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Summary
Tissue harmonic imaging (THI) is a new method of ultrasound imaging, accessible in almost each new apparatus. This technique is based on the fact, that propagation of ultrasound in the tissues is not linear, as it was previously thought. The nonlinear effects cause
generation of harmonics, of higher frequencies than basis ultrasound beam, generated by
the transducer. The higher frequency improves spatial resolution of images, and because
they are generated inside the tissue, the penetration of ultrasounds of higher frequencies is
nor limited. It is important in some clinical conditions to significantly improve imaging of
the organs. This concerns mostly liquid structures, such as cysts, gall bladder, urinary
bladder, or main vessels.
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Wst´p
Harmoniczne obrazowanie tkanek (THI – Tissue Harmonic
Imaging) jest jednà z nowych metod obrazowania ultrasonograficznego. Technika ta zosta∏a wprowadzana do u˝ycia
w 1997 r. i jest dzisiaj w rutynowy sposób stosowana
w diagnostyce ultradêwi´kowej. Wykrycie zjawisk harmonicznych by∏o zwiàzane z wprowadzeniem do diagnostyki
ultrasonograficznej Êrodków kontrastowych. Ârodki te by∏y
wype∏nionymi gazem mikrop´cherzykami, Êrednicy kilku
mikronów, które by∏y wstrzykiwane do do˝ylnie. Mikrop´cherzyki te ulegajà drganiom pod wp∏ywem ultradêwi´ków, zwi´kszajàc w ten sposób rozproszenie sygna∏u odbitego i wzmacniajàc obrazy USG. Nieliniowa natura dynamiki p´cherzyków prowadzi∏a do obrazowania harmonicznego
[1,2]. W obrazowaniu harmonicznym g∏owica ultradêwi´kowa wysy∏a impulsy z podstawowà cz´stotliwoÊcià f,
a obraz jest tworzony z odbieranych sygna∏ów z drugà cz´stotliwoÊcià harmonicznà 2f [1].
Jednym z pierwszych za∏o˝eƒ w obrazowaniu harmonicznym z wykorzystaniem Êrodków kontrastowych by∏o
stwierdzenie, ˝e tkanki charakteryzujà si´ liniowoÊcià,
a tylko mikrop´cherzyki kontrastu we krwi wytwarzajà
sk∏adowe harmoniczne [1,3]. Uwa˝ano, ˝e efekty harmoniczne obserwowane przed podaniem kontrastu by∏y wynikiem generowania drugiej sk∏adowej harmonicznej bezpoÊrednio przez g∏owic´ ultradêwi´kowà, ale wkrótce stwier-

100

dzono, ˝e efekty harmoniczne przed podaniem kontrastu sà
wynikiem nieliniowych procesów w tkankach [1,3]. Majà
one miejsce, poniewa˝ szybkoÊç przewodzenia dêwi´ku
wzrasta ze wzrostem g´stoÊci przewodzàcego oÊrodka
(tkanki albo p∏ynu biologicznego) tak, ˝e zag´szczenie fali
dêwi´kowej rozprzestrzenia si´ nieznacznie szybciej ni˝
rozrzedzenie, powodujàc jej zniekszta∏cenie.

Teoria
NieliniowoÊç powoduje post´pujàcà zmian´ kszta∏tu poczàtkowo sinusoidalnej fali w miar´ jej rozprzestrzeniania
si´. Zmiana ta jest najlepiej scharakteryzowana przez widoczne przesuni´cie w prawo (w kierunku rozprzestrzeniania si´) maksymalnego zag´szczenia wzgl´dem punktu zera
i odwrotnie – post´pujàce przemieszczenie w lewo szczytu
rozrzedzenia (Rycina 1). W miar´ rozprzestrzeniania si´ fali, wzgl´dne pozycje szczytu zag´szczenia, szczytu rozrzedzenia i przeci´cia osi zero stopniowo zbli˝ajà si´ do siebie,

Rycina 1. Post´pujàca zmiana kszta∏tu fali ciÊnienia akustycznego.
Figure 1. Progressing distortion of the acoustic wave.
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ostatecznie zbiegajàc si´ w jednym punkcie. Ma to miejsce
kiedy przesuni´cie fazowe szczytu zag´szczenia (δ) wynosi
π/2 a szczytu rozrzedzenia wynosi – π/2. Tak powsta∏a nieciàg∏oÊç ciÊnienia akustycznego jest nazywana szokiem
akustycznym; szczytowe rozrzedzenie nast´puje bezpoÊrednio po szczytowym zag´szczeniu [1].
Zmiana pr´dkoÊci fazowej c w ró˝nych punktach fali wyjaÊnia t´ post´pujàcà zmian´ kszta∏tu fali. W nieliniowej akustyce szybkoÊç rozprzestrzeniania si´ fali c nie jest sta∏a,
jak ma to miejsce w akustyce liniowej, ale jest funkcjà
szybkoÊci czàsteczki, c=c0+βu, gdzie u jest szybkoÊcià czàsteczki (c0 jest szybkoÊcià fali), a β =1+B/(2A) jest wspó∏czynnikiem nieliniowoÊci oÊrodka [1,2]. Tak wi´c dodatni
szczyt fali, gdzie szybkoÊç fali jest wysoka ma wi´kszà
pr´dkoÊç rozprzestrzeniania si´ ni˝ ujemny szczyt fali,
gdzie szybkoÊç fali jest niska. Ta ró˝nica szybkoÊci rozprzestrzeniania si´ jest przyczynà wspominanego powy˝ej zniekszta∏cenia fali, okreÊlanego równie˝ jako „steepening“,
które powoduje przesuni´cie energii z cz´stotliwoÊci podstawowej na wy˝sze sk∏adowe harmoniczne [1,2]. Rozwój
tych sk∏adowych harmonicznych zale˝y od nat´˝enia
dêwi´ku; wy˝sze nat´˝enie akustyczne wytwarza silniejsze
sk∏adowe harmoniczne, dlatego sà one s∏abe w obszarach
oddalonych od cz´Êci centralnej wiàzki ultradêwi´ków. Sà
one równie˝ s∏abe dla pierwszych kilku milimetrów g∏´bokoÊci tkanki, poniewa˝ potrzebujà kilku cykli by si´ uformowaç.
Innym wa˝nym czynnikiem w obrazowaniu ultradêwi´kowym jest absorpcja z powodu utraty energii w formie ciep∏a. Kiedy sk∏adowe czàsteczki tkanki sà doÊç ma∏e, by poruszaç si´ jako pojedyncze jednostki, drgania akustyczne sà
przekazywane w uporzàdkowany i efektywny sposób. Jednak, kiedy wyst´pujà równie˝ du˝e czàsteczki, drgania stajà si´ zdezorganizowane, cz´Êç z czàsteczek reaguje mocniej albo s∏abiej ni˝ inne. Podczas gdy zorganizowane wibracje sà znane jako dêwi´k, chaotyczne wibracje to ciep∏o.
Ta utrata spójnoÊci, najbardziej istotna przyczyna rozproszenia energii ultradêwi´kowej, jest znana jako absorpcja
i jest w przybli˝eniu proporcjonalna do koncentracji du˝ych czàsteczek, co doÊç dobrze koreluje z lepkoÊcià. Absorpcja energii jest proporcjonalna do cz´stotliwoÊci; im
wy˝sza cz´stotliwoÊç tym wi´cej energii jest absorbowanej
[1]. Ârednia absorpcja jest czynnikiem ograniczajàcym maksymalnà g∏´bokoÊç, która mo˝e byç uwidoczniona [1].
Trzecià w∏asnoÊcià pola dêwi´kowego, istotnà w obrazowaniu ultradêwi´kowym jest dyfrakcja, która wià˝e si´
z kolimacyjnà naturà pola dêwi´kowego [1].
Po∏àczone efekty dyfrakcji, absorpcji i nieliniowoÊci sà
przedstawione przez równanie Khokhlov-Zabolotskaya-Kuznetsov (KZK). Równanie to jest rozwiàzywane za pomocà
metod numerycznych [1,2,4].
Wynikiem nieliniowego rozprzestrzeniania si´ fali ultradêwi´kowej jest zmiana widma fali. Jednorodna fala stopniowo staje si´ bogatsza w cz´stotliwoÊci harmoniczne (wielokrotnoÊci cz´stotliwoÊci podstawowej). W miar´ rozprzestrzeniania si´ fali, amplituda cz´stotliwoÊci podstawowej
zmniejsza si´, a amplitudy cz´stotliwoÊci harmonicznych
wzrastajà [2]. Kiedy g∏owica ultradêwi´kowa wyÊle wiàzk´

Rycina 2. Energia cz´stotliwoÊci podstawowej i sk∏adowych harmonicznych.
Figure 2. The energy of basal and harmonic components.

cz´stotliwoÊci, które majà pewnà `charakterystycznà cz´stotliwoÊç Êrodkowà, na przyk∏ad 2 MHz, powracajàca
energia b´dzie sk∏adaç si´ z dwu albo wi´cej pasm cz´stotliwoÊci. Pierwsze odpowiada powracajàcej cz´stotliwoÊci
podstawowej 2 MHz, a drugie jest drugà sk∏adowà harmonicznà 4 MHz [5]. OczywiÊcie kolejne sk∏adowe harmoniczne sà równie˝ generowane, ale ich energia jest zwykle bardzo niska (Rycina 2).
Obrazy harmoniczne sà tworzone z wykorzystaniem sygna∏ów harmonicznych, które generowane sà przez tkank´.
Przetwornik wytwarza impuls akustyczny o danej cz´stotliwoÊci. Przy odbiorze sygna∏u obecne sà liczne pasma cz´stotliwoÊci – cz´stotliwoÊç podstawowa i liczne cz´stotliwoÊci harmoniczne generowane przez tkank´. Pasmo cz´stotliwoÊci podstawowej i pasma harmoniczne nak∏adajà
si´ na siebie, powodujàc zniekszta∏cenie pasma harmonicznego przez wy˝szej intensywnoÊci pasmo podstawowe. To
prowadzi do s∏abej jakoÊci harmonicznego obrazu tkanki,
poniewa˝ szum i zak∏ócenia pochodzàce od sygna∏u podstawowego sà obecne na obrazie harmonicznym [5]. Stàd istnieje koniecznoÊç rozdzielenia odbieranych cz´stotliwoÊci
harmonicznych i cz´stotliwoÊci podstawowych.
Ró˝ne metody sà stosowane w celu rozwiàzania tego problemu. Jednà z nich jest stosowanie ró˝nego rodzaju filtrów, które majà na celu wyizolowanie czystego sygna∏u
harmonicznego, z którego generowany jest obraz. Drugà
metodà jest obrazowanie z odwróconà fazà. W metodzie tej
generowane sà dwa równoczesne impulsy, które ró˝nià si´
w fazie o π, ich echa sumujà si´, w ten sposób sk∏adowa
podstawowa jest usuni´ta, a druga sk∏adowa harmoniczna
jest wyizolowana [1,3,5].
Podstawowa cz´stotliwoÊç THI wynosi zwykle 2 MHz,
a druga cz´stotliwoÊç harmoniczna wynosi 4 MHz. Podstawowa cz´stotliwoÊç jest generowana przez przetwornik,
a cz´stotliwoÊç harmoniczna jest generowana przez tkanki.
Pasmo podstawowe sk∏ada si´ z p∏ata g∏ównego oraz p∏atów bocznych, których amplituda jest ni˝sza o oko∏o 17 decybeli. Boczne p∏aty sà cz´sto odpowiedzialne za zak∏ócenia
obrazu.
To samo dotyczy drugiej sk∏adowej harmonicznej, ale
w tym przypadku amplituda p∏atów bocznych jest du˝o
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Rycina 3. P∏at g∏ówny i p∏aty boczne pasma podstawowego.
Figure 3. The main lobe and side lobes of basal beam.
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Rycina 4. Amplitudy p∏atów g∏ównych i bocznych pasma podstawowego i pasma drugiej sk∏adowej harmonicznych.
Figure 4. The amplitudes of main lobes and side lobes of basal beam
and second harmonics.

ni˝sza ni˝ p∏ata centralnego (Rycina 3,4). Redukcja amplitudy p∏atów bocznych wynika z faktu, ˝e druga sk∏adowa
harmoniczna jest generowana jedynie dooko∏a osi pasma
podstawowego, gdzie cz´stotliwoÊç podstawowa ma najwy˝szà amplitud´ [1].

KorzyÊci wynikajàce z zastosowania THI
Druga sk∏adowa harmoniczna ma w´˝szà wiàzk´ g∏ównà, co
mo˝e poprawiç rozdzielczoÊç bocznà. W´˝sza wiàzka g∏ówna mog∏aby byç uzyskana przez bezpoÊrednie generowanie
drugiej sk∏adowej harmonicznej przez przetwornik. Istotnym
punktem jest fakt, ˝e w oÊrodku poch∏aniajàcym, w którym
poch∏anianie wzrasta wraz ze wzrostem cz´stotliwoÊci, korzystniejsze mo˝e byç uzyskanie drugiej cz´stotliwoÊci harmonicznej zdalnie, z wykorzystaniem rozprzestrzeniania si´
nieliniowego, ni˝ wytwarzanie jej bezpoÊrednio [4].

Rycina 5. Obrazy USG p´cherza moczowego w obrazowaniu klasycznym I w obrazowaniu THI.
Figure 5. Ultrasound image of urinary bladder in standard mode and
harmonic mode.

Echa p∏atów bocznych mogà generowaç odbicia albo zak∏ócenia, który utrudniajà ró˝nicowanie rzeczywistych obrazowanych struktur. Dlatego wzgl´dny poziom p∏atów bocznych ma szczególne znaczenie (Rycina 4.). Druga sk∏adowa
harmoniczna ma du˝o mniejsze p∏aty boczne, stàd ich
wp∏yw na jakoÊç obrazu jest wzgl´dnie s∏abszy [1,4].
Liczne odbicia od warstw powierzchownych pow∏ok cia∏a
blisko przetwornika mogà powodowaç postanie wtórnych
impulsów, które mogà dawaç dodatkowe zak∏ócenia obrazu. Sk∏adowe harmoniczne sà s∏abe dla g∏´bokoÊci kilku
pierwszych milimetrów tkanki. Dlatego podczas obrazowania harmonicznego wtórne impulsy z warstw powierzchownych, generowane przez sk∏adowà podstawowà nie
powodujà tworzenia sk∏adowych harmonicznych, mogà
wi´c byç ∏atwo odfiltrowane, redukujàc odbicia [1,5].
Harmoniczne obrazowanie tkanek poprawia jakoÊç i kontrast uzyskiwanego sygna∏u dzi´ki redukcji amplitudy p∏atów bocznych i zmniejszeniu wp∏ywu warstw powierzchownych na jakoÊç obrazu. RozdzielczoÊç przestrzenna
poprawiona jest dzi´ki w´˝szej szerokoÊci pasma ultradêwi´kowego. Wy˝sza cz´stotliwoÊç sk∏adowej harmonicznej,
w porównaniu ze sk∏adowà podstawowà, poprawia rozdzielczoÊç osiowà. Chocia˝ penetracja dla cz´stotliwoÊci
harmonicznych jest ni˝sza ni˝ dla cz´stotliwoÊci podstawowej, z powodu poch∏aniania zale˝nego od cz´stotliwoÊci,
uwidocznienie struktur g∏´bokich jest cz´sto lepsze. Jest
tak, poniewa˝ cz´stotliwoÊci harmoniczne przechodzà jedy-
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Rycina 6. Obraz USG aorty brzusznej w obrazowaniu klasycznym
i w obrazowaniu THI.
Figure 6. Ultrasound image of abdominal aorta in standard and in harmonic mode.

nie po∏ow´ tej drogi co wiàzka podstawowa o tej samej cz´stotliwoÊci w trybie standardowym. Zastosowanie sk∏adowych harmonicznych generowanych z ni˝szych nawet cz´stotliwoÊci podstawowych (1 MHz), mog∏oby jeszcze bardziej poprawiç obrazowanie tkanek g∏´bokich [5].

Zastosowanie kliniczne
Minimalny szum i zak∏ócenia THI znacznie zmniejszajà artefakty w jamach wype∏nionych p∏ynem, które wydajà si´
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czystsze i ciemniejsze na obrazach harmonicznych. Ma to
zastosowanie w obrazowaniu p´cherzyka ˝ó∏ciowego, p´cherza moczowego (Rycina 5), nerek i zmian torbielowatych. Obrazy Êwiat∏a naczyƒ charakteryzujà si´ równie˝
mniejszà iloÊcià artefaktów, oraz ciemniejszym Êwiat∏em
na obrazach harmonicznych(Rycina 6) [1,3,5,6]. Obrazowanie harmoniczne jest cz´sto stosowane w echokardiografii
zarówno standardowej jak i przezprze∏ykowej [7].

serca, p´cherz moczowy, zmiany torbielowate czy du˝e naczynia. Poprawa rozdzielczoÊci kontrastowej umo˝liwia
lepszà ocen´ mià˝szu tkanek oraz lepsze wykrywanie i ocen´ zmian patologicznych. Harmoniczne obrazowanie poprawia uwidocznianie struktur g∏´bokich.

Poprawa rozdzielczoÊci kontrastowej mo˝e prowadziç do
lepszego uwidocznienia narzàdów mià˝szowych, u∏atwiajàc wykrycie i ocen´ charakteru zmian patologicznych.
Dzi´ki temu diagnostyka ultradêwi´kowa trzustki, wàtroby
czy Êledziony w wielu przypadkach mo˝e byç bardziej wiarygodna [5,8].

PIśMIENNICTWO

Podsumowanie
Obrazy uzyskane w trybie harmonicznym rekonstruowane
z sygna∏ów, które sà generowane przez tkank´, charakteryzujà si´ redukcjà artefaktów generowanych przez pow∏oki
cia∏a, redukcjà zak∏óceƒ pochodzàcych od p∏atów bocznych
i zwi´kszonà rozdzielczoÊcià kontrastowà, dzi´ki zmniejszeniu poziomu ha∏asu.
Obrazowanie ultrasonograficzne w trybie harmonicznym
poprawia jakoÊç uzyskiwanych obrazów. Minimalny szum
i zak∏ócenia znacznie zmniejszajà artefakty w jamach wype∏nionych p∏ynem, takich jak p´cherzyk ˝ó∏ciowy, jamy

THI mo˝e staç si´ istotnà technikà w codziennej praktyce
klinicznej.
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