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• Sondy, vyšetřovací místa
• Zobrazené fenomeny
• Plicní syndromy
• Fluidothorax
• Pneumothorax



TYPY SOND

ABD KARD LIN
LIN



ZOBRAZENÍ
B-mode (2D zobrazení v reálném čase)

M-mode



horní 
BLUE point dolní 

BLUE point
PLAPS point

BLUE (Bedside lung Ultrasound in Emergency)



USG PLEURY A PLIC
jednotlivé nálezy (artefakty nebo reálné)

ultrasonografické syndromy

interpretace na základě sloučení klinického a 
ultrasonografického nálezu



ZÁKLADNÍ NÁLEZY
sliding
A-linie (A profil)
B-linie (B profil)
plicní puls
negativní (vzdušný) aerobronchogram
pozitivní (tekutinový) aerobronchogram
tekutinový alveologram



SLIDING
■ přímo zobrazená struktura - pleura

sliding



A-LINIE



B-LINIE



C – LINIE



PLICNÍ PULS

stavy s oslabením 
nebo vymizením slidingu
kromě pneumotoraxu

typicky u atelektázy



NEGATIVNÍ (VZDUŠNÝ) AEROBRONCHOGRAM

statický



NEGATIVNÍ (VZDUŠNÝ) AEROBRONCHOGRAM

dynamický



POZITIVNÍ (TEKUTINOVÝ) AEROBRONCHOGRAM



TEKUTINOVÝ ALVEOLOGRAM



SYNDROMY A NEMOCI
A profil
B profil (alveolo-intersticiální syndrom)
konsolidace plíce
pneumotorax
pleurální výpotek



ZDRAVÁ PLÍCE (A PROFIL)

sliding

A-linie

Z-linie

vzduch : voda OK



sliding

A-linie

Z-linie

vzduch : voda OK

A PROFIL U NEMOCÍ

astma bronchiale
CHOPN



ALVEOLO-INTERSTICIÁLNÍ SYNDROM (B PROFIL)

≥3 B-linie/mezižebří
≥2 mezižebří
rozšíření interlob. Sept
B7(řidší) vs. B3 (pokročilejší změny) linie
voda/vazivo > vzduch

plicní edém
pneumonie
IPP



■B profil oboustranně: plicní edém, bilat. pneumonie 
(COVID-19)

■B profil jednostranně: pneumonie
■B profil okrskovitě: IPP

A PROFIL, B PROFIL



KARDIOGENNÍ PLICNÍ EDÉM



PLICNÍ KONSOLIDACE
atelektáza pneumonie



KOMPRESIVNÍ ATELEKTÁZA
atelektáza

homogenní tissue like
mohou být vzd. Aerobr.
sy mávající ruky
plicní puls



POZDNÍ PNEUMONIE

■negativní aerobronchogram
■shred sign
■tekutinový alveologram
■dosahuje k pleuře



ALÁRNÍ PNEUMONIE

■akutní cor pulmonale



USG DIAGNOSTIKA PNEUMOTORAXU

vymizení pleurálního slidingu
přítomnost barcode sign (stratosphere sign)
absence plicního pulzu
absence vertikálních fenoménů
přítomnost lung point sign



ABSENCE SLIDINGU



BARCODE SIGN






PNO vpravonorm. vlevo

ABSENCE SLIDINGU, BARCODE SIGN



ABSENCE SLIDINGU

negativní prediktivní hodnota 99%

specificita 60 – 99%

Oslabení / absence slidingu:
pneumonie
atelektáza
bezdeší
pleur. Adheze
intubace do bronchu
ARDS
plicní fibróza



ABSENCE SLIDINGU - PNEUMONIE



ABSENCE SLIDINGU



ABSENCE PLICNÍHO PULZU



ABSENCE VERTIKÁLNÍCH FENOMÉNŮ



LUNG POINT SIGN



LUNG POINT

negativní prediktivní hodnota 98-100%



LUNG POINT



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK
■ detekce výpotku
■ echogenita
■ množství
■ popis změn v plíci a na pleuře
■ místo drenáže



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK - MNOŽSTVÍ



PLEURÁLNÍ VÝPOTEK - MNOŽSTVÍ

5 cm

50 mm x 20 = 1000 ml



• Děkuji za pozornost…

…a teď Vy!







USG DIAGNOSTIKA PNEUMOTORAXU



NAPODOBENINY



COVID-19

B-profil
nepravidelnosti 

pleury
subpleurální 
konsolidace



COVID-19



COVID-19



COVID-19
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