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Streszczenie, Spośród wszystkich wzmiankowanych przez literaturę rodzajów elastografii 

ultradźwiękowej, najdynamiczniej w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się elastografia SWE 
(Shear Wave Elastography) [1]. Metoda ta, przy odpowiednich założeniach, wiąże charakter 
propagacji w organizmie fali akustycznej o określonych parametrach, z wybranymi 
właściwościami mechanicznymi poszczególnych tkanek. 

Elastografia SWE znalazła szerokie zastosowanie w diagnostyce klinicznej, jednak 
najszerzej wykorzystywana jest w wykrywaniu i ocenie stanów chorobowych wątroby. 
Zarówno włóknienie, jak i zmiany nowotworowe charakteryzują się wzrostem wartości 
parametrów mechanicznych tkanki wątroby [2].  

Mimo iż metoda SWE charakteryzuje się wysoką powtarzalnością pomiarów [3], 
wykorzystywane algorytmy upraszczające wydają się zaprzeczać obiektywności elastogramów 
i wykluczać możliwość stosowania SWE do np. tworzenia symulacji. Praca ma na celu próbę 
korelacji elastogramów z wynikami testu indentacji oraz ocenę możliwości wykorzystania 
elastografii SWE jako obiektywnego pomiaru parametrów mechanicznych tkanki wątroby. 

Materiał badawczy stanowiło pięć świeżych wątrób świńskich. W pierwszej kolejności 
wykonano badania elastografii SWE, a następnie próby wgłębiania. Zaobserwowano istotną 
statystycznie różnicę pomiędzy uzyskanymi obiema metodami parametrami mechanicznymi. 
Przykładowe średnie wartości modułu Younga wybranych płatów o masie m1 = 532 g i m2 = 395 
g wynosiły w elastografii: Ee1 = 13,2 ± 1,9 kPa, Ee2 = 17,5 ± 2,6 kPa, a w indentacji: Ei1 = 7,3 
± 0,2 kPa, Ei2 = 12,9 ± 0,3 kPa. Wartości uzyskane podczas eksperymentu były w każdym 
przypadku niższe od otrzymanych w elastografii SWE. Zaobserwowano również istotny wpływ 
masy płata wątroby oraz czasu, który upłynął od pobrania do przeprowadzenia badań, 
na badane obiema metodami właściwości. 

Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę szczegółowego określenia źródeł różnic pomiędzy 
otrzymanymi wartościami i wypracowania sposobów korekty, przed ewentualnym 
zastosowaniem elastogramów do modelowania tkanek.  
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