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Φυσική των υπερήχων
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η πρόοδος της ιατρικής σε διαγνωστικό επίπεδο είναι στενά συνδεδεμένη
με την εξέλιξη της υπερηχογραφίας. Έτσι και στην Μαιευτική – Γυναικολογία οι υπέρηχοι αποτελούν
την προέκταση του χεριού του σύγχρονου γυναικολόγου. Η βασική αρχή της υπερηχογραφίας
συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση: Ένας παλμικός ήχος διάρκειας ενός msec που παράγεται από έναν
πιεζοηλεκτρικό μεταλλάκτη στέλνεται προς το σώμα, αντανακλάται από κάθε ιστό και διαχωριστική
επιφάνεια διαφορετικής πυκνότητας και ελαστικότητας και ο χρόνος μεταξύ αποστολής του αρχικού
ήχου και λήψης της αντανάκλασης χρησιμοποιείται από το μηχάνημα για να εκτιμήσει τη θέση από την
οποία προήλθε η κάθε αντανάκλαση. Η παραπάνω απλή εξήγηση για τη λειτουργία των υπερήχων αφήνει
ορισμένα ερωτηματικά ως προς το διαφορετικό τρόπο διέγερσης των μορίων των διαχωριστικών
επιφανειών έτσι ώστε να παίρνουμε πληροφορίες για το βάθος και την υφή των ανατομικών στοιχείων
που εξετάζουμε.
Καταρχάς οι υπέρηχοι είναι μηχανικά κύματα που διαδίδονται σ’ ένα μέσο (αέρας, υγρά, στερεά) και
όπως όλα τα κύματα χαρακτηρίζονται από το μήκος κύματος λ (η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών
κορυφών του κύματος), τη συχνότητα f (ο αριθμός των ταλαντώσεων στη μονάδα του χρόνου)
μετρούμενη σε Hz και την περίοδο (ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών ταλαντώσεων) 1/f. Αν και οι
ακουστοί στον άνθρωπο ήχοι έχουν εύρος συχνοτήτων από 15 έως 20000 Hz η τεχνολογία των υπερήχων
χρησιμοποιεί συχνότητες μεγαλύτερες, από 1 έως 20 Μz. Εικόνα

Χαρακτηριστικό όλων των κυμάτων είναι η μεταβολή της ταχύτητάς τους ανάλογα με το υλικό του
μέσου που διαδίδονται, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα διάδοση. Η μέση αυτή ταχύτητα σ'
έναν μαλακό ιστό είναι 1540 m/sec και είναι αρκετά πιο αυξημένη στους συμπαγείς ιστούς (π.χ. οστά)
και αρκετά πιο μειωμένη σε όργανα με αέρα (π.χ. πνεύμονες) ή υγρά (π.χ. ουροδόχος κύστη, αμνιακός
σάκος). ΠΙΝΑΚΑΣ 152
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των υπερήχων είναι η εξασθένιση του κύματος λόγω της απορρόφησης
και του σκεδασμού (αντανάκλαση του κύματος από μικρές δομές). Η εξασθένιση, σε αντίθεση με την
ταχύτητα, είναι ανάλογη της συχνότητας του κύματος με αποτέλεσμα οι υπέρηχοι (υψηλής συχνότητας
ηχητικά κύματα ) να υφίστανται μεγαλύτερη εξασθένιση σε σχέση με τους ήχους που αντιλαμβάνεται ο
άνθρωπος. Κατά προσέγγιση ένα υπερηχητικό κύμα συχνότητας 1 MHz όταν διέρχεται από έναν μαλακό
ιστό εξασθενεί κατά 1dB ανά εκατοστό διαδρομής – 1 dB/cm. Ένα μέρος μετατρέπεται σε θερμότητα
ενώ το υπόλοιπο αντανακλάται και επιστρέφει στο μεταλλάκτη. Η αντανάκλαση της υπερηχητικής
δέσμης αποτελεί τη βάση για την απεικόνιση των δομών που διερευνώνται στην οθόνη του μηχανήματος.
Έτσι κάθε φορά που ένα ηχητικό κύμα συναντάει διαχωριστικές επιφάνειες διαφορετικών ιστών κατά τη
διέλευσή του από τις ανατομικές δομές ένα μικρό μέρος της ενέργειάς του αντανακλάται ως «ηχώ». Τη
μικρότερη αντανάκλαση παρουσιάζουν οι διαχωριστικές επιφάνειες μυϊκού-λιπώδους ιστού με ποσοστό
1% και τη μεγαλύτερη οι διαχωριστικές επιφάνειες αέρα-ιστού με 99,9% όπου πρακτικά κανένα ηχητικό
κύμα δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται και η χρήση του gel στο probe
ώστε να εξαλειφθεί ο αέρας ανάμεσα σ’ αυτό και στο δέρμα του ασθενούς. ΠΙΝΑΚΑΣ 152 Βέβαια το
ποσοστό του κύματος που θα ανακλαστεί εξαρτάται και από τη γωνία πρόπτωσης της δέσμης, γιατί όσο
αυτή αυξάνει μειώνεται η πιθανότητα να επιστρέψει ο ανακλώμενος ήχος στον μεταλλάκτη.
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Η ένταση του ανακλώμενου ήχου εξαρτάται επίσης και από την ακουστική εμπέδηση των ιστών, που
ορίζεται ως το γινόμενο της πυκνότητας του ολικού (ρ) επί την ταχύτητα του ήχου (υ) κατά τη διέλευσή
του, μετράται σε kg/m2/sec z=ρxυ και είναι ανεξάρτητη από τη συχνότητα των ηχητικών κυμάτων που
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ιατρική πράξη. ΠΙΝΑΚΑΣ 152
Η εμπέδηση ενός ιστού δεν είναι μέτρο της δυσκολίας διέλευσης ενός ηχητικού κύματος από αυτόν
αλλά μετρά το ποσό της ταχύτητας που κατανέμεται στα μόρια καθώς αυτά ανταποκρίνονται στην κάθε
αύξηση των ηχητικών πιέσεων. Καθώς, λοιπόν, τα ηχητικά κύματα διέρχονται από ιστούς με
διαφορετική εμπέδηση, τα μόρια του κάθε ιστού κινούνται με διαφορετική ταχύτητα και αντανακλούν
διαφορετικό ποσοστό ενέργειας. Έτσι, η ακουστική εμπέδηση καθορίζει το ποσοστό του ενεργειακού
ποσού που θα ανακλαστεί από μία διαχωριστική επιφάνεια και αυτό φαίνεται και από τον μαθηματικό
τύπο: ποσοστό αντανάκλασης= (Ζ1-Ζ2/Ζ1+Ζ2)2 όπου Ζ1 και Ζ2 οι εμπεδήσεις των ιστών που βρίσκονται
εκατέρωθεν της διαχωριστική επιφάνειας π.χ. αν το κύμα περνά από το όριο θωρακικού τοιχώματος
(Ζ1=1,7) προς τον πνεύμονα (Ζ=0,0004) η ένταση της αντανάκλασης είναι 99,9% ενώ αν το όριο είναι ο
νεφρός (Ζ1=1,62) και το λίπος (Ζ2=1,38) τότε η ένταση της αντανάκλασης θα είναι 0,64%. Εικόνα

Υλικό

Ταχύτητα (m/s)

Αέρας
Λίπος
Νερό
Νεφροί
Αίμα
Μυς
Οστά

330
1450
1540
1560
1570
1585
3300

Εξασθένιση
dB/cm MHz
12,0
0,63
0,0022
1,0
0,18
3.3
20,0

Ακουστική εμπέδηση
(Kg/m2/s x 106
0,0004
1,38
1,54
1,62
1,61
1,70
7,8

Όταν η υπερηχητική ακτίνα προσπέσει σε εμπόδια διαστάσεων d ίσων ή μικρότερων από το μήκος
κύματος λ (d<λ) τότε εμφανίζεται το φαινόμενο του σκεδασμού. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο
σκεδασμός προκαλεί εξασθένιση της εντάσεως του κύματος και η εξασθένιση αυτή είναι ανάλογη της 4ης
δύναμης της συχνότητας. Έτσι όσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σκέδαση
γι’ αυτό και δεν χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς υπέρηχοι μεγάλης συχνότητας. Εικόνα
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Παραγωγή υπερήχων
Οι υπέρηχοι παράγονται από ειδικούς μεταλλάκτες (transducers). Γενικά μεταλλάκτης είναι κάθε συσκευή
που μετατρέπει την ενέργεια από μια μορφή σε άλλη. Για παράδειγμα ο ηλεκτρικός λαμπτήρας μετατρέπει
την ηλεκτρική ενέργεια σε φωτεινή ενέργεια και θερμότητα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους υπέρηχους
όπου η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε υπερηχητικά κύματα (μηχανική ενέργεια). Τα σημαντικότερα
συστατικά των μεταλλακτών των υπερήχων είναι τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία, τα οποία κατασκευάζονται από
ειδικό υλικό - φυσικοί κρύσταλλοι όπως ο χαλαζίας ή κατάλληλα κεραμικά όπως το τιτανιούχο βάριο - ώστε
όταν εφαρμοστούν σ’ αυτά ηλεκτρικά σήματα να παράγονται τις μηχανικές δονήσεις (υπέρηχοι) ενώ όταν
εφαρμοστούν μηχανικές δονήσεις να παράγονται ηλεκτρικά σήματα. Έτσι αν τα υλικά αυτά βρίσκονται μέσα
σε ελαστικό μέσο και τους εφαρμοσθεί εναλλασσόμενη τάση με συχνότητα μεγαλύτερη των 20 KHz θα
έχουμε παραγωγή και διάδοση υπερηχητικών κυμάτων. Αν αντίθετα υπερηχητικό κύμα που διαδίδεται σε
υλικό μέσο συναντήσει την επιφάνεια πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου (μεταλλάκτης) θα την θέσει σε
ταλάντωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση αντίστοιχης διαφοράς δυναμικού, δηλαδή ηλεκτρικού σήματος σ’
αυτόν. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Οι μεταλλάκτες των υπερηχογράφων
κατασκευάζονται από κρυστάλλους κομμένους σε κατάλληλο πάχος και σε δύο απέναντι έδρες τους
εφαρμόζονται δύο μεταλλικές πλάκες (ηλεκτρόδια) μέσω των οποίων εφαρμόζεται εναλλασσόμενη
ηλεκτρική τάση ίσης συχνότητας με τη συχνότητα συντονισμού των κρυστάλλων. Εικόνα

Διακριτική ικανότητα υπερήχων
Η διακριτική ικανότητα των υπερήχων αποτελείται από τρεις παραμέτρους, την αξονική διακριτική
ικανότητα, την πλευρική διακριτική ικανότητα και την διακριτική ικανότητα του όγκου. Η αξονική
διακριτική ικανότητα είναι η μικρότερη απόσταση δύο επιφανειών κατά μήκος του άξονα διάδοσης των
υπερήχων από τις οποίες ενδεχόμενες ανακλάσεις μπορούν να ανιχνευτούν από τον μεταλλάκτη ως
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ξεχωριστοί παλμοί. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι οι δύο ανακλώμενοι παλμοί να μην
επικαλύπτονται από το μήκος κύματος λ. Θεωρητικά η ιδανικότερη συχνότητα για καλύτερα
απεικονιστικά αποτελέσματα είναι αυτή κατά την οποία οι υπέρηχοι όταν προσπίπτουν στο υπό εξέταση
όργανο έχουν διανύσει απόσταση μικρότερη από 200 μήκη κύματος. Η πλευρική διακριτική ικανότητα
σχετίζεται άμεσα με το πλάτος της υπερηχητικής ακτίνας και εκφράζει την ικανότητα διάκρισης δύο
παρακείμενων σημείων. Η διακριτική ικανότητα όγκου είναι ο μικρότερος όγκος υλικού μέσα στον οποίο
όταν προσπέσουν υπέρηχοι, αλληλεπιδρούν με την ύλη και παράγουν σήμα. Εικόνα

Παρουσίαση υπερήχων
Η πλειοψηφία των υπερηχητικών ακτίνων εκπέμπεται με σύντομους παλμούς διάρκειας περίπου 1 μsec
και αυτό επαναλαμβάνεται σταθερά κάθε 1 msec. Ο χρόνος που μεσολαβεί κατά την εκπομπή των κυμάτων
επιτρέπει λήψη των ανακλώμενων υπερήχων από τις επιφάνειες που μελετώνται. Η ισχύς των κυμάτων που
επιστρέφουν στο μεταλλάκτη δίνει τις πληροφορίες για το βάθος και την ηχογένεια των δομών. Ο
μεταλλάκτης με κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπει την ηχητική ενέργεια (μηχανική ενέργεια) σε οπτικό
σήμα στην οθόνη του μηχανήματος. Οι βασικοί τρόποι παρουσίασης είναι το Α-Υπερηχογράφημα, το ΒΥπερηχογράφημα, το Μ-Υπερηχογράφημα και το υπερηχογράφημα πραγματικού χρόνου.
Στο Α-Υπερηχογράφημα η βασική αρχή λειτουργίας στηρίζεται στην εκπομπή και λήψη υπερήχων
από ένα ακίνητο μεταλλάκτη και στην παρουσίαση των αντανακλάσεων σε μία οθόνη με τη μορφή
επαρμάτων. Στον οριζόντιο άξονα η θέση των επαρμάτων είναι ανάλογη του χρόνου που μεσολάβησε
μεταξύ εκπομπής και λήψης άρα και της απόστασης μεταλλάκτη – ανακλαστικής επιφάνειας ενώ το ύψος
των επαρμάτων είναι ανάλογο της έντασης του ανακλώμενου. Επίσης η απόσταση δύο επαρμάτων είναι
ανάλογη της απόστασης των διαχωριστικών επιφανειών από τις οποίες προέρχονται. Έτσι αν ένας
υπέρηχος διαδίδεται σε έναν μαλακό ιστό με ταχύτητα 1540 m/sec και ληφθεί αντανάκλαση σε 13 μsec η
επιφάνεια από την οποία προήλθε βρίσκεται σε βάθος 1 cm.
Στο Β-Υπερηχογράφημα φωτεινές κηλίδες εμφανίζονται σε ευθεία γραμμή και η φωτεινότητά τους
είναι ανάλογη του ύψους των επαρμάτων. Στην απεικόνιση αυτή χρησιμοποιείται η κλίμακα του γκρι για
την εκτίμηση της έντασης της ανακλώμενης υπερηχητικής δέσμης από μια συγκεκριμένη περιοχή. Ο
μεταλλάκτης χρησιμοποιείται τόσο για την εκπομπή όσο και για τη λήψη των υπερήχων και μπορεί να
προσαρμοστεί σε μηχανισμό που επιτρέπει την κίνησή του σε ένα επίπεδο (δισδιάστατο) γύρω από τον
ασθενή δίνοντας τομές του επιπέδου σάρωσης.
Όσον αφορά το Μ-Υπερηχογράφημα θέσης-χρόνου ο μεταλλάκτης είναι ακίνητος και στην οθόνη
καταγράφεται Β-σάρωση. Στην οθόνη ο κάθετος άξονας δίνει τις θέσεις μιας κινούμενης ανακλαστικής
επιφάνειας και ο οριζόντιος το χρόνο κίνησης. Με την τεχνική αυτή μελετώνται κινούμενες δομές όπως
οι καρδιακές βαλβίδες.
Στο υπερηχογράφημα πραγματικού χρόνου (real time) η εικόνα σχηματίζεται στην οθόνη σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα και διαδέχεται η μία την άλλη με συγκεκριμένο ρυθμό ώστε να παρακολουθείται
η κίνηση της εξεταζόμενης περιοχής ενώ ο μεταλλάκτης κινείται από το χέρι του υπερηχογραφιστή και
απαιτείται ταχεία σάρωση.
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