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Λίγα εισαγωγικά … 

 

 Medical ultrasound βαζίζηεθε ζε ανπέξ  sonar πμο 
ακαπηοπζήθακ  ζημ World War II 

 

 Η 1ε οπενεπμγναθηθή εηθόκα αθμνμύζε ακζνώπηκμ 
θνακίμ θαη δεμμζηεύζεθε ημ 1947 

 

 Η 1ε οπενεπμγναθηθή εηθόκα παζμιμγίαξ ηεξ θμηιηαθήξ 
πώναξ  δεμμζηεύζεθε ημ 1958  

 



Ιστορία  MSUS  

 

 
 Η πνώηε θιηκηθή εθανμμγή ζημ  
μομζθειεηηθό ημ 1972 :  
ΔΔ Baker / ζνμμβμθιεβίηηδα  

 
 

 Ρεομαημιμγηθόξ MSUS : 1978 : ομεκίηηδα γμκάημο ζε ΡΑ 
 

 ήμενα απμηειεί μένμξ ηεξ απαναίηεηεξ εθπαίδεοζεξ  ηςκ 
νεομαημιόγςκ (Γενμακία, Θηαιία θα)  
 

 



Ιστορία MSUS 

 

 Ελέιηλε ηα ηειεοηαία πνόκηα  
 Σα πνώηα probes 3,5 – 5 MHz 

 

 

 Probes ορειώκ ζοπκμηήηςκ (> 12 MHz)  
 Τρειή ακάιοζε  

 Δηάθνηζε < 1 mm 

 



ΓΙΑΤΙ ο ρευματολόγος πρέπει να 

εφαρμόζει US  



3 μεγάλα πλεονεκτήματα 

 

 Εθανμμγή από θιηκηθό ηαηνό  

 

 Real time procedure => γνήγμνα δηαγκςζηηθά & 
ζεναπεοηηθά απμηειέζμαηα  

 

 Έπεη μεγάιε ζεμαζία ζε πμιύπιμθεξ – βαζηέξ δμμέξ 
(ώμμξ, αγθώκαξ, γόκαημ, ΠΔΙ)  
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 Στοιχεία φυσικής των υπερήχων  

ηη είκαη Τπένεπμξ 
 

 μμνθή εκένγεηαξ  
 

 Απμηειείηαη από μηταμικές ελαζηικές ηαλαμηώζεις (θύμαηα),  
 

 μη ζστμόηηηες ηςκ μπμίςκ είκαη ορειόηενεξ από ημ  εύνμξ πμο ημ 
ακζνώπηκμ αοηί ακηηιαμβάκεηαη (Τπεν-ήπμξ) 
 

 Ακ θαη ημ θαηώηενμ όνημ θάζμαημξ ηςκ οπενήπςκ είκαη ηα 20kHz, 
ζηεκ δηαγκςζηηθή πνεζημμπμημύκηαη θάζμαηα από 1-18ΜΗz 
 

 Η εκένγεηα (ηαιακηώζεηξ) μεηαθένμκηαη με ηε μμνθή δηαμεθώκ 
θομάηςκ  



Αρχή λειτουργίας US  

 βαζίδεηαη ζημ θαηκόμεκμ όπμο,  μ ήπμξ όηακ “πηοπήζεη” ζε έκα 
ακηηθείμεκμ, ηόηε επηζηνέθεη πίζς (echo) ή ημ δηαπενκά 

 

 

 

 

 

 

 

 “Μεηνώκηαξ” ηα επηζηνεθόμεκα θύμαηα είκαη δοκαηό κα εθηημήζμομε 
ηεκ απόζηαζε, ημ μέγεζμξ, ημ ζπήμα θαη ηεκ οθή ημο ακηηθεημέκμο 

 

 



Στοιχεία φυσικής των υπερήχων  

θεθαιή οπενήπμο 
 πενηιαμβάκεη ημκ μεηαηνμπέα εκένγεηαξ, (επμβμιέαξ – US 

transducer) 
 μεηαηνέπεη ηεκ ειεθηνηθή εκένγεηα ζε μεπακηθή (ήπμξ) - δνα δειαδή ςξ 

πμμπόξ  

 θαη ημ ακηίζηνμθμ (δέθηεξ)  

 

 Αοηό επηηογπάκεηαη αλημπμηώκηαξ ημ πηεδμειεθηνηθό θαηκόμεκμ 
 ηεκ ηαπεία αιιαγή ζπήμαημξ εκόξ θνοζηάιιμο (ηαιάκηςζε) => ηεκ 

παναγςγή ήπμο μεηά ηεκ εθανμμγή εκαιιαζζόμεκμο νεύμαημξ 



 



Στοιχεία φυσικής των υπερήχων  

 Δέζμε οπενήπμο 
Όζμ μεγαιύηενε είκαη ε ζοπκόηεηα (ππ 15 MHz) 

 
 

ηόζμ μηθνόηενμ ημ μήθμξ θύμαημξ  
 
 
 

θαη αοηό ακηηζημηπεί ζε εηθόκεξ ορειήξ ιεπημμένεηαξ & εοθνίκεηαξ 
 
 

 ΌΜΩ, ε ελαζζέκεζε ημο ζήμαημξ θαηά ηε δηείζδοζε ζημ ζώμα είκαη 
μεγαιύηενε ζηηξ ορειέξ ζοπκόηεηεξ 

 
   
 
 
ε παναηήνεζε εκ ης βάζεη δμμώκ (ππ ηζπίμ) απαηηεί παμειέξ ζοπκόηεηεξ (2-5 

MHz), με ζοκμδό όμςξ απώιεηα ηεξ δηαθνηηηθήξ ηθακόηεηαξ  
 



Στοιχεία φυσικής των υπερήχων  

 Μεηαθμνά ήπμο 
 

 

 Πενκώκηαξ από ηα δηάθμνα όνγακα ημο ζώμαημξ, μένμξ ημο ήπμο  

επιζηρέθει πάλι πίζω ζηημ κεθαλή ,  

 με μία άιιε όμςξ μμνθή, αθμύ πνώηα έπεη οπμζηεί θάπμηα 
αλληλεπίδραζη με ημοξ δηάθμνμοξ ηζημύξ  
 ελαζζέκεζε (εκένγεηα => ζένμακζε)  

 Ακάθιεζε – δηαζπμνά (πιενμθμνίεξ)  

 



Στοιχεία φυσικής των υπερήχων  

 Σεπκηθμί πενημνηζμμί οπενεπμγναθίαξ 
 

 ηα οπενεπεηηθά θύμαηα δηαηανάζζμκηαη ζηεκ πανμοζία αένα θάηη 
πμο μθείιεηαη ζηεκ μεγάιε δηαθμνά ηεξ αθμοζηηθήξ εμπέδεζεξ. 

=> δεκ είκαη δοκαηό κα ελεηαζζμύκ όνγακα με πανμοζία αένα (ππ 
έκηενμ) 

 

  ζε παπύζανθα άημμα, ημ ζήμα ελαζζεκεί ζμβανά 

 όπςξ θαη όηακ ελεηάδμκηαη εκ ης βάζεη ηζηηθά μόνηα 

 

 μ οπένεπμξ δεκ είκαη δοκαηό κα δηαπενάζεη ημ μζηό (μέγηζηε 
ακάθιαζε), άνα οπενεπμγναθηθά δηαθνίκεηαη μόκμ ε μζηηθή 
επηθάκεηα 



Στοιχεία τεχνολογίας των μηχανημάτων 

 Power Doppler mode 

 
 είκαη μηα πημ μμκηένκα θαη πημ εοαίζζεηε ηεπκηθή / CD 

 
 ηθακή κα πανμοζηάδεη πενηζζόηενα δεδμμέκα γηα ηεκ αημαηηθή νμή 

 θονίςξ όηακ αοηή είκαη μηθνή ή θαη ειάπηζηε 
 πςνίξ όμςξ κα εκεμενώκεη γηα ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ 

 
 Είκαη ενγαιείμ, ηδηαίηενα πνήζημμ ζηεκ Ρεομαημιμγία, αθμύ έηζη είκαη 

δοκαηό κα ειεγπζεί ε οπεναημία θαη ε αγγεημβνίζεηα  
 ημο ανζνηθμύ ομέκα  
 έκζεζε  



Εισαγωγικά…. 

 

 

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  

Ιαιμύ ηζημνηθμύ 

Ιιηκηθήξ ελέηαζεξ  

Απεηθμκηζηηθμύ ειέγπμο (US)  

Ενγαζηενηαθώκ ελεηάζεςκ 

 

Πανέπεη ημ επηζομεηό απμηέιεζμα  
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MSUS   

 Ώμμξ 

 Αγθώκαξ 

 ΠΥΙ – άθνα πείνα 

 Θζπίμ 

 Γόκαημ 

 ΠΔΙ – άθνμξ πόδαξ  

Ανζνώζεηξ &  
πενηανζνηθέξ δμμέξ  

Ρεομαημιμγηθμί ζηόπμη :  
ελςθνηκείξ αδέκεξ                                       
αγγεία  



MSUS  

 

ΔΕΝ ΕΞΕΣΑΖΟΤΜΕ : 
 πμκδοιηθή ζηήιε 

 

 Μύεξ  

 



MSUS τομές  

 
 ε θάζε ακαημμηθή πενημπή => Πνςηόθμιιμ πνμζέγγηζεξ (ημμέξ)  

 

 Θομίδεη όζα είκαη δοκαηό κα απεηθμκηζζμύκ  

 

 Ιάζε ημμή : επημήθε (LG) & εγθάνζηα (TV) 

                       επίπεδε ημμή (axial) : 3D  

 

 Πίζς από θάζε ημμή =>  1 ακαημμ. εύνεμα μείδμκμξ εκδηαθένμκημξ 



LG / TV  



MSUS τομές 

 Με βάζε ηεκ ημμή, ζανώκεηαη 
ε γύνς πενημπή  

 

 Έιεγπμξ  
 πήμα  

 Τθή (επμγέκεηα)  

 

 

 Οη ημμέξ πνςηόθμιιμο δεκ 
απμθιείμοκ  
 Πμιοδηάζηαηεξ ημμέξ 

 Πιάγηεξ  / οπό γςκία  

 



ΜΙΤΟS 
Musculoskeletal Imaging Techniques: Ongoing Sonography  

task force in Greek rheumatology 



Αρκετά με τα…εισαγωγικά ! 

 


