganatokban, congenitalis
adrenalis hyperplasiában vagy Cushing-szindrómában. A sta-
tikus elasztográfiával mért strain hányadosok és a deformáció-
mintázat alapján a PCOS-ra jellemzõ petefészkek keményeb-
bek mutatkoztak a kontroll egészséges nõk petefészkeihez ké-
pest (18). Azonban a nyíráshullám-elasztográfia technikával
készült vizsgálatok nem erõsítették meg ezen eredményeket
(19, 20).

A hámeredetû petefészek-daganatok diagnosztikájában egy
kínai munkacsoport vizsgálta a statikus elasztográfia alkal-
mazhatóságát. A színtérkép alapján négyfokozatú beosztást al-
kalmazva, az eredményeik alapján a jól differenciált (low

grade) daganatok több mint fele a legkeményebb csoportba
tartozott 100%-os specificitással, míg a rosszul differenciált
(high grade) daganatok kétharmada a két legpuhább osztályba
került (21). Egy másik tanulmányukban azt vizsgálták, hogy
harmadik, illetve negyedik stádiumú petefészek-daganatos be-
tegek mûtét elõtti neoadjuváns kemoterápiás kezelése során a
rosszul differenciált petefészek-daganatok elvesztették rugal-
masságukat, azaz a kemoterápia során keményebbé váltak
(22).

MÉH
A méh jó- és rosszindulatú elváltozásainak ultrahangvizsgálat-
tal történõ elkülönítésre és a különbözõ szövettani típusokra
jellemzõ morfológiai eltérések kimutatására az ISUOG két
munkacsoportja is egy-egy ajánlást jelentetett meg. A méhfal
ultrahangvizsgálattal jellegzetes elváltozásait a MUSA
(Morphological Uterus Sonography Assessment) 2015-ben,
míg a méhnyálkahártya ultrahangos jellemzõit az IETA
(International Endometrial Analysis) 2018-ban közzé tett ál-
lásfoglalásai részletezik. Egyik ajánlás sem tartalmazza még a
szonoelasztográfia javaslatát.

Egyre bõvülnek azonban azok a kutatások, melyek az elaszto-
gráfia alkalmazhatóságát vizsgálják. Elõször méheltávolítás
során nyert mintákon, statikus elasztográfia segítségével bizo-
nyították, hogy a méhnyálkahártya-polipok szignifikánsan pu-
hábbak a méhizomzathoz és a myomákhoz képest, míg a
myomák az egészséges méhfalizomzatától nagyobb kemény-
séget mutattak (23). Ezt a különbséget késõbb a méhnyálka-
hártya-polipok és a nyálkahártyát bedomborító (sudmucosus)
myomák között, in vivo is megerõsítette egy másik kutatócso-
port (24). Stoelinga és munkatársai igazolták, hogy a myomák
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3. ábra. A méhtest statikus (strain)
szonoelasztográfiás vizsgálata. Felül
endometriosis által beszûrt, felpuhult
adenomyoticus méh. Alul: Körülírt éles
szélû, kemény leiomyoma.



az egészséges méhfal szerkezetétõl elasztográfos vizsgálattal
jól elkülönülnek, attól keményebbek. Fontos megfigyelésük,
hogy a szövettanilag igazolt adenomyosis gócok nemcsak a
myomákhoz, hanem az egészséges méhfalhoz képest is puháb-
bak (3. ábra) (25). A módszer a mágneses rezonancia vizsgá-
lattal összehasonlítva pontosabban becsülte meg a jóindulatú
méhtestelváltozások térfogatát (26).

A méhtest jó- és rosszindulatú elváltozásainak összehasonlítá-
sára szintén történtek összehasonlító vizsgálatok. Statikus
elasztográfiás vizsgálata kapcsán méhtestrák esetén a daganat
és az épnek méhfal között számolt strain hányados értékek na-
gyobbak voltak a hyperplasiákban mértekhez képest (27).

Az elasztográfia hüvelyi vizsgálófejekben történõ megjelené-
sétõl kezdve történtek vizsgálatok a méhnyak jóindulatú és
rosszindulatú elváltozásainak kimutatására és elkülönítésére.
Thomas és munkatársai 2007-ben a statikus elasztográfia szín-
térképeit összehasonlítva azt találták, hogy a rosszindulatú
méhnyakdaganatok szignifikánsabban keményebbek voltak az
egészséges kontrollokhoz képest. Azonban rákmegelõzõ álla-
potokban (CIN, cervicalis intraepithelialis neoplasia) ez a kü-
lönbség nem volt kimutatható (28). Hasonló eredményre jutot-
tak nyíráshullám-szonoelasztográfia segítségével végzett
színtérképelemzés és sebességértékek összehasonlítása alap-
ján is (29-31). Sun és munkatársai a statikus elasztográfiát al-

kalmasnak találtak a rosszindulatú méhnyakrák diagnózisának
megerõsítésre. Eredményeik alapján, ha a gyanús elváltozás-
nál a deformációhányados értéke 4,53 feletti, akkor az elválto-
zás malignusnak tekinthetõ (32). Ezt a határértéket egy másik
vizsgálat is alátámasztotta (33).

A parametrium infiltráltságának megítélését statikus elaszto-
gráfiával kiegészített hüvelyi ultrahangvizsgálat alkalmazó
vizsgáló által végezve, a mágneses rezonancia módszerrel
megegyezõ szenzitivitással és specificitással bírt egy 2017-
ben készült cikk szerint (34).

Elõrehaladott stádiumú méhnyakrák estében végzett definitív
sugárkezelés kapcsán japán kutatók azt találták, hogy a daga-
nat keménysége csökkent a kúra során (35).

MÉLYEN INFILTRÁLÓ ENDOMETRIOSIS
Az ISUOG, kismedencei szerveket érintõ endometriosis mun-
kacsoportja (IDEA) 2016-ban a betegség ultrahangvizsgálatá-
ról útmutatót jelentetett meg. Ebben a hüvelyi szonoelaszto-
gráfiás vizsgálattal kapcsolatban azt állapították meg, hogy az
endometriosis csomók állaga kemény, de további vizsgálatok
szükségesek a módszer alkalmazhatóságának meghatározásá-
ra. Ezen megállapítás alapját egy 2014-ben megjelent közle-
mény adta. Ebben a vizsgálatban az endometriosis tüneteit mu-
tató egyének között azoknál, akiknél tapintható csomó volt je-
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4. ábra. Vastagbelet (rectumot) érintõ
mély endometriosis szonoelasztográfiás
vizsgálata. Felül statikus (strain) szono-
elasztográfia. A csomó a bélfal mellsõ
fala és a hüvely hátsó fala között (recto-
vaginalis sövény) helyezkedik sötétkék
kemény színû területként. A végbél hát-
só fala puha, piros csíkként jelenik meg
ferdén a kép közepén. Alul: nyíráshul-
lám sebesség módszer alkalmazása.
A csomó a méhnyak mögött a végbél
mellsõ falán található. A bal felsõ sarok-
ban elhelyezkedõ skála jelzi, hogy itt a
piros szín a legkeményebb szövet.



len nõgyógyászati vizsgálattal, a statikus elasztográfia kemé-
nyebb szöveteket igazolt a Douglas-üregben azokhoz képest,
akiknél a tapintási lelet negatív volt (36).

A kismedence mély endometriosis által legtöbbször érintett
szervei a méh mögött, az úgynevezett hátsó kompartmentben
(rekeszben) találhatók. A végbél (rectum), a hátsó hüvelybol-
tozat és õket a keresztcsonttal összekötõ szalagok (ligamentum
sacrouterinum) ultrahangvizsgálata gyakorlatot igényel. Stati-
kus szonoelasztográfia módszerével végzett vizsgálataink
alapján, ha a hagyományos ultrahangvizsgálattal gyanús elvál-
tozásnál a deformációhányados értéke 2 feletti, akkor az elvál-
tozás mély endometriosisnak tekinthetõ (37, 38). Nyírás-
hullám-elasztográfiával végzett vizsgálataink szintén megerõ-
sítették, hogy a kismedencei endometriosis csomók ezzel a
módszerrel több mint 90%-os szenzitivitással és specificitással
azonosíthatók keménységük alapján (39) (4. ábra). Egy kínai
kutatócsoport ezzel a módszerrel hasonló eredményt kapott
(40).

A szonoelasztográfia nemcsak a mély endometriosis kimutatá-
sára, hanem egyéb betegségektõl történõ elkülönítésükre is al-
kalmas lehet. A rectumot érintõ vastagbéldaganat a nyálkahár-
tyából kiindulva, a bél ürege felõl szûri be a bélfalt. Az endo-
metriosis ellenben a hashártya felõl, kívülrõl infiltrálja azt.
Mindkét elváltozás hipoechogén területként ábrázolódik ultra-
hangvizsgálattal. Szonoelasztográfiás vizsgálattal az endo-
metriosis a környezeténél keményebb csomóként jelenik meg
a bélfalban. A hámeredetû daganat azonban a bélfal nyálkahár-
tyáját és falát érintõ puha szövet terület képét adja. Crohn-
betegség esetén a bélfal az endometriosishoz hasonlóan meg-
vastagodik és a belek között összenövések alakulhatnak ki.
Szonoelasztográfia segítségével ilyenkor a belek között diffúz
módon heges szövetek ábrázolhatók, az endometriosis körülírt
csomóival szemben.

! MEGBESZÉLÉS
A szövetek keménységének képi megjelenítése a szülészet-nõ-
gyógyászati kórképek mindegyikében hasznos információkkal
szolgál. A technikai sokszínûség miatt fontos, hogy vizsgáló
az alkalmazott módszert megfelelõen használja. Mindegyik je-
lenleg használatos módszer alapja, hogy a hagyományos B
módú ultrahangvizsgálattal jó minõségû, értékelhetõ képet
hozzunk létre. A statikus elasztográfia során fontos, hogy a re-
ferencia területként szolgáló terület megfeleljen a vizsgált, be-
tegségre gyanús terület ellenpárjának. Például, ha egy endo-
metriosis által érintett vastagbélszakaszt egy másik szabályos
szerkezetû vastagbélszakasszal hasonlítsunk össze. Az is cél-
szerû, ha az összehasonlított területek a vizsgálófejhez képest
közel azonos távolságra helyezkedjenek el, azaz a deformációt
kiváltó erõ is hasonló legyen. A nyíráshullám sebesség méré-
sén alapuló technika mérése kapcsán arra kell ügyelni, hogy
sem a vizsgálófej nem mozduljon, se a beteg ne mozogjon a
mérés alatt.

Az elkövetkezendõ években új tanulmányok megjelenése se-
gítheti a nõgyógyászati szonoelasztográfia szélesebb körû el-

terjedését és alkalmazásának beépülését a mindennapi gyakor-
latba.
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A nyelvi tudatosság a mûveltség egyik alapmutatója. A nyelvhasználati tudatos-
ság a szellem meg az általános mûveltség mércéje. E mûveltségi mutató ma az
orvostársadalomban siralmas szinten tengõdik. Sajnos ezt mûveltebb betegeink
észlelik is, így az orvosok megbecsültségük szintjét maguk is nyomorítják, ma-
gyarul orvostársaink nyelvi mûveletlensége az egész orvostársadalom megbe-
csülését csorbítja.
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