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БІОМЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Огляд пропозиції
Було розроблено новий акустичний метод ультразву$
кової медичної діагностики, що базується на візуалі$
зації в'язко$пружних властивостей біологічних тканин
за допомогою зсувних хвиль. Цей метод дозволяє вста$
новити патологічний стан м'яких тканин на ранніх ста$
діях, що неможливо діагностувати за допомогою звичай$
них методів ультразвукової візуалізації. Експеримен$
тально підтверджена можливість визначення патоло$
гічних новоутворень малих розмірів менше 5 мм, в той
час як стандартні методи УЗЗ$діагностики визначають
новоутворення розміром не менш 15–20 мм. Крім того,
SWEI$метод може бути використано для контролю
процесу руйнації патологічних тканин. Як в фантомах,
так і в м'яких тканинах, як, наприклад, зразки м'язів і
фрагментів печінки корови, були отримані подібні за$
лежності росту амплітуди зміщення при зростанні тем$
ператури. Таким чином, це підтверджує, що контроль
амплітуд зміщення тканини за допомогою допплерівсь$
кого методу може використовуватися для контролю
температури при руйнації патологічних тканин.

Інноваційний аспект та основні переваги 
– унікальний алгоритм калібрування ARFI і SWEI

методів для одночасної оцінки в'язко$пружних мо$
дулів тканин;

– неруйнівна 2$вимірна візуалізація пружних та
в'язких властивостей м'яких тканин;

– рання діагностика злоякісних новоутворень та ін$
ших патологій;

– неруйнівний контроль меж теплової руйнації па$
тологічних ділянок м'яких тканин потужним уль$
тразвуком у режимі реального часу;

– допплерівська технологія в режимі реального часу.

Галузі застосування
Ультразвукова візуалізація в'язко$пружних властивостей
м'яких тканин може використовуватися в медицині для:
– Вимірювання пружності та в'язкості у локальних

точках тіла під час медичного огляду (онкологія,
різні патології).

– Вимірювання рідинних включень у людському
тілі.

– Вимірювання м'язової напруги під час тренування
атлетів.

– Контролювання процесу теплової руйнації тканин
ультразвуком у режимі реального часу.

Стадія розробки
Доступна демонстрація SWEI$системи з ультразвуковим
допплерівським імпульсним детектуванням зсувних
хвиль. Система перевірена з використанням фантомів
на основі желатину та м'язових тканин.
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МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
В'ЯЗКОПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М'ЯКИХ ТКАНИН
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЧНИХ УТВОРЕНЬ

Рис. 1. Візуалізація модельного новоутворення з додаванням
контрастної речовини Al2O3 (без додавання контрастної речоM
вини таке включення не діагностується стандартним методом)

Мал. 2. Визначення того ж
новоутворення без контрастM
ної речовини методом віртуM
ального пальцю (це видно з
асиметричності стандартного
колоподібного сигналу, який
продемонстровано на рис. 3)

Рис. 3. Стандартний сигнал
однорідного фантому




