
 
 

 
Uporaba ultrazvoka za kardiološko analizo 

 
 
 

 
 
 

Saša Simonič 
 
 
 

POVZETEK 
 
V seminarju predstavim lastnosti ultrazvoka in uporabo le tega v medicini. Pri tem se osredotočim 
predvsem na kardiološko analizo. Opišem aparat za ultrazvok Ultramark 9 ter njegovo delovanje in 
različne metode, s katerimi lahko preučujemo delovanje srca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentor: mag. Aleš Fajmut 
 
 
 
 

Datum: 14. 2. 2006 
 
 
 



 2 

Kazalo: 
1. UVOD …………………………………………………………………………………………… 3 
2. ULTRAZVOK ……………………………………………………………………………………3 
2.1 Proizvajanje ultrazvočnega valovanja in njegove lastnosti pri potovanju skozi snovi ….….….. 3 
2.2 Dopplerjev pojav ……….….….………………………………………………………………... 3 
3. KARDIOLOŠKA ANALIZA ………………………….…….…….…….…….….……….….… 6 
3.2 Ehokardiografija ………………………………………………………………….…………….. 6 
3.2.1 Preučevanje pretakanja krvi znotraj srca ………………………………………….………….. 8 
3.2.2 Stenoze srčnih zaklopk ……………………………………………………………………….. 9 
4. APARAT ZA ULTRAZVOK Ultramark 9 …………………………………………………….. 11 
5. ZAKLJUČEK ……………………………………………………………………………...…… 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1 UVOD 
 
 Ultrazvok se je začel uporabljati v medicinski diagnostiki pred približno pol stoletja, 
njegova uporaba pa se iz dneva v dan povečuje tako na področju diagnostike kot tudi v terapevtske 
namene. V mnogih pogledih je idealno preiskovalno sredstvo predvsem zaradi izredno majhne 
stopnje nevarnosti za preiskovalno tkivo pri pregledih in izredno širokega področja uporabe (npr. za 
preiskovanje možganov, srca, ožilja, jeter, ledvic, reprodukcijskih organov, zarodkov…). Njegovo 
uporabo je omogočilo odkritje piezo-električnega pojava, to je pretvarjanje mehanskih vibracij v 
električni signal in obratno. Prvi aparat, ki je omogočal realno-časovno opazovanje tkiva, se je 
pojavil že v tridesetih letih prejšnjega stoletja in od takrat naprej se aparati za ultrazvok vseskozi 
razvijajo in izpopolnjujejo. Danes se najpogosteje uporabljajo na področju kardiologije, porodništva 
in ginekologije. Ultrazvok se v medicini uporablja tudi za preiskave ščitnice, v prihodnosti pa 
morda kot pripomoček za slepe. Na področju tehnike se uporablja za odkrivanje nehomogenosti 
znotraj različnih materialov ali kot sonar [1, 2, 3]. V tem seminarju bomo najprej predstavili, kako 
proizvajamo ultrazvočno valovanje in njegove lastnosti pri potovanju skozi snovi. V naslednjem 
poglavju kardiološko analizo, v sklop katere spadajo ehokardiografija, preučevanje pretakanja krvi 
in stenoze srčnih zaklopk. Na koncu se bomo posvetili aparatu za ultrazvok Ultramark 9. 
 
2 ULTRAZVOK 
  

Ultrazvok  je, kot  že samo ime pove,  visokofrekvenčni zvok,  s  frekvencami  večjimi od 
20 kHz. Običajne vrednosti v medicini znašajo od 2 do 15 MHz. Zvočni valovi potujejo skozi snov 
z majhnimi premiki delcev znotraj snovi, pri tem pa se snov sama ne premika. V nasprotju s 
svetlobo zvok ne more potovati v vakuumu, ampak za potovanje potrebuje snov. Zvok je 
longitudinalno valovanje, pri katerem delci znotraj snovi nihajo v isti smeri, kot potuje valovanje. 
Pomemben podatek za ultrazvok je njegova frekvenca (f), predvsem zato, ker je od nje odvisna 
uporabnost ultrazvoka. Povezana je z valovno dolžino (λ) in hitrostjo (c) razširjanja valovanja: 

 
. 

 
Zvok potuje skozi različne snovi z različnimi hitrostmi. Hitrost je odvisna od gostote (ρ) in 

stisljivosti snovi (χ). Večja kot je gostota in stisljivost nekega materiala, manjša je hitrost valovanja 
skozi snov:  

. 

Različna tkiva v našem telesu se nekoliko razlikujejo po gostoti in stisljivosti, zato ultrazvok 
skoznje potuje z različno hitrostjo (glej tabelo 1). Kljub temu imajo aparati za ultrazvok izbrano 
vrednost c = 1540 m/s skozi vsa tkiva, zaradi česar so manjša odstopanja in napake pri določanju 
dolžine, ki jo je zvok opravil. 
 

Snov v [m/s] 
zrak 330 

voda (20˚C)  1480 
maščoba 1450 

kri 1570 
mišice 1580 
kosti 3500 

mehko tkivo (povprečno; voda, 
kri, mišice) 

1540 

Tabela 1: Hitrost zvoka skozi različne snovi [4] 

c fl=

1c
rc

=
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2.1 Proizvajanje ultrazvočnega valovanja in njegove lastnosti pri potovanju skozi snovi 

 
Ultrazvočno valovanje proizvajamo z sondami. Sonda oz. pretvornik je naprava, ki 

spreminja energijo iz ene oblike v drugo. Ultrazvočni pretvornik, s katerim proizvajamo ultrazvok, 
spreminja električno energijo v mehansko energijo. V večini primerov proizvajamo ultrazvok z 
uporabo piezo-električnega pojava. Kadar piezo-električni material priključimo na izmenično 
napetost, zaniha. Frekvenca napetosti vpliva na frekvenco nihanja materiala, sama frekvenca 
nihanja pa je odvisna tudi od debeline materiala. Hitrost, s katero valovanje potuje, je odvisna od 
vrste materiala. Največjo amplitudo nihanja dosežemo pri resonančni frekvenci. Do tega pojava 
pride, kadar debelina materiala znaša  natanko polovico valovne dolžine zvočnega valovanja, ki se 
ustvarja znotraj elementa. Ultrazvočne sonde omogočajo pretvarjanje energije tudi v obratni smeri, 
tako da spreminjajo mehansko energijo nazaj v električno. So hkrati oddajniki in sprejemniki 
ultrazvočnega valovanja. Preko posrednega sredstva, kot je npr. ultrazvočni gel, lahko to valovanje 
uspešno prenesemo na telo [4]. 

Ko ultrazvočno valovanje potuje po telesu, prehaja skozi različna tkiva. Kadar valovanje 
preide preko velike gladke površine med dvema različnima snovema, se del valovanja odbije nazaj 
do sprejemnika (slika 1). Sprejemnik valovanje spremeni nazaj v električni signal, ki ga lahko nato 
poljubno ojačamo, analiziramo ali uporabimo za prikazovanje slike na zaslonu. Želimo, da se nam 
odbije le del valovanja, preostanek pa nadaljuje svojo pot skozi tkivo. Količina odbitega valovanja 
je odvisna predvsem od razmerja med akustično upornostjo obeh materialov (glej tabelo 2a). 
Akustična upornost pove, kako dobro nek material prenaša zvočno valovanje, odvisna pa je 
predvsem od gostote in stisljivosti materiala. Večja kot je razlika med akustičnima upornostima  
posameznega materiala, več valovanja se odbije. Primer velike razlike je npr. med stikom mehkega 
tkiva s kostjo ali med tkivom in zrakom. Zato npr. ne moremo uporabiti ultrazvoka za preiskovanje 
pljuč, ker se nam že pri meji tkiva in zraka vrne večina valovanja [4]. 

Pri potovanju skozi snov valovanje izgublja energijo, kar vpliva tudi na količino odbitega 
valovanja. Izgubo energije povzroča več dejavnikov. To so absorpcija, razpršitev in odboj 
valovanja. Absorpcija povzroča, da se energija ultrazvočnega valovanja pri potovanju skozi tkivo 
pretvarja v toploto. Vrednost absorpcije je odvisna od vrste tkiva. Energija se izgublja tudi pri tem, 
ko valovanje naleti na majhne strukture, ki povzročijo razpršitev valovanja, ali pa na določene 
mejne ploskve znotraj tkiva, na katerih se valovanje odbije in lomi. Razpršitev valovanja je odvisna 
od valovne dolžine ultrazvočnega valovanja in je velika, kadar je valovna dolžina reda velikosti 
struktur. Vrednost izgub energije nam pove oslabitveni koeficient (glej tabelo 2b), ki zajema 
predvsem absorpcijo. Izgube energije so odvisne tudi od frekvence valovanja, ker je frekvenca 
tesno povezana z energijo. Pri določenih vrednostih (lastne frekvence tkiv) se tako absorbira večja 
količina energije [4]. 
 
a)      Mejni ploskvi Razmerje akustičnih 

upornosti 
b)         Snov Oslabitveni 

koeficient pri 1MHz 
[dBcm-1] 

mišice / kri 0,03 voda (20˚C) 0,2 
mehko tkivo / voda 0,05 maščoba  60 
maščoba / mišice 0,10 kri  20 

kosti / mišice  0,64 mišice 150 
mehko tkivo / zrak 0,995 kosti 1000 

 mehko tkivo 70 
Tabela 2: a) Razmerje med akustičnima upornostma posameznih tkiv; b) Oslabitveni koeficienti za 

različna tkiva [4]. 
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Slika 1: a) Valovanje se na meji med dvema tkivoma odbije in vrne nazaj do pretvornika, del pa 

potuje naprej po tkivu; b) Primer ultrazvočne slike [4]. 
 

Izris ultrazvočne slike na zaslonu je odvisen predvsem od tega, kako ultrazvočno valovanje 
preide preko določene površine v neko telo. Želimo, da je površina tkiva čimbolj gladka, saj 
hrapava površina povzroča veliko razpršitev valovanja. Amplituda signala, ki ga zazna pretvornik, 
je odvisna od poti, ki jo valovanje opravi. Kadar je žarek pravokoten na površino, odbito valovanje 
potuje nazaj do pretvornika po isti poti (slika 2a). Kadar pa žarek potuje pod kotom, se odbije po 
odbojnem zakonu. Zaradi spremembe hitrosti valovanja v posameznem materialu lahko pride tudi 
do loma valovanja. Pri odboju valovanja pod kotom prvi pretvornik ne zazna več odbitega 
valovanja. V takšnih primerih lahko uporabimo dva pretvornika, prvi deluje kot oddajnik, drugi pa 
kot sprejemnik (slika 2b).  Najboljše rezultate dobimo, kadar je pretvornik pravokoten na material. 

 
Slika 2: (a) Odboj valovanja, kadar valovanje vpade na površino pravokotno; (b) Odboj in lom 

valovanja, kadar valovanje vpade na površino pod kotom. 
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2.2 Dopplerjev pojav 
 
 Ultrazvočno valovanje nam omogoča preiskovanje nekaterih delov telesa, uporabimo pa ga 
lahko tudi za merjenje hitrosti krvi. Za to  uporabljamo Dopplerjev pojav, ki ima zelo velik pomen 
pri kardiološki in vaskularni analizi. Dopplerjev pojav nastane zaradi odboja valovanja od 
premikajočega se telesa. Frekvenca odbitega valovanja se od frekvence izvora razlikuje za 
Dopplerjevo frekvenco (fD). Frekvenca zvoka, ki ga sprejemnik prejema, je odvisna tudi od hitrosti 
gibanja izvora in sprejemnika. Tipičen primer takšnega pojava je približevanje ali oddaljevanje 
avtomobila z vključeno sireno [5]. 

Kadar izvor valovanja (oddajnik) in sprejemnik mirujeta, takrat sta frekvenci oddanega (fo) 
in prejetega zvoka (fp) enaki. Ko izvor miruje, sprejemnik pa se mu približuje, le-ta bolj pogosto 
prečka valovna čela oddanega zvoka in zato sliši zvok z višjo frekvenco. V primeru, da se 
sprejemnik oddaljuje od izvora, pa sliši zvok z nižjo frekvenco. Kadar sprejemnik miruje in se mu 
oddajnik približuje, se valovna dolžina valovanja zmanjšuje in zato sprejemnik zazna zvok z višjo 
frekvenco, v obratnem primeru pa se valovna dolžina podaljšuje in zato prejemnik zazna zvok z 
nižjo frekvenco. Spremembi frekvence pravimo Dopplerjev premik, le-ta pa je odvisen od hitrosti 
premikanja izvora oz. sprejemnika. Če izvor miruje, sprejemnik pa se približuje oz. oddaljuje s 
hitrostjo v, je frekvenca prejetega zvoka podana z enačbo:  

                                                                     ,                                                            (1) 

kjer je f0 frekvenca valovanja, ki ga oddaja izvor. Ko se sprejemnik približuje velja predznak +, ko 
se oddaljuje velja -. 
Če se izvor približuje oz. oddaljuje s hitrostjo v, prejemnik pa miruje, je frekvenca prejetega zvoka 
podana z enačbo:  

, 

(2) 
kjer predznak – nastopa v enačbi kadar se izvor približuje in + kadar se oddaljuje. 
Kadar je hitrost izvora majhna v primerjavi s hitrostjo zvoka, se en.(2) poenostavi v: 

, 

(3) 
Ko se sprejemnik približuje velja predznak +, ko se oddaljuje velja -. 
 
3 KARDIOLOŠKA ANALIZA 
  

Kardiološka analiza vsebuje različne metode, ki omogočajo preiskovanje stanja srca z 
ultrazvokom. To so ehokardiografija (Dopplerjev pregled), ki se ukvarja s preučevanjem smeri in 
hitrosti krvi znotraj srca; preučevanjem delovanja srčnih zaklopk in diagnoza stenoz; merjenjem 
volumskega pretoka krvi in merjenjem povratnega toka krvi. Podrobneje bomo obravnavali 
ehokardiografijo, pretakanja krvi in stenoze srčnih zaklopk 

Srce (slika 3) je votla mišica sredi prsnega koša. Naloga srca je, da poganja kri po telesu in s 
tem oskrbuje celice s kisikom in ostalimi hranljivimi snovmi. Srce odraslega človeka tehta približno 
300 g. Glavni deli srca so mišična stena, imenovana pretin ali septun, ki deli srce po dolgem na levo 
in desno polovico. Zaklopka deli vsako polovico v zgornji preddvor (atrij) in prekat (ventrikel). Ko 
se srčna mišica skrči, pri tem stisne kri skozi preddvora v prekata in nato v žile. Kri iz pljuč teče po 
pljučnih venah v levi preddvor, skozi levi prekat, potem pa po pljučni arteriji v pljuča, kjer se spet 
obogati s kisikom. Pri mirovanju srca je frekvenca utripa 60 udarcev na minuto; med delom ali pri 
vznemirjenju se število utripov lahko poveča tudi na 200 udarcev v minuti. Kri iz telesa priteka v 

(1 )p o
vf f
c

= ±

1
o

p
ff v
c

=
±

0 (1 )p
vf f
c

= ±
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desni preddvor, od koder skozi zaklopko teče v desni prekat. Od tod potuje v pljuča in se, obogatena 
s kisikom, vrne po pljučnih venah v levi preddvor. Nato teče skozi zaklopko v levi prekat. Od tod 
potuje v glavno telesno arterijo – aorto [6]. 

 
Slika 3: Srce [10] 

 
 Diagnostični pregled srca z ultrazvokom temelji na pošiljanju zaporednih impulzov 
ultrazvoka v telo in zaznavanju odbitih valov. Tukaj v največji meri pride do izraza zmožnost 
ultrazvočnih valov, da se širijo skozi optično neprepustna telesa ter možnost zaznave mej med 
različnimi snovmi zaradi odboja. Z merjenjem Dopplerjevega premika dobimo informacije o 
hitrostih opazovanih delcev, kar se uporablja pri merjenju krvnega pretoka, kjer merijo hitrost in 
količino krvnih celic, ki se pretakajo po srcu in žilah [7]. 
 
3.2 Ehokardiografija 
  

Ehokardiografija je metoda, s katero določamo smer in hitrost krvi znotraj srca. Meritev se 
uporablja za diagnostiko bolezni srčnih zaklopk in stenoz, ter številnih drugih anomalij povezanih s 
pretakanjem krvi znotraj srca. Sama meritev se je začela razvijati šele pred nekaj leti. a je že 
dosegla izredno visoko raven. Dopplerjeva metoda igra ključno vlogo pri ocenjevanju zdravja srca 
in podaja ključne podatke, ki so izredno pomembni pri odločitvah za nadaljnje metode zdravljenja 
pacientov z boleznimi srca [8].  
 Za merjenje hitrosti krvi uporabljamo Dopplerjevo metodo. Najpreprostejša sonda, kot 
vidimo na sliki 4a, je sestavljena iz dveh piezo-električnih elementov, pri tem eden opravlja nalogo 
oddajnika, ki oddaja ultrazvočno valovanje, drugi pa nalogo sprejemnika, ki sprejema valovanje, ki 
se je odbilo ali razpršilo od premikajočih se celic v krvi. Pri tem pride dvakrat do Dopplerjevega 
pojava. Oddajnik je najprej mirujoči izvor valovanja, krvne celice pa premikajoči se sprejemniki. 
Del ultrazvočnega valovanja se nato odbije od krvnih celic, ki so v tem primeru premikajoči se 
oddajniki valovanja, sprejemnik pa miruje. Iz en.(1) in (3) izračunamo, da je v tem primeru 
Dopplerjev premik (fD): 

                                                             .                                               

(4) 

2 o
D

vff
c

= ±
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Kadar je frekvenca odbitega valovanja večja od frekvence oddanega (fd > 0), potem se tekočina 
giblje vstran od oddajnika. V obratnem primeru se tekočina giblje proti oddajniku [4]. Če 
upoštevamo še, da je kot med smerjo razširjanja ultrazvočnega valovanja enak θ, dobimo: 
 

. 

(5) 
 

Ko je kot θ enak 0, je Dopplerjev premik največji in je meritev najbolj natančna. Na sliki 4b je graf 
hitrosti v odvisnosti od časa pri treh zaporednih utripih srca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 4: a) Primer preproste sonde; b) Graf, ki prikazuje hitrost krvi v odvisnosti od časa na 
ultrazvočnem merilniku [4]. 

 
3.2.1 Preučevanje pretakanja krvi znotraj srca 
  
 Kri, ki teče skozi srce in po večjih žilah, ima določene karakteristične lastnosti. Najprej 
moramo poznati razliko med laminarnim in turbulentnim pretokom tekočine. Laminarni tok krvi je 
možen v žili, ki ima ravne gladke vzporedne stene, v tem primeru se vse krvne celice premikajo v 
isti smeri. Zaradi trenja je hitrost krvi ob stenah vedno nekoliko manjša kot pa na sredi žile. Zaradi 
pulzov srca krvne celice pospešujejo in zavirajo s približno enakim pospeškom. Večinoma znotraj 
srca nastopa le laminarni tok, saj je hitrost krvi majhna ter le redko preseže vrednost 1,5 m/s. 

Turbulentni pretok običajno nastopi takrat, ko tekočina naleti na določeno oviro, nastane pa 
tudi v primerih, ko je hitrost tekočine zelo velika. Zaradi ovire se v tekočini pojavijo vrtinci. Tako 
imajo posamezne krvne celice različne smeri in hitrosti. Ovira znotraj žile običajno povzroči tudi 
povečanje hitrosti tekočine, pri večjih ovirah se tako lahko hitrost  poveča tudi na 7 m/s. 
Turbulentni tokovi so značilen pokazatelj bolezni srca. Npr. pretok krvi v sistoli aorte bi moral biti 
laminaren, kadar pa odkrijejo, da je turbulenten, je to znak za stenoze oz. zožitve pri odprtini srčne 
zaklopke, kot je razvidno s slike 5. Tok tekočine je tik za zaklopko turbulenten in ima značilne 
karakteristične lastnosti [8]. 

02 cos
D

vff
c

q
=

b) 

 

a) 
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Slika 5: Prikaz pretoka krvi zaradi zožitve žile znotraj srca; a) Primer zdrave zaklopke; b) Primer 

bolne srčne zaklopke [8]. 
  
 Pomembno vlogo pri merjenju hitrosti krvi znotraj srca ima tudi kot (θ) med smerjo 
potovanja ultrazvočnega valovanja glede na smer, v kateri teče tekočina. Kadar ultrazvočno 
valovanje potuje skozi srce pravokotno glede na smer toka tekočine (θ = 90°), hitrosti krvi ne 
moremo izmeriti (cos90˚ = 0), ker je Dopplerjev premik enak 0 (glej en.(5)). Manjši kot je kot θ, 
natančnejša je meritev (slika 6). Vse meritve, ki jih izmerimo pri kotih večjih od 25˚, v zdravstvu 
niso več dovolj natančne [8]. 
 

 
Slika 6: Različne hitrosti, ki jih dobimo pri merjenjih pri različnih kotih [8]. 

 
3.2.2 Stenoze srčnih zaklopk 
  
 Pretok krvi znotraj srca povzroča tlačna razlika med posameznimi deli srca. Npr. tlak v 
sistoli se povečuje, dokler ne preseže vrednosti tlaka v aorti. Takrat se srčna zaklopka odpre in kri 
steče po žili. Normalen pretok po aorti je laminaren in večina krvnih celic se premika z enako 
hitrostjo. V primeru obolele srčne zaklopke so listi zaklopke odebeljeni. Odprtina med lističema je 
zato manjša in ovira pretok krvi. V primeru obolele zaklopke, kot vidimo na sliki 7a, se mora tlak v 
sistoli (1) povečati na dovolj veliko vrednost, da lahko potisne kri preko ovire naprej, kar pa 
povzroči velike tlačne razlike znotraj srca. V določenih primerih lahko tlačna razlika znaša tudi do 
100 mmHg oz. 13 kPa. Prisotnost in ocenitev stenoz določimo na podlagi merjenja hitrosti krvi. 
Ultrazvočni aparat prikaže značilen graf, ki prikazuje hitrost krvi v sistoli in diastoli v odvisnosti od 
časa. Kadar gre za stožčasto obliko stenoze, se hitrosti v diastoli povečajo za 1,7 m/s v sistoli pa 
tudi za 5-6 m/s [8]. 
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Slika 7: a) Prikaz srčne zaklopke zdravega in obolelega srca; b) Graf hitrosti v odvisnosti od časa 
(v1 je hitrost krvi pod zaklopko, v2 je hitrost krvi pod zaklopko na strani aorte) [8]. 

 
 Za izračun padca tlaka v tekočini med posameznima stranema srčne zaklopke pri kardiološki 
analizi uporabimo Bernoullijevo enačbo: 
 

 

 
V prvem členu prepoznamo prispevek kinetične energije tekočine, v drugem prispevek težnostne 
potencialne energije, tretji pa podaja delo tlačne sile. Pri tem lahko prispevek težnostne potencialne 
energije zaradi majhne višinske razlike zanemarimo. Za izračun tlačne razlike (p1 in p2) 
potrebujemo hitrost krvi na ventrikularni strani prekata (v1) in hitrost (v2), ki jo ima tekočina, ko 
priteče skozi srčno zaklopko: 
 

. 

 
Ker je hitrost v1 običajno veliko manjša od hitrosti v2, jo v enačbi zanemarimo in potrebujemo le 
hitrost, ki jo ima kri ob izhodu iz srčne zaklopke [8]. Za praktično uporabo se v kardiografiji 
uporablja poenostavljena enačba: 
 

                                                                   .                                            

        
V medicini se za tlak uporablja enota mmHg. Z meritvami hitrosti krvi dobimo razliko tlaka 

znotraj določenih segmentov srca. Npr. če največja hitrost znaša 3,5 m/s gre v tem primeru za 
spremembo tlaka 48 mmHg oz. 6,3 kPa [8]. 
 Za ugotavljanje stanja srca se uporablja tudi metoda, ki izrablja princip kontinuiranega 
pretoka. Volumski pretok krvi na ventrikularni strani zaklopke je enak pretoku na strani aorte. 
Volumska pretoka sta vedno enaka, ne glede na ovire v žili: v1S1 = v2S2, pri tem je v1 hitrost krvi in 
S1 presek žile na ventrikularni strani, ter v2 hitrost in S2 presek na strani aorte. Kri teče po širšem 
področju z manjšo hitrostjo, pri zožitvi pa se hitrost krvi poveča [3]. Volumski pretok lahko 
izračunamo na podlagi izmerjene hitrosti krvi in premera žile. V primeru stenoze aorte, kri najprej 
teče skozi področje pred zaklopko z določeno hitrostjo, ko pa naleti na zoženo področje stenozne 
odprtine, se njena hitrost zelo poveča. Na podlagi grafa odvisnosti hitrosti od časa lahko sklepamo, 
kakšna je vrednost volumskega pretoka, ki je premo sorazmerna vrednosti maksimalne hitrosti 
(slika 8) [8]. 
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Slika 8: Graf hitrosti v odvisnosti od časa pred zaklopko in znotraj srčne zaklopke [8]. 

 
4 APARAT ZA ULTRAZVOK Ultramark 9 
 
 Pomemben del aparata za ultrazvok Ultramark 9 so sonde oz. pretvorniki. To so oddajniki in 
sprejemniki ultrazvočnih valovanj, ki so večinoma elektronsko regulirani. Sestavljeni so iz 
piezoelektričnih materialov. V splošnem poznamo tri vrste pretvornikov in vsak ima svoje področje 
uporabe [9]:  

- Linearna sonda: Površina znaša od 5 do 12 cm2. V njej je razporejenih od 60 do 130 
pretvornikov vzporedno drug poleg drugega. Ima največjo kontaktno površino in so zelo 
primerne za preiskavo ožilja (vaskularna analiza). 

- Sektorska sonda: Princip delovanja je podoben kot pri linearni, le da je manjša. Razvita je 
za uporabo v kardiologiji za opazovanje srca skozi luknje v rebrih. 

- Konveksna sonda: Površina je konveksne oblike. Po njej so prav tako razporejeni 
pretvorniki, ki so zaradi oblike sonde vedno pravokotni na njeno površino. To sondo 
uporabljamo, če želimo podrobno sliko določenega področja v globini. Najpogosteje se 
uporablja v ginekologiji za opazovanje zarodkov. 

 
 Vse tri pretvornike vsebuje tudi aparat Ultramark 9 (slika 9). Pretvorniki so ključni del 
vsakega aparata za ultrazvok, saj nam služijo kot oddajniki in sprejemniki ultrazvočnega valovanja. 
Ključnega pomena je tudi dobra računalniška podpora, ker obdeluje informacije, ki jih sprejema 
sonda. Računalniški del kompenzira absorpcije in odboje valovanja v določenih smereh, kar da 
dobro sliko notranjosti telesa, ki jo vidimo na zaslonu aparata (slika 10). Zaslon na levi strani nam 
prikazuje sliko posameznega področja telesa, na desni strani se izrisujejo grafi in izpisujejo rezultati 
izračunov glede na izbrano metodo merjenja. 
 

 
Slika 9: Aparat za ultrazvok Ultramark 9 
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Slika 10: Zaslona aparata za ultrazvok Ultramark 9 

 
Kardiološka analiza vsebuje naslednje možnosti: 

- Merjenje sistoličnih časovnih intervalov za levi in desni srčni prekat; Aparat nam izpiše 
naslednje podatke: čas od električnega pulza, ki ga izmeri EKG, do začetka pretakanja krvi; 
čas od začetka pretoka do maksimalne hitrosti krvi, čas celotnega pretoka pri enem utripu 
srca. 

- Merjenje pretoka krvi skozi vse štiri srčne zaklopke in kolikšen je padec tlaka pri posamezni 
zaklopki, kadar skozi njih steče kri, 

- Izračun velikosti področja posamezne srčne zaklopke iz kontinuitetne enačbe, 
- Preko Bernoullijeve enačbe z merjenjem maksimalne hitrosti krvi izračuna tlak v diastoli 

leve zaklopke ali tlak v sistoli desne zaklopke. 
- Izračuna kardiološki učinek oz. volumenski pretok krvi iz srca na podlagi izmerjene količine 

krvi, ki steče pri enem udarcu srca. 
 
5 ZAKLJUČEK 
 
 V seminarju smo podrobneje spoznali, kako se ultrazvok uporablja v medicini na področju 
kardiologije. Na področju medicine se uporaba ultrazvoka tudi najmočneje razvija predvsem zato, 
ker omogoča neinvazivno raziskovanje človeškega telesa. Velik vpliv na razvoj pa imajo tudi 
zmogljivosti računalnikov. Zaenkrat se najpogosteje uporablja predvsem v diagnostične namene, v 
prihodnosti pa se bo najverjetneje uporaba razširila tudi na terapevtsko področje, npr. na področju 
kirurgije. Ultrazvok se lahko uporabi za odstranjevanje poškodovanega ali odmrlega tkiva in 
maščob. Z njim lahko drobimo žolčne kamne ali vzpodbujamo naravno regeneracijo 
poškodovanega tkiva [11]. 
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