
Ultrasonografia płuc – podstawy badania i specyfika zmian u pacjentów z COVID-19 

 Ultrasonografia (USG) płuc jest szybko rozwijającą się, coraz częściej wykorzystywaną 
metodą diagnostyczną w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego. Pozwala na to 
rosnąca dostępność, niewielkie wymagania techniczne aparatu ultrasonograficznego oraz 
możliwość badania przyłóżkowego. Dotychczas w wielu badaniach opisano liczne obrazy 
ultrasonograficzne charakterystyczne dla zmian opisywanych innymi metodami obrazowania, 
między innymi w tomografii komputerowej (TK).  
 W pierwszej części pracy omówiono aspekty techniczne badania oraz prawidłowe                 
i patologiczne obrazy płuc. W drugiej, w celu lepszego zrozumienia poszczególnych obrazów 
opisano zmiany charakterystyczne dla chorób śródmiąższowych. Na końcu omówiono obrazy 
obserwowane w badaniach ultrasonograficznych w ostrych infekcjach wirusowych płuc, zwracając 
szczególną uwagę na dotychczas opisane przypadki pacjentów z rozpoznaniem COVID - 19. 
Ponadto zaproponowano potencjalne wskazania do badania USG osoby z podejrzeniem zapalenia 
płuc na tle infekcji wirusem SARS-CoV-2 oraz protokół i schemat opisu takiego badania. 

Aspekty techniczne badania ultrasonograficznego płuc 

 W przypadku zdrowych płuc w badaniu ultrasonograficznym nie można zobrazować ich 
struktury wewnętrznej ze względu na powietrze znajdujące się w pęcherzykach płucnych. Dobrze 
widoczne są  jedynie linia opłucnej i jama opłucnowa. Diagnostyka ultrasonograficzna płuc w dużej 
mierze opiera się na ocenie artefaktów. Niektóre obserwujemy w płucach zdrowych (linie A, 
pojedyncze linie B), a inne pojawiają się w różnych patologiach (rozlane linie B, zespoły 
śródmiąższowe, śródmiąższowo-pęcherzykowe). Dodatkowo podczas badania można uwidocznić 
patologiczne zmiany mające swoje odniesienie w badaniach rentgenowskich (RTG) i tomografii 
komputerowej zlokalizowane w okolicy dostępnej ocenie ultrasonograficznej, jak np. położone 
podopłucnowo konsolidacje, zwiększona ilość płynu w jamach opłucnowych. 

Aparatura USG 
 Badanie możemy wykonać dostępnym aparatem każdej klasy. Stosujemy gównie 2 typy 
głowic ultrasonograficznych: 

1. Głowica typu konweks - pozwala dość szybko ocenić duże obszary płuc, ocenić obecność 
płynu w jamie opłucnej, ruchomość przepony. 

2. Głowica typu liniowego o wysokiej częstotliwości - pozwala dokładnie ocenić patologie, 
np.: nierówność, grubość opłucnej, unaczynienie wewnątrz konsolidacji, lepiej nadaje się    
do oceny płuc u dzieci. 

Ustawienia aparatu USG 
 W przypadku użycia głowicy konweksowej przydatny jest preset pediatryczny do badania 
jamy brzusznej, ewentualnie do badania przezciemiączkowego (trzeba pamiętać, żeby zmniejszyć 
głębokość badania). 



W przypadku wyboru głowicy liniowej zaleca się stosować preset do badania tkanek miękkich, 
położonych powierzchownie lub preset pediatryczny. 
 W celu dobrego różnicowania obrazów prawidłowych z patologicznymi konieczne jest 
wyłączenie wszystkich opcji poprawiających obraz  (jak np. obrazowanie złożone, wygładzanie 
obrazu oraz obrazowanie harmoniczne), które jak wiadomo, mają za zadanie znieść część 
istniejących artefaktów. 

Techniki badania: 
 Metoda badania powinna być dostosowana do stanu pacjenta oraz ogólnej sytuacji podczas 
wykonywania badania. 

A. Przeprowadzenie szybkiego badania zgodnego z protokołem BLUE [1], które stosujemy           
w stanach nagłych. 
W tym przypadku do właściwej oceny płuc wystarczy tylko kilka przyłożeń głowicy USG        
do klatki piersiowej. W celu właściwego ustalenia położenia głowicy jedną dłoń kładziemy 
równolegle, tuż poniżej obojczyka a jej palce układamy prostopadle do linii pośrodkowej ciała. 
Drugą rękę układamy równolegle obok pierwszej, nie uwzględniając kciuków. Następnie  
wyznaczamy środkowy punkt górnej dłoni, który będzie pierwszym „BLUE pointem”, a środek 
dolnej drugim. Pozioma linia poprowadzona do tyłu od górnego BLUE pointu i pionowa 
poprowadzona od linii pachowej tylnej tworzy trzeci BLUE point. W tym „tylnym” położeniu 
głowicy możemy ją skierować maksymalnie do tyłu (np. u pacjentów leżących) albo do dołu     
w celu oceny większej powierzchni płuca. [Zdjęcie 1] 

    
Zdjęcie 1. Miejsce położenia głowicy USG przy stosowaniu protokołu BLUE. Rycina zaczerpnięta 
z pracy Lichtenstein, D. A. (2015) [1] 

B. Szczegółowe badanie USG płuc z użyciem wszystkich możliwych okien akustycznych. 
Autorzy części prac, które dotyczą badania pacjentów z COVID-19 podkreślają wagę 



systematycznego przeglądu opłucnej i zmian w płucach, tak by je skorelować z widocznymi 
zmianami opisanymi w RTG lub TK [2].  

  
 Z uwagi na specyfikę zakażenia COVID - 19 proponuje się rozpocząć badanie                     
od podłużnego ułożenia głowicy w linii przymostkowej, tak by uwidocznić dwa sąsiednie żebra     
w przekroju poprzecznym i linię opłucnej między nimi (objaw nietoperza). Pozwoli to na łatwą 
ocenę objawu ślizgania. Następnie zaleca się odwrócenie głowicy o 90 stopni, tak by znajdowała 
się nad przestrzenią międzyżebrową i systematyczne przemieszczanie jej w dół przez kolejne 
przestrzenie międzyżebrowe wzdłuż linii przymostkowej, obojczykowej środkowej, pachowej 
przedniej, pachowej środkowej, pachowej tylnej i przykręgosłupowej oceniając całe płuca               
w przekroju poprzecznym. Należy pamiętać, żeby badać płuca zarówno podczas wdechu                   
i wydechu, ponieważ część zmian może lokalizować się za żebrami i łopatką. Ważna jest również 
dokładna ocena ocena szczytów płuc, której możemy dokonać poprzez badanie przez dół 
nadobojczykowy. Na końcu oceniamy jamy opłucnowe uwidaczniając kąty przeponowo żebrowe. 
[Zdjęcie 2] 

Zdjęcie 2. Ocena kątów przeponowo żebrowych; widoczny ostro odcinający się obraz 
prawidłowego płuca nakładający się na obraz śledziony lub wątroby. Szczególnie dobrze widoczny 
w badaniu dynamicznym.  

 W badaniu przeprowadzonym wśród pacjentów z COVID - 19 przez Y. Huang, S. Wang,    
Y Liu et al [3]. każde płuco dzielono na sześć pól: najpierw prowadzono dwie pionowe linie wzdłuż 
linii pachowej przedniej i tylnej (podział na trzy pola), następnie powstałe pola dzielono linią 
poprzeczną prostopadłą do BLUE pointów górnego i dolnego. W ten sposób powstało 6 pól badania 
każdego płuca. 
 Ze względu na występowanie w  zakażeniu COVID - 19 rozsianych zmian w płucach 
zasadna wydaje się być taka modyfikacja nazewnictwa z protokołu BLUE. Dlatego proponuje się 
wykorzystanie tego podziału w celu łatwiejszej lokalizacji uwidocznionych zmian patologicznych    
i ich późniejszej obserwacji. Propozycja nazewnictwa zgodnie z opisanym artykułem: L1 pole 
przednie górne lewe, L2 pole przednie dolne lewe, L3 pole pachowe górne lewe, L4 pole pachowe 
dolne lewe, L5 pole tylne górne lewe, L6 pole tylne dolne lewe i analogicznie po stronie prawej. 



  
Zdjęcie 2. Proponowane nazewnictwo pól w czasie wykonywania i opisywania badań. Rycina 
zaczerpnięta z pracy Dietrich et al. [8] 

Cechy prawidłowego obraz ultrasonograficznego płuc: 

 W czasie badania ultrasonograficznego płuc ocenia się obecność podstawowych struktur 
anatomicznych i artefaktów ultrasonograficznych: 
1. Linia opłucnej - hiperechogeniczna linia położona poniżej żeber, która podczas wentylacji 

pacjenta porusza się. Grubość prawidłowej opłucnej wynosi do 0,3 mm[4][Zdjęcie3]. 
Pogrubienie rozpoznawane jest powyżej 2 mm. 

2. Objaw ślizgania - poruszanie się opłucnej podczas ruchów oddechowych. 
3. Objaw nietoperza - obraz uzyskiwany przy podłużnym ustawieniu głowicy, w którym widoczny 

jest przekrój poprzeczny dwóch żeber i poruszająca się hiperechogeniczna linia opłucnej 
(bardzo przydatny przy ocenie ruchomości opłucnej).[Zdjęcie 3] 

4. Linie A - poprzeczne, równoległe, powtarzające się hiperechogeniczne linie, które                    
są odzwierciedleniem rewerberacji powstających na linii opłucnej. Odległość między liniami 
jest równa odległości pomiędzy skórą a linią opłucnej. Linie A mogą zwiększać swoje natężenie 
w przypadku odmy opłucnej [5].[Zdjęcie 3] 

5. Linie B - prostopadłe do linii opłucnej, hiperechogeniczne, biegnące od opłucnej aż do końca 
ekranu (nie wygaszają się) linie, poruszające się razem z linią opłucnej. Opisywane są jako 
artefakt ogona komety lub promień lasera[6]. Na ich przebiegu nie obserwujemy lini A (znoszą 
linie A). Powstają w wyniku zmniejszenia upowietrznienia miąższu płucnego lub zwiększenia 
objętości przestrzeni śródmiąższowej[7]. Za normę uważa się obecność mniej niż trzech linii B 



pomiędzy dwoma żebrami w położeniu podłużnym, widocznych na jednym obrazie.[5,8] 
[Zdjęcie 4] 

6. Linie I[9] - prostopadłe do linii opłucnej, hiperechogeniczne, biegnące od opłucnej i wygasające 
przed końcem ekranu, przemieszczające się wraz z opłucną linie, określane również jako 
artefakt ogona komety. Występują tylko wtedy kiedy blaszki opłucnej mają ze sobą kontakt, 
więc wykluczają odmę opłucnową. Nie są związane z chorobami śródmiąższowymi.[Zdjęcie 5] 

7. Linie Z [6] - również prostopadłe rozpoczynające się od opłucnej linie. Od linii B odróżnia        
je to, że nie są hiperechogeniczne, wygasają po kilku centymetrach, nie niwelują linii A i nie 
przemieszczają się razem ze ślizgającą się opłucną. Nie mają znaczenia klinicznego. 

Zdjęcie 3. Po stronie lewej: objaw nietoperza i linie A (duże strzałki), po stronie prawej: linia 
opłucnej (mniejsze strzałki). 

Zdjęcie 4. Linia B 



 

Zdjęcie 5. Linia I 

Nieprawidłowości związane z artefaktami i zmiany ogniskowe 

Patologie związane z liniami B 

 Ze względu na odległość sąsiadujących ze sobą linii B mogą tworzyć zespół śródmiąższowy 
lub śródmiąższowi - pęcherzykowy[6]. 

1. B7 - zespół śródmiąższowy [10]: 
Linie oddalone od siebie o 6-7 mm (dotyczy dorosłych). Odległość odpowiada przegrodom 
międzypłacikowym, stąd może być mniejsza u noworodków. Związane są one ze zwiększeniem 
objętości przestrzeni śródmiąższowej (np. zwiększoną ilością płynu śródmiąższowego lub 
włóknieniem). Odpowiadają liniom Kerley’a opisywanym w badaniach RTG i TK klatki piersiowej. 
  
 Wśród przyczyn tego zespołu wymienia się[8]: 
a. Obrzęk płuc - zarówno kardiogenny jak również związany z ARDS. 
b. Śródmiąższowe zapalenie płuc. 
c. Rozlane śródmiąższowe choroby płuc (włóknienie płuc). 

2. B3 - zespół śródmiąższowo – pęcherzykowy: 
Linie oddalone od siebie o 3 mm lub mniej (są to podwojone linie B7). Pojawiają się przy nasileniu 
zespołu śródmiąższowego. Poza zwiększeniem objętości przestrzeni śródmiąższowej związane        
ze zmniejszeniem upowetrznienia płuc (obecność płynu w pęcherzykach płucnych). 
Odpowiadają obrazowi typu matowej szyby w badaniu TK klatki piersiowej. 



Konsolidacje podopłucnowe: 
 W 95% przylegają one do opłucnej [11]. Są to hipoechogeniczne, różnej wielkości obszary  
z możliwym widocznym bronchogramem oraz unaczynieniem w badaniach dopplerowskich          
(w małych zmianach bronchogram i unaczynienie może nie być widoczne). Ich obecność związana 
jest z zastąpieniem upowietrznionej tkanki płucnej przez między innymi płyn, wysięk i komórki 
zapalne [9], co skutkuje możliwością obrazowania bezpośrednio zmienionego miąższu płuca tak 
samo jak jest to możliwe w przypadku narządów miąższowych w jamie brzusznej. W rzucie 
konsolidacji zwykle obserwujemy przerwanie linii opłucnej. 

Postaci morfologiczne konsolidacji[11]: 
1. Konsolidacja przednia lub podopłucnowa (anterior or subpleural consolidation). 

Są to niewielkie podopłucnowe konsolidacje lub segmentalne i płatowe, zwykle bez cech 
zmniejszania objętości tkanki płucnej, przyjmujące obraz hipoechogenicznych lub bezechowych 
zmian. Często związane są z nimi artefakty rewerberacji rozpoczynające się od granicy 
konsolidacji. 

2. Zwątrobienie (hepatyzacja) miąższu płucnego (tissue - like sign). 
Powstaje ono w przebiegu procesu zapalnego. Często pozwala uwidocznić opłucną położoną  
po przeciwnej stronie. Może być oknem akustycznym dla obrazowania żyły głównej dolnej, 
śródpiersia. Zwykle widoczna kiedy proces zapalny jest rozległy z  towarzyszącym płynem       
w jamie opłucnej. 

3. Objaw kłaczka (shred sign). 
Powstaje on gdy konsolidacja jest duża, ale nie obejmuje całego płuca. Hipoechogeniczny 
obszar konsolidacji ma nierówny, „kłaczkowaty” brzeg. Otoczony jest przez upowietrznione 
płuco i liczne artefakty ogona komety np. linie B lub Z. Jest to objaw sugerujący zapalenie płuc. 

 W przypadku wystąpienia dużej ilości płynu w jamie opłucnowej trudno na wstępie badania 
różnicować hepatyzację z niedodmą. Niedodmę cechuje zmniejszenie objętości części lub całego 
płuca, co wiąże się z zagęszczeniem naczyń oskrzelowych i zmianą ich rysunku. Zgodnie                 
z Miller[11] w przypadku dużej ilości płynu w jamie opłucnowej bardziej prawdopodobna jest 
niedodma, a w przypadku niewielkiej jej ilości zwątrobienie płuca. W różnicowaniu pomocna może 
być obecność dynamicznego bronchogramu powietrznego, który wyklucza niedodmę. Ostateczne 
rozpoznanie możliwe jest również przez zastosowanie drenażu opłucnej. Po rozprężeniu płuca        
w wyniku drenażu możemy rozpoznać niedodmę. 

Zmiany widoczne wewnątrz konsolidacji: 

1. Bronchogram powietrzny: 
Sa to linijne lub punkcikowate hiperechogenne struktury widoczne wewnątrz konsolidacji[11].       
Ich obecność jest spowodowana odbiciami echa od gazu znajdującego się wewnątrz oskrzeli             
i oskrzelików. 
Jeśli w czasie badania widzimy przemieszczanie się tych hiperechogennych odbić to zjawisko        
to nazywane jest bronchogramem powietrznym dynamicznym [9]. 



2. Alweologram powietrzny [9]: 
Są to drobne, punkcikowate hiperechogenne odbicia echa wewnątrz konsolidacji. Obraz ten 
związany jest z uwięzieniem powietrza wewnątrz pęcherzyków płucnych. 

Płyn w jamie opłucnej[12] 

1. Wystarczy 20 ml płynu do uwidocznienia go w badaniu ultrasonograficznym. 
2. Najlepiej widoczny jest on u badanej osoby w pozycji siedzącej lub stojącej. 
3. Można go podzielić na: płyn bezechowy, niejednorodny bez przegród (z hiperechogennymi 

pasmami lub debris), niejednorodny z przegrodami (z hiperechogennymi przegrodami)                
i jednorodnie echogeniczny (np. w przypadku krwawienia). 

 Objawy sugerujące wysięk to niejednorodny charakter płynu, obecność konsolidacji 
podopłucnowych z bronchogramem dynamicznym oraz pogrubienie opłucnej. 
 Objawy sugerujące przesięk to rozsiane, obustronne liczne linie B mogące wskazywać na 
gromadzenie się płynu w śródmiąższu płuca (niewydolność serca). Płyn przesiękowy może mieć 
również obraz niejednorodny, dlatego ostateczne rozpoznanie może być postawione po badaniu 
drenowanego płynu. 
 W celu odróżnienia gęstego płynu od zmian litych przydatna może być opcja M-mode           
i objaw sinusoidy, oraz badanie z opcją kolorowego dopplera.[13] Ocena objętości płynu                 
w diagnostyce obrazowej jest mniej istotna od dokładnego opisu zawartości jamy opłucnowej           
i ewentualnego ucisku płuca.  
 Ultrasonograficzna ocena obecności płynu w opłucnej znacząco zmniejsza ryzyko odmy 
opłucnowej podczas torakocentezy (z 18 do 3%), szczególnie przy nakłuciu pod kontrolą USG       
(z 10% do 4%). 

Obraz ultrasonograficzny chorób śródmiąższowych płuc 

Choroby śródmiąższowe płuc to heterogenna grupa chorób które: 
1. Są nieinfekcyjne i nienowotworowe. 
2. Związane są z rozsianymi zmianami w badaniach radiologicznych. 
3. Charakteryzują się restrykcyjnymi zaburzeniami wentylacji. 
4. Związane są z zaburzeniami wymiany gazowej i zdolności dyfuzyjnej płuc. 

 Wśród znanych przyczyn występowania śródmiąższowych chorób płuc wymienia się 
samoistne włóknienie płuc, sarkoidozę i choroby śródmiąższowe płuc związane z chorobami 
układowymi tkanki łącznej[14]. Mogą być również spowodowane czynnikami szkodliwymi,        
np.: związanymi z miejscem pracy (pylice), czy przyjmowanymi lekami. Pozostałe choroby 
śródmiąższowe płuc, których przyczyna nie jest znana, określane są jako idiopatyczne. 



 Powietrze zawarte w pęcherzykach płucnych skutecznie ogranicza przewodzenie fal 
ultradźwiękowych, uniemożliwiając w zdrowych płucach ocenę warstw miąższu położonych 
poniżej opłucnej. Przez długi czas sądzono, że ultrasonografia jest nieprzydatna w ocenie zmian 
śródmiążowych. Zmieniło się to dzięki obserwacjom artefaktu linii B, który został powiązany        
ze wzrostem objętości przestrzeni śródmiąższowej i obecnością płynu w pęcherzykach płucnych.  
W swojej pracy Wang et al.[7] opisali wiele badań potwierdzających korelację zmian opisywanych 
w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) z liniami B obserwowanymi              
w badaniu ultrasonograficznym płuc (LUS), u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi płuc.       
W kilku badaniach opisano również korelację pomiędzy ilością artefaktów typu ogona komety        
w badaniu USG płuc a stopniem zwłóknienia płuc w badaniu HRCT[14]. 
 W badaniu przeprowadzonym przez Makhlouf et al.[15] z udziałem 61 pacjentów                
z rozpoznaną śródmiąższową chorobą płuc potwierdzono zależność występowania zmian w HRCT 
z obecnością i ilością linii B w LUS. W Wysunięto w nim również podejrzenie, że w początkowej 
fazie śródmiąższowych chorób płuc, przed pogrubieniem przegrody międzypłacikowej, w badaniu 
ultrasonograficznym płuc obserwuje się wiele artefaktów typu ogona komety w niewielkiej 
odległości od siebie (3 mm, obraz matowej szyby w HRCT). Może to mieć związek z obecnością 
komórek zapalnych w ścianie pęcherzyków płucnych i obrzęku. W podsumowaniu badacze 
stwierdzili: 
1. Obustronne rozlane linie B. 
2. Odległość między dwiema liniami B korelowała z ciężkością choroby w HRCT. 
3. W miejscu zmian typu matowej szyby w HRCT obserwowano większe zagęszczenie linii          

B (odległość 3 mm – zespoły śródmiąższowo - pęcherzykowe), oraz obraz „białego płuca” 
4. W miejscu zmian siateczkowych i typu plastra miodu odległość między liniami B była większa 

(7 mm) 

 W innym badaniu przeprowadzonym przez Bouhemad et al.[16] również opisano te dwie 
zależności: 
1. Pogrubienie przegrody międzypłacikowej ma związek w występowaniem linii B w odległości    

7 mm od siebie. 
2. Występowanie zmian typu matowej szyby w HRCT ma związek z występowaniem linii            

B w odległości 3 mm lub mniejszej. (zespoły śródmiaższowo-pęcherzykowe i obraz białego 
płuca). 

 Ultrasonografia jest dobrą metodą diagnostyczną, która może być wykorzystywana              
do obserwacji przebiegu śródmiąższowych chorób płuc. Pozwala ona ocenić nasilenie zmian i ich 
progresję w sytuacji, gdy nie można wykonać badania tomografii komputerowej lub chcemy 
uniknąć narażenia pacjenta na promieniowanie. Dokładne badanie pacjenta i porównanie zmian 
obserwowanych w badaniu ultrasonograficznym płuc z obrazem TKWR może być bardzo 
korzystne w przypadku pacjentów leczonych przewlekle. 



Zmiany ultrasonograficzne płuc w zakażeniu COVID - 19 

 Dotychczas ukazało się tylko kilka prac opisujących zmiany ultrasonograficzne płuc 
występujące w zakażeniu COVID - 19. W opublikowanych pracach poświęconych ultrasonografii 
w tej chorobie  autorzy zwracali uwagę na silną korelację pomiędzy zmianami obserwowanymi      
w badaniu TK, a tymi opisywanymi w badaniach ultrasonograficznych płuc. Widoczne patologie są 
bardzo podobne do tych  obserwowanych w chorobach śródmiąższowych płuc i wirusowych 
zapaleniach płuc. 
 Badanie tomograficzne klatki piersiowej ma wyższą czułość w rozpoznawaniu infekcji 
COVID-19 niż RTG (odpowiednio 98% do 71%)[17]. Zwraca się też uwagę na fakt,                       
że nieprawidłowości w badaniach obrazowych mogą być obserwowane jeszcze przed wystąpieniem 
nasilonych objawów klinicznych i możliwym wykonaniem badania RT- PCR[2]. Uważa się,           
że pierwsze zmiany można uwidocznić w TK już w pierwszych 4 dniach pojawienia się 
symptomów zakażenia [18] 
 W niektórych przypadkach badanie tomograficzne klatki piersiowej nie możne być 
wykonane w związku ze zbyt dużą liczbą hospitalizowanych pacjentów, brakiem możliwości 
transportu, złym stanem ogólny pacjenta etc. Ponadto w doniesieniach z Chin zwraca się uwagę       
na możliwość ograniczenia tych badań do przypadków, w których ultrasonografia nie jest 
wystarczająca do odpowiedzi na pytania kliniczne [2]. Dlatego ważne jest, by wykonywanie 
badania ultrasonograficznego klatki piersiowej stało się powszechne, nie tylko w oddziałach 
intensywnej terapii, ale również w oddziałach ratunkowych. Umożliwiłoby to łatwiejszy podział 
pacjentów na tych o niskim ryzyku rozwoju niewydolności oddechowej (ujemny wynik badania 
USG) oraz tych o wysokim ryzyku jej wystąpienia (nieprawidłowy wynik badania USG).[19] 

Tabela 1. Porównanie zmian w badaniu tomografii komputerowej i LUS w COVID - 19,                 
na podstawie [2]. 

Tomografia komputerowa płuc Ultrasonografia płuc
Pogrubienie opłucnej Pogrubienie opłucnej

Obraz matowej szyby Zlewne linie B lub zespół pęcherzykowo 
śródmiąższowy

Konsolidacje podopłucnowe Konsolidacje podopłucnowe

Konsolidacje Konsolidacje

Płyn w opłucnej (rzadko) Płyn w opłucnej (rzadko)

Zajęcie więcej niż jednego płata Zmiany wieloogniskowe



Obraz ultrasonograficzny opisywany w COVID - 19: 

1. Nierówna opłucna, pogrubienie opłucnej[2, 3, 30][Zdjęcie 6-10, 16.] 
2. Drobne konsolidacje podopłucnowe [3,17,18, 19][Zdjęcie 7., 10., 12., 13.] 
3. Różny wzór linii B – pojedyncze lub wieloogniskowe, rozlane, zlewające się[3,17,19]

[Zdjęcie 6., 9., 11., 14.] 
4. Konsolidacje podopłucnowe z bronchogramem powietrznym[2,3][Zdjęcie 14-16] 
5. Powracanie linii A w czasie zdrowienia [2] 
6. Płyn w opłucnej - rzadko, zwykle nie przekracza 2-3 mm i lokalizuje się w okolicy 

zmienionej opłucnej lub zmian podopłucnowych [2][Zdjęcie 16.] 
7. W badaniu kolorowym dopplerem skąpy rysunek naczyniowy[3][Zdjęcie 14., 16.] 
8. Zmiany zlokalizowane są głównie z tyłu, głównie w dolnych partiach płuc[3][Zdjęcie 17.] 

W badaniach TK opisywano sukcesywne pojawianie się zmian patologicznych w czasie[20]: 
1. Wczesna faza to 0-4 dni: widoczny jest obraz matowej szyby oraz nierówna linia opłucnej   

i pogrubienie opłucnej w nielicznych lokalizacjach. 
2. Faza progresji to 5-8 dni: obszary matowej szyby poszerzają się, są wieloogniskowe, 

rozszerzanie się zmian linii opłucnej. 
3. Faza kulminacji choroby to 10-13 dni: pojawiają się konsolidacje o różnej rozległości. 
4. Faza wycofywania się objawów obrazowych choroby po 14 dniach. 

Wydaje się, że schemat ten można odnieść do badania USG. 

 Bardzo istotne w dokładnej ocenie nieprawidłowych zmian jest używanie zarówno głowicy 
liniowej jak i konweksowej. 
 W jednym z badań przeprowadzonym wśród pacjentów z COVID - 19 stwierdzono  objaw 
nieregularnej i nieciągłej opłucnej (przy badaniu głowicą liniową), oraz nierówną, pogrubiałą 
opłucną z rozlanymi liniami B  zlewającymi się miejscowo w obraz białego płuca (które lepiej 
oceniać głowicą konweksową)[2]. W tym samym badaniu zwraca się również uwagę                     
na różnicowanie linii B z kardiogennym obrzękiem płuc. W opisywanych przypadkach linie B 
częściej zlewały się i miały zatarte granice z opłucną, a także nie rozdwajały się. U pacjentów,        
u których wywiad chorobowy jest skąpy albo występuje wiele chorób, mogą to być cechy służące 
wstępnemu różnicowaniu infekcyjnej i kardiogennej etiologii tych artefaktów. 



Zmiany ultrasonograficzne w innych wirusowych zapaleniach płuc 

Grypa A H1N1 

 W 2012 roku zostały opublikowane dwa badania przeprowadzone wśród pacjentów               
z rozpoznaną grypą typu A H1N1. Wśród zmian ultrasonograficznych opisywanych w rozpoznaniu 
wirusowego zapalenia płuc opisywano: 

a) Drobne konsolidacje podopłucnowe  < 5 mm[17]. 
b) Pojedyncze linie B lub zlewające się linie B (zespoły śródmiąższowe - 3 lub więcej linii B 

na jednym obrazie)[21]. 
c) Nieprawidłowości w zakresie opłucnej (pogrubienie >2 mm, pozaciąganie, możliwy brak 

objawu ślizgania w związku z przyleganiem opłucnej spowodowanym zapaleniem)[22]. 

 Tsung et al.[21] zwrócili również uwagę na możliwość występowania jednoczasowego 
wirusowego i bakteryjnego zapalenia płuc. Wtedy najważniejszymi kryteriami rozpoznania były 
zmiany opisane powyżej i dodatkowo większe konsolidacje z bronchogramem powietrznym, 
częściej wiązane z czynnikiem bakteryjnym. Odniesiono się również do faktu, że w sytuacji 
pandemii, badanie ultrasonograficzne płuc znacznie skraca czas rozpoznania i ewentualnych 
dalszych decyzji terapeutycznych. 
 W pracy Testy et al.[22] zmiany opisywane w badaniach pacjentów z rozpoznaną grypą       
A H1N1 lokalizowały się głównie w tylnych i bocznych, a szczególnie w dolnych częściach płuc. 

Grypa A H7N9 - ptasia grypa 

 W 2013 roku opisano dwa przypadki pacjentów z rozpoznaną grypą typu A H7N9[23].        
W badaniach ultrasonograficznych płuc wykonywanych podczas ich hospitalizacji również 
obserwowano zmiany typowe dla wirusowego zapalenia płuc, takie jak drobne konsolidacje 
podopłucnowe (< 5 mm) i pojedyncze lub zlewające się linie B. Ponadto u jednego z pacjentów 
opisano współwystępujące bakteryjne zapalenie płuc objawiające się dużą konsolidacją (głębsza niż 
5 mm) z bronchogramem powietrznym. 
Badacze opisali również zmiany o typie ARDS jako: 

1. Dominujące linie B - zespoły śródmiąższowe lub białe płuca. 
2. Nierówność lub pogrubienie opłucnej związane z liniami B. 
3. Rozsiane zmiany - poza liniami B widoczne są linie A. 

Zapalenie oskrzelików 



 Zapalenie oskrzelików to ostra choroba dróg oddechowych rozpoznawana u niemowląt         
i dzieci do 2 roku życia. Najczęstszą przyczyną jej wystąpienia jest zakażenie wirusem RS[10].        
W obrazie klinicznym dominuje kaszel i objawy różnie nasilonej niewydolności oddechowej.  

Najczęściej opisywane zmiany w badaniu ultrasonograficznym płuc to: 
a) Drobne konsolidacje podopłucnowe z artefaktami ogona komety w ich otoczeniu[10]. 
b) Konsolidacje podopłucnowe >10 mm[10]. 
c) Linie B - białe płuco[24], zespoły śródmiąższowe[10], zespoły pęcherzykowo 
śródmiąższowe[10]. 

d) Zaburzenia w obrębie linii opłucnej[24]. 
e) Niewielki wysięk w opłucnej (u nielicznych pacjentów)[10,24]. 
f) Powikłanie w postaci odmy opłucnowej (u nielicznych pacjentów)[24]. 

 Liczba zmian widocznych w ultrasonografii płuc jest zależna od ciężkości zapalenia 
oskrzelików, a podczas obserwacji pacjentów w trakcie leczenia, wraz z poprawą obrazu 
klinicznego objawy ultrasonograficzne stopniowo zmniejszają się, aż do całkowitego 
ustąpienia[24]. 
 Jaszczołt et al.[10] w swojej pracy zwrócili uwagę na często  opisywane konsolidacje 
większe niż 10 mm, ale nie przekraczające 30 mm (42%), oraz zespołów pęcherzykowo 
śródmiąższowych (42%), z mniejszą częstością obserwowali zespoły śródmiąższowe (23%) i płyn 
w opłucnej (30%). 
 Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku podejrzenia zapalenia oskrzelików nie zaleca 
się badania RTG klatki piersiowej (wykonuje się je jedynie w przypadku przedłużania się lub 
ciężkiego przebiegu infekcji). Pomimo to jest ono wykonywane bardzo często. Rozwiązaniem może 
być zwiększenie częstości wykonywania badań ultrasonograficznych klatki piersiowej, które jest 
bardzo  przydatne w postawieniu rozpoznania oraz w obserwacji przebiegu infekcji. Zmniejszenie 
narażenia na promieniowanie jonizujące jest szczególnie ważne w populacji dziecięcej, ponieważ 
może indukować u niej występowanie nowotworów (np.: ostrych białaczek, chłoniaków, czy guzów 
mózgu). Ze względu na dużą ilość dzielących się komórek dzieci są grupą co najmniej czterokrotnie 
bardziej wrażliwą na promieniowanie jonizujące niż dorośli[10]. 

Podsumowanie: 
 
 Ultrasonografia jest przydatną metodą diagnostyczną w badaniu i obserwacji przebiegu 
chorób zapalnych płuc. Pozwala ona na wykrycie, lokalizację, ocenę nasilenia i dynamiki 
powstałych zmian. Ponadto obraz artefaktów i patologicznych zmian płuc i jam opłucnej koreluje    
z obrazami widocznymi w RTG, a zwłaszcza TK. Niewątpliwą zaletą ultrasonografii płuc jest jej 
dostępność, niski koszt, możliwość wykonania badania w każdych warunkach (np. przy łóżku 
pacjenta, także poza szpitalem), powtarzalność (w przypadku stosowania ścisłego protokołu 
badania w tym samym ułożeniu pacjenta) oraz uniknięcie narażenia na promieniowanie jonizujące. 
Dodatkowym atutem przeprowadzenia badania ultrasonograficznego płuc jest możliwość 



wykonania go przez lekarzy różnych specjalizacji (co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku 
epidemii dotykającej także personel medyczny), narażenie na ewentualną kontaminację tylko jednej 
badającej osoby oraz prostsza i szybsza sterylizacja (jednego aparatu USG a nie całej pracowni TK 
wraz ze sprzętem) [19].  
 Czułość tej metody jest wysoka jeśli porównamy ją z RTG, nieco niższa od TK Obecnie 
uważa się, że przesiewowe przeprowadzenie badania TK u pacjentów z podejrzeniem infekcji 
COVID-19 może szybciej wykryć zmiany w płucach niż badanie real-time PCR [17], w zależności   
od warunków badania, budowy ciała  i stanu pacjenta oraz użytej aparatury USG. Należy jednak 
pamiętać, że swoistość ultrasonografii bez korelacji z danymi klinicznymi w ocenie zmian                
w przebiegu infekcji COVID-19 jest niska[3].  
 W związku z tym należy rozważyć przeprowadzenie badania ultrasonograficznego płuc         
u osoby z podejrzeniem infekcji koronawirusowej lub z potwierdzonym zakażeniem                        
w następujących przypadkach: 

1. Poszukiwania zmian zapalnych w płucach w każdej grupie pacjentów, zwłaszcza dzieci,  
osób młodych, kobiet w ciąży (brak narażenia na promieniowanie X).  

2. Przy ograniczonej dostępności badania TK lub problemach kadrowych z personelem 
medycznym. 

3. Badania przyłóżkowego (USG jako badanie z wyboru). 
4. Badania kontrolnego w izolatce lub miejscu kwarantanny chorego (mniej osób narażonych 

na kontaminację, mniej skomplikowana procedura  sterylizacji sprzętu). 
5. Poza placówkami medycznymi wyposażonymi w sprzęt RTG lub TK. 
6. Konieczności podjęcia szybkich decyzji klinicznych w grupie pacjentów w ciężkim stanie 

ogólnym. 
7. Badania przesiewowego w celu podziału pacjentów na grupy do obserwacji lub izolacji 

domowej z niższym ryzykiem niekorzystnego przebiegu choroby oraz tych z wyższym 
ryzykiem wymagających hospitalizacji (widoczne zmiany zapalne płuc). 

8. Monitorowaniu uwidocznionych wcześniej zmian w badaniu USG lub innych badaniach 
obrazowych. 

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczony czas badania pacjentów                    
z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID - 19 zasadnym wydaje się wprowadzenie jednolitego 
protokołu i opisu badania USG płuc: 

Protokół badania: 
1. Ocena maksymalnie dużej powierzchni płuc (zaczynając od obszarów podstawnych, 

lokalizacja największej ilości zmian w COVID - 19) 
2. Ocena obecności płynu w jamach opłucnowych (w okolicy obserwowanych zmian 

patologicznych, kątach przeponowo - żebrowych) 
3. Ocena obecności dodatkowych objawów: odmy opłucnowej (brak objawu ślizgania), 

wolnego płynu w jamie opłucnej, unaczynienia zmian etc. 



Opis badania (oprócz standardowych punktów): 
1. Czas trwania objawowej choroby w dniach. 
2. Lokalizację i rozległość zmian (wg. Huanga tzn. podział każdej strony kl. piersiowej           

na 6 pól). 
3. Charakter zmian: grubość i ciągłość linii opłucnej, obecność i charakter linii B (pojedyncze, 

tworzące zespoły śródmiąższowe i pęcherzykowo-śródmiąższowe, zlewne), konsolidacji 
podopłucnowych (z ich orientacyjną wielkością). 

4. Opis obecności płynu w jamach opłucnowych. 
5. Dodatkowy opis obecności unaczynienia zmian, czy objawów odmy opłucnowej (brak 

objawu ślizgania). 

Przykładowy opis badania: 

Badanie ultrasonograficzne płuc pacjenta z podejrzeniem / potwierdzonym COVID - 19. 
Badanie wykonano aparatem X. 
Pacjent z objawami COVID - 19/potwierdzonym COVID -19 od dnia ….. 
W polu płucnym R1 uwidoczniono (pojedyncze, tworzące zespoły śródmiąższowe i pęcherzykowo-
śródmiąższowe, zlewne linie B/ konsolidacje podopłucnowe / płyn w opłucnej etc.). 
W opisanych konsolidacjach widoczne unaczynienie / bronchogram powietrzny etc.  
(Poza opisanymi obszarami) linia opłucnej równa, o prawidłowej grubości. Objaw ślizgania obecny. 
Jamy opłucnowe wolne / w prawym kącie przeponowo żebrowym widoczny wolny płyn, grubość 
warstwy x mm. 
Wnioski: 
Wydano x zdjęć 



  
Zdjęcie 6.Nierówna opłucna z rozlanymi liniami B, obraz białego płuca, linie A są zniwelowane.   
W HRCT w tym miejscu opisano obraz typu matowej szyby i słabo wysycone zagęszczenia 
miąższowe, bronchogram powietrzny i bronchiologram. Rycina zaczerpnięta z pracy                
Huang et al. [3]. 

  



Zdjęcie 7. Nierówna, przerwana opłucna z drobną konsolidacją podpłucnową. Widoczne związane  
z nią linie B. W badaniu kolorowym dopplerem przepływ naczyniowy w zmianie jest niewidoczny. 
Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

  
Zdjęcie 8. U tego samego pacjenta w badaniu głowicą liniową widoczna była nieciągła, 
nieregularna, zatarta opłucna. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

  



Zdjęcie 9. Zlewające się linie B tworzące objaw wodospadu i nierówna opłucna. W badaniu HRCT 
w tej lokalizacji opisano obraz typu matowej szyby. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

  
Zdjęcie 10. Nieciągła, poprzerywana opłucna, podopłucnowo widoczne drobne konsolidacje.         
W badaniu HRCT w tym samym miejscu stwierdzono podopłucnowy pasmowaty obszar 
zagęszczonego miąższu płuca. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

  



Zdjęcie 11. Dwie linie B rozpoczynające się w miejscu nierównej i „zaciągniętej” opłucnej.            
W HRCT w tym miejscu opisano podopłucnowe zmiany typu matowej szyby. Rycina zaczerpnięta   
z pracy Huang et al. [3]. 

  
Zdjęcie 12. Drobna niejednorodna zmiana podopłucnowa z widocznym za nią artefaktem 
rewerberacji. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 



  
Zdjęcie 13. Drobna niejednorodna konsolidacja podopłucnowa z artefkatem rewerberacji.         
Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

  
Zdjęcie 14. Konsolidacja podopłucnowa z bronchogramem powietrznym w jej wnętrzu. 
Niewidoczna, przerwana linia opłucnej. W badaniu kolorowym dopplerem brak widocznego 
przepływu naczyniowego. W HRCT w tym miejscu opisano niejednorodną konsolidację                  
z bronchogramem powietrznym. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 



  
Zdjęcie 15. Duża konsolidacja z bronchgramem powietrznym (strzałki), przerwaną, niewidoczną 
linią opłucnej, W badaniu HRCT w tym miejscu opisano duży obszar zagęszczeń miąższowych       
z boronchogramem. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

  



Zdjęcie 16. Konsolidacja podpłucnowa (niebieskie strzałki) z pogrubieniem opłucnej ściennej 
(zielone strzałki), i płynem w jamie opłucnej (żółte strzałki). Rycina zaczerpnięta z pracy        
Huang et al. [3]. 

  
Zdjęcie 17. Rozkład ilościowy i procentowy zmian w poszczególnych polach płucnych w przebiegu 
COVID - 19[3]. Rycina zaczerpnięta z pracy Huang et al. [3]. 

Autorzy: 
1. Lek. Łukasz Paprocki, Oddział Patologii Noworodka i Niemowlęcia,  Szpital Dziecięcy im. Prof. 

Dr. J. Bogdanowicza w Warszawie; Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii, 
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie 

2. Dr n. med. Maciej Jędrzejczyk, Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii, 
Mazowiecki Szpital Bródnowski 

3. Dr n. med. Piotr Kwaśniewicz, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut Matki i Dziecka  
Warszawa  

Bibliografia 
[1] Lichtenstein, D. A. (2015). BLUE-Protocol and FALLS-Protocol. Chest, 147(6), 1659–1670. 
doi:10.1378/chest.14-1313 
[2] Peng, Q.-Y., Wang, X.-T., & Zhang, L.-N. (2020). Findings of lung ultrasonography of novel 
corona virus pneumonia during the 2019–2020 epidemic. Intensive Care Medicine. doi:10.1007/
s00134-020-05996-6 



[3] Yi Huang , Sihan Wang , Yue Liu et al. A preliminary study on the ultrasonic manifestations of 
peripulmonary lesions of non-critical novel coronavirus pneumonia (COVID-19), https://
www.researchsquare.com/article/rs-14928/v1, doi: 10.21203/rs.2.24369/v1 
[4] Soni, N. J., Franco, R., Velez, M. I., Schnobrich, D., Dancel, R., Restrepo, M. I., & Mayo, P. H. 
(2015). Ultrasound in the diagnosis and management of pleural effusions. Journal of Hospital 
Medicine, 10(12), 811–816. doi:10.1002/jhm.2434 
[5] Francisco Neto, M. J., Rahal Junior, A., Vieira, F. A. C., Silva, P. S. D. da, & Funari, M. B. de G. 
(2016). Advances in lung ultrasound. Einstein (São Paulo), 14(3), 443–448. doi:10.1590/
s1679-45082016md3557 
[6] Lichtenstein, Daniel A. Whole Body Ultrasonography in the Critically Ill, Springer Science & 
Business Media, 2010, str. 152 - 154 
[7] Wang, Y., Gargani, L., Barskova, T., Furst, D. E., & Cerinic, M. M. (2017). Usefulness of lung 
ultrasound B-lines in connective tissue disease-associated interstitial lung disease: a literature 
review. Arthritis Research & Therapy, 19(1). doi:10.1186/s13075-017-1409-7 
[8] C Dietrich, G Mathis, M Blaivas, Lung B-line artefacts and their use, J Thorac Dis 
2016;8(6):1356-1365, doi: 10.21037/jtd.2016.04.55 
[9] Lee, F. C. Y. (2016). Lung ultrasound—a primary survey of the acutely dyspneic patient. Journal 
of Intensive Care, 4(1). doi:10.1186/s40560-016-0180-1 
[10] S Jaszczołt, T Polewczyk, M Dołęga-Kozierowska, Comparison of lung ultrasound and chest 
X-ray findings in children with bronchiolitis, J Ultrason 2018; 18: 193–197, DOI: 10.15557/
JoU.2018.0029 

[11] Miller, A. (2016). Practical approach to lung ultrasound. BJA Education, 16(2), 39–45. 
doi:10.1093/bjaceaccp/mkv012 
[12] Prina, E., Torres, A., & Carvalho, C. R. R. (2014). Lung ultrasound in the evaluation of pleural 
effusion. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 40(1), 1–5. doi:10.1590/s1806-37132014000100001 
[13] Kalokairinou-Motogna M, Maratou K, Paianid, I,. (2010). Application of color Doppler 
ultrasound in the study of small pleural effusion. Medical Ultrasonography 2010, Vol. 12, no. 1, 
12-16 
[14] Ryu, J. H., Daniels, C. E., Hartman, T. E., & Yi, E. S. (2007). Diagnosis of Interstitial Lung 
Diseases. Mayo Clinic Proceedings, 82(8), 976–986. doi:10.4065/82.8.976 
[15] Makhlouf, H., & Hasan, A. (2014). B-lines: Transthoracic chest ultrasound signs useful in 
assessment of interstitial lung diseases. Annals of Thoracic Medicine, 9(2), 99. 
doi:10.4103/1817-1737.128856 
[16] Bouhemad, B., Zhang, M., Lu, Q., & Rouby, J.-J. (2007). Clinical review: Bedside lung 
ultrasound in critical care practice. Critical Care, 11(1), 205. doi:10.1186/cc5668 
[17] Fang Y1, Zhang H1, Xie J et al. Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparison to RT-
PCR; Radiology 2020 Feb 19:200432 



[18] Ng, M.-Y., Lee, E. Y., Yang, J., Yang, F., Li, X., Wang, H., … Kuo, M. D. (2020). Imaging 
Profile of the COVID-19 Infection: Radiologic Findings and Literature Review. Radiology: 
Cardiothoracic Imaging, 2(1), e200034. doi:10.1148/ryct.2020200034 
[19] Buonsenso, D, Piano, A, Raffaelli, F, Point-of-Care Lung Ultrasound findings in novel 
coronavirus disease-19 pnemoniae: a case report and potential applications during COVID-19 
outbreak, European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2020; 24: 2776-2780 
[20] Salehi, S., Abedi, A., Balakrishnan, S., & Gholamrezanezhad, A. (2020). Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients. American Journal of 
Roentgenology, 1–7. doi:10.2214/ajr.20.23034  
[21] Tsung, J. W., Kessler, D. O., & Shah, V. P. (2012). Prospective application of clinician-
performed lung ultrasonography during the 2009 H1N1 influenza A pandemic: distinguishing viral 
from bacterial pneumonia. Critical Ultrasound Journal, 4(1), 16. doi:10.1186/2036-7902-4-16 
[22] Testa, A., Soldati, G., Copetti, R., Giannuzzi, R., Portale, G., & Gentiloni-Silveri, N. (2012). 
Early recognition of the 2009 pandemic influenza A (H1N1) pneumonia by chest ultrasound. 
Critical Care, 16(1), R30. doi:10.1186/cc11201 
[23] Tsai, N., Ngai, C., Mok, K., & Tsung, J. W. (2014). Lung ultrasound imaging in avian influenza 
A (H7N9) respiratory failure. Critical Ultrasound Journal, 6(1), 6. doi:10.1186/2036-7902-6-6 
[24] Caiulo, V. A., Gargani, L., Caiulo, S., Fisicaro, A., Moramarco, F., Latini, G., & Picano, E. 
(2011). Lung ultrasound in bronchiolitis: comparison with chest X-ray. European Journal of 
Pediatrics, 170(11), 1427–1433. doi:10.1007/s00431-011-1461-2


