
1 Badanie ultrasonograficzne struktur 
wewnątrzczaszkowych: zalety i cele

1.1  Zalety badania ultrasonografi cznego 
struktur wewnątrzczaszkowych

Do głównych zalet badania USG należą:

•  Możliwość przeprowadzenia badania w trybie przyłóżkowym, 
przy jak najmniejszym zakłóceniu warunków, w których przeby-
wa noworodek (Ryc. 1.1).

•  Możliwość wykonania badania w bardzo wczesnym stadium, na-
wet bezpośrednio po urodzeniu dziecka.

•  Bezpieczeństwo badania (wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 
przedstawione zostały przez British Medical Ultrasound Society 
na stronie www.bmus.org oraz American Institute of Ultrasound 
in Medicine na stronie www.aium.com).

•  Badanie może być powtarzane tak często, jak to konieczne, dzięki 
czemu możliwe jest uwidocznienie procesu dojrzewania mózgu 
oraz ewolucji jego uszkodzeń. Ponadto, badanie USG pozwala na 
określenie czasu powstania zmian wewnątrzczaszkowych.

•  Badanie USG stanowi wiarygodne narzędzie służące do wykry-
wania większości uszkodzeń mózgowych o charakterze krwo-
tocznym.

•  Badanie USG jest przydatnym narzędziem wykrywania zmian 
niedokrwiennych mózgu, a także zwapnień, zakażeń mózgowych 
i większych anomalii budowy, zarówno u noworodków urodzo-
nych o czasie, jak i wśród wcześniaków.
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•  W porównaniu z innymi technikami neuroobrazowania okazuje 
się, że niektóre nieprawidłowości (w tym waskulopatia soczew-
kowo-prążkowiowa, zwapnienia oraz torbiele podwyściółkowe) 
są możliwe do uwidocznienia jedynie (lub znacznie lepiej) 
w przezciemiączkowym badaniu USG.

•  Podczas tego samego badania wykonać można pomiary parame-
trów przepływu w badaniu dopplerowskim naczyń mózgowych.

•  W porównaniu z innymi technikami obrazowania centralnego 
układu nerwowego badanie USG jest stosunkowo tanie.

•  Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej przyczyny, na-
leży stwierdzić, że badanie to stanowi doskonałą metodę monito-
rowania obrazu mózgu w okresie noworodkowym, a także póź-
niej, aż do momentu zarośnięcia ciemiączek.

Ryc. 1.1 Ultrasonografi czne badanie główki wykonywane u wcześniaka 
w jego inkubatorze.
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1.2  Cele badania ultrasonografi cznego struktur 
wewnątrzczaszkowych

Celem badania ultrasonografi cznego struktur wewnątrzczaszkowych 
jest ocena:

•  Wzrostu i dojrzewania mózgu
•  Obecności nieprawidłowości budowy mózgu / uszkodzeń mózgu
•  Czasu powstania uszkodzeń mózgowych
•  Rokowania co do stanu neurologicznego dziecka

W przypadku noworodków w ciężkim stanie klinicznym, a także 
w grupie noworodków z ciężkimi nieprawidłowościami budowy 
mózgu, zarówno o charakterze wrodzonym, jak i nabytym, przezcie-
miączkowe badanie ultrasonografi czne odgrywa dużą rolę przy po-
dejmowaniu decyzji o kontynuacji bądź zaprzestaniu intensywnej 
terapii dziecka. U tych noworodków, które przeżyły mimo ciężkiego 
uszkodzenia mózgu, badanie to może być pomocne w wyborze naj-
odpowiedniejszej metody leczenia i pomocy dla dziecka oraz jego 
rodziców, tak w okresie noworodkowym, jak późniejszym.

Zalety badania USG Cele badania USG

Bezpieczeństwo

Charakter przyłóżkowy

Wiarygodność

Wczesne obrazowanie

Badanie powtarzalne:

– dojrzewanie mózgu

– ewolucja uszkodzeń

Tanie

Odpowiednie do badań 
przesiewowych

Wykluczenie/uwidocznienie nieprawidło-
wości w mózgu

Ocena czasu powstania zmian

Ocena rokowania neurologicznego

Pomoc w podejmowaniu decyzji co do 
kontynuacji intensywnej opieki nad 
noworodkiem

Optymalizacja leczenia i opieki
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