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Wątroba to największy gruczoł dodatkowy przewodu pokarmowego 

zlokalizowany w prawym podżebrzu. Na wątrobie wyróżnia się powierzchnię 

przednią – przeponową oraz powierzchnię tylną – trzewną. Na powierzchni 

przedniej znajduje się więzadło sierpowate mocujące wątrobę do przedniej 

ściany brzucha, natomiast na powierzchni tylnej zlokalizowane są: bruzda 

żyły głównej dolnej, dół pęcherzyka żółciowego, więzadło żylne, więzadło 

obłe oraz wrota wątroby. 

Wątroba na całej swojej powierzchni pokryta jest otrzewną. 

Wyjątkiem jest tzw. pole nagie, znajdujące się na szczycie powierzchni 

przedniej. Otrzewna w okolicy wrót wątroby tworzy sieć mniejszą składającą 

się z dwóch więzadeł: więzadła wątrobowo-żołądkowego oraz wątrobowo-

dwunastniczego. W tym ostatnim przebiega triada wątrobowa: tętnica 

wątrobowa właściwa, żyła wrotna i przewód żółciowy wspólny (PŻW). 

Dodatkowo w więzadle wątrobowo-dwunastniczym znajduje się splot 

współczulny i naczynia limfatyczne.    

Wątroba anatomicznie posiada cztery płaty: prawy, lewy, ogoniasty  

i czworoboczny. Jednakże biorąc pod uwagę przebieg tętnicy wątrobowej, 

żyły wrotnej i przewodów żółciowych, wątrobę można podzielić na płat 

prawy i lewy. Na powierzchni przedniej wątroby granicę podziału wyznacza 

linia (linia Cantile’a) biegnąca od wcięcia pęcherzyka żółciowego do lewego 

brzegu żyły głównej dolnej na powierzchni tylnej (ryc.1).  

 

5



 
Rycina 1. Linia Cantile’a na powierzchni przeponowej wątroby 
 

Na powierzchni dolnej jest to linia łącząca środek dołu pęcherzyka 

żółciowego z lewym brzegiem dołu żyły głównej dolnej (ryc. 2).  
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Rycina 2. Linia Cantile’a na powierzchni trzewnej wątroby 
 

Główna płaszczyzna podziału wątroby na część prawą i lewą 

pochylona jest w stronę lewą i tworzy kąt 75 stopni z płaszczyzną 

poprzeczną. 

W wątrobie wyróżnia się osiem segmentów naczyniowych 

umożliwiających resekcję części wątroby. Każdy segment, fragment miąższu 

wątroby, posiada jedną gałąź tętnicy wątrobowej, żyły wrotnej i przewód 

żółciowy. Segmenty wątroby zostały przedstawione na rycinie 3 i 4 oraz  

w tabeli 1.  
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Rycina 3. Segmenty wątroby; powierzchnia przeponowa; widok od przodu 
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Rycina 4. Segmenty wątroby; powierzchnia trzewna wątroby; widok od tyłu 
 
 

Segmenty wątroby 

Część Sektor Segment 

Lewa 

Tylny I 

Boczny lewy 
II 

III 

Przyśrodkowy lewy IV 

Prawa 

Tylny 
V 

VI 

Przedni 
VII 

VIII 
Tabela 1. Segmenty wątroby 
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Naczynia wątroby 

Krew funkcjonalna dostarczana jest do wątroby przez tętnicę 

wątrobową (gałąź pnia trzewnego). Dochodząc do wrót wątroby tętnica 

wątrobowa dzieli się na dwie tętnice: prawą i lewą. Wewnątrz wątroby 

przebieg tętnic jest równoległy w stosunku do przebiegu przewodów 

żółciowych.   

Tętnice wątrobowe nie są naczyniami końcowymi, co stwarza 

możliwość podwiązania jednej z nich. W takim przypadku, w ciągu około 24 

godzin, rozwija się krążenie oboczne zaopatrujące obszar niedokrwiony.     

 Wątroba jest zaopatrywana w krew czynnościową przez żyłę wrotną. 

Żyła wrotna powstaje w wyniku połączenia żyły śledzionowej i żyły 

krezkowej górnej do tyłu od głowy trzustki. Żyła krezkowa dolna, kolejne 

naczynie drenujące jelita, najczęściej uchodzi do żyły śledzionowej. Żyła 

wrotna przebiega w więzadle wątrobowo-dwunastniczym, po czym we wnęce 

wątroby dzieli się na gałąź prawą i lewą. Krew żylna drenowana jest  

z wątroby przez żyły wątrobowe. Przebiegają one miedzy segmentami 

zbierając z nich krew i odprowadzając ją do żyły głównej dolnej.  

Ma to ważne znaczenie przy resekcji segmentów lub płatów wątroby.  

 Resekcje płatowe lub segmentowe wątroby są trudne do 

przeprowadzenia ze względu na brak punktów pozwalających ocenić 

granice poszczególnych części wątroby. Należy pamiętać o zmienności 

topografii naczyń wątroby i przed zabiegiem wykonać badania obrazowe 

naczyniowe uwidaczniające przebieg tętnicy wątrobowej i jej gałęzi (ryc. 5). 

W czasie częściowej resekcji wątroby cięcie przeprowadza się w przestrzeni 

okołopłatowej lub okołosegmentarnej ze względu na przebieg żył 

wątrobowych. W związku z tym resekując płat prawy linia cięcia powinna 

przebiegać nieco na prawo od linii międzypłatowej. Podobnie postępuje się 
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przy resekcji płata lewego – linia cięcia przebiega na lewo od linii 

międzypłatowej.    

 

 

Rycina 5. Arteriografia pnia trzewnego 

 

 Istnieją dwa układy naczyń chłonnych wątroby: powierzchowny  

i głęboki. Powierzchowne naczynia limfatyczne tworzą delikatną sieć naczyń 

pomiędzy miąższem wątroby, a pokrywającą go otrzewną. Naczynia 

limfatyczne głębokie, znajdujące się wewnątrz wątroby tworzą dwie grupy. 

Jedne biegną z rozgałęzieniami żyły wrotnej i uchodzą do węzłów chłonnych 
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we wnęce wątroby, drugie przebiegają z rozgałęzieniami żyły wątrobowej  

i uchodzą do węzłów środkowych przepony i śródpiersiowych.    

 

Drogi żółciowe wątroby 

Drogi żółciowe dzielą się na drogi wewnątrzwątrobowe  

i zewnątrzwątrobowe.  

Ostatecznie naczynia żółciowe wewnątrzwątrobowe tworzą przewód 

żółciowy prawy i lewy. Prawy przewód, długości około 1 cm, jest krótszy  

od lewego mającego około 1,7 cm długości. Przewody wątrobowe prawy  

i lewy, po wyjściu z wątroby, łączą się ze sobą wytwarzając przewód 

wątrobowy wspólny, którego długość waha się w granicach od 1,5 do 3,5 cm.  

Do przewodu wątrobowego wspólnego uchodzi przewód pęcherzykowy. 

Jego średnica wynosi około 3 mm, a długość około 2-4 cm. Przewód ten 

drenuje zagęszczoną żółć z pęcherzyka żółciowego położonego  

w zagłębieniu na powierzchni tylnej (trzewnej) wątroby.  

W wyniku połączenia przewodu wątrobowego wspólnego 

i pęcherzykowego tworzy się przewód żółciowy wspólny (PŻW).  

PŻW przebiega w więzadle wątrobowo-dwunastniczym, bocznie od tętnicy 

wątrobowej i do przodu od żyły wrotnej. Jego długość waha się w granicach 

od 5 do 15 cm, a średnica wynosi od 8 do 10 mm. W przebiegu PŻW 

wyróżnia się cztery odcinki: odcinek naddwunastniczy, pozadwunatniczy, 

trzustkowy i śródścienny. Ostatni odcinek przebiega skośnie w ścianie 

dwunastnicy i po połączeniu z przewodem trzustkowym (Wirsunga) uchodzi 

na brodawce większej dwunastnicy (Vatera). Tuż przed ujściem 

dwunastniczym obu przewodów występuje poszerzenie zwane bańką 

wątrobowo-trzustkową, leżąca w obrębie brodawki. Części końcowe obu 

przewodów i bańka otoczone są, przebiegającymi okrężnie lub spiralnie, 

włóknami mięśni gładkich wytwarzającymi zespół zwieraczy, zwanych 
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zwieraczem bańki wątrobowo-trzustkowej lub zwieraczem Oddiego (ryc. 6  

i 7). Zwieracz Oddiego reguluje odpływ żółci oraz soku trzustkowego 

odpowiednio kurcząc się lub rozkurczając. Czasami dochodzić może  

do silnego skurczu mięśnia, tzw. hipertoniczny zwieracz Oddiego,  

co określane jest mianem dysfunkcji zwieracza Oddiego (DZO). DZO może 

być wynikiem przewlekłego zapalenia z późniejszym zwłóknieniem i może 

skutkować nieprawidłowościami w przepływie żółci i soku trzustkowego. 

 

Rycina 6. Schemat dróg żółciowych 
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Rycina 7. Struktura bańki wątrobowo-trzustkowej i aparatu mięśni zwieraczy 

  

Brodawka większa dwunastnicy (ryc. 8) znajduje się na ścianie tylno-

przyśrodkowej części pionowej dwunastnicy. W rzucie na kręgosłup znajduje 

się na wysokości L2 i nieco na prawo. Błona śluzowa dwunastnicy w miejscu 

brodawki Vatera wytwarza charakterystyczny fałd w kształcie litery T, 

ułatwiający odnalezienie brodawki.   
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Rycina 8. Przewody trzustkowe i brodawka większa dwunastnicy 

 

Pęcherzyk żółciowy jest strukturą pozaotrzewnową. Z jednej strony 

bezpośrednio przylega do miąższu wątroby, natomiast druga powierzchnia  – 

pozawątrobowa i dno pęcherzyka powleczone są przez otrzewną. Kolejną 

częścią pęcherzyka jest trzon. Niekiedy trzon może posiadać krezkę  

i w takim przypadku mówi się o „pływającym” pęcherzyku żółciowym, który 

może ulec martwicy jeśli dojedzie do skrętu krezki. Trzecią częścią 

pęcherzyka jest szyja w kształcie litery S, której błona śluzowa jest 

pofałdowana i tworzy zastawkę spiralną Heistera.     

Ważną strukturą w obrębie wątroby, której topografia i znajomość jest 

konieczna w trakcie przeprowadzania operacji, jest trójkąt wątrobowo-

pęcherzykowy. Jest on utworzony przez przewód pęcherzykowy, przewód 

wątrobowy wspólny i dolny brzeg płata prawego wątroby. W obrębie tego 
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trójkąta występuje trójkąt Calota. Jego brzegi stanowią: przewód 

pęcherzykowy, przewód wątrobowy wspólny i tętnica pęcherzykowa, 

odchodząca najczęściej od tętnicy wątrobowej prawej.  

 

Unerwienie wątroby 

 Wątroba unerwiona jest przez: 

 nerwy współczulne pochodzące ze splotu trzewnego. Włókna 

współczulne oplatając tętnicę wątrobową właściwą tworzą splot 

wątrobowy i razem z nią docierają przez wnękę do wątroby  

 włókna przywspółczulne nerwu błędnego docierając do wątroby 

przebiegają przez więzadło wątrobowo-żołądkowe. Pochodzą głównie 

z lewego nerwu błędnego 

 gałązki czuciowe prawego nerwu przeponowego. Docierają do błony 

surowiczej pokrywającej wątrobę i do więzadła sierpowatego. 

Włókna czuciowe przewodzą ból, który odczuwalny jest w okolicy 

prawego barku, np. w czasie zapalenia pęcherzyka żółciowego  

lub po laparoskopowej cholecystektomii. 

Włókna współczulne hamują wydzielanie żółci, podczas gdy włókna 

przywspółczulne pobudzają jej wydzielanie.     

 

Przypadek kliniczny 

48-letnia pacjentka zgłasza się w godzinach popołudniowych  

do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pacjentka skarży się na ostry ból 

zlokalizowany w prawym podżebrzu i trudności w oddychaniu. Dodatkowo 

zgłasza promieniowanie bólu z prawego podżebra do prawego barku.  

Z wywiadu wynika, iż ból zaczął się około godziny temu i pojawiał się już 

wcześniej. Dodatkowo pojawiły się nudności. Pacjentka pytana o leki, mówi 

iż zażyła No-Spe, lecz to nie pomogło. Pytana czy takie dolegliwości 
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pojawiały się w przeszłości, odpowiada twierdząco, lecz miały znacznie 

mniejsze nasilenie i ustępowały po lekach rozkurczowych. 

W badaniu fizykalnym akcja serca 89/min, RR: 145/90, temperatura: 

38,1 oC, osłuchowo serce i płuca bez zmian. Brzuch napięty, wyraźna obrona 

mięśniowa i żywa bolesność w okolicy prawego podżebrza, dodatni objaw 

Chełmońskiego. 

Pacjentka informuje lekarza, iż ma ze sobą dokumentacje medyczną, 

wśród której odnaleźć można zdjęcie rtg jamy brzusznej wykonane pięć 

miesięcy temu, uwidaczniające kamienie w pęcherzyku żółciowym (ryc. 9). 

 

 

Rycina 9. Cholecystografia doustna. Pęcherzyk żółciowy wypełniony kamieniami 
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Na podstawie wywiadu i badania fizykalnego można podejrzewać kamicę 

pęcherzyka żółciowego. Badania diagnostyczne:  

 podstawowe badania krwi: morfologia, elektrolity, próby wątrobowe, 

CRP, enzymy trzustkowe 

 badanie USG jamy brzusznej 

 zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. 

W badaniach laboratoryjnych na uwagę zasługuje: WBC 19 tys/mm3, CRP 

12 mg/l. Pozostałe parametry w granicach normy.  

W badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono pęcherzyk żółciowy 

wypełniony kamieniami, przewody żółciowe nieposzerzone. Pozostałe 

narządy jamy brzusznej w normie.  

Zdjęcie rtg klatki piersiowej bez odchyleń od normy.  

 

Po potwierdzeniu rozpoznania wstępnego lekarz skierował pacjentkę 

na badanie ECPW - Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna. 

Badanie polega na wprowadzeniu endoskopu poprzez jamę ustną, przełyk  

i żołądek do dwunastnicy, uwidocznieniu brodawki większej dwunastnicy  

i po jej zacewnikowaniu podaniu kontrastu i badaniu radiologicznym celem 

uwidocznienia ewentualnych złogów. W czasie badania lekarz nie stwierdził 

kamieni znajdujących się w przewodach żółciowych (wykluczył kamicę 

przewodową). Jeśli podczas badania zdiagnozuje się kamień blokujący 

odpływ żółci i soku trzustkowego, który jest zbyt duży aby przedostać się  

do światła dwunastnicy, należy naciąć brodawkę Vatera (papillotomia)  

i za pomocą koszyczka Dormia ewakuować kamień.  

 

Po wykonaniu badania ECPW pacjentkę należy poinformować  

o konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego – usunięcia 

pęcherzyka żółciowego sposobem laparoskopowym. 
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Laparoskopowa cholecystektomia 

Zabieg laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego stał się 

obecnie standardem leczenia pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego. 

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, a pacjenta układa się  

w odwrotnej pozycji Trendelenburga.   

Dostęp do jamy otrzewnej uzyskuje się przez cztery cięcia (ryc. 10): 

 cięcie pępkowe 

 cięcie górne w linii pośrodkowej 

 cięcie w linii środkowo-obojczykowej prawej 

 cięcie w linii pachowej przedniej prawej. 
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Rycina 10. Miejsca cięć na przednio-bocznej ścianie brzucha 

 

Do przeprowadzenia operacji sposobem laparoskopowym konieczne 

jest wytworzenie odmy otrzewnowej (pneumoperitoneum). W tym celu przez 

cięcie pępkowe wprowadza się igłę Veressa. Należy ją wprowadzać pod 

kątem 45o, skierowaną w stronę miednicy (ryc. 11).  
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Rycina 11. Igła Veressa wprowadzana do jamy brzusznej w cieciu pępkowym 

 

Po wprowadzeniu igły Veressa do jamy otrzewnej insufluje się 

dwutlenek węgla i wytwarza odmę otrzewnową (pneumoperitoneum).  

Po osiągnięciu odpowiednich wartości ciśnienia śródotrzewnowego  

(12-14 mmHg) usuwa się igłę i w to samo miejsce wprowadza się trokar  

10-milimetrowy. Do tego trokaru wprowadza się laparoskop z kamerą  

i przeprowadza się kontrolę narządów jamy brzusznej i miednicy. Procedura  

polega na inspekcji narządów jamy brzusznej i miednicy w poszukiwaniu 

zmian patologicznych. Rozpoczyna się ją od wątroby, idąc dalej do okolicy 

śledziony, prawego dołu biodrowego, a kończy w lewym dole biodrowym.  

Następnie pod kontrolą wzroku wprowadza się pozostałe 3 trokary. 

Trokar 10-milimetrowy w cieciu górnym w linii pośrodkowej i trokary  

5-milimetrowe w cięciu w linii środkowo-obojczykowej i pachowej przedniej 

po prawej stronie (ryc. 12).  
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Rycina 12. Trokary wprowadzone przez cztery cięcia 

 

Kolejnym krokiem jest identyfikacja struktur wchodzących w skład 

trójkąta Calota: przewodu pęcherzykowego, przewodu wątrobowego 

wspólnego i tętnicy pęcherzykowej (ryc. 13).  
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Rycina 13. Trójkąt Calota 
 

Po zidentyfikowaniu wszystkich trzech struktur klipsuje się przewód 

pęcherzykowy i tętnicę pęcherzykową zakładając 3 klipsy: jeden dystalnie  

i dwa proksymalnie i przecina pomiędzy nimi.  

Następnie pęcherzyk odpreparowuje się podsurowicówkowo 

(oddziela od wątroby), umieszcza w osłonce chirurgicznej i usuwa przez 

cięcie pępkowe. Po wykonaniu cholecystektomii należy wykonać kontrolę 

narządów jamy brzusznej i miednicy. Po upewnieniu się, iż w jamie 

brzusznej nie ma krwawienia należy usunąć trokary pod kontrolą wzroku,  

a miejsca ich wkłucia zaszyć. Często pozostawia się dren w okolicy wnęki 

wątroby, w loży po pęcherzyku żółciowym.  

 

Podczas zabiegu laparoskopowego należy przeprowadzić badanie 

radiologiczne przewodów żółciowych – cholangiografię śródoperacyjną, 

celem uwidocznienia dróg żółciowych i wykluczenia obecności kamieni, które 
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w momencie usuwania pęcherzyka mogły przedostać się do przewodów.  

W tym przypadku w czasie cholangiografii nie stwierdzono obecności 

kamieni w przewodach żółciowych.  

 

 Pacjentkę po zabiegu operacyjnym odwieziono na salę pooperacyjną. 

Wczesny okres pooperacyjny przebiegł bez komplikacji. Pacjentkę wypisano 

do domu w drugiej dobie po operacji.  
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Anatomia chirurgiczna przednio-bocznej ściany brzucha.  

Podstawy anatomiczne leczenia chirurgicznego przepuklin ściany brzucha. 

Kamil Torres, Łukasz Pietrzyk, Andrzej Chrościcki, Ryszard Maciejewski 

 

 Przednio-boczna ściana brzucha zbudowana jest przez mięśnie: prosty 

brzucha, piramidowy, skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny i poprzeczny 

brzucha.  

Mięśnie skośne i porzeczny brzucha obok brzegu bocznego mięśnia 

prostego brzucha przechodzą w rozcięgna odpowiednich mięśni: skośnego 

zewnętrznego, skośnego wewnętrznego i poprzecznego. Miejsce to nazywane 

jest linią półksiężycowatą Douglasa.  

Mięśnie proste brzucha położone po obu stronach linii pośrodkowej 

zamknięte są w pochewce, wytworzonej przez rozcięgna mięśni skośnych 

zewnętrznego i wewnętrznego oraz porzecznego brzucha. Istnieją jednak 

pewne różnice w budowie blaszki przedniej i tylnej pochewki powyżej  

i poniżej poziomu pępka. Powyżej poziomu pępka blaszka przednia składa 

się z dwóch rozcięgien: mięśnia skośnego zewnętrznego i części rozcięgna 

mięśnia skośnego wewnętrznego. Natomiast poniżej pępka blaszka przednia 

zbudowana jest z rozcięgien trzech mięśni: skośnego zewnętrznego, 

wewnętrznego i poprzecznego brzucha. Blaszka tylna pochewki mięśnia 

prostego brzucha występuje tylko na powierzchni powyżej pępka. Na tym 

poziomie składa się z części rozcięgna mięśnia skośnego wewnętrznego 

i rozcięgna mięśnia poprzecznego brzucha. Koniec blaszki tylnej 

wyznaczony jest przez kresę łukowatą. Kresa łukowata może występować na 

poziomie pępka lub na poziomie dolnej 1/3 części przedniej ściany brzucha. 

Poniżej kresy łukowatej miesień prosty brzucha pokryty jest przez powięź 

poprzeczną i otrzewną ścienną. Obie blaszki pochewki mięśnia prostego 
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brzucha przechodzą na stronę przeciwległą i wytwarzają w linii pośrodkowej 

kresę białą (ryc. 1).  

    

Rycina 1. Pochewka mięśnia prostego brzucha poniżej pępka 

 

Budowa ściany brzucha w okolicy pachwinowej (ryc. 2): 

 pierwszą warstwą jest skóra z tkanką podskórną 

 powięź powierzchowna, w której wyróżnia się dwie części – 

powierzchowną (Campersa) i głęboką (Scarpy). Powięź Campersa ku 

dołowi przechodzi na prącie, mosznę, krocze, uda i pośladki. Z kolei 

powięź Scarpy dzieli się na powieź Bucka, sięgającą do prącia oraz 

powieź Collesa sięgającą do moszny i krocza 

 rozcięgno mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, tworzące 

pochewkę mięśnia prostego brzucha. Rozcięgno bierze udział  

w tworzeniu więzadła pachwinowego, więzadła rozstępowego  

i więzadła pachwinowego zagiętego  

 więzadło pachwinowe – więzadło Pouparta – jest pogrubieniem 

dolnej części rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha. 
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Przebiega od kolca biodrowego przedniego górnego ku dołowi  

i przyśrodkowo do guzka kości łonowej 

 więzadło rozstępowe – Gimbernata – stanowi najniższą cześć 

więzadła Pouparta. Utworzone jest przez włókna ścięgna mięśnia 

skośnego zewnętrznego  

 więzadło grzebieniowe – Coopera – jest silnie przytwierdzone  

do kości biodrowej. W jego budowie udział biorą: włókna więzadła 

rozstępowego oraz włókna rozcięgna mięśnia skośnego 

wewnętrznego, poprzecznego oraz grzebieniowego  

 struktury „obszaru łączącego”: łuk mięśnia poprzecznego brzucha; 

sierp więzadła pachwinowego (więzadło Henlego) – boczne pionowe 

przedłużenie pochewki mięśnia prostego przymocowane  

do grzebienia kości łonowej; więzadło międzydołkowe (Hasselbacha) 

– pogrubienie powięzi poprzecznej znajdujące się po przyśrodkowej 

stronie pierścienia pachwinowego wewnętrznego; więzadło 

pachwinowe zagięte (Collesa) – włókna odchodzące od dolnej odnogi 

pierścienia pachwinowego powierzchownego  

 pasmo biodrowo-łonowe – rozciąga się od łuku biodrowo-

grzebieniowego do górnego ramienia kości łonowej. Stanowi dolną 

granicę pierścienia pachwinowego wewnętrznego 

 powięź poprzeczna – powięź pokrywająca od wewnątrz jamę 

brzuszną: mięśnie, rozcięgna, więzadła oraz kości. W miejscu 

przebiegu naczyń nabrzusznych dolnych posiada dwie blaszki 

otaczające naczynia 

Pomiędzy blaszką tylną powięzi poprzecznej brzucha, a otrzewną 

ścienną znajduje się przestrzeń zwana przestrzenią Bogrosa. 

Stanowi ona boczne poszerzenie przestrzeni pozałonowej Retziusa. 

Przestrzeń Bogrosa jest ważna z chirurgicznego punktu widzenia, 
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gdyż jest wykorzystywana do wprowadzenia siatki podczas operacji 

plastycznej przepukliny pachwinowej. 

 

Rycina 2. Budowa ściany brzucha w okolicy pachwinowej 

 

Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha 

Na powierzchni wewnętrznej przedniej ściany brzucha (ryc. 3) 

występuje pięć fałdów, które wywołane są otrzewną pokrywającą więzadła  

i naczynia. Stanowią one ważne punkty orientacyjne w topografii kanału 

pachwinowego. Są to:  

 fałd pępkowy pośrodkowy zawierający więzadło pępkowe 

pośrodkowe, pozostałość moczownika 

 fałdy pępkowe przyśrodkowe zawierające więzadła pępkowe 

przyśrodkowe, będące pozostałością po tętnicach pępkowych 

występujących w życiu płodowym. Biegną bocznie od pęcherza  

ku górze do pępka 
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 fałdy pępkowe boczne położone bocznie od poprzednich. Zawierają 

naczynia nabrzuszne dolne przebiegające na powierzchni tylnej 

mięśnia prostego brzucha. 

 

Rycina 3. Powierzchnia wewnętrzna przednio-bocznej ściany brzucha 

 

Pomiędzy fałdami znajdują się zagłębiania otrzewnej zwane dołami. 

Między fałdem pępkowym pośrodkowym a fałdem pępkowym 

przyśrodkowym znajduję się dół nadpęcherzowy. Między fałdem pępkowym 

przyśrodkowym a fałdem pępkowym bocznym leży dół pachwinowy 

przyśrodkowy. Z kolei bocznie od fałdu pępkowego bocznego znajduje się 

dół pachwinowy boczny. 

Dół pachwinowy przyśrodkowy leży naprzeciw pierścienia 

pachwinowego powierzchownego, natomiast dół pachwinowy boczny 

odpowiada pierścieniowi pachwinowemu głębokiemu. 

 Na powierzchni wewnętrznej przedniej ściany brzucha występuje 

trójkąt Hasselbacha (ryc 4). Jego ograniczenie tworzą: 

 naczynia nabrzuszne dolne – od strony bocznej 
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 pochewka mięśnia prostego brzucha – od strony przyśrodkowej 

 więzadło Pouparta – od dołu (podstawa). 

Trójkąt Hasselbacha jest ważny w topografii przepuklin pachwinowych, 

szczególnie przepuklin pachwinowych prostych (bezpośrednich). 

 

 

Rycina 4. Okolica pachwinowa. Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha. 
Na niebiesko zaznaczono brzeg boczny mięśnia prostego brzucha, na czerwono 
naczynia nadbrzuszne dolne, na żółto więzadło pachwinowe (Pouparta) 

 

Kanał pachwinowy 

Kanał pachwinowy to skośny tunel, długości około 4 cm, 

przebiegający w przedniej ścianie brzucha nad więzadłem pachwinowym. 

Wejście do kanału pachwinowego stanowi pierścień pachwinowy głęboki, 

natomiast wyjście – pierścień pachwinowy powierzchowny zlokalizowany  

w rozcięgnie mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha. 
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Kanał pachwinowy posiada cztery ściany: 

 ściana przednia – utworzona przez rozcięgno mięśnia skośnego 

zewnętrznego brzucha 

 ściana tylna – utworzona przez rozcięgno mięśnia poprzecznego 

brzucha i powięź poprzeczną 

 ściana górna, strop – utworzona z dolnych włókien mięśnia skośnego 

wewnętrznego i mięśnia poprzecznego 

 ściana dolna, dno – utworzona przez więzadło pachwinowe  

i rozstępowe. 

 

Przez kanał pachwinowy przebiega: 

 u mężczyzny powrózek nasienny, zawierający m.in. tętnicę jądrową, 

tętnicę mięśnia dźwigacza jądra, mięsień dźwigacz jądra, tętnicę 

nasieniowodu, nasieniowód, gałąź płciową nerwu płciowo-udowego, 

nerw biodrowo-pachwinowy, włókna współczulne ze splotu 

podbrzusznego, splot wiciowaty i naczynia limfatyczne, pozostałość 

wyrostka pochwowego otrzewnej 

 u kobiety więzadło obłe macicy, przebiegające od brzegu bocznego 

macicy do wzgórka łonowego i warg sromowych większych, gałąź 

płciowa nerwu płciowo-udowego, naczynia dźwigaczowe i nerw 

biodrowo-pachwinowy. 

  

  Przepukliny ściany brzucha 

 W ścianie brzucha występują miejsca zmniejszonego oporu, które  

w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego stają się wrotami 

przepuklin. Do tych miejsc należy m.in.: 

 kresa biała – przepukliny kresy białej, przepukliny w nadbrzuszu 

 pępek – przepukliny pępkowe 
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 kresa półksiężycowata – przepukliny Spieghla (przepukliny boczne 

brzucha). 

Wrotami przepukliny Spieghla jest kresa półksiężycowata lub tzw. 

powięź Spieghla – przestrzeń zawarta pomiędzy brzegiem bocznym 

mięśnia prostego brzucha, a mięśniami skośnymi i poprzecznym 

brzucha. Zawartość przepukliny stanowi najczęściej tłuszcz 

przedotrzewnowy, rzadziej narządy jamy brzusznej, które przedostają 

się przez ubytek w rozcięgnach mięśnia poprzecznego i skośnego 

wewnętrznego brzucha, natomiast skóra i rozcięgno mięśnia skośnego 

zewnętrznego brzucha pokrywają przepuklinę. 

Rozpoznanie przepukliny Spieghla jest trudne i opiera się na badaniu 

fizykalnym, wyczuwając guz przpuklinowy w typowej lokalizacji, 

oraz na badaniu usg i tomografii komputerowej.  

Chirurg wykonujący operację przepukliny Spieghla dochodzi  

do worka przepukliny przecinając kolejno skórę i rozcięgno mięśnia 

skośnego zewnętrznego. Po otwarciu worka przepukliny, sprawdzeniu 

jego zawartości, chirurg odprowadza ją do jamy brzusznej i zaszywa 

ubytki w mięśniu poprzecznym i skośnym wewnętrznym brzucha. 

Następnie zaszywa rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego 

brzucha i zakłada szwy skórne 

 trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa – przepukliny 

lędźwiowe 

 trójkąt Hasselbacha – przepukliny pachwinowe proste, bezpośrednie 

 kanał pachwinowy – przepukliny pachwinowe skośne, proste. 

Dodatkowo w każdym miejscu ściany brzucha mogą powstać przepukliny 

pooperacyjne będące wynikiem cięcia operacyjnego. Mogą one powstawać: 

 w linii pośrodkowej 

 w okolicy pępka 
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 w kwadrantach brzucha 

 w okolicy nadłonowej 

 w okolicy pachwinowej. 

 

Przypadek kliniczny 

Mężczyzna, lat 27, zgłasza się do Poradni Chirurgicznej. Powodem 

zaniepokojenia pacjenta jest widoczna w okolicy pachwinowej lewej 

niebolesna masa zlokalizowana w linii więzadła pachwinowego, 

powiększająca się podczas kaszlu. Pacjent podaję, iż około 2 tygodnie temu 

zmieniał miejsce zamieszkania i pojawienie się tej masy wiąże  

z przeprowadzką i dźwiganiem ciężkich przedmiotów.  

 

W tej sytuacji należy podejrzewać przepuklinę pachwinową.  

Aby ustalić, czy jest to przepuklina pachwinowa prosta (bezpośrednia) czy 

skośna (pośrednia) należy przeprowadzić badanie fizykalne. Palec 

wskazujący badającego należy umieścić, podążając za powrózkiem 

nasiennym, w okolicy pierścienia pachwinowego powierzchownego, 

jednocześnie odprowadzając worek przepuklinowy z zawartością. Następnie 

należy poprosić pacjenta, aby zakaszlał. Kaszel wywołując wzrost ciśnienia 

w jamie brzusznej, powoduje równocześnie wypychanie worka 

przepuklinowego na zewnątrz. Jeśli worek przepuklinowy uderza palec 

badającego od góry można podejrzewać przepuklinę prostą, jeśli z boku, 

przepuklinę skośną.  

Ostatecznie rodzaj przepukliny rozpoznaję się podczas operacji. Jeśli chirurg 

stwierdzi, iż wrota przepukliny znajdują się przyśrodkowo od fałdu 

pępkowego bocznego (naczyń nabrzusznych dolnych), w trójkącie 

Hasselbacha, należy rozpoznać przepuklinę pachwinową prostą. Jeśli z kolei 

wrota przepukliny znajdują się bocznie od naczyń nabrzusznych dolnych,  
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w okolicy dołu pachwinowego bocznego, gdzie znajduje się pierścień 

pachwinowy głęboki, należy rozpoznać przepuklinę pachwinową skośną 

(ryc. 5). 

  

Rycina 5. Przepukliny pachwinowe 

 

Najczęstszym sposobem plastyki przepukliny pachwinowej jest 

operacja Lichtensteina, operacja bez napięcia tkanek. Zabieg polega  

na zastosowaniu siatki w okolicy przepukliny, którą przyszywa się szwem 

ciągłym do więzadła rozstępowego, więzadła pachwinowego oraz  

do pochewki mięśnia prostego.  Jeśli chirurg operuję przepuklinę nawrotową 

stosuje korek wykonany z siatki, który umieszcza we wrotach przepukliny. 

Kolejnym zabiegiem jest operacja według Stoppy, polegająca  

na wprowadzeniu siatki do przestrzeni Bogrosa. Siatka utrzymywana jest  

we właściwym położeniu dzięki ciśnieniu wewnątrzbrzusznemu, a jej celem 

jest  wzmocnienie powięzi poprzecznej brzucha. 
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Plastykę przepukliny pachwinowej można przeprowadzić sposobem 

laparoskopowym. Po odwarstwieniu przestrzeni przedotrzewnowej zakłada 

się trzy porty: jeden w cięciu pod pępkiem dla kamery oraz dwa porty 5 mm, 

w kierunku spojenia łonowego. Po odprowadzeniu worka przepuklinowego 

do przestrzeniu przedotrzewnowej wprowadza się siatkę.  

Podczas operacji plastyki przepukliny pachwinowej, szczególnie sposobem 

laparoskopowym, chirurg powinien pamiętać o:  

 „kręgu śmierci” utworzonym przez zespalające się ze sobą naczynia: 

tętnicę biodrową wspólną, zewnętrzną i wewnętrzną, tętnicę 

nabrzuszną dolną oraz nieprawidłowo przebiegającą tętnicę 

zasłonową 

 „trójkącie zagrożeń” utworzonym przez: naczynia gonadalne z boku, 

brzeg otrzewnej od tyłu oraz przyśrodkowo przez nasieniowód.  

W trójkącie tym przebiega tętnica i żyła biodrowa oraz nerw płciowo-

udowy.   
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Anatomia chirurgiczna przewodu pokarmowego.  

Podstawy anatomiczne leczenia chirurgicznego chorób żołądka i wyrostka 

robaczkowego. Podstawy anatomiczne zabiegów bariatrycznych. 

Kamil Torres, Łukasz Pietrzyk, Ryszard Maciejewski  

 

Żołądek 

Żołądek (ryc. 1) jest strukturą mięśniową położoną pomiędzy 

przełykiem a dwunastnicą. W jego strukturze wyróżnia się ścianę przednią 

oraz tylną, które łączą się wytwarzając brzegi boczne zwane krzywiznami 

(mniejszą i większą).  

Anatomicznie w żołądku wyróżnia się 5 części: 

 wpust 

 dno 

 trzon 

 część odźwiernikową 

 odźwiernik. 

 

Rycina 1. Żołądek. Widok od przodu 
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Z chirurgicznego punktu widzenia w żołądku wyróżnia się część: 

 proksymalną, obejmującą wpust, dno i trzon żołądka oraz dystalną 

część przełyku wraz z rozworem przełykowym przepony 

 dystalną, obejmującą część odźwiernikową, odźwiernik oraz pierwszą 

część dwunastnicy. 

Podział ten ma również uzasadnienie biorąc pod uwagę budowę 

histologiczną i fizjologię żołądka. W części proksymalnej znajdują  

się komórki okładzinowe produkujące kwas solny, podczas gdy w części 

dystalnej znajdują się gruczoły odźwiernikowe wydzielające gastrynę.  

Ustalenie linii podziału pomiędzy dwoma powyższymi częściami żołądka 

jest niejednoznaczne. Najczęściej granicę tę wyznacza się łącząc dwa punkty: 

jeden znajdujący się w miejscu odpowiadającym 2/5 odległości  

od odźwiernika do wpustu na krzywiźnie mniejszej oraz drugi położony  

w 1/8 odległości od odźwiernika do wpustu na krzywiźnie większej.  

 Znajomość podziału żołądka na część proksymalną i dystalną jest 

ważna w czasie operacji wycięcia częściowego żołądka z powodu, np. 

perforacji wrzodu żołądka. W tym celu można wykonać operację sposobem 

Billrotha I – Rydygiera, podczas której po wycięciu części dystalnej żołądka 

wykonuje się zespolenie z dwunastnicą. Jeżeli wrzód ma charakter 

nowotworowy zaleca się wykonanie gastrektomii częściowej sposobem 

Billrotha II. W tej metodzie usuwa się część dystalną żołądka wraz  

z pierwszą częścią dwunastnicy. Następnie zaszywa się otwór w dwunastnicy  

i wytwarza połączenie żołądkowo-jelitowe (gastrojejunostomię), 

wykorzystując do tego celu pętlę jelita cienkiego.   

 

Żołądek położony jest wewnątrzotrzewnowo. Do krzywizny mniejszej 

żołądka dochodzi sieć mniejsza utworzona z więzadła:  
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 wątrobowo-żołądkowego, zawierającego tętnicę i żyłę żołądkową 

lewą, gałąź wątrobową przedniego pnia nerwu błędnego, gałąź 

żołądkową tylną pnia nerwu błędnego oraz węzły chłonne 

 wątrobowo-dwunastniczego, zawierającego triadę wątrobową: tętnicę 

wątrobową, żyłę wrotną, przewód żółciowy wspólny, splot 

wątrobowy oraz węzły chłonne  

 wątrobowo-przełykowego, którego może być brak, jeśli nie występuje 

odcinek brzuszny przełyku.  

Z krzywizny większej żołądka odchodzą więzadła:  

 żołądkowo-okrężnicze, stanowiące górną część sieci większej 

 żołądkowo-śledzionowe, przez które dochodzą do żołądka naczynia 

żołądkowe krótkie i tętnica żołądkowo-sieciowa lewa, 

 żołądkowo-przeponowe, zawierające w górnej części przestrzeń 

beznaczyniową, ważną w czasie wykonywania wagotonii, w dolnej 

natomiast naczynia żołądkowe krótkie i węzły chłonne. 

 

W unaczynieniu żołądka (ryc. 2) udział biorą tętnice: 

 przeponowa dolna 

 żołądkowa lewa i prawa 

 żołądkowo-sieciowa lewa i prawa 

 żołądkowo-dwunastnicza 

 żołądkowa tylna 

 żołądkowe krótkie. 

Odpływ chłonki z żołądka odbywa się do węzłów chłonnych: 

 żołądkowych prawych i lewych 

 odźwiernikowych 

 trzustkowo-śledzionowych 

 trzustkowych górnych. 
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Rycina 2. Tętnice żołądka 
 

Żołądek jest unerwiony przez układ autonomiczny. Włókna współczulne 

pochodzą od splotu trzewnego i dochodzą do żołądka drogą gałęzi pnia 

trzewnego. Włókna przywspółczulne pochodzą z nerwu błędnego. Nerwy 

błędne w klatce piersiowej biegną po przełyku, gdzie początkowo tworzą 

splot przełykowy, a następnie wytwarzają pnie nerwu błędnego: przedni  

i tylny, wchodzące do jamy brzusznej razem z przełykiem przez rozwór 

przełykowy przepony. Tuż poniżej przepony pnie błędne dzielą się  

na gałązki. Z pnia przedniego powstaje: 
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 przednia gałązka żołądkowa (przedni nerw główny krzywizny 

mniejszej żołądka – przedni nerw Latarjeta), od której odchodzi około 

12 gałązek do powierzchni przedniej żołądka 

 gałązka wątrobowa, biegnąca w więzadle wątrobowo-żołądkowym. 

Z pnia tylnego powstaje: 

 tylna gałązka żołądkowa (tylny nerw główny krzywizny mniejszej – 

tylny nerw Latarjeta), rozgałęziający się na powierzchni tylnej 

żołądka 

 gałązka trzewna, dochodząca do splotu trzewnego. 

 

Znajomość anatomii przebiegu oraz podziału pni nerwu błędnego jest 

kluczowa podczas wykonywania przecięcia nerwów błędnych – wagotomii.  

W zależności na jakim poziomie przecina się włókna przywspółczulne 

wyróżnia się: 

 wagotomię pniową – przecina się oba pnie nerwów błędnych tuż po 

przejściu przez rozwór przełykowy przepony 

 wagotomię selektywną – przecina się tylko nerwy Latarjeta,  

bez przecinania gałązki wątrobowej i trzewnej 

 wagotomię wysoce selektywną – przecina się gałązki odchodzące  

od nerwów Latarjeta zaopatrujące proksymalne 2/3 części żołądka. 

Znajomość anatomii chirurgicznej żołądka jest kluczowa  

w chirurgicznym leczeniu otyłości (chirurgii bariatrycznej), stosowanym 

w przypadku nieskuteczności metod zachowawczych: diety i leczenia 

farmakologicznego. Wskazaniami do chirurgicznego leczenia otyłości jest 

wartość wskaźnika BMI > 40 kg/m2(otyłość III stopnia) lub wskaźnik BMI 

> 35 kg/m2 (otyłość II stopnia) jeśli współistnieją choroby, tj. cukrzyca, 

chrobra wieńcowa, nadciśnienie tętnicze. Zabiegiem bariatrycznym, 

połączeniem metody restrykcyjnej z metodą ograniczającą wchłanianie, jest 
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operacja wytworzenia pomostu omijającego żołądek (z ang. gastric bypass, 

metoda Roux-en-Y). Polega ona na podziale żołądka i wytworzeniu dwóch 

części: mniejszej i większej. Z częścią mniejszą (obejmującą okolicę wpustu) 

łączy się pętlę jelita cienkiego (jest to tzw. pętla pokarmowa). Pozostałą 

część żołądka, mającą połączenie z dwunastnicą i jelitem czczym dołącza się 

do dalszej części jelita cienkiego (jest to tzw. pętla żółciowa).        

 

Jelito cienkie 

Jelito cienkie składa się z trzech części: dwunastnicy, jelita czczego  

i jelita krętego. 

 

Dwunastnica 

 Dwunastnica jest pierwszym odcinkiem jelita cienkiego o długości 

około 25-30 cm. Dwunastnica jest położona wtórnie zaotrzewnowo,  

za wyjątkiem części położonej tuż za odźwiernikiem, która jest ruchoma. 

Dwunastnicę dzieli się na cztery części: 

 część górna (5-4 cm), zwana opuszką dwunastnicy 

 część zstępująca (8-10 cm), znajduje się do tyłu od krezki 

poprzecznicy i sąsiaduje z lewej strony z głową trzustki. W tej części 

znajduje się ujście bańki wątrobowo-trzustkowej na brodawce 

większej oraz ujście przewodu trzustkowego dodatkowego  

na brodawce mniejszej dwunastnicy  

 część pozioma (około 6-7 cm) jest położona poniżej krezki 

poprzecznicy  

 część wstępująca (2-5 cm), podobnie jak część pozioma, znajduje się 

ku dołowi od okrężnicy poprzecznej. 

Dwunastnica, mniej więcej na poziomie II kręgu lędźwiowego po stronie 

lewej, przechodzi w zgięcie dwunastniczo-czcze i w jelito czcze. Zgięcie  
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to umocowane jest przez mięsień wieszadłowy dwunastnicy, zwany 

więzadłem Treitza. Więzadło Treitza rozpoczyna się na prawej odnodze 

przepony i dochodzi do zgięcia dwunastniczo-czczego oraz do części 

poziomej i wstępującej dwunastnicy.  

 

Jelito czcze i kręte 

Jelito czcze i kręte ma około 6-7 m, z czego 2/5 proksymalne części 

stanowi jelito czcze, a dalsze 3/5 jelito kręte. Jelito czcze i kręte jest położone 

wewnątrzotrzewnowo i posiada krezkę (ryc. 3). Nasada krezki jest 

przymocowana do tylnej ściany brzucha i przebiega skośnie ze strony prawej 

i góry w stronę lewą w dół. Krezka jelita cienkiego zawiera węzły chłonne 

oraz gałęzie tętnicy krezkowej górnej, gałęzi pnia trzewnego. Gałęzie tętnicze 

układają się w charakterystyczne arkady (ryc. 4), od których odchodzą 

naczynia proste dochodzące do brzegu krezkowego jelita.  

 

 

Rycina 3. Krezka jelita cienkiego 
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Rycina 4. Tętnice jelita cienkiego 

 

Ostatni odcinek jelita krętego, długości około 10 cm (ileum 

terminale), łączy się z jelitem grubym wytwarzając zastawkę krętniczo-

kątniczą, zwaną zastawką Bauhina (ryc. 5). 
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Rycina 5. Połączenie ileum terminale z jelitem ślepym 

 

W odległości około 100 cm od zastawki Bauhina może odchodzić  

z brzegu przeciwkrezkowego jelita krętego uchyłek Meckela, pozostałość 

płodowego przewodu pępkowo-jelitowego. Podczas operacji każdy chirurg 

jest zobowiązany do inspekcji jelita cienkiego w celu zidentyfikowania 

uchyłka Meckela. Długość uchyłka wynosi około 3-10 cm. Występują trzy 

główne rodzaje uchyłków Meckela. Najczęściej uchyłek jest wolny  

i ruchomy, w około 25% może być połączony z przednią ścianą brzucha,  

a w 2% połączenie to może być drożne, tworzyć przetokę pępkowo-jelitową, 

co objawia się wyciekiem treści jelitowej z pępka. 

W obrębie jelita cienkiego może dochodzić do wgłobienia. Polega 

ono na wsunięciu się jednej części jelita w drugą. Najczęstszą przyczyną 

wgłobienia u dzieci jest uchyłek Meckela, natomiast u dorosłych nowotwór. 

Czasami wgłobienie może się cofnąć samo, w pozostałych przypadkach  

zaleca się odprowadzenie wgłobienia  i odcinkowe wycięcie jelita (u dzieci) 

lub resekcję jelita bez odprowadzania wgłobienia (u dorosłych).   
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Jelito grube 

Jelito grube dzieli się na kątnicę z wyrostkiem robaczkowym, 

okrężnicę: wstępującą, poprzeczną, zstępującą, esowatą, oraz odbytnice  

i kanał odbytu. W anatomii chirurgicznej jelito grube jest podzielone na dwie 

jednostki: 

 część prawą: składającą się z kątnicy, okrężnicy wstępującej  

i zgięcia wątrobowego okrężnicy 

 część lewą: zaczynającą się od zgięcia śledzionowego okrężnicy  

i obejmującą okrężnicę zstępującą i esowatą. 

Do cech charakterystycznych okrężnicy należą taśmy: swobodna, 

krezkowa i sieciowa, wypuklenia, fałdy półksiężycowate oraz przyczepki 

sieciowe pomocne do identyfikacji wyrostka robaczkowego podczas 

apendektomii.  

 

Kątnica 

Jest odcinkiem jelita grubego położonym w dół od zastawki 

krętniczo-kątniczej, długości około 7 cm, zlokalizowanym zwykle w prawym 

dole biodrowym. Kątnica może być ściśle połączona z tylną ścianą brzucha 

lub też być ruchoma. 

 

Wyrostek robaczkowy 

Wyrostek robaczkowy (ryc. 6) jest cewkowatym narządem 

odchodzącym od kątnicy w miejscu, w którym zbiegają się trzy taśmy 

okrężnicze. Położenie wyrostka robaczkowego jest zmienne, a najczęstszymi 

położeniami jest położenie miedniczne oraz zakątniczo-zaokrężnicze.  

Do równie częstych zalicza się ułożenie podkątnicze oraz krętnico-kątnicze 

(ryc. 7). 
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W czasie appendektomii (usunięcia chirurgicznego wyrostka 

robaczkowego), gdy napotyka się na trudności w odnalezieniu wyrostka 

robaczkowego, można posłużyć się przebiegiem taśmy swobodnej (wolnej, 

przedniej). Podążając za taśmą ku dołowi dochodzi się do podstawy 

wyrostka robaczkowego.  

 

 
Rycina 6. Wyrostek robaczkowy odchodzący od kątnicy 
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Rycina 7. Warianty odejścia wyrostka robaczkowego 
 

Wyrostek robaczkowy jest powleczony otrzewną i posiada własną 

krezkę, będącą częścią krezki jelita cienkiego. W krezce przebiega tętnica 

wyrostka robaczkowego, gałąź tętnicy krętniczo-okrężniczej, którą należy 

podwiązać i odciąć w czasie resekcji wyrostka robaczkowego. 

49



Okrężnica właściwa 

 Okrężnica właściwa dzieli się na cztery części: okrężnicę wstępującą, 

poprzeczną, zstępującą i esowatą.  

Okrężnica wstępująca zaczyna się w miejscu zastawki krętniczo-

kątniczej i rozciąga się do prawego (wątrobowego) zgięcia okrężniczego 

przechodząc następnie w okrężnicę poprzeczną. W miejscu zgięcia okrężnicy 

poprzecznej ku dołowi – zgięcie okrężnicze lewe (śledzionowe) – rozpoczyna 

się okrężnica zstępująca. Ostatni odcinek okrężnicy, esica, rozpoczyna się  

na poziomie grzebienia biodrowego. 

Okrężnica poprzeczna i esowata położone są wewnątrzotrzewnowo,  

stąd też posiadają krezki i są ruchome. Natomiast okrężnica wstępująca  

i zstępująca położone są pozaotrzewnowo. Ich ściany tylne przylegają 

bezpośrednio do tylnej ściany brzucha.  

Jednakże umocowanie, a tym samym stosunek otrzewnej  

do okrężnicy wstępującej, może być różne. Jednym z wariantów jest ruchoma 

okrężnica z krezką, w przypadku której może dochodzić do skrętu wolnej 

części okrężnicy wstępującej w stosunku do części umocowanej do tylnej 

ściany brzucha. Elementem mocującym mogą być, oprócz otrzewnej, włókna 

tkanki łącznej przebiegające poprzecznie na przedniej powierzchni okrężnicy 

wstępującej pod otrzewną (tzw. welon lub błona Jacksona). 

 

Kolejne części jelita grubego: okrężnica esowata oraz odbytnica zostaną 

szczegółowo omówione w następnym rozdziale.  

 

Przypadek kliniczny 

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafia 19-letni mężczyzna 

uskarżający się na silny ból brzucha w okolicy prawego dołu biodrowego.  

Z wywiadu wynika, iż ból zaczął się około 3 godziny temu w okolicy 
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nadbrzusza i zstępował do prawego dołu biodrowego. Pacjent uskarża się  

na nudności i wymioty. Położony na leżance lekarskiej, układa się na boku  

ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych. W czasie 

badania fizykalnego lekarz stwierdza żywą bolesność w prawym dole 

biodrowym podczas ucisku lewego dołu biodrowego i przesuwania dłoni  

w kierunku lewego zgięcia okrężnicy (dodatni objaw Rovsinga), brak bólu 

podczas uciskania powłok brzucha oraz silny ból przy energicznym 

zwolnieniu ucisku (dodatni objaw Blumberga), ból w rzucie wyrostka 

robaczkowego podczas jednoczesnego ucisku tej okolicy i opuszczania 

prawej nogi (objaw Jaworskiego). W zleconych badaniach laboratoryjnych  

z odchyleń od normy stwierdza się leukocytozę: WBC 15050/mm3 oraz CRP 

19 mg/l. 

 

W opisanym wyżej przypadku pacjent prawdopodobnie cierpi  

z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. Metodą z wyboru jest wycięcie 

zmienionego zapalnie wyrostka – appendektomia. Operacje można 

przeprowadzić sposobem klasycznym lub laparoskopowym. W identyfikacji 

podstawy wyrostka robaczkowego pomocne są dwa punkty anatomiczne: 

 punkt McBurneya – zlokalizowany w odległości 1/3 od prawego  

kolca biodrowego przedniego górnego na linii łączącej ten punkt  

z pępkiem 

 punkt Lanza – zlokalizowany w odległości 1/3 od prawego kolca 

biodrowego przedniego górnego na linii miedzykolcowej. 

W metodzie klasycznej cięcie przeprowadza się w okolicy jednego  

z powyższych punktów, natomiast w czasie operacji laparoskopowej dostęp 

do wyrostka uzyskuje się zakładając cztery porty: jeden w cięciu pod 

pępkiem, drugi około 2-3 cm nad spojeniem łonowym, trzeci w dolnym 

kwadrancie brzucha, a czwarty w górnym kwadrancie brzucha, pod łukiem 
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żebrowym. W czasie operacji należy podwiązać lub zaklipsować tętnicę 

wyrostka i ją odciąć. Następnie odcina się wyrostek po uprzednim jego 

podwiązaniu w okolicy podstawy.     
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Anatomia chirurgiczna jamy miednicy.  

Podstawy anatomiczne zabiegów chirurgicznych jelita grubego. 

Kamil Torres, Łukasz Pietrzyk, Ryszard Maciejewski, Anna Torres 

 

Okrężnica esowata 

Okrężnica esowata (ryc. 1) jest czwartą częścią okrężnicy, 

przechodzącą dalej w odbytnicę. Miejsce połączenia esiczo-odbytniczego jest 

identyfikowane jako miejsce zaniku typowych struktur okrężniczych: 

przyczepek sieciowych, taśm oraz haustracji. W anatomii chirurgicznej 

miejsce to występuje na poziomie podziału tętnicy odbytniczej górnej na 

gałąź prawą i lewą.    

Okrężnica esowata składa się z dwóch odcinków: biodrowego  

i miednicznego. Odcinek biodrowy, długości 8-10 cm, jest odcinkiem 

umocowanym – przylega do dołu biodrowego, natomiast część miedniczna 

jest ruchoma – posiada krezkę. 

 

Rycina 1. Topografia okrężnicy esowatej 
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Odbytnica 

 Odbytnica (ryc. 2) jest końcowym odcinkiem jelita grubego, 

biegnącym w przedłużeniu okrężnicy esowatej i kończącym się odbytem.  

Pod względem budowy, czynności i położenia wyróżnia się dwie części 

odbytnicy: 

 część górną, miedniczną – właściwa odbytnica 

 część dolną, odbytową – kanał odbytu. 

Miejsce podziału odbytnicy na dwie części wyznacza przepona 

miednicy, a właściwie włókna mięśnia dźwigacza odbytu.   

W strukturze odbytnicy wyróżnia się dwa zgięcia: zgięcie krzyżowe 

oraz zgięcie kroczowe.  

Odbytnica na całej długości jest przymocowana do ściany miednicy. 

Otrzewna pokrywa jedynie od przodu oraz z boku górną część odcinka 

miednicznego. Z powierzchni przedniej odbytnicy otrzewna przerzuca się na 

powierzchnię tylną macicy u kobiety oraz pęcherza moczowego  

u mężczyzny.  

Odbytnica nie posiada na swojej powierzchni struktur typowych dla 

okrężnicy, jednakże jej błona śluzowa wytwarza: 

   w części miednicznej fałdy poprzeczne (zastawki Houstona): lewy 

górny znajdujący się około 10-12 cm od brzegu odbytu, prawy 

środkowy w odległości około 8-10 cm oraz lewy dolny występujący 

w odległości około 4-6 cm od brzegu odbytu.  

Fałdy odbytnicy widoczne są podczas badania endoskopowego 

jelita grubego, np. rektoskopii, sigmoidoskopii oraz wyczuwalne 

podczas badania per rectum. 

    w części odbytowej słupy odbytu: 5-10 podłużnych fałdów, 

zwanych kolumnami Morgagniego. Ku dołowi brzegi boczne 

fałdów łączą się wytwarzając zastawki odbytu. Linia połączenia 
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zastawek zwana jest linią grzebieniastą. Pomiędzy fałdami tuż nad 

zastawkami znajdują się zatoki odbytu.  

W anatomii chirurgicznej linia grzebieniasta jest ważnym 

punktem topograficznym. Na jej poziomie następuje zmiana 

typu błony wyścielającej, unaczynienia, jak i odpływu chłonki.  

Linia grzebieniasta jest ważna również z patomorfologicznego 

punktu widzenia. Zmiany jakie powstają w obrębie odbytnicy 

to najczęściej: rak z nabłonka płaskiego oraz gruczolakorak, 

odpowiednio poniżej i powyżej  linii grzebieniastej.      
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Rycina 2. Odbytnica 

 

Jelito grube unaczynione jest przez dwie gałęzie odchodzące od aorty 

brzusznej: tętnicę krezkową górną i tętnicę krezkową dolną.  

Obszar ukrwienia tętnicy krezkowej górnej obejmuje: 

 jelito ślepe 

 wyrostek robaczkowy 

 okrężnicę wstępującą 
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 2/3 prawe części okrężnicy poprzecznej. 

Gałęziami tętnicy krezkowej górnej jest tętnica: krętniczo-kątnicza, 

tętnica okrężnicza prawa oraz tętnica okrężnicza środkowa.  

Tętnica krezkowa dolna poprzez swoje gałęzie: tętnicę okrężniczą lewą, 

tętnice esicze oraz tętnicę odbytniczą górną unaczynia: 

 1/3 lewą część okrężnicy poprzecznej 

 okrężnicę zstępującą  

 okrężnicę esowatą 

 1/3 górną część odbytnicy. 

Tętnice krezkowe tworzą arkady, od których do brzegu krezkowego jelita 

odchodzą naczynia proste. Następnie każde z naczyń prostych dzieli się na 

dwie gałązki zaopatrujące każdy z brzegów jelita: krezkowy  

i przeciwkrezkowy.  

W anatomii chirurgicznej ważną tętnicą jest tętnica brzeżna 

(Drummonda). Tętnica ta biegnie wzdłuż brzegu krezkowego jelita 

dochodząc najczęściej do wysokości odejścia tętnicy krezkowej górnej.   

 Odbytnica zaopatrywana jest przez: 

 tętnicę odbytniczą górną – gałąź tętnicy krezkowej dolnej 

 tętnicę odbytniczą środkową – gałąź tętnicy biodrowej wewnętrznej 

 tętnicę odbytniczą dolną – gałąź tętnicy sromowej wewnętrznej 

 gałęzie trzewne od tętnicy krzyżowej pośrodkowej – gałąź aorty 

brzusznej. 

Należy pamiętać, iż tętnica odbytnicza środkowa często nie występuje  

u kobiet. W tym wypadku zastępowana jest przez tętnicę maciczną.  

 Żyły okrężnicy przebiegają razem z tętnicami i tworzą żyłę krezkową 

górną oraz żyłę krezkową dolną. Żyła krezkowa górna zbiera krew z prawej 

połowy okrężnicy, natomiast lewa połowa – okrężnica zstępująca, okrężnica 

esowata oraz górna część odbytnicy jest drenowana przez żyłę krezkową 
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dolną. Żyła krezkowa górna i dolna razem z żyłą śledzionową tworzą żyłę 

wrotną.  

Krew żylna z odbytnicy odpływa w dwóch kierunkach. Nieparzysta żyła 

odbytnicza górna drenuje krew do żyły krezkowej dolnej, dopływu krążenia 

wrotnego. Natomiast parzyste żyły odbytnicze środkowe oraz dolne uchodzą 

odpowiednio do żyły biodrowej wewnętrznej i żyły sromowej wewnętrznej, 

które są dopływami krążenia systemowego. Żyła krzyżowa środkowa 

uchodzi zazwyczaj do lewej żyły biodrowej wspólnej. Powyższe różne 

kierunki odpływu tworzą połączenia wrotno-czcze (anastomozy pomiędzy 

dopływami krążenia wrotnego i systemowego).  

Chłonka z okrężnicy odpływa do węzłów chłonnych położonych: 

 pod otrzewną, na powierzchni okrężnicy 

 wzdłuż tętnicy Drummonda  

 wzdłuż tętnicy krezkowej górnej i dolnej 

 w miejscu odejścia tętnicy krezkowej górnej i dolnej. 

Wyżej przedstawiony system drenowania chłonki skutkuje potrzebą 

szerokiego wycięcia jelita w przypadku zmian nowotworowych. 

Obszarem jaki najczęściej wycina chirurg jest obszar zaopatrzony przez 

główne naczynie tętnicze.  

Chłonka z odbytnicy odpływa w dwóch kierunkach. Naczynia zbierające 

limfę powyżej linii grzebieniastej uchodzą do węzłów chłonnych 

miednicznych, natomiast naczynia drenujące chłonkę z odcinka poniżej linii 

grzebieniastej uchodzą do węzłów chłonnych pachwinowych.  

 Okrężnica i odbytnica są unerwione przez układ autonomiczny.  

Włókna współczulne dochodzą do ściany jelita grubego drogą naczyń  

i pochodzą ze splotów krezkowych i odbytniczych. 

Włókna przywspółczulne pochodzą od nerwu błędnego oraz z części 

krzyżowej układu autonomicznego. Granica unerwienia przywspółczulnego 
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przebiega, tak jak granica unaczynienia, pomiędzy tętnicą krezkową górną  

a dolną, na 2/3 częściach okrężnicy poprzecznej. Poniżej tego miejsca jelito 

grube unerwione jest przywspółczulnie przez nerwy trzewne miedniczne. 

 

Topografia otrzewnej w jamie miednicy 

W jamie miednicy mężczyzny położonym najbardziej do przodu 

narządem jest pęcherz moczowy, a za nim znajduje się odbytnica. Otrzewna 

pokrywająca górną cześć odbytnicy przerzuca się na powierzchnię tylną 

pęcherza, a następnie z pęcherza na powierzchnię wewnętrzną przedniej 

ściany brzucha. Pomiędzy odbytem a pęcherzem moczowym wytwarza się 

zagłębienie, zwane zagłębieniem odbytniczo-pęcherzowym (ryc. 3).  

 
Rycina 3. Narządy miednicy męskiej 
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W miednicy żeńskiej (ryc. 4), podobnie jak u mężczyzny, najbardziej 

do przodu, tuż za spojeniem łonowym znajduje się pęcherz moczowy. 

Kolejno do tyłu od niego leżą macica oraz odbytnica. Otrzewna z odbytnicy 

pokrywa powierzchnię tylną, dno oraz część powierzchni przedniej trzonu 

macicy, następnie pęcherz moczowy, po czym przerzuca się na ścianę 

brzucha. Pomiędzy odbytnicą a macicą wytwarza się zagłębienie odbytniczo-

maciczne, zwana jamą (zatoką) Douglasa. Jest to najniżej położone miejsce 

w jamie miednicy żeńskiej. Z kolei pomiędzy macicą a pęcherzem otrzewna 

wytwarza zagłębienie pęcherzowo-maciczne.     
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Rycina 4. Narządy miednicy żeńskiej 

 

Zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe, występujące w miednicy 

męskiej, jest strukturą analogiczną do zatoki Douglasa w miednicy żeńskiej. 

Należy jednakże pamiętać o różnicach w strukturach je tworzących.    

W miednicy żeńskiej otrzewna obejmuje narządy rozrodcze żeńskie 

(ryc. 5). Fałd otrzewnej, który obustronnie odchodzi z brzegów bocznych 
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macicy i dochodzi do ściany bocznej miednicy stanowi więzadło szerokie 

macicy. 

   

 

Rycina 5. Narządy rozrodcze żeńskie 

 

 

Więzadło szerokie macicy składa się z trzech części: krezki jajowodu, 

krezki jajnika oraz krezki macicy. Oznacza to iż, nie tylko macica,  

ale również jajowody i jajniki objęte są więzadłem szerokim macicy (ryc. 6). 

Należy pamiętać, iż w odległości około 2 cm od szyjki macicy, 

w więzadle szerokim macicy, przebiegają moczowody kierując się  

do pęcherza moczowego.  

 

 

63



 

Rycina 6. Narządy rozrodcze żeńskie objęte więzadłem szerokim macicy 
 

 

Przypadek kliniczny 

 Do Poradni Lekarza Rodzinnego zgłosiła się 56-letnia pacjentka. 

Powodem wizyty jest ogólne osłabienie, bóle w dolnej części brzucha. 

Ponadto, jak wynika z relacji pacjentki, nastąpiła zmiana rytmu wypróżnień – 

nagle występują biegunki, po czym dochodzi do zaparć. Pacjentka leczy się 

na migotanie przedsionków. Pacjentka przez 20 lat paliła papierosy, około  

1 paczki dziennie. Od 5 lat nie pali.  Schudła 11 kilogramów w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy.  

Lekarz rodzinny podejrzewając nowotwór jelita grubego wykonał 

badanie fizykalne i badanie per rectum. Następnie zlecił dodatkowe badania: 

morfologię krwi, badanie kału na krew utajoną, kolonoskopię oraz badanie 

USG jamy brzusznej i miednicy. 

W badaniach laboratoryjnych na pierwszy plan wysuwa się anemia. 

Wynik badania kału na krew utajoną jest pozytywny. Badanie USG 
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wykluczyło choroby układu rozrodczego. Badanie endoskopowe jelita 

grubego wykazało okrągłą zmianę średnicy około 5 cm w okrężnicy esowatej. 

Podczas badania pobrano wycinek na badanie histopatologiczne. Wynik 

badania: gruczolakorak.  

 

 Gruczolakorak jest łagodnym nowotworem. Gruczolakoraki jelita 

grubego stwierdza się u około 55 % chorych w wieku 50-75 lat. W około 

80% gruczolakoraki umiejscowione są w okrężnicy esowatej oraz odbytnicy.  

 

Właściwym postępowaniem jest usunięcie zmiany. Zabieg sigmoidektomii 

(resekcji okrężnicy esowatej) można przeprowadzić metodą klasyczną  

lub laparoskopową.   

Podczas sigmoidektomii laparoskopowej dostęp do jamy brzusznej  

i miednicy uzyskuje się wprowadzając pięć trokarów: jeden w cięciu pod 

pępkiem dla kamery oraz cztery, dwa po prawej i dwa po lewej stronie, 

dla narzędzi.  

Przy preparowaniu okrężnicy esowatej należy pamiętać, iż podstawa 

krezki okrężnicy esowatej jest przebita przez lewy moczowód, który 

biegnąc po tylnej ścianie brzucha przechodzi ku dołowi przez zachyłek 

międzyesowaty kierując się w stronę pęcherza moczowego.       

Po odpreparowaniu okrężnicy i wycięciu zmiany należy, za pomocą sztaplera 

jelitowego, zespolić odcinki jelita odtwarzając jego ciągłość. Końcowym 

etapem operacji powinno być sprawdzenie szczelności szwu. Jeśli procedura 

ta przebiegnie prawidłowo należy usunąć trokary i zaszyć otwory.    
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V Anatomia radiologiczna klatki piersiowej 

Grzegorz Staśkiewicz, Anna Torres 

 

1. Podstawy fizyczne obrazów tomograficznych 

 

Tomografia komputerowa (TK) jest metodą obrazowania 

wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie. Lampa rentgenowska 

krążąca wokół ciała pacjenta wysyła promieniowanie, które jest rejestrowane 

po przeciwnej stronie okola (gantry) aparatu. Układ „cieni“ rejestrowanych 

przez detektory promieniowania rentgenowskiego jest analizowany 

komputerowo, co pozwala na odtworzenie rozmieszczenia poszczególnych 

struktur ciała w obrębie kolejnych przekrojów. Zastosowanie wielu rzędów 

detektorów umożliwia szybką akwizycję obrazów z większych obszarów 

ciała, co sprawia, że badania tomograficzne trwają krótko i umożliwiają 

dobre uwidocznienie również struktur ruchomych. Zastosowanie 

przylegających do siebie cienkich warstw ciała pozwala również na 

wykonywanie rekonstrukcji w płaszczyznach innych, niż wyjściowe, 

poprzeczne. Przedstawienie poszczególnych struktur anatomicznych  

w tomografii komputerowej wynika ze stopnia, w jakim osłabione zostało 

promieniowanie przechodzące przez dany punkt obrazu. W tomografii 

komputerowej stopniowi osłabienia promieniowania odpowiada odpowiedni 

stopień skali szarości na przedstawianym obrazie. Stopień ten jest 

obiektywnie wyrażany w skali Hounsfielda (HU – Hounsfield unit), w której 

przyjęto wartości -1000 dla powietrza, 0 dla wody, 1000 dla kości. Struktury 

silnie pochłaniające promieniowanie, jak kości czy obiekty metalowe, 

przedstawiane są jako jasne (hiperdensyjne), natomiast przepuszczające 

większą ilość promieniowania (a więc o niskiej wartości w skali Hounsfielda) 

jako ciemne – hipodensyjne.  

Zastosowanie dożylnych środków cieniujących pozwala na zwiększenie 

ilości informacji uzyskiwanej w badaniach TK. Pozwalają one nie tylko  
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na uwidocznienie naczyń krwionośnych, lecz również ocenę przpływu krwi 

przez poszczególne narządy lub zmiany patologiczne.  

Obrazy TK są przedstawiane w konwencji oglądania ich od strony stóp 

pacjenta, w związku z czym strony są „odwrócone“.  

Ponieważ jednoczesne wyświetlenie wszystkich możliwych stopni skali 

szarości utrudniłoby rozróżnienie poszczególnych struktur, oceniając badania 

TK stosuje się różne ustawienia „okna“: tkankowe, kostne lub płucne.  

W każdym z wymienionych „okien“ przedstawiany jest optymalnie wybrany 

zakres skali Hounsfielda, stąd inne ustawienia okna stosuje się  

do oceny upowietrznienia miąższu płucnego, a inne do oceny struktur 

kostnych. 

 

 

Zdjęcie rentgenowskie i tomografia komputerowa (TK) stanowią 

podstawowe metody diagnostyki obrazowej klatki piersiowej. Zastosowanie 

obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) jest typowo ograniczone  

do oceny zmian naciekających ścianę klatki piersiowej lub położonych  

w śródpiersiu.  

Ocenę struktur klatki piersiowej rozpoczynamy od oceny jej ścian: 

struktur kostnych i miękkotkankowych. Należy zwrócić uwagę na jamy 

pachowe pod kątem obecności powiększonych węzłów chłonnych.  

W okolicy jam pachowych widoczny jest również napływ środka 

cieniującego – najczęściej podawanego do żył przedramienia (ryc. 1). 

Śledząc przepływ środka cieniującego przez żyły należy zlokalizować 

połączenie żył ramienno-głowowych w żyłę główną górną (ryc. 2). Na tym 

samym poziomie widoczne są gałęzie łuku aorty: pień ramienno-głowowy, 

tętnica szyjna wspólna lewa i podobojczykowa lewa. Nieco poniżej widoczny 

jest łuk aorty i żyła główna górna. Warto zwrócić uwagę na niewielką ilość 

powietrza, odcinkowo widoczą w przełyku (ryc. 3). Na kolejnym przekroju – 

typowo na poziomie Th4/Th5 – widoczny jest łuk żyły nieparzystej 

wpadający od tyłu do żyły głównej górnej. Ponieważ łuk żyły nieparzystej 
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leży przy prawym brzegu tchawicy, w kącie odejścia prawego oskrzela 

głównego, to tuż poniżej łuku uwidacznia się rozdwojenie tchawicy (ryc. 4, 

5). Na tym samym poziomie widoczny jest niemal cały pień płucny. Kolejne 

przekroje obejmują struktury serca: na ryc. 6 widoczny jest poziom zatok 

aorty z widocznym odejściem lewej tętnicy wieńcowej, uszko prawego 

przedsionka oraz lewy przedsionek. Wszystkie cztery jamy są widoczne na 

ryc. 7: od przodu prawa komora, prawy przedsionek tworzący lewy brzeg 

serca, lewy przedsionek jako jama położona najbardziej z tyłu, oraz lewa 

komora. Na poziomie Th10 widoczne jest przejście żyły głównej dolnej 

przez przeponę (ryc. 8).  

Obraz zrekonstruowany w algorytmie płucnym (ryciny 9 – 12) 

pozwala na ocenę miąższu płucnego. Typowe badanie TK pozwala na ocenę 

dróg oddechowych do poziomu oskrzeli subsegmentalnych, w związku 

z czym oskrzela stają się niewidoczne w odległości około 3cm od obwodu. 

Naczynia płucne są natomiast widoczne bliżej obwodu płuca: typowo tętnice 

płucne do ok. 0.5 – 1 cm, a żyły płucne: 1 – 2 cm od obwodu. 
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Rycina 1. Przekrój poprzeczny na poziomie otworu górnego klatki piersiowej, okno 
miękkotkankowe. Charakterystycznymi punktami odniesienia są: żebro I widoczne 
na bocznym obwodzie szczytu płuca oraz żebro II – widoczne staw żebrowo-
poprzeczny i żebrowo-kregowy. Po stronie lewej widoczne przejście tętnicy 
podobojczykowej pomiędzy obojczykiem, a pierwszym żebrem 

 

Rycina 2. Przekrój poprzeczny na poziomie powyżej łuku aorty, okno 
miękkotkankowe. Widoczne gałęzie łuku aorty: od przodu – największy – pień 
ramienno-głowowy, kolejno tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa. 
Do przodu od tętnic widoczne żyły ramienno-głowowe, silne zakontrastowanie żyły 
prawej wynika z podania środka cieniującego do żyły prawego przedramienia 
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Rycina 3. Przekrój poprzeczny na poziomie łuku aorty, okno miękkotkankowe. Przy 
prawym brzegu śródpiersia widoczna żyła główna górna biegnąca przy prawym 
obrysie łuku aorty. Do tyłu od tchawicy widoczna niewielka ilość powietrza  
w przełyku 

 

 

Rycina 4. Przekrój poprzeczny na poziomie kręgu Th4, okno miękkotkankowe. 
Przekrój tuż powyżej rozdwojenia tchawicy. Przy prawym brzegu tchawicy 
widoczny łuk żyły nieparzystej. Pomiędzy tchawicą a żyłą główną górną widoczny 
niepowiększony węzeł chłonny z grupy 4R z punktowym zwapnieniem 

71



 

 

Rycina 5. Przekrój poprzeczny na poziomie rozdwojenia tchawicy, okno 
miękkotkankowe. Do przodu od oskrzeli głównych widoczne tętnice płucne.  
Żyła nieparzysta widoczna wyraźnie przy przednim obrysie trzonu kręgu Th5 

 

 

Rycina 6. Przekrój poprzeczny na poziomie zatok aorty, okno miękkotkankowe. 
Widoczne odejście lewej tętnicy wieńcowej oraz gałąź międzykomorowa przednia. 
Bezpośrednio do tyłu od lewego przedsionka widoczny przełyk. Przy przednio-
prawym brzegu aorty widoczne uszko prawego przedsionka 
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Rycina 7. Przekrój poprzeczny w projekcji czterojamowej, okno miękkotkankowe. 
Uwagę zwraca wyróżniająca się grubością ściana lewej komory. Przy przednim 
brzegu trzonu kręgu widoczne rozwinięte zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze 

 

 

 

Rycina 8. Przekrój poprzeczny na poziomie Th10, okno miękkotkankowe. 
Widoczna tylna ściana lewej komory serca. Nieznacznie zakontrastowana żyła 
główna dolna przechodząca przez wątrobę 
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Rycina 9. Przekrój poprzeczny na poziomie Th4/Th5, okno płucne. Widoczne 
rozdwojenie tchawicy, do tyłu od oskrzela lewego widoczna niewielka ilość 
powietrza w przełyku 
 

 

 

Rycina 10. Przekrój poprzeczny na poziomie Th8, okno płucne. W płucu prawym 
widoczne odejście oskrzela płata środkowego oraz jego podział na oskrzela 
segmentalne boczne i przyśrodkowe. W płacie górnym lewym widoczne oskrzele 
segmentu języczkowego dolnego (B5) i towarzysząca mu tętnica segmentalna 
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Rycina 11. Przekrój poprzeczny na poziomie Th10/Th11, okno płucne. W obu 
płatach dolnych widoczny wspólny przebieg oskrzeli i tętnic segmentalnych 
segmentów podstawnych, uwagę zwraca niezależny od nich przebieg żył płucnych 

 

 

 
Rycina 12. Rekonstrukcja Minimum Intensity Projection w płaszczyźnie czołowej 
przez okolicę ostrogi tchawicy. Widoczne przyleganie łuku aorty do lewego brzegu 
tchawicy 
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VI Anatomia radiologiczna jamy brzusznej 

Grzegorz Staśkiewicz, Anna Torres 

 

Tomografia komputerowa pozwala na precyzyjną, wiarygodną i powtarzalną 

ocenę narządów jamy brzusznej. Typowo wykonywana jest z dożylnym 

podaniem środka cieniującego, a technika wielorzędowa umożliwia szybkie 

skanowanie w określonym czasie po podaniu kontrastu, metodą wielofazową.  

 Ocena ścian jamy brzusznej jest konieczna do rozpoznania jej 

uszkodzeń lub przepuklin (ryc. 1, ryc. 2).  

 Tomografia komputerowa pozwala na ocenę wielkości wątroby: nie 

powinna ona przekraczać 15,5 cm w kierunku kraniokaudalnym lub 2000 ml.  

 Badanie wykonane po podaniu środka cieniującego pozwala na ocenę 

wzmocnienia miąższu wątroby. Ponieważ większość krwi przechodzącej 

przez wątrobę napływa drogą żyły wrotnej (około 2/3), to największe 

wzmocnienie kontrastowe prawidłowego miąższu obserwuje się około  

2 minuty po jego podaniu, kiedy kontrast trafia do żyły wrotnej po przejściu 

przez przewód pokarmowy. Guzy wątroby, unaczyniane przez tętnicę 

wątrobową, wzmacniają się typowo wcześniej. W ocenie wątroby należy 

zwrócić uwagę na naczynia stanowiące punkty odniesienia dla określania 

granic segmentów wątroby: żyły wątrobowe (ryc. 3) oraz gałęzie żyły 

wrotnej (ryc. 4).  

 Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe towarzyszą gałęziom żyły 

wrotnej i tętnicy wątrobowej i zwykle są widoczne przy ich poszerzeniu.  

W prawidłowych warunkach w TK widoczne są drogi zewnątrzwątrobowe, 

przewód żółciowy wspólny (ryc. 5) i pęcherzyk żółciowy (ryc. 6). Średnica 

PŻW nie przekracza zwykle 5 mm, z wyjątkiem pacjentów  

po cholecystektomii (10 mm).  

Trzustka (ryc. 4 – 7) jest zwykle widoczna jako jednorodny obszar tkankowy, 

z ogonem układającym się równolegle do żyły śledzionowej. Przewód 

trzustkowy często jest niewidoczny w obrębie trzonu i ogona, a jego średnica 
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w obrębie głowy nie przekracza 4 mm. Fizjologiczne starzenie się trzustki 

daje u starszych pacjentów obraz tzw. budowy zrazikowej.   

Śledziona (ryc. 3 – 5) charakteryzuje się znaczną zmiennością kształtu  

i wielkości. Przyjmuje się, że największy wymiar w płaszczyźnie 

poprzecznej nie powinien przekraczać 10 cm. We wczesnej fazie po podaniu 

środka cieniującego śledziona charakteryzuje się niejednorodnym 

wzmocnieniem kontrastowym, wynikającym z jej budowy beleczkowej – 

wzmocnienie staje się jednorodne w późniejszych fazach badania.  

Oba nadnercza (ryc. 4 – 5) są zwykle widoczne na tych samych przekrojach 

poprzecznych, co wynika z nieco różnego ich położenia: prawe leży bardziej 

nad górnym biegunem, podczas gdy lewe bardziej do przodu. Prawe 

nadnercze typowo ma wygląd bardziej linijny lub litery V, a lewe raczej 

kształt litery Y. Grubość odnóg nadnerczy nie powinna przekraczać 8mm.  

Zróżnicowanie kory i rdzenia nerki (ryc. 1, ryc. 4 – 7) możliwe jest po 

podaniu środka cieniującego już w fazie tętniczej, co wiąże się ze znacznym 

przepływem krwi przez nerki (około 1 litra na minutę). Ocena układów 

kielichowo-miedniczkowych oraz moczowodów jest ułatwiona w fazie 

późnej po podaniu środka cieniującego – optymalnie z opóźnieniem około 15 

minut.  

Dobrze wypełniony pęcherz moczowy styka się przednią powierzchnią 

z przednią ścianą jamy brzusznej (ryc. 8, 9), ku tyłowi sąsiadując z odbytnicą 

i pęcherzykami nasiennymi. Gruczoł krokowy pojawia się poniżej pęcherza, 

na przekrojach poziomych nieco powyżej górnego brzegu spojenia łonowego 

(ryc. 10).  
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Rycina 1. Przekrój poprzeczny na poziomie części poziomej dwunastnicy, okno 
miękkotkankowe. Widoczne przejście poziomej części dwunastnicy do przodu  
od żyły głównej dolnej i aorty. Przy przedniej ścianie brzucha widoczna środkowa, 
najniżej położona część okrężnicy poprzecznej. W prawym podżebrzu widoczny 
pęcherzyk żółciowy 
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Rycina 2. Przekrój poprzeczny na poziomie rozdwojenia aorty, okno 
miękkotkankowe. Do tyłu od tętnic biodrowych wspólnych widoczne połączenie żył 
biodrowych wspólnych w żyłę główną dolną. Na lewo od tętnicy biodrowej 
wspólnej lewej widoczne dwa niewielkie naczynia: tętnica krezkowa dolna i na lewo 
od niej żyła krezkowa dolna 

 

 

Rycina 3. Przekrój poprzeczny poniżej rozworu przełykowego aorty, okno 
miękkotkankowe. Żyły wątrobowe widoczne na tle miąższu wątroby jako struktury 
hipodensyjne – ulegną zakontrastowaniu po przejściu środka cieniującego przez 
wątrobę 
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Rycina 4. Przekrój poprzeczny na poziomie Th12, okno miękkotkankowe. Pomiędzy 
przeponą, wątrobą i żyłą główną dolną widoczne nadnercze prawe, nadnercze lewe 
widoczne na tym samym poziomie, sąsiadujące z przeponą, naczyniami 
śledzionowymi i górnym biegunem lewej nerki 

 

 

 
Rycina 5. Przekrój poprzeczny na poziomie odejścia tętnicy krezkowej górnej, okno 
miękkotkankowe. W dolnej części lewego płata wątroby widoczne więzadło obłe 
biegnące w dolnym brzegu więzadła sierpowatego – widocznego dzięki obecności 
tkanki tłuszczowej pomiędzy blaszkami otrzewnej. Do tyłu od lewego płata wątroby 
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widoczna część odźwiernikowa żołądka oraz opuszka dwunastnicy. Pomiędzy tylną 
ścianą żołądka a miejscem połączenia żyły krezkowej górnej i śledzionowej w żyłę 
wrotną widoczny niewielki fragment szyi trzustki. Na tym samym poziomie 
widoczny jest również ogon trzustki – do przodu od nerki lewej 
 
 

 

 
Rycina 6. Przekrój poprzeczny na poziomie pęcherzyka żółciowego, okno 
miękkotkankowe. Przyśrodkowo od pęcherzyka żółciowego widoczna część 
zstępująca dwunastnicy, na lewo od niej głowa trzustki. Widoczne tętnice nerkowe 
tuż poniżej ich odejścia od aorty oraz przejście lewej żyły nerkowej pomiędzy aortą 
a tętnicą krezkową górną 
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Rycina 7. Przekrój poprzeczny na poziomie L2, okno miękkotkankowe. Widoczne 
ujście prawej żyły nerkowej do żyły głównej dolnej (strumień zakontrastowanej 
krwi z żyły nerkowej trafia do niezakontrastowaniej żyły głównej dolnej). Wyraźnie 
widoczne struktury krezki jelita cienkiego: tętnica krezkowa górna i jej gałęzie,  
na prawo od niej żyła krezkowa górna. Po obu stronach głowy trzustki widoczne 
część druga i czwarta dwunastnicy 

 

 

Rycina 8. Przekrój poprzeczny na poziomie S1, okno miękkotkankowe. Przekrój tuż 
poniżej odejścia tętnic biodrowych wewnętrznej i zewnętrznej. Dobrze wypełniony 
pęcherz moczowy. Przy tylnej powierzchni talerzy kości biodrowych widoczne trzy 
mięśnie pośladkowe, przy powierzchni przedniej mięśnie biodrowo-lędźwiowe 
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Rycina 9. Przekrój poprzeczny na poziomie S5, okno miękkotkankowe. Dobrze 
wypełniony pęcherz moczowy przylega od przodu do odbytnicy. Przy bocznych 
ścianach miednicy widoczne tętnice pośladkowe dolne. Tętnice biodrowe 
zewnętrzne po wyjściu z jamy brzusznej pod więzadłem pachwinowym biegną  
w kierunku kończyny dolnej jako tętnice udowe  

 

 

 
Rycina 10. Przekrój poprzeczny na poziomie kości guzicznej, okno 
miękkotkankowe. Poniżej pęcherza moczowego widoczny gruczoł krokowy. 
Pomiędzy kością łonową a mięśniem zasłaniaczem wewnętrznym widoczne 
struktury kanału zasłonowego 
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VII Anatomia ultrasonograficzna jamy brzusznej 

Anna Torres, Grzegorz Staśkiewicz 

 

1. Podstawy fizyczne obrazów ultrasonograficznych 

 

W ultrasonografii jamy brzusznej wykorzystywane są fale 

ultradźwiękowe o częstotliwości od 2 do 5 MHz. Obrazy ultrasonograficzne 

powstają w wyniku odbicia fal ultradźwiękowych, wysyłanych przez sondę, 

od tkanek i narządów ciała ludzkiego.  

Tkanki organizmu ludzkiego charakteryzują się różnym przewodnictwem 

ultradźwięków, co powoduje że na granicy miedzy nimi istnieją tzw. skoki 

oporności. Istnienie skoków oporności jest warunkiem odbicia fali 

ultradźwiękowej i powstania obrazu ultrasonograficznego.  

Sonda ultradźwiękowa wysyła fale o ustalonej częstotliwości co pozwala  

na ustalenie głębokości, na której dochodzi do odbicia fali z dużą 

dokładnością. Jest ona obliczana na podstawie czasu upływającego  

od momentu wysłania fali do momentu jej powrotu do przetwornika. 

Tkanki i narządy charakteryzujące się obecnością dużej  ilości skoków 

oporności nazywamy echogenicznymi bądź hiperechogenicznymi – 

powodują one powstanie wielu odbić i na obrazie ultrasonograficznym  

są jasne.  

Struktury, w których liczba skoków oporności jest niewielka, powodują 

powstanie mniejszej ilości odbić, na obrazie są ciemniejsze i nazywamy  

je hipoechogenicznymi. 

Jednorodne płyny charakteryzują się brakiem skoków oporności, fale 

ultradźwiękowe przechodzą przez nie, nie ulegając odbiciu. Wynikiem tego 

jest czarny obraz na ekranie monitora, a obszar taki nazywamy bezechowym.   

 

Uwaga: liczba skoków oporności nie jest powiązana z gęstością narządu, 

jako pojęciem fizycznym. 
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1.1. Określenia stosowane w ultrasonografii 

 

Struktura echogeniczna, hiperechogeniczna  na obrazie jest jasna.  

Struktura hipoechogeniczna  na obrazie jest ciemniejsza. 

Płyny są obszarami bezechowymi  na obrazie są barwy czarnej. 

 

 

Rycina 1. Przekrój podłużny przez macicę i pęcherz moczowy. 1 - obszar 
hipoechogeniczny (myometrium); 2 - obszar hiperechogeniczny (endometrium);  
3 - obszar bezechowy (mocz w pęcherzu)  

 

1.2. Artefakty 

 

Obrazy ultrasonograficzne są nieodłącznie związane z występowaniem tzw. 

artefaktów.  

Artefakty są to zjawiska nieodpowiadające rzeczywistym strukturom. 
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Zaliczamy do nich: 

■ cień akustyczny: powstaje w wyniku całkowitego bądź prawie całkowitego 

odbicia się fal ultradźwiękowych od struktur uwapnionych (np. kości, złogi) 

lub wypełnionych gazami (np. płuca, jelita) i ma wygląd hipoechogenicznego 

bądź bezechowego klina rozciągającego się ku tyłowi od struktury 

wywołującej artefakt. Gazy w jelitach mogą powodować powstanie zarówno 

ciemnych cieni akustycznych, jak również na skutek ech wtórnych 

artefaktów jasnych tzw. „ogon komety” 

 

■ dystalne wzmocnienie akustyczne: względne wzmocnienie echa dystalnie 

od narządów  i struktur wypełnionych płynem (tj. pęcherz moczowy  

i pęcherzyk żółciowy, duże naczynia, torbiele); struktury położone dystalnie 

są „białe”  i niemożliwe do oceny; powstaje w związku z faktem, że fale 

ultradźwiękowe przechodząc przez homogenny płyn nie ulegają odbiciu  – co 

powoduje mniejsze ich osłabienie  

 

■ cień brzegowy: powstaje w wyniku rozproszenia i dyfrakcji fal 

ultradźwiękowych przebiegających stycznie do okrągłej przestrzeni płynowej 

i ma wygląd hipoechogenicznego bądź bezechowego klina rozciągającego się 

wzdłuż ściany (różnicowanie z cieniem akustycznym złogu w pęcherzyku 

żółciowym; z ogniskiem prawidłowego miąższu w stłuszczonej wątrobie) 

 

■ echa wtórne: powstają gdy fala powracająca do sondy ulega częściowemu 

odbiciu i zawraca z powrotem w głąb tkanek, skąd ponownie powraca,  

ale z opóźnieniem co zostaje mylnie rozpoznane jako większa głębokość; 

artefakt ten bywa widoczny w przypadku narządów wydrążonych 

wypełnionych płynem tj. pęcherz moczowy i pęcherzyk żółciowy 

 

■ artefakt związany z szerokością wiązki: w przypadku gdy ściana narządu 

wypełnionego płynem nie jest prostopadła do wiązki ultradźwięków jej obraz 
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może być nieostry i wydawać się pogrubiały (różnicowanie artefaktu  

z niewielkimi złogami, błotkiem, skrzepliną) 

 

■ efekt lustrzany: powierzchnie silnie odbijające ultradźwięki mogą 

załamywać fale w taki sposób, że po przeciwnej stronie powstaje lustrzany 

obraz narządu np. efekt lustrzany przepony; artefakt ten wynika z faktu,  

że fale odbite w bok wracają do miejsca odbicia, a następnie z opóźnieniem  

do sondy; aparat rekonstruuje położenie obrazu na podstawie czasu powrotu 

wiązki do głowicy i mylnie lokalizuje go głębiej po stronie przeciwnej  

od powierzchni odbijającej ultradźwięki np. obraz miąższu wątroby 

widoczny pod i nad przeponą. 

 

 

Rycina 2. Przykłady artefaktów: 1 – cień brzegowy; 2 – dystalne wzmocnienie 
akustyczne; 3 – cień akustyczny; 4 – echa wtórne 
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1.3. Orientacja  na obrazie ultrasonograficznym 

 

Przekrój poprzeczny:  

 

Przy ustawieniu markera w oknie aparatu po stronie lewej obrazu strona  

ta odpowiada prawej stronie pacjenta leżącego z twarzą zwróconą w kierunku 

badającego. Strona prawa obrazu ultrasonograficznego odpowiada stronie 

lewej pacjenta. Górny brzeg obrazu odpowiada powłokom brzusznym  

a brzeg dolny obrazu grzbietowi pacjenta. 

 

 
Rycina 3. Przekrój poprzeczny przez pęcherz moczowy 

 

Przekrój podłużny 

 

Na przekroju podłużnym górny brzeg obrazu odpowiada powłokom 

brzusznym a brzeg dolny obrazu grzbietowi pacjenta. Przy ustawieniu 

markera w oknie aparatu po stronie lewej obrazu strona ta odpowiada 

kierunkowi dogłowowemu na ciele pacjenta. Strona prawa obrazu 

ultrasonograficznego odpowiada zaś kierunkowi doogonowemu. 
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Uwaga: należy pamiętać aby marker znajdujący się na sondzie 

ultrasonograficznej ustawiony był podczas badania zgodnie  

z położeniem markera znajdującego się na ekranie aparatu. 

 

1.4. Badanie ultrasonograficzne ocenia następujące cechy narządów: 

 położenie i ruchomość 

 kształt i zarysy 

 wymiary 

 echostruktura narządów miąższowych 

 grubość i echostruktura ścian narządów posiadających światło oraz 

ich zawartość 

 otoczenie np. obecność płynu w sąsiedztwie 

 unaczynienie (metoda kolorowej i/lub pulsacyjnej ultrasonografii 

dopplerowskiej). 

 

 

Rycina 4. Przekrój podłużny przez pęcherz moczowy 

 

 

89



2. Topografia narządów nadbrzusza w badaniu ultrasonograficznym. 

 

2.1. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze: 

 

 Sonda ustawiona prostopadle do długiej osi ciała i prostopadle do powłok. 

 

Bezpośrednio pod sondą widzimy kolejno od przodu do tyłu: 

 skórę 

 hipoechogeniczną tkankę podskórną 

 mięśnie proste (hipoechogeniczne) w ich torebce (hiperechogeniczna) 

 poniżej leżącej w linii pośrodkowej ciała i pomiędzy mięśniami kresy 

białawej widoczny jest trójkątny przyczep więzadła obłego wątroby 

obejmujący niedrożną żyłę pępkową 

 wątrobę – głównie lewy płat 

 torbę sieciową (wąska szczelina) 

 fragment żołądka (w zależności od stopnia wypełnienia) 

 trzustkę 

 żyłę śledzionową leżącą wzdłuż tylnego obwodu trzustki i spływ żyły 

wrotnej otoczony głową trzustki 

 gałęzie odchodzące od przedniego obwodu aorty: 

nieco wyżej: pień trzewny dzielący się na trzy gałęzie, z których dwie 

są zwykle dobrze widoczne: tętnica wątrobowa wspólna  

i tętnica śledzionowa – obraz „ogona wieloryba” 

nieco niżej: tętnica krezkowa górna widoczna w przekroju 

poprzecznym, otoczona hiperechogeniczną obwódką 

 żyłę nerkową lewą widoczną w przekroju podłużnym pomiędzy aortą  

i tętnicą krezkową górną 

 aortę 

 żyłę główną dolną 

 przednią powierzchnię kręgosłupa. 
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Pamiętaj: węzły chłonne w przestrzeni zaotrzewnowej : patologicznie 

zmienione węzły chłonne często są okrągłe i hipoechogeniczne – mogą 

imitować obraz naczyń krwionośnych  fundamentalna jest znajomość 

anatomii naczyń, bo umożliwia jednoznaczne odróżnienie naczyń  

od patologicznych węzłów chłonnych w przekrojach poprzecznych  

i skośnych. 

 

 

Rycina 5. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze; 1 – tkanka podskórna, 2 – mięsień 
prosty, 3 – lewy płat wątroby, 4 – cień akustyczny powodowany przez żołądek,  
5 – trzustka, 6 – żyła śledzionowa, 7 – aorta, 8 – początek żyły wrotnej, 9 – żyła 
główna dolna 
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Rycina 6. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze na wysokości tętnicy krezkowej 
górnej; 1 – trzustka, 2 – tętnica krezkowa górna, 3 – żyła śledzionowa, 4 – przednia 
powierzchnia trzonu kręgu, 5 – lewa nerka, 6 – cień akustyczny powodowany przez 
krąg, 7 – żyła nerkowa lewa, 8 – żyła główna dolna, 9 – aorta 
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Rycina 7abc. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze na wysokości pnia trzewnego;  
1 –lewy płat wątroby, 2 – trzustka, 3 – tętnica wątrobowa wspólna (na ryc. 7c 
widoczny przekrój podłużny przez tętnicę wątrobową), 4 – tętnica śledzionowa,  
5 – aorta, 6 – żyła wrotna, 7 – pień trzewny, 8 – żyła główna dolna 
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Rycina 8. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze: widoczne żyła wrotna oraz tętnica 
wątrobowa w przekroju podłużnym; 1 – ogon trzustki, 2 – żyła śledzionowa,  
3 – tętnica wątrobowa, 4 – żyła wrotna, 5 – żyła główna dolna 
 

 

Rycina 9. Przekrój podłużny przez nadbrzusze; 1 – powłoki brzucha, 2 – wątroba,  
3 – pień trzewny, 4 – aorta brzuszna, 5 –  tętnica krezkowa górna, 6 – głowa 
trzustki, 7 – żołądek 
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Rycina 10. Przekrój podłużny przez nadbrzusze; 1 – wątroba, 2 – tętnica wątrobowa, 
3 – aorta brzuszna, 4 – żyła wrotna, 5 – głowa trzustki, 6 – żołądek 
 

 

Rycina 11. Przekrój podłużny przez nadbrzusze; 1 – wątroba, 2 – przewód żółciowy 
wspólny, 3 – tętnica wątrobowa, 4 – żyła wrotna, 5 – żyła główna dolna,  
6 – trzustka 
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2.2. Anatomia trzustki w badaniu ultrasonograficznym 

 

Trzustka jest narządem leżącymi zaotrzewnowo, ku tyłowi od żołądka i torby 

sieciowej. Zbudowana jest z głowy, szyi, trzonu i ogona. Nie posiada własnej 

torebki. Długa oś trzustki przebiega z dołu ku górze, ze strony prawej na 

lewą oraz z przodu ku tyłowi. Ogon trzustki kończy się w pobliżu wnęki 

śledziony i leży w obrębie więzadła żołądkowo-przeponowego. 

Topograficznym punktem odniesienia, stosowanym w celu uwidocznienia 

trzustki, jest żyła śledzionowa, która przebiega wzdłuż trzustki  

od ogona do szyi na wysokości gdzie łączy się z żyłą krezkową górną 

wytwarzając początek żyły wrotnej (tzw. spływ żyły wrotnej). Spływ żyły 

wrotnej leży w obrębie głowy trzustki i stanowi topograficzny punkt 

odniesienia dla położenia głowy trzustki. Tętnica krezkowa górna wyznacza 

granicę między głową i trzonem trzustki. 

 

Obrazowanie trzustki przeprowadza się w pozycji leżącej, najlepiej  

w godzinach porannych. Stosuje się przekrój poprzeczny i podłużny przez 

nadbrzusze tuż pod wyrostkiem mieczykowatym jak również skośne 

przekroje podżebrowe (szczególnie przydatne do uwidocznienia głowy  

i ogona). 
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Ryc. 12a.  Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze tuż pod wyrostkiem 
mieczykowatym stosowany celem uwidocznienia trzustki 

 

 

Rycina 12b. Trzustka; 1 – głowa, 2 – ogon, 3 – trzon 
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Rycina 13. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze: trzustka; 1 –wątroba, 2 – głowa 
trzustki, 3 – ogon trzustki, 4 – żyła śledzionowa, 5 – trzon trzustki 

 

 

Rycina 14. Ogon trzustki widoczny w okolicy wnęki śledziony; 1 – śledziona,  
2 – ogon trzustki, 3 – żyła śledzionowa 
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Echogeniczność trzustki zmienia się wraz z wiekiem. Hipoechogeniczna 

trzustka jest charakterystyczna dla młodszych, szczupłych osób. U osób 

starszych lub otyłych echogeniczność miąższu trzustki zwiększa się  

z powodu odkładania tłuszczu lub włóknienia co powoduje, że ma ona 

hiperechogeniczny wygląd – jest „jaśniejsza”. 

Wymiary głowy, trzonu i ogona w płaszczyźnie przednio–tylnej są dość 

zmienne, ale powinny wynosić odpowiednio < 3 cm, < 2 cm i < 2,5 cm. 

Prawidłowy przewód trzustkowy ma gładkie, hiperechogeniczne ściany  

i średnicę < 2 mm. Jest on zwykle łatwiejszy do uwidocznienia u młodszych 

osób i często widoczny jedynie częściowo.  

 

2.3. Anatomia wątroby w badaniu ultrasonograficznym. 

 

Wątroba znajduje się w prawym podżebrzu i powinna być zawsze 

uwidoczniona w dwóch płaszczyznach: strzałkowej (sonda równolegle  

do długiej osi ciała) i poprzecznej (najwygodniej w przekrojach skośnych 

podżebrowych, układając sondę wzdłuż  prawego łuku żebrowego).  

Ocenę wątroby można rozpocząć umieszczając sondę w płaszczyźnie 

strzałkowej obejmującej żyłę główną dolną i następnie przemieszczając  

ją nieco w jedną lub drugą stronę oraz przechylając na prawo w celu lepszego 

uwidocznienia prawego płata. 

Uwidocznienie najbardziej dogłowowych i podprzeponowych fragmentów 

miąższu wątroby możliwe jest w płaszczyźnie strzałkowej i wymaga  

od pacjenta bardzo głębokiego wdechu oraz odpowiedniego pochylenia 

sondy umieszczonej tuż pod łukiem żebrowym. 

Na obrazie ultrasonograficznym widoczne i możliwe do wyodrębnienia  

są wszystkie cztery płaty wątroby: lewy, prawy, czworoboczny i ogoniasty; 

pęcherzyk żółciowy znajduje się między płatem prawym i czworobocznym. 
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2.3.1. Typowe przekroje do oceny wątroby: 

 

Przekrój strzałkowy i poprzeczny przez lewy płat 

 

Lewy płat widoczny jest w przekroju poprzecznym przez nadbrzusze, który 

omówiono powyżej. 

 

 

Rycina 15. Przekrój poprzeczny przez nadbrzusze: lewy płat wątroby; 1 – miąższ 
lewego płata wątroby, 2 – odgałęzienie żyły wrotnej, 3 – żołądek i artefakty z nim 
związane 

 

Przekrój przez spływ żył wątrobowych do żyły głównej dolnej 

 

Obraz uzyskujemy stosując płaszczyznę przekroju skośnego, podżebrowego 

tuż przy wyrostku mieczykowatym. 

Trzy żyły wątrobowe: lewa, środkowa i prawa widoczne w przekroju 

podłużnym uchodzą do uwidocznionej w przekroju skośnym i leżącej tuż pod 

przeponą żyły głównej dolnej. 
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Żyły przebiegają samotnie w kierunku żyły głównej dolnej, a ich przebieg 

jest wydłużony i linijny, ściana naczyń nie jest widoczna.  

Średnica żył powinna być mierzona w ich dystalnych odcinkach  

i wynosi prawidłowo < 6 mm. Nie mierzy się średnicy żył przy ujściu do żyły 

głównej dolnej ze względu na często obecne zmienności anatomiczne.  

 

 

Rycina 16. Przekrój przez żyły wątrobowe i ich spływ do żyły głównej dolnej;  
1 – prawa żyła wątroba, 2 –  środkowa żyła wątroba, 3 –  lewa żyła wątroba,  
4 – żyła główna dolna, 5 – przepona 

 

Aspekty kliniczne: 

Poszerzenie obwodowych odcinków żył wątrobowych jest wskaźnikiem 

niewydolności prawej komory serca.  

Poszerzenie żył wątrobowych może być obecne w zespole Budda–Chariego. 

Redukcja unaczynienia żylnego w obwodowych częściach wątroby jest 

charakterystyczna dla przebudowy marskiej. 

Zmiana linijnego przebiegu żyły może być objawem guza wątroby. 
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Przekrój przez wrota wątroby 

 

W obrębie wrót wątroby znajdują się trzy hipoechogeniczne struktury 

przebiegające w więzadle wątrobowo-dwunastniczym: żyła wrotna, tętnica 

wątrobowa, przewód żółciowy wspólny oraz regionalne węzły chłonne.  

Położenie struktur w obrębie wrót wątroby jest identyczne jak  

w więzadle. Najbardziej ku tyłowi znajduje się żyła wrotna, do przodu  

od niej widoczne są tętnica wątrobowa i przewód żółciowy wspólny.  

W przekroju poprzecznym tętnica znajduje się do przodu od żyły i bardziej 

po stronie lewej, przewód żółciowy natomiast leży do przodu od żyły  

i bardziej  po stronie prawej (bliżej szyjki pęcherzyka żółciowego).  

 

 

Rycina 17. Wrota wątroby; 1 – wrota wątroby, 2 – przewód żółciowy wspólny,  
3 – tętnica wątroba, 4 – żyła wrotna, 5 – żyła główna dolna 
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Przekrój podłużny uzyskujemy przekręcając sondę w kierunku zgodnym  

z ruchem wskazówek zegara wzdłuż jej długiej osi o kilka stopni z przekroju 

poprzecznego przez nadbrzusze. Przewód żółciowy wspólny bywa tak cienki, 

że w przekroju podłużnym jest trudny do uwidocznienia wzdłuż tętnicy 

wątrobowej. Uwidocznieniu wrót wątroby sprzyja głęboki wdech. Struktury 

znajdujące się we wrotach wątroby i więzadle wątrobowo-dwunastniczym 

należy prześledzić na całej ich długości. 

Szerokość światła żyły wrotnej mierzona prostopadle do jej długiej osi 

wynosi prawidłowo < 13 mm (pomiar obejmuje tylko światło naczynia).  

Ze względu na możliwe zmienności anatomiczne za poszerzenie przyjmuje 

się natomiast wartość > 15 mm.  

Żyła wrotna i jej odgałęzienia widoczne w obrębie miąższu wątroby otoczone 

są hiperechogenicznym rąbkiem, co umożliwia łatwe odróżnienie ich od żył 

wątrobowych i ich dopływów.  

Średnica przewodu żółciowego wspólnego, w badaniu ultrasonograficznym, 

powinna wynosić < 6 mm, a u pacjentów po usunięciu pęcherzyka 

żółciowego < 9 mm.  

Tętnicę wątrobową widzimy często fragmentarycznie,  jako kilka okrągłych 

bądź owalnych cieni w okolicy żyły wrotnej ze względu na jej kręty 

przebieg.  

Powiększone regionalne węzły chłonne mogą być widoczne we wrotach 

wątroby w przypadku wirusowego zapalenia wątroby, zapalenia trzustki lub 

pęcherzyka żółciowego.  

 

Aspekty kliniczne: 

Poszerzenie żyły wrotnej jest obecne w następujących patologiach: 

 marskość wątroby 

 guz trzustki  

 splenomegalia o etiologii innej niż marskość 

 zakrzepica. 
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Izolowane poszerzenie żyły wrotnej nie jest miarodajnym objawem 

nadciśnienia wrotnego. 

 

Przekrój strzałkowy w linii środkowo-obojczykowej 

 

Sonda ułożona pod łukiem żebrowym i równolegle do długiej osi ciała w linii 

środkowo-obojczykowej. Przekrój ten umożliwia zobrazowanie najbardziej 

podprzeponowo i dogłowowo zlokalizowanych fragmentów miąższu 

wątroby. 

Pomiar prawego płata w wymiarze kranio-kaudalnym (11-15 cm)  

i przednio-tylnym (< 13-15 cm). 

 

 

Rycina 18. Przekrój strzałkowy przez prawy płat w linii środkowo-obojczykowej 

 

Obecnie za bardziej miarodajną od pomiarów uważa się ocenę kątów 

brzeżnych: 

 lewego płata < 30° 

 prawego płata < 45° 
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2.4. Anatomia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych w badaniu 

ultrasonograficznym. 

 

Pęcherzyk żółciowy należy oceniać na czczo. Po posiłku następuje 

obkurczenie pęcherzyka co uniemożliwia ocenę jego światła, jak również 

morfologii i grubości ściany pęcherzyka. 

W celu uwidocznienia pęcherzyka stosuje się prawy przekrój skośny 

podżebrowy, przekrój międzyżebrowy lub międzyżebrowy rozszerzony. 

Pęcherzyk żółciowy widoczny jest dobrze na głębokim wdechu. 

 

Pęcherzyk żółciowy w fazie wypełnienia żółcią widoczny jest jako owalna 

lub podłużna hipoechogeniczna struktura. Kształt pęcherzyka może być 

również kręty. Położony jest w zagłębieniu w obrębie trzewnej powierzchni 

wątroby (loża pęcherzyka). Po stronie lewej graniczy z płatem 

czworobocznym, po stronie prawej z prawym płatem wątroby. Do tyłu  

od pęcherzyka znajduje się odźwiernik żołądka lub opuszka dwunastnicy. 

Prawidłowy pęcherzyk powinien mieć bezechowe wnętrze oraz gładkie 

obrysy. Grubość ściany pęcherzyka na czczo powinna wynosić < 3 mm, 

natomiast w fazie poposiłkowej < 7 mm. Maksymalna długość  

i szerokość pęcherzyka wynoszą odpowiednio < 10 cm i < 4 cm. Objętość 

pęcherzyka powinna wynosić < 100 ml. 
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Rycina 19. Pęcherzyk żółciowy; 1 – dno pęcherzyka, 2 – światło pęcherzyka,  
3 – ściana pęcherzyka, 4 – przewód żółciowy wspólny, 5 – żyła wrotna, 6 – tętnica 
wątroba 

 

Zmiany patologiczne w zakresie pęcherzyka najczęściej dotyczą: rozmiarów, 

obecności struktur nieprawidłowych w świetle, położenia, kształtu, zarysu  

i grubości ścian. 

 

Drobne przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe przebiegają wraz  

z odgałęzieniami żyły wrotnej, są bardzo cienkie i normalnie niewidoczne. 

Poszerzenie tych przewodów spowodowane niedrożnością dróg żółciowych 

(kamica, ucisk przez guz) powoduje ich poszerzenie i uwidocznienie wzdłuż 

przebiegu naczyń wrotnych dając tzw. „objaw dwururki”. 
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2.5. Anatomia śledziony w badaniu ultrasonograficznym. 

 

Śledziona jest narządem leżącym wewnątrzotrzewnowo, wysoko  

w lewym podżebrzu pod kopułą przepony. Trzewna powierzchnia śledziony 

znajduje się w bliskiej relacji z lewą nerką, ogonem trzustki i lewym 

nadnerczem. Długa oś śledziony przebiega wzdłuż dziesiątego żebra. Górny 

biegun śledziony skierowany jest do kręgosłupa i znajduje się bardziej 

dogłowowo, w porównaniu do bieguna dolnego leżącego w oddaleniu  

od kręgosłupa i bliżej powłok jamy brzusznej. Dolny biegun śledziony leży  

w bliskiej relacji z lewym zgięciem okrężnicy. 

 

Badanie śledziony wykonuje się w pozycji leżącej na plecach przykładając 

sondę w okolicy tylno-bocznej, równolegle do przestrzeni międzyżebrowej. 

Badanie wykonuje się na wydechu, co zapobiega przysłonięciu śledziony 

przez cienie akustyczne powodowane przez powietrze znajdujące się  

w obrębie podstawy płuca. Bywa, że nawet podczas wydechu część śledziony 

leżąca tuż pod przeponą może być trudna do uwidocznienia. Dolny biegun 

śledziony może być przysłonięty przez leżące w pobliżu pętle jelitowe.  

Po przyłożeniu sondy w opisany wyżej sposób uzyskujemy obraz śledziony 

w przekroju podłużnym. W takim przekroju śledziona ma kształt 

półksiężycowaty lub klinowaty. W przekroju poprzecznym, wykonanym na 

tej samej wysokości, jest kształtu eliptycznego. Podprzeponowy zarys 

śledziony jest eliptyczny, okolica wnęki może być natomiast pofałdowana.  

W okolicy wnęki można uwidocznić żyłę śledzionową oraz jej dopływy,  

jak również ogon trzustki. Przy ocenie śledziony ważna jest ocena jej 

kształtu, który w niektórych jednostkach patologicznych może ulegać 

zaokrągleniu. 
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Rycina 20. Przekrój podłużny przez śledzionę; 1 – dolny biegun śledziony, 2 – żyła 
śledzionowa, 3 – wnęka śledziony, 4 – górny biegun śledziony, 5 – przepona 

 

Miąższ śledziony jest jednorodny echogenicznie i hipoechogeniczny. 

Prawidłowe wymiary śledziony u dorosłego wynoszą 11 cm długość 

(mierzona od bieguna do bieguna) x 4 cm szerokość (mierzona  od wnęki  

do powierzchni podprzeponowej) x 7 cm grubość. Długość śledziony może 

być nieco większa (do 13 cm) bez znaczenia klinicznego. Istotne znaczenie 

ma szerokość śledziony. Zwiększenie tego wymiaru do 6 cm, przy braku 

zastoju żylnego związanego z  zastojem wrotnym sugeruje chorobę układu 

limfatycznego. 

U dzieci pomiar śledziony wykonuje się w kierunku kranio–kaudalnym  

w linii pachowej pośrodkowej. Norma zależy od długości ciała dziecka. 
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2.6. Badanie FAST – Focused Assessment with Sonography in Trauma 

 

FAST to badanie ultrasonograficzne wykonywane u pacjentów po urazach 

mające na celu stwierdzenie obecności krwi w jamach ciała (otrzewnej, 

opłucnej, osierdziu) oraz obecności odmy opłucnowej. 

Czas wykonania badania FAST nie powinien przekroczyć 3 do 3,5  minuty. 

Badanie FAST ma szczególną wartość u pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie, których nie można poddać bardziej skomplikowanym 

badaniom obrazowym. Stanowi alternatywę dla badania tomograficznego 

oraz diagnostycznego nakłucia jam ciała. Badaniem FAST można stwierdzić 

obecność od 100 do 250 ml  płynu w jamie brzusznej. Czułość tego badania  

w wykrywaniu płynu w obrębie jamy brzusznej wynosi od 86 do 99%,  

a swoistość waha się między 90 a 99%.  

Badanie FAST obejmuje wykonanie 8 standardowych przekrojów mających 

na celu uwidocznienie jamy opłucnej, okolicy prawego i lewego podżebrza  

w jamie brzusznej oraz jamy miednicy, jak również osierdzia.  

W obrębie prawego podżebrza należy uwidocznić: zachyłek żebrowo-

przeponowy po stronie prawej, zachyłek wątrobowo-nerkowy i prawą 

przestrzeń podprzeponową, w obrębie podżebrza lewego: prawy zachyłek 

żebrowo-przeponowy, zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz lewą przestrzeń 

podprzeponową. 

 

2.6.1. Anatomiczne podstawy badania FAST – skany w obrębie jamy 

brzusznej. 

 

U pacjenta leżącego na plecach wolny płyn w jamie brzusznej gromadzi  

się w następujących potencjalnych przestrzeniach będących zachyłkami jamy 

otrzewnej: 

 zachyłek wątrobowo-nerkowy (zachyłek Morisona), zachyłek 

śledzionowo-nerkowy, prawa i lewa przestrzeń podprzeponowa oraz 

zachyłek odbytniczo-maciczny i odbytniczo-pęcherzowy. W okolicy 
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prawego łuku żebrowego krew gromadzi się najwcześniej w zachyłku 

Morisona, po stronie lewej najpierw znajdujemy ją pod lewą kopułą 

przepony, następnie w zachyłku śledzionowo-nerkowym. Należy 

pamiętać, że większa część płynu obecnego w jamie brzusznej 

przemieszcza się w kierunku jamy miednicy drogą prawej rynny 

okołookrężniczej, która jest głębsza i nie występują w jej obrębie 

naturalne „przeszkody” takie jak więzadło przeponowo-okrężnicze  

czy krezka esicy. Stwierdzono, że zachyłek Morisona stanowi najbardziej 

pewne miejsce do stwierdzenia obecności wolnego płynu w jamie 

brzusznej niezależnie od  miejsca krwawienia 

 w jamie miednicy krew gromadzi się w zachyłku odbytniczo-macicznym  

i odbytniczo-pęcherzowym, przy czym możliwa jest akumulacja dużych 

ilości krwi w tej okolicy bez jej obecności w pobliżu uszkodzonego 

narządu.  

 

Dodatkowym aspektem, sprzyjającym lokalizacji płynu w wyżej 

wymienionych punktach, jest częstość z jaką uszkodzeniom ulegają 

poszczególne narządy jamy  brzusznej w przypadku urazów 

wielonarządowych. Śledziona ulega uszkodzeniu u jednej trzeciej pacjentów 

z tępym urazem brzucha. Wątroba jest najczęściej uszkadzanym narządem  

w przypadku urazów złożonych oraz ulega uszkodzeniu w 20% przypadków 

tępych urazów. Jednocześnie płat prawy ulega uszkodzeniu częściej niż lewy, 

a tylny segment prawego płata częściej niż przedni. Pozostałe narządy jamy 

brzusznej uszkodzone zostają znacznie rzadziej: jelita i krezka w 5% 

przypadków, pęcherz moczowy w 1,6% a trzustka w 0,4% przypadków.  

 

2.6.2. Techniczne aspekty przeprowadzenia badania FAST. 

 

Uwidocznienie jamy opłucnej  w obrębie klatki piersiowej: objawy odmy 

opłucnowej 
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Przekrój podłużny w trzeciej i czwartej przestrzeni międzyżebrowej  w linii 

środkowo-obojczykowej. Ważnym elementem badania jest dostosowanie 

głębokości obrazu (max. 4 cm). Sonda powinna spoczywać nieruchomo  

i obrazować dwa przylegające żebra. Ku tyłowi od żebra znajduje się miejsce 

przylegania opłucnej ściennej i opłucnej płucnej. W prawidłowych 

warunkach widoczny jest ruch jednej warstwy opłucnej względem drugiej. 

Brak ruchu sugeruje odmę opłucnową. Pomocne może być porównanie 

jednej strony względem drugiej. 

 

 Uwidocznienie jamy osierdzia: objawy tamponady serca 

 

Przekrój poprzeczy pod wyrostkiem mieczykowatym z sondą pochyloną tuż 

nad powłokami brzucha, dzięki czemu fale ultradźwiękowe rozchodzą się  

w płaszczyźnie czołowej. W niektórych przypadkach uzyskanie 

odpowiedniego obrazu wymaga ucisku sondy na powłoki, co umożliwia 

przebieg fali ultradźwiękowej ku tyłowi od mostka. Prawidłowy obraz 

przedstawiony został na rycinie 21 i obejmuje czterokomorowy przekrój 

przez serce, przeponę oraz wątrobę. Szczególnie istotny jest odcinek 

osierdzia sąsiadujący z przeponą na odcinku od koniuszka serca wzdłuż 

przebiegu ściany prawej komory. Jest to najniżej leżąca część osierdzia  

i jednocześnie miejsce w którym płyn gromadzi się w pierwszej kolejności. 

Ciemny (bezechowy) obszar pomiędzy ścianą komory a przeponą sugeruje 

obecność płynu.          
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Rycina 21. FAST: przekrój mający na celu widocznienie osierdzia; 1 – przepona,  
2 – prawa komora, 3 – prawy przedsionek, 4 – lewy przedsionek, 5 – przegroda 
międzykomorowa, 6 – lewa komora, 7 – osierdzie pokrywające ścianę prawej 
komory, 8 – koniuszek serca, 9 – wątroba 

 

Okolica prawego podżebrza 

Uwidocznienie zachyłka wątrobowo-nerkowego (Morisona) 

 

Sonda umieszczona w linii pachowej środkowej pomiędzy 8 a 11 żebrem  

w pozycji kranio-kaudalnej umożliwiającej uzyskanie przekroju czołowego 

przez płaszczyznę przylegania wątroby i nerki. Skan powinien obejmować 

wątrobę z jej dolnym brzegiem, nerkę oraz przeponę. Zachyłek Morisona  

to potencjalna przestrzeń znajdująca na granicy między torebką wątroby  

i powiezią otaczającą nerkę. Ciemna przestrzeń pomiędzy tymi strukturami 

sugeruje obecność płynu. Prosta reguła mówi, że szerokość bezechowej 

przestrzeni równa 0,5 cm odpowiada 500 ml płynu, 1 cm odpowiada zaś 

1000 ml płynu. 
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Rycina 22.  FAST: zachyłek wątrobowo-nerkowy (Morisona); 1 – dolny brzeg 
wątroby, 2 – : zachyłek wątrobowo-nerkowy, 3 – nerka 

 

Uwidocznienie zachyłka żebrowo-przeponowego po stronie prawej oraz 

prawej przestrzeni podprzeponowej 

 

Przesunięcie sondy o jedną lub dwie przestrzenie międzyżebrowe ku górze 

uwidoczni zachyłek żebrowo-przeponowy po stronie prawej, przeponę  

i wątrobę. Skan ten umożliwia uwidocznienie płynu w obrębie jamy 

opłucnej, który ma wygląd czarnego trójkąta znajdującego się kaudalnie  

i grzbietowo w stosunku do przepony. Możliwe jest także uwidocznienie 

płynu znajdującego się pomiędzy prawą kopułą przepony a wątrobą. 
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Rycina 23. FAST: zachyłek żebrowo-przeponowy po stronie prawej i prawa 
przestrzeń podprzeponowa; 1 – wątroba, 2 – prawa przestrzeń podprzeponowa,  
3 – przepona, 4 – zachyłek żebrowo-przeponowy 

 

Okolica lewego podżebrza 

 

Uwidocznienie zachyłka śledzionowo-nerkowego oraz zachyłka żebrowo-

przeponowego po stronie lewej oraz lewej przestrzeni podprzeponowej 

 

Sonda umieszczona w linii pachowej tylnej pomiędzy 6 a 9 żebrem  

w pozycji kranio-kaudalnej umożliwiającej uzyskanie przekroju czołowego 

przez płaszczyznę przylegania śledziony i nerki. Skan powinien obejmować 

śledzionę, nerkę oraz przeponę. Zachyłek śledzionowo-nerkowy  

to potencjalna przestrzeń znajdująca na granicy między torebką śledziony  

i powięzią otaczającą nerkę. Ciemna (bezechowa) przestrzeń pomiędzy tymi 

strukturami sugeruje obecność płynu. 
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Rycina 24.  FAST: zachyłek żebrowo-przeponowy po stronie lewej i lewa przestrzeń 
podprzeponowa; 1 – lewa przestrzeń podprzeponowa, 2 – przepona, 3 – zachyłek 
żebrowo-przeponowy 
 

 

Rycina 25.  FAST: zachyłek śledzionowo-nerkowy; 1 – śledziona, 2 – zachyłek 
śledzionowo-nerkowy, 3 – nerka 
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Uwidocznienie zachyłka odbytniczo-macicznego / pęcherzowo-odbytniczego 

 

Sonda umieszona w linii pośrodkowej ciała tuż nad spojeniem łonowych  

w pozycji kranio-kaudalnej umożliwiającej uzyskanie przekroju podłużnego. 

Pozwala to na uwidocznienie pęcherza moczowego (i macicy u kobiet)  

i odbytnicy oraz znajdującej się między nimi potencjalnej przestrzeni – 

zachyłka pęcherzowo-odbytniczego/odbytniczo-macicznego. Następnie 

sondę należy obrócić o 90° do przekroju poprzecznego i pochylić sondę  

w kierunku powłok brzusznych co pozwala na przebieg fal 

ultradźwiękowych ku tyłowi od spojenia łonowego. W tym przekroju wolny 

płyn znajduje się ku tyłowi od pęcherza/macicy lub w okolicy rogów 

wypełnionego pęcherza moczowego. 

 

 

Rycina 26. FAST: zachyłek odbytniczo-maciczny; 1 – pęcherz moczowy,  
2 – macica, 3 – zachyłek odbytniczo-maciczny, 4 – odbytnica 

 

>10 mm – patologiczne poszerzenie 
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VIII Anatomia ultrasonograficzna nerek i miednicy 

Anna Torres, Grzegorz Staśkiewicz 

 

1. Anatomia nerek w badaniu ultrasonograficznym 

 

Nerki położne są zaotrzewnowo na tylnej ścianie jamy brzusznej  

na wysokości od Th12 do L3. Prawa nerka leży nieco niżej niż nerka lewa 

(ok. 2,5 cm). Znajdują się w obrębie powięzi nerkowej obejmującej  

też nadnercza. 

 

Od tyłu nerki przylegają do mięśni tylnej ściany jamy brzusznej: mięśnia 

czworobocznego lędźwi, mięśnia lędźwiowego większego i mniejszego. 

Nerka prawa od przodu sąsiaduje z wątrobą, która tworzy dla niej tzw. okno 

akustyczne, jak również z: dwunastnicą, pętlami jelita cienkiego oraz 

prawym zgięciem okrężnicy (w okolicy dolnego bieguna). 

Nerka lewa od przodu sąsiaduje z nadnerczem, śledzioną, żołądkiem, pętlami 

jelita cienkiego oraz okrężnicą zstępującą. Jest wobec tego trudniej dostępna 

badaniu ultrasonograficznemu. 

 

Obie nerki można badać zarówno, gdy pacjent leży na wznak  

jak i na boku. Przekrój podłużny przez nerki uzyskuje  się przykładając sondę 

pod łukiem żebrowym (po stronie lewej nieco wyżej niż po stronie prawej)  

w linii pachowej przedniej lub środkowej. Obrócenie sondy o 90° wzdłuż osi 

sondy umożliwia otrzymanie przekroju poprzecznego, w którym nerka 

oceniania jest od bieguna górnego do dolnego.  

W warunkach prawidłowych nerki charakteryzują się ruchomością 

oddechową, która wynosi od 3 do 7 cm.  

Prawidłowe wymiary nerek wynoszą: 11–12cm (długość) x 4–6 cm 

(szerokość) x 3–5 cm (grubość). Kształt nerek w przekroju podłużnym jest 
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symetrycznie owalny, w przekroju poprzecznym zbliżony do okrągłego. 

Zarysy narządu powinny być równe, gładkie. 

Echogeniczność nerek: 

 hiperechogeniczna torebka 

 hipoechegoniczny miąższ: kora (nieco bardziej echogeniczna) i piramidy 

(mniejsza echogeniczność); miąższ izoechogeniczny w stosunku  

do wątroby, grubości od 1,3 do 2,5 cm. 

 hiperechogeniczne echo środkowe (echo centralne): układ kielichowo-

miedniczkowy, naczynia i nerwy, tkanka łączna i tłuszczowa. 

 

 

Rycina 1. Nerka prawa (przekrój podłużny); 1 – torebka nerki, 2 – miąższ nerki,  
3 – piramida, 4 – echo środkowe, 5 – piramida, 6 – kora nerki 

 

Celem oceny echostruktury nerek stosuje się współczynnik miedniczkowo–

miąższowy. Jest to stosunek szerokości warstwy miąższu z przodu i tyłu  

do szerokości echa centralnego. Prawidłowo wynosi 1,7 przed 60 rokiem 

życia i 1,1 po 60 roku życia. 
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Przyczyny utrudnienia lub braku możliwości uwidocznienia nerek: 

 ektopia nerki (nerka znajduje się w miednicy mniejszej do przodu  

od naczyń biodrowych) 

 jednostronna agenezja nerki (często towarzyszy jej kompensacyjny 

przerost drugiej nerki) 

 atrofia nerki (zwykle nierówna powierzchnia, nieprawidłowa 

echostruktura) 

 hipoplazja nerki (pomaga: badanie przy powiększeniu obrazu) 

 nerka podkowiasta 

 stan po przeszczepie nerki 

 stan po usunięciu nerki. 

 

Zmienności anatomiczne: 

 nerka ektopowa 

 nerka podkowiasta 

 hiperplastyczne kolumny Bertina  – kolumny miąższu wpuklające  

się od strony miąższu w obręb echa centralnego, nie różniące  

się echogenicznością od pozostałego miąższu 

 mostek miąższowy – biegnie w poprzek echa centralnego 

(różnicowanie z podwójnym układem kielichowo–miedniczkowym) 

 płatowaty obrys nerki u dzieci i młodzieży 

 garb nerkowy – poszerzenie warstwy miąższu wzdłuż bocznego 

brzegu nerki lewej, widoczne tuż poniżej dolnego bieguna śledzony 

(u 10 % pacjentów) 

 miedniczka pozanerkowa  

 izolowane poszerzenie miedniczki po wypiciu dużej ilości płynów. 
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Rycina 2. Nerka lewa (przekrój podłużny); 1 – miąższ nerki, 2 – echo środkowe 

 

 

Rycina 3. Nerka lewa (przekrój podłużny); 1 – żyła nerkowa 
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Rycina 4. Nerka lewa (przekrój poprzeczny); 1 – żyła nerkowa 

 

 

Rycina 5. Nerka podkowiasta; 1 – nerka prawa, 2 – żyła główna dolna, 3 – przednia 
powierzchnia kręgu, 4 – aorta, 5 – nerka lewa, 6 – zrośnięte dolne bieguny nerek 
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Nerki noworodka - odmienności w badaniu USG: 

 badanie w pozycji leżącej na brzuchu 

 wielkość nerek – norma w zależności od długości ciała 

 płatowata budowa 

 wyższa echogeniczność miąższu – większy kontrast między 

miąższem a hipoechogenicznymi piramidami 

 miedniczka noworodka – szerokość 

<5 mm – norma 

5-10 mm – częste kontrole. 

 

2. Anatomia pęcherza moczowego w badaniu ultrasonograficznym 

 

Pęcherz moczowy znajduje się miednicy mniejszej. Leży zaotrzewnowo,  

ku tyłowi od spojenia łonowego i do przodu od odbytnicy (u mężczyzn) lub 

do przodu od macicy  i pochwy (u kobiet). U mężczyzn, do tyłu od pęcherza 

moczowego i przyśrodkowo od końcowych odcinków moczowodów, leżą 

pęcherzyki nasienne oraz bańki nasieniowodów. W pęcherzu wyróżnia się 

trzon, szczyt oraz dno, którego przednia część nazywana jest szyją pęcherza. 

W wypełnionym pęcherzu wyróżniamy powierzchnię przednią i tylną oraz 

dwie powierzchnie boczne, które w pęcherzu opróżnionym przybierają 

kształt brzegów. Moczowody uchodzą do pęcherza moczowego w obrębie 

dna w odległości od 3 do 6 cm od siebie w zależności od stopnia wypełnienia 

pęcherza oraz w podobnej odległości od ujścia wewnętrznego cewki 

moczowej, które położone jest w najniższym punkcie dna pęcherza. 

Prawidłowa pojemność pęcherza moczowego wynosi od 250 do 550 ml  

u kobiet i od 375 do 750 ml u mężczyzn. 

 

W badaniu ultrasonograficznym pęcherz moczowy oceniany jest w stanie 

wypełnienia moczem. Stosuje się przekroje nadłonowe: poprzeczny  

i podłużny. 
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W przekroju poprzecznym kształt pęcherza moczowego jest prostokątny,  

w przekroju podłużnym trójkątny. Grubość ściany wypełnionego pęcherza 

jest mniejsza niż 4 mm. Ściany pęcherza są gładkie, a jego zawartość stanowi 

bezechowy mocz. Często jednak wnętrze zdrowego pęcherza nie jest 

zupełnie bezechowe, co związane jest z obecnością artefaktów. W obrębie 

pęcherza mogą występować echa wtórne, spowodowane przez struktury 

przedniej ściany brzucha w pobliżu sondy, jak również artefakty wynikające  

z grubości wiązki oraz skośnego przebiegu wiązki ultradźwięków w stosunku 

do ścian pęcherza.  Ostatnie występują w pobliżu tylnej części pęcherza  

i należy różnicować je z osadem, skrzeplinami i złogami.  

 

 

Rycina 6. Pęcherz moczowy: a – przekrój poprzeczny, b – przekrój podłużny;  
1 – światło pęcherza (mocz), 2 – ściana pęcherza. Pokazano sposób pomiaru 
objętości moczu znajdującego w pęcherzu 
 

Przy podejrzeniu zalegania moczu po mikcji można dokonać pomiaru jego 

objętości. Wskazaniem do takiego badania jest np. obecność przeszkody 
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podpęcherzowej (np. przerośnięty gruczoł  krokowy) lub pęcherz 

neurogenny. 

Objętość oblicza się mierząc trzy wymiary: przednio-tylny (A), poprzeczny 

(B) i górno-dolny (C) oraz stosując poniższy wzór:  

 

V = A x B x C x 0,532 

 

Norma wynosi < 100 ml 

 

Prawidłowe moczowody nie są widoczne w badaniu ultrasonograficznym. 

Poszerzenie moczowodów można zobrazować w okolicy wnęki nerki, przy 

ujściu do pęcherza moczowego oraz w miejscu skrzyżowania moczowodów  

z naczyniami biodrowymi, na wysokości kresy granicznej. 

 

3. Anatomia narządów rozrodczych męskich w badaniu 

ultrasonograficznym 

 

3.1. Gruczoł krokowy 

 

Gruczoł krokowy leży ku dołowi od dna pęcherza moczowego otaczając 

sterczową część cewki moczowej. Leży ku przodowi od odbytnicy i kanału 

odbytowego. Jest narządem symetrycznym, poprzecznie owalnym, 

posiadającym własną torebkę. 

Dobre wypełnienie pęcherza moczowego ułatwia uwidocznienie narządów 

rozrodczych męskich w przezbrzusznym badaniu ultrasonograficznym. 

Dzięki dobremu wypełnieniu pęcherza moczowego minimalizowane są 

artefakty powodowane przez jelita, które ulegają przesunięciu ku górze  

i w kierunku bocznym. 

Stosuje się przekroje nadłonowe: poprzeczny i podłużny. Obrazowanie 

ułatwia pochylenie głowicy tak aby wiązka ultradźwięków była skierowana 

doogonowo, w kierunku pęcherza moczowego. 
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Prawidłowy gruczoł krokowy jest hipoechogeniczny i jednorodny 

echogenicznie. 

Wymiary prawidłowego narządu nie przekraczają 5 cm x 3 cm x 3 cm, a jego 

objętość, obliczona według wzoru V = A x B x C x 0,532, powinna być 

mniejsza niż 25 ml.  

 

 

Rycina 7. Gruczoł krokowy (przekrój poprzeczny); 1 – pęcherz moczowy,  
2 – gruczoł krokowy, 3 – odbytnica 
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Rycina 8. Gruczoł krokowy (przekrój podłużny); 1 – pęcherz moczowy, 2 – gruczoł 
krokowy, 3 – pęcherzyk nasienny 

 

 

Rycina 9. Gruczoł krokowy (przekrój poprzeczny i podłużny); pokazano sposób 
pomiaru gruczołu krokowego 
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3.2. Pęcherzyki nasienne 

 

W badaniu ultrasonograficznym pęcherzyki nasienne widoczne są jako 

owalne, hipoechogeniczne struktury znajdujące się pomiędzy dnem pęcherza 

moczowego a gruczołem krokowym (w przekroju poprzecznym)  

lub dogłowowo od gruczołu krokowego (w przekroju podłużnym) - (ryc. 8). 

 

3.3. Jądra 

 

Jądra są to owalne, symetryczne narządy położone w obrębie moszny.  

W badaniu ultrasonograficznym widoczne są jako owalne hipoechegeniczne 

struktury o jednorodnej echogeniczności i wymiarach 4 cm x 3 cm. Są one 

wyraźnie odgraniczone od ścian moszny (osłonka pochwowa jądra).  

W okolicy górnych biegunów jąder znajdują się najądrza.  

 

 

Rycina 10. Przekrój poprzeczny przez mosznę i jądra; 1 – ściana moszny, 2 – lewe 
jądro, 3 – prawe jądro, 4 – osłonki jądra 
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Rycina 11. Przekrój podłużny jądro; 1 – ściana moszny, 2 – najądrze, 3 – jądro,  
4 – osłonka pochwowa jądra 

 

4. Anatomia żeńskich narządów rozrodczych w badaniu 

ultrasonograficznym 

 

4.1. Macica i pochwa 

 

Podstawową techniką stosowaną w ultrasonografii żeńskich narządów 

rozrodczych jest ultrasonografia przezpochwowa, wykonywana sondą typu 

convex o częstotliwości 4,0 – 7,5 MHz. Technika stosowana jest głównie 

przez specjalistów ginekologów. 

W przezbrzusznym badaniu ultrasonograficznym narządów rozrodczych 

żeńskich stosuje się przekroje nadłonowe: poprzeczny i podłużny. Badanie 

wykonuje się przy wypełnionym pęcherzu moczowym. 

Macica znajduje się w miednicy mniejszej. Zbudowana jest z dna, trzonu  

i szyjki. Trzon jest przykryty otrzewną i jest ruchomy w stosunku do szyjki, 

która jest silnie umocowana w tkankach dnia miednicy (więzadło 
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podstawowe). Nieco poniżej dna od rogów macicy odchodzą więzadła 

właściwe jajnika, jajowody oraz więzadła obłe. Trzon macicy może 

znajdować się w przodo– lub tyło–zgięciu w stosunku do szyjki macicy (oba 

położenia są anatomiczne), może być również przesunięty nieco w prawą lub 

lewą stronę. 

W badaniu ultrasonograficznym w przekroju podłużnym trzon macicy 

znajduje się dogłowowo w stosunku do pęcherza moczowego i do przodu  

od odbytnicy. Szyjka macicy i pochwa znajdują się ku tyłowi od pęcherza 

moczowego. W przekroju poprzecznym macica ma kształt eliptyczny  

i widoczna jest ku tyłowi od wypełnionego pęcherza i do przodu  

od odbytnicy. 

W przekroju strzałkowym widoczna jest ściana przednia i tylna trzonu 

macicy oraz znajdujące się pomiędzy nimi echo endometrium, które 

przechodzi w cienkie echo kanału szyjki.  

Na takim przekroju możliwe jest wykonanie pomiarów macicy: długość 5 – 8 

cm, wymiar przednio-tylny 1,5 – 3 cm. Grubość oraz echogeniczność 

endometrium zależy od wieku oraz od fazy cyklu miesiączkowego u kobiet  

w wieku rozrodczym i wynosi:  

 w okresie przedpokwitaniowym: ≤ 1 mm 

 w okresie rozrodczym:  

faza miesiączkowa: 2 – 4 mm 

faza proliferacyjna : 4 – 8 mm 

faza okołoowulacyjna: 8 – 11 mm 

faza sekrecyjna: 11 – 16 mm 

 w okresie pomenopauzalnym: 

pacjentki nieprzyjmujące hormonalnej terapii zastępczej: 1-4 mm 

pacjentki przyjmujące hormonalną terapię zastępczą: < 8 mm. 
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Rycina 12. Macica (przekrój podłużny); 1 – dno macicy, 2 – myometrium (ściana 
tylna macicy), 3 – endometrium, 4 – zachyłek odbytniczo–maciczny, 5 – szyjka 
macicy, 6 – pochwa, 7 – pęcherz moczowy 
 

 

Rycina 13. Macica (przekrój poprzeczny; 1 – pęcherz moczowy, 2 – myometrium 
(ściana przednia macicy), 3 – endometrium, 4 – zachyłek odbytniczo–maciczny,  
5 – odbytnica 
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Zarysy prawidłowej macicy są równe, a mięsień macicy jest 

hipoechogeniczny i jednorodny echogenicznie. Endometrium powinno mieć 

jednorodną echogeniczność, a granica między myometrium i endometrium 

powinna być równa i wyraźnie widoczna. 

 

Pochwa widoczna jest ku tyłowi od pęcherza moczowego i cewki moczowej. 

Możliwe do identyfikacji są przednia i tylna ściana pochwy przedzielone 

hiperechogenicznym linijnym światłem (miejscem styku obu ścian). 

 

 

Rycina 14. Przekrój poprzeczny przez miednicę mniejszą u kobiety; 1 – pęcherz 
moczowy, 2 – macica 
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Rycina 15. Przekrój podłużny przez macicę (badanie sondą przezpochwową);  
1 – ściana pochwy, 2 – myometrium (okolica dna macicy), 3 – endometrium,  
4 – myometrium (tylna ściana macicy), 5 – zachyłek odbytniczo-maciczny 
 

 

Rycina 16. Przekrój poprzeczny przez macicę (badanie sondą endowaginalną);  
1 – ściana pochwy, 2 – myometrium (przednia ściana macicy), 3 – endometrium,  
4 – myometriu (tylna ściana macicy), 5 – zachyłek odbytniczo-maciczny 
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Rycina 17. Przekrój poprzeczny przez szyjkę macicy (badnie sondą endowaginalną); 
1 – ściana pochwy, 2 – kanał szyjki macicy, 3 – ściana szyjki macicy 

 

4.2. Jajniki 

 

W przekroju poprzecznym jajniki widoczne są bocznie od macicy i ku tyłowi 

od pęcherza moczowego. Znajdują się one także przyśrodkowo i ku tyłowi  

od naczyń biodrowych wewnętrznych. W badaniu ultrasonograficznymi 

jajniki są hipoechogeniczne i zawierają liczne bezechowe przestrzenie – 

pęcherzyki jajnikowe. Jajniki posiadają krezkę z czego wynika ich 

ruchomość. Położenie jajników zależy więc w dużej mierze od stopnia 

wypełnienia jelit oraz od położenia trzonu macicy. Uwidocznienie jajników 

w ultrasonografii przezbrzusznej bywa trudne, a przy dużej liczbie ech 

wynikających z artefaktów pochodzących z jelit czasami jest  niemożliwe. 

Wielkość jajników określa na podstawie trzech wymiarów: przednio-tylnego 

(A), poprzecznego (B) i górno-dolnego (C) oraz stosując poniższy wzór:  

 

V = A x B x C x 0,532 
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 Wielkość jajników u kobiet w okresie rozrodczym  wynosi od 5,5 cm3  

do 10 cm3, po menopauzie jajniki ulegają atrofii i ich wielkość wynosi  

od 2,5 cm3 do 3,5 cm3. Zawierają one także mniej pęcherzyków lub 

pęcherzyki nie są widoczne. Podobnie wyglądają jajniki w okresie 

przedpokwitaniowym.   

 

 

Rycina 18. Przekrój poprzeczny przez miednicę mniejszą u kobiety (badanie sondą 
3,5-6 MHz) ; 1 – jajnik prawy, 2 – jajnik lewy 
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Rycina 19. Macica (przekrój poprzeczny); 1 – macica, 2 – jajnik prawy 

 

 

Rycina 20. Przekrój poprzeczny przez miednicę mniejszą u kobiety ; 1 – pęcherz 
moczowy, 2 – jajnik lewy 
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Rycina 21. Przekrój poprzeczny przez miednicę mniejszą (badanie sondą 
endowaginalną); 1 – jajnik prawy, 2 – jajnik lewy 

 

 

5. Anatomia ciąży i płodu w badaniu ultrasonograficznym 

 

Ciąża jest wskazaniem do wykonania profilaktycznych badań 

ultrasonograficznych. Wykonuje się je : 

 w I trymestrze: 11– 13,6 tygodniem ciąży 

 w II trymestrze: 18 – 22 tygodniem ciąży 

 w III trymestrze: 28 –32 tygodniem ciąży. 

 

Etapy rozwoju prawidłowej wczesnej ciąży w badaniu ultrasonograficznym 

(sonda przezpochwowa): 

 pęcherzyk ciążowy widoczny w obrębie doczesnej 4 – 4,5 tyg.  

od pierwszego dnia ostatniej miesiączki (LMP - last menstrual period) 

 pęcherzyk żółtkowy widoczny w obrębie pęcherzyka 5 – 5,5 tyg. od LMP 

liczba pęcherzyków żółtkowych = liczbie owodni 
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 zarodek z widoczną akcją serca widoczny w obrębie pęcherzyka 6 – 6,5 

tyg. od LMP . 

 

   

Rycina 22. Pęcherzyk ciążowy (US GA 6w0d, badanie sondą 3,5-5 MHz);  
1 – zarodek, 2 – kosmówka, 3 – jama kosmówki 
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Rycina 23. Pęcherzyk ciążowy z zarodkiem (US GA 8w4d, badanie sondą 3,5-5 
MHz); 1 – zarodek, 2 – owodnia, 3 – jama kosmówki, 4 – kosmówka, 5 – mięsień 
macicy 
 

 

Rycina 24. Pęcherzyk ciążowy z zarodkiem (US GA 11w2d, badanie sondą 3,5-5 
MHz); 1 –kosmówka, 2 – kończyna górna, 3 – kończyna dolna, 4 – brzuch płodu,  
5 – głowa płodu 
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