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Ultrahang a természetben



Fizikai alapfogalmak

• 20000 Hz feletti frekvencia - orvosi 
ultrahangvizsgálat során 2-20 megahertz 
(106) 

• Piezolelektromos jelenség,a visszavert 
hullám feldolgozása

• folyadékban és a szervezet nagy 
folyadéktartalmú szöveteiben (erek, 
csőszerű- és parenchymás zsigeri szervek 
egyaránt ide tartoznak) jól terjed.

• szövetek különböző mértékű 
hangvisszaverése alapján képeket lehet 
létrehozni



Doppler jelenség

• A hullám frekvenciájában ezzel együtt
hullámhosszában megjelenő változás,
ha a hullám forrása és a megfigyelő
egymáshoz képest mozog. 

• Nevét felfedezőjéről, Christian 
Dopplerről kapta.

• Ezért, amikor a hullámok forrása
közeledik hozzánk, a hullámhosszok
rövidebbek, mint az álló forrás által
kibocsátott hullámhosszok, és a 
távolodó forrás hullámai hosszabbak.

• Ezért érzékeljük a közeledő hangot
magasabbnak a távolodót mélyebbnek.

Christian Doppler



Alkalmazhatóság

• Filmszerűen, szinte valós időben jeleníthető meg (25 kép/másodperc)

• Nem bocsát ki ionizált sugárzást 

• Mechanikus Index – kavitációs hatás 

• Termikus Index – szövetet melegítő hatás

• Rutin használat során biztonságosnak tekinthető. 

• Koraterhességben Doppler használat korlátozandó



Hogyan használjuk fel?

• „A” mód (amplitudó)

• „B” módban (brightness-fényesség)

• (T) M (time) motion kép, ami az egydimenziós B-kép időbeli 
változását jelenti.

• Doppler mód

• 3D, 4D, 5D …



A MSZNUT által meghatározott jártassági szintek

• Alapfokú jártassági szint /”A” fokozat/

- orvosi diploma, legalább 400 szülészeti és 200 nőgyógyászati Uh vizsgálat    

elvégzése, elméleti és gyakorlati vizsga,  továbbképzés évente

• Középfokú jártassági szint /”B” fokozat/

- szülész- nőgyógyász szakvizsga, legalább 5 év gyakorlat fekvőbeteg intézmény Uh 

laboratóriumában, legalább 5000 szülészeti és 2000 nőgyógyászati Uh vizsgálat 

elvégzése, vizsga, továbbképzés

• Felsőfokú jártassági szint /”C” fokozat/

- szülész- nőgyógyász szakvizsga, „B” fokozat, kijelölt Uh központban szerzett speciális jártasság,  

vizsga, továbbképzés, invazív beavatkozások végzése, speciális diagnosztika és 

differenciáldiagnosztika



Egészségügyi Közlöny 
2017/3. szám 676-688. oldal

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
szakmai irányelve a koraterhességi 

diagnosztikus és az alap (basic) ultrahang-
szűrővizsgálatokról
Hatályos 2017. 02. 20.-tól



23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és 
szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről

2. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez41

A szakorvosok által megszerezhető licencek képzési követelményei

Specializációs Licenc

18. SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI 

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA

Hatályos: 2016.09.30.

http://www.njt.hu/#foot41


FMF 

Fetal Medicine Foundation – London Kypros Nicolaides 

ISUOG –

International society of  Ultrasound in Obstetrics and 

Gynecology

Irányelvek - Guidelines

White Journal - UOG 



Mi kell hozzá?

1. Eszköz 

- Egy jó ultrahangvizsgálógép 

(felbontás, többféle üzemmód, kezelhetőség)

1. Tudás 

– Anatómia, Fejlődéstan, Élettan, Szülészet-nőgyógyászat

– 3 dimenzióból -2 dimenzió és vissza 3 dimenzióba ,

– Szövettanászok előnyben.  De a magzat közben mozog!

1. Idő

- Rá kell szánni, környezetet és feltételeket meg kell teremteni

- A leletet egyértelműen és precízen kell megszerkeszteni



Szülészeti UH vizsgálatok

• 0. UH vizsgálat (koraterhességben)

• 1. UH vizsgálat (11-13. hét)

• 2. UH vizsgálat (18-21. hét)

• 3. UH vizsgálat (28-32. hét)

• 4. UH vizsgálat (36-38. hét)



0. UH vizsgálat

• Kimutatható-e terhesség?

• Egyes vagy többes fogamzásról van-e szó?

• Él-e a terhesség?

• Hol helyezkedik el a terhesség? Méhen belül? Méhen kívül?

• Hányadik terhességi hétnek megfelelő méretű a terhesség? Egyezik-e 
a vérzéskimaradásból számolt terhességi korral?

• Látszik e fenyegető vetélésre, a lepény esetleges leválására utaló jel?

• A petefészkek szabályos szerkezetűek-e? Corpus luteum, melyik 
oldalon van?

• A kismedencében kóros eltérés ábrázolódik-e?



KORATERHESSÉGI ULTRAHANG JELEK

Méhen belüli Terhesség

Petezsák 4-5. hét

Szikhólyag 5. Hét

Szívműködés 5-6. hét

Méhenkívüli terhesség

Pszeudogesztációs gyűrű 20%

Hasűri szabad folyafék 56%

Egyenetlen szerkezetű adnexképlet 60%

Petezsák, embrió, szívműködés 20%



Petezsák átmérője 25 mm-nél nagyobb és a petezsák üres, vagy a 7 mm-nél nagyobb

embrióban nincs pulzáció, tünetmentesség esetén elmaradt vetélésre kell gondolni és az

ultrahangvizsgálatot megismételni.

Ha 16 és 24 mm közötti petezsák üres, vagy a 7 mm-nél rövidebb embriónak nincs

pulzációja, akkor a Magyar Szülészet Nőgyógyászat Ultrahang Társaság által javasolt

szakmai irányelv szerint 11-13 nap múlva legkésőbb indokolt megismételni a vizsgálatot.



0. UH vizsgálat – a terminus meghatározása 

• Amennyiben a számított terhességi kor és a mért UH paraméterek közötti 
különbség 1 hétnél nagyobb → módosítás UH terminusra

• Az UH vizsgálatok pontatlansága

- 6-8 héten (CRL) 3-5 nap

- 11-13 héten (CRL, BPD) 6-7 nap

- 18- 20 héten (BPD,.. ) 1-2 hét

- III. trimeszteri biometria 2-3 hét

III. trimeszteri biometria alapján terminust ne módosítsunk!



1. UH vizsgálat

• A terhesség 11+0 - 13+6 hete között

• A leghatékonyabb Down- kór szűrő módszer- önmagában kb. 
70-80 %-os szűrési hatékonyság!!



Az. I. trimeszteri Down szűrés FMF 
kritériumai

• A tarkó redő (NT- nuchal translucency) mérése

- 45-84 mm-es ülőmagasság (CRL)- 11hét-13 hét 6 nap

- median sagittalis pozíció, nyugalmi testhelyzet

- neutrális pozíció

- megfelelő nagyítás (fej és a mellkas felső része, 0.1 mm kalip.)

- alacsony gain

- távol a méhfaltól és amniontól

- a subcután folyadékgyülem legnagyobb vastagsága (on-on)

- 3 mm-ig normális, de a CRL-el arányosan nő

PONTOS MÉRÉS!!!









A kromoszóma rendellenesség főbb első 
trimeszteri ultrahang jelei

• - Megvastagodott nyaki redő 
- Hólyagszerűen megvastagodott nyak (cisztikus higróma)
- Egész testre kiterjedő bőr alatti vizenyő (ödéma, hydrops)

• - Orrcsont hiánya vagy csökkent mérete

• - A szájpad és arccsont által bezárt szög 

(fronto-maxillo-facialis – vagy FMF szög) az átlagosnál nagyobb

• - A köldökvéna utolsó szakaszában (ún. ductus venosus)     észlelt 
szívciklus végi áramlási hiány (stop), vagy negatív áramlás (reverse 
flow).

• - A szívben a jobb kamra és jobb pitvar közötti billentyűn visszaáramlás 
detektálható (tricuspidalis regurgitatio)



Orrcsont vizsgálata

• John Langdon Haydon Down

(1828 November 18. – 1896 October 7.)



Az orrcsont ultrahangos megjelenítése

• CRL: 42 mm-nél embryonál jeleníthető 
meg az orrcsont. 

• Magzati profil median sagittalis metszet

Transducer párhuzamos a magzat 

orrával, a magzat hossztengelyével 

45o-ot zár be

45 oalatt és 135o felett az orrcsont  

„eltűnhet”.



Az orrcsont élettani ultrahangos képe

Az orrcsont echogénebb a bőrnél.

Három határozott vonal látható:

- Felső :Bőr

- Alsó vastagabb, echogénebb: Orrcsont

- Elől bőr folytatásában, kissé 

magasabban: Orrcsúcs



Az orrcsont hiánya

• Az orrcsont csontosodási folyamatának
zavara, késése. A kórélettani folyamat
nem teljesen ismert.

• 21-es és 18-as triszómiákban kórjelző.
Down- kóros magzatok kb. 60-70%-
nak hiányzik az orrcsontja (egészséges
magzatok kb. 2%-nál)



Orrcsont hossz –Nasal Bone length

• Második trimeszterben Down szindrómára jellemző eltérés az orrcsont hypoplasiája.

• Az első trimeszteri szűrés idején. A 11 és 13. hét között a CRL-nek megfelelően 
növekszik az orrcsont hossza. 

• Down szindrómások között amennyiben az orrcsont kimutatható-hypoplasiás.

• Rassz- és populációfüggő érték, pl. afro-karibi lakosság rövidebb.

• Interobserver szórás nagy.

CRL: 45 mm - NBL: 2,48 mm, CRL: 84 mm - NBL: 3,12 mm

Paulo Sérgio Cossi et al.  Measurement of fetal nasal bone length in the period between 11 and 15 

gestational weeks in a Brazilian population: a preliminary study. Radiol Bras vol.41 no.3 São 

Paulo May/June 2008 CRL: 45 mm - NBL: 1,69 mm, CRL: 84 mm - NBL: 2,34 mm

Orlandi, F., et al. (2003), Measurement of nasal bone length at 

11–14 weeks of pregnancy and its potential role in Down 

syndrome risk assessment. Ultrasound Obstet Gynecol, 

22: 36–39.



Fronto-maxillo-faciális szög

• homlokcsont és a szájpad által bezárt
szög mérése

• Az os palatinum felső felszínén áthaladó
és a maxilla elülső részének a felső
sarkát az os frontale echodús vonalának
külső felszínével összekötő vonalak által
bezárt szög

• Az aneuploidiák összetett 
kockázatbecslését segíti.



•Mediansagittalis sík (orrcsont, homlokcsont és az       os 
palatinum által bezárt derékszög, középen a 
diencephalon, hátul a tarkóredő ábrázolódik)

•Középvonaltól 7-10 fokra elfordulva a maxilla alakja 
változik, a processus zygomaticus jelenik meg, majd az 
orrcsont „eltűnik”.



•Minél fejletlenebb a maxilla, annál nagyobb lesz a 
bezárt szög, annál laposabb lesz a magzat arca.

•Egészségesek magzatoknál terhességi korral lineárisan 
csökken a szög értéke

CRL: 45 mm - FMF: 83,5o, CRL: 84 mm - FMF: 76,4o



Jó reprodukálhatóság

•A 2D és 3D vizsgálatokat összehasonlítva a 11+0 és 
12+3 hét között a 3D vizsgálatoknál nagyobb értékeket 
találtak, de ez nem volt szignifikáns.

•A 12 hét 4 nap és 13 hét 6 nap közötti vizsgálatoknál 
nem volt különbség. 

(Alphonse et al. Fetal Diagn. Ther. 2013)

•Az OFD és a BPD által metszett középpontban a 
median sagittalis síktól 5-10-15o-os  mértékben a 
elforgatott vizsgálati tengely sem befolyásolta 
szignifikánsan az FMF szöget.

(Plasencia et al. Ultrasound et Obstet Gynecol 2007.)



Frontomaxillary facial angle in fetuses with spina bifida at 11–13 weeks’ gestation
R. LACHMANN,  et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;36: 268 – 271

Alacsony FMF szög: Nyitott spina bifida gyanúja





A tricuspidalis billentyű áramlásának 
vizsgálata

•21-es trisomia, illetve szívfejlődési rendellenességek első 
trimeszteri kockázatbecslése

•Kóros flow az euploid magzatok kb. 0.9%-ban, 21-es 
triszomiás magzatok kb. 55%-ban detektálható - (Kagan 
KO, Valencia C, Livanos P, Wright D, Nicolaides KH, Ultrasound Obstet Gynecol, 
2009 Jan 33(1) 18-22





• Apikális négyüregi nézet

• Pulzus Doppler, 2,0-3,0 
mm-es kaput alkalmazva

• Az ultrahang nyaláb és a 
billentyű áramlási iránya 
párhuzamos





Tricuspidalis regurgitatio Doppler UH képe



Tricuspidalis regurgitatio

Systole legalább felében 

mérhető visszaáramlás a 

tricuspidalis billentyűn, mely a 

60 cm/sec áramlási sebességet 

meghaladja (hiszen az aorta és 

a. pulmonalis áramlási 

sebessége ebben a terhességi 

korban max. 50 cm/sec!) 



1

2

3



A ductus venosus áramlásának vizsgálata

• Magzati ér, a köldökvéna vére közvetlenül a coronáriákba és az agyi 
keringésbe viszi a friss vért

• Kamrai systolét (S), kamrai dyastolét (D) és pitvari kontrakciót (A) 
jelképező hullámok

• Pozitív irányú áramlási görbe



Normális és kóros „A” hullám



CRL: 45-84 mm közötti méret, nyugalmi időszak alatt

A középvonali-sagittális síktól jobbra helyezett nézet

A mellkas és a has tölti ki nagyrészt a képernyőt.

Color Doppler üzemmódban a vena umbilicalist és a 

vena cava inferiort azonosítjuk, a kettő között található a 

ductus venosus. Sinus umbilicalis sárgás-hallható 

melléktermék területként látható

Pulzus Doppler üzemmódban az ultrahang beesési szögét 

a ductus venosus hossztengelyéhez képest,

30 fok alattira helyezzük. 

A Doppler mintavételi kapu kicsi (0,5-1 mm közötti).

Más vénás képletekhez képest felgyorsult áramlást 

detektálunk.

A szűrőt alacsony frekvenciára állítjuk (50-70 Hz), hogy 

az „a” hullám ne fedődjön el.

A pásztázási sebességet megfelelőre (2-3 cm/sec-ra) 

állítva a hullámforma jól kivehető és az „a” hullám 

megítélhetővé válik a vizsgáló számára

ghkgh

é





Normális és kóros áramlás a ductus venosuson





Megacystis

• 7-15 mm: 23%, 15 mm felett 11% 
kromoszómarendellenességgel társul

• Felette obstructiv uropathiák (kulcslyuk jel)

• Élettanilag: 7 mm alatt a 13. héten

• Köldök felé érő a húgyhólyag felső széle



Exomphalos

• 11 hét 5 nap után kórjelző. Előtte élettani középbél herniáció is lehet.



Köldökzsinór ciszta



Arteria umbilicalis singularis



Magzati szívfrekvencia

• 10. terhességi hét élettani: 100/perc

• 14. hét: 155/perc

• 13-as trisomia és Turner szindróma –tachycardia

• 18-as trisomia és triploidia bradycardia

• 21-es trisomia: enyhe frekvenciaemelkedés



Hyperechogén belek





A 2. Uh szűrés a 18-20 héten

- a „hagyományos” genetikai ultrahang

- lepény, magzatvíz, elhelyezkedés

- biometria (BPD, HC, AC, THQ, FL, HL,…..)

- a magzati anatómia és a szervek részletes vizsgálata 

(koponya, arc, végtagok, mellkas, szív,  

rekesz, hasfal, hasi szervek, gyomor, vesék, gerinc 

alapos vizsgálata)
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A magzati szív vizsgálata a 18-20 hetes Uh során

• A vitiumok a leggyakoribb congenitalis 
malformatiok (4-13/1000 élveszülés)

• A kötelező négyüregi sík vizsgálattal a vitiumok 
csak egy része ismerhető fel intrauterin 
(senzitivitas 7-56%) /Concalves et al. Clin Obstet Gynecol 

2012;55:266-80/

• A conotruncalis anomáliák (Fallot, nagyér 
transzpozició, ..) csak a kiáramlási pályák 
vizsgálatával ismerhető fel!

• MSZNUT protokoll szerint „C” vizsgával ajánlott a 
kiáramlási pályák vizsgálata

• 2013-tól ISUOG protokoll szerint a kiáramlási 
pályák vizsgálata a 18-20 hetes szűrés része!















Down szűrés a II. trimeszterben

A Down- kór szűrés hatékonysága a 2. 
UH során csak ~ 40-50 % !!

A minor jelek keresése →

-olyan Uh jelek, melyek normál 
egészséges magzatoknál is 
előfordulhatnak, de

- figyelemfelhívő jelek



Kromoszóma rendellenességre utaló UH 
jelek a 2. szűrés során
Minor jelek (soft markerek)
CPC

a. singularis umbilicalis

echogén intracardiális focus

rövid csöves csontok

orr hypoplasia (NB, PT)

ventriculomegalia

nyaki odema (NF)

archasadék

pyelectasia

dongaláb

ujj, kéz rendellenességek

növekedési retardatio

oligohydramnion

Major jelek

szívfejlődési rendellenességek

(kamrai septumdefektus, Ebstein, Fallot..)

exomphalos

duodenum atresia

esophagus atresia

rekeszsérv



Az orrcsont és a prenazális terület vizsgálata 
(PT/NB ratio)

• 2005-ban leírt II. trimeszteri marker, az egyik 
legegyszerűbben vizsgálható gyanújel 

Maymon et al., Second trimester ultrasound prenasal
thickness combined with nasal bone length: a new method of 
Down sy screening, Prenat Diagn 2005, 25, 906-911  

• PT: os frontale alsó széle és a bőrfelszín 
közötti legrövidebb távolság

• NB: az orrcsont hossza

• PT/NB arány egészséges magzatokban 0.5-
0.7 közötti

• Down sy magzatoknál jelentősen megnő az 
arány





Szülészeti Uh vizsgálatok
3. Uh vizsgálat- a 30-32. heti vizsgálat

- a magzat elhelyezkedése

- a magzatvíz mennyisége

- lepény helye, érettsége

- biometria

- szervek vizsgálata (szív, rekesz, vesék)

- flowmetria

→ uteroplacentáris keringés – a. uterina

→ magzati keringés- a. umbilicalis, a. 
descendens, a. cerebri media

↓

lepényi rendellenesség, magzati retardatio,  

praeeclampsia korai kimutatása (kdm)



Magzatvízmennyiség

• Szemikvantitatív módszerek

• Legnagyobb magzatvízzseb (2 cm alatt)

• AFI (négy kvadráns, magzatvíz index) 5 cm alatt

• Krónikus hypoxia, burokrepedés szűrés



3. Uh vizsgálat- a 28-32. terhességi hét között

Ultrahangvizsgálattal becsült súly – Születési súly

Ebben a korban a születési súly 50percentile az ultrahanggal becsült súly 10percentile !



Szülészeti Uh vizsgálatok

3. Uh vizsgálat- a 30-32. heti vizsgálat

- Bizonyos rendellenességek felismerése

pl.: diaphragma hernia, duodenum atresia,  

microcephalia, corpus callosum dysgenesis,

pylon tágulat 

- korai diastolés kimélyülés (kdm)

az uteroplacentáris keringészavar jele   

(praeeclampsiában már a 20-24. héten)

oka: nem megfelelő trophoblast invasio →   

spirális arteriolák muscularis rétege

megmarad → lepényi keringési zavar



Arteria uterina Doppler



Terhesség előtt

1. trimeszter

2. trimeszter 3. trimeszter

Anyai oldal – Arteria uterinák

Hasi fejjel vizsgálva 

az 

art. uterinák és az art. 

iliaca externák 

virtuális 

kereszteződése 

magasságában



Notch 0-1
Notch 1

Notch 2
Notch 3

Notch 4

Korai diastolés mélyülés 

KDM - notch



• Lepénnyel ellenoldali, csak 
egyoldali diasztolés kimélyülés 
nem rontja a kimenetelt

• Kétoldali notch kontroll?



Arteria umbilicalis áramlásgörbe változása a 
terhesség során



Pulzatilitási index az arteria umbilicalison

Terhességi kor





Arteria umbilicalis Doppler

Hasi eredéshez közel élettanilag a legalacsonyabb a 

végdiasztolés sebesség.



Reverse flow az 
arteria umbilicalison



Arteria cerebria media
Doppler

Az arteria umbilicalishoz képest 

magasabb ellenállás értékek.

Az agyi keringés vizsgálatának 

legtöbbet vizsgált ere. A carotisok 

végága. Az agy vérellátásának 

kétharmadát adja. 



Kóros arteria cerebri media áramlás

Hypoxaemiához való 

adaptatiót mutatja a 

csökkent  ellenállás és a 

megnövekedett 

csúcssebességérték

Cerebroplacentális  

hányados (CPR) 

MCA PI/UA PI

Specificitás és 

szenzitivitás kiváló 

negatív prediktív érték: 

44,4%, pozitív prediktív 

érték: 64,3%.

Bano et al. 2010.

A csúcssebesség a magzati anaemiával 

korrelál. A hematokrit érték, azaz a 

viszkozitás csökkenésével csúcssebesség nő.



Szülészeti Uh vizsgálatok

4. Uh vizsgálat- a 36-38. heti vizsgálat

- a magzatok elhelyezkedése

- magzatvíz mennyisége

- lepény helyzete, érettsége

- biometria

- életjelenségek, méhen belüli állapot, flowmetria, biophysicális profil

- a szülés vezetés módja



Biofizikális 
profil • Legalább 30 percig tartó vizsgálat

• A Doppler ultrahangvizsgálatok 
elterjedésével klinikai hatása 
csökkent

• Magas fals pozitív arány és 
alacsony pozitív prediktív értéke 
a perinatalis mortilitás 
előrejelzésében

(Alfirevic Z et al. 2000; Cochrane 
Database Syst Rev)



A 3 dimenziós Uh vizsgálatok 

• A 90-es évektől kezdve rohamosan fejlődő technika

• A két alapsík (frontális, sagittális) mellett megjelenő coronalis sík a kiválasztott 
térfogat vizsgálatára

• A síkok elforgathatóak és átfordíthatóak → szinte tetszőleges metszeti kép

• A térfogat ábrázolás alapegysége a voxel

• Lépései: 

- vizsgált objektum leképezése (volume box, ROI)

- a kiválasztott térfogat három metszetben történő vizsgálata, beállítása

- 3D rekonstrukció (volume rendering)

• 3D rekonstrukció, transparens mód, felszíni rekonstrukció (surface rendering), 
stb…



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


