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Podstawowe badanie FAST wykonuje się przykładając głowicę USG : 

 

1. Pod wyrostkiem mieczykowatym z głowicą skierowaną w stronę głowy by 

uwidocznić serce i worek osierdziowy- Subxiphoid View 

2. Po stronie prawej w okolicy wątroby, w linii pachowej przedniej, pomiędzy 

żebrami by uwidocznić zachyłek wątrobowo-nerkowy (zachyłek Morrisona) oraz 

kąt żebrowo- przeponowy prawy- Right Upper Quadrant View 

3. Po stronie lewej w okolicy śledziony, w linii pachowej tylnej by uwidocznić 

zachyłek śledzionowo-nerkowy oraz kąt żebrowo- przeponowy lewy- Left Upper 

Quadrant View 

4. W okolicy nadłonowej by uwidocznić pęcherz moczowy oraz zagłębienie 

pęcherzowo-odbytnicze (u kobiet zagłębienie maciczno- odbytnicze, tzw. Jama 

Douglasa)- Suprapubic View 
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Co jest uważane za pozytywny wynik badania? 

 
Ważnym objawem obecności krwi w brzuchu lub miednicy jest obszar płynu lub struktury litej. 

Innym objawem- przemieszczenie narządów, brak obrazu narządu, ciąża i uszkodzenie dużych 

narządów (wątroby, śledziony lub nerki) 

Macica otoczona przez  heterogeniczną, litą masę (strzałki) 

w obrębie zagłębienia odbytniczo- macicznego. 



Przyczyny badań fałszywie ujemnych: 

• skrzep krwi może być pomylony z prawidłową tkanką 

(ultrasonografia- mniej czuła od TK w odniesieniu do uszkodzeń 

miąższu wątroby, śledziony i nerek, nie wykrywa urazów jelita) 

• Cewnik Foleya w pęcherzu i jelito przesłaniają wolny płyn w 

miednicy (przyczyna do 20% wyników fałszywie ujemnych) 

• Odma podskórna, odma otrzewnowa, gaz jelitowy lub typ budowy 

ciała pacjenta mogą ograniczać badanie 

• Krwiak zaotrzewnowy często nie jest wykrywany badaniem 

ultrasonograficznym 

USG CT 

Uszkodzenie śledziony 

(strzałka) płyn wokół śledziony 

i masywny krwiak 

zaotrzewnowy (H) 

OK? 



Co powoduje fałszywie dodatnie wyniki badań? 

 

• Choroby powodujące wodobrzusze (tj. niewydolność wątroby, niewydolność 

nerek, guz przerzutowy) 

• dializa otrzewnowa 

• pęknięta torbiel jajnika z płynem fizjologicznym lub krwią 

• perforacja w przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia 

żołądkowo- jelitowego lub inne żołądkowo- jelitowe źródło płynu 

otrzewnowego. 

• torbiele chłonne 

• lewy płat wątroby nad śledzioną- mylnie brany za krew 

• wypełniony żołądek- mylnie brany za wolny płyn w lewym górnym 

kwadrancie 



Żołądek jako krwiak rzekomośledzionowy. 

A- obraz od przodu ukazuje masę z hipoechogenicznym płynem (F)  

i częścią echogeniczną 

 

B- poziom płynu w żołądku 

 

C- powtórne USG z dojścia tylnego- bez obecności płynu 

F? 

Badanie fałszywie dodatnie 



Największy błąd w ultrasonografii urazowej 

- niezauważenie płynu w obrębie miednicy, ukrytego za gazem 

jelitowym. Wsteczne wypełnienie pęcherza przez cewnik Foleya- 

odsunięcie jelita, pozwala uwidocznić płyn. Identyfikuje pęcherz 

moczowy- wyklucza pomylenie pęcherza z płynem. 



• U hemodynamicznie niestabilnego pacjenta, w momencie kiedy przyczyna 

niskiego cisnienia tętniczego krwi jest nieznana. 

• U pacjentów którzy wymagają pilnego badania przyłóżkowego. 

• U pacjentów w szpitalu wymagających dalszego leczenia w Centrum Urazowym. 

• Kiedy rozważamy wykonanie perikardiocentezy- jeśli wystepuje płyn w worku 

osierdziowym,  

• Kiedy rozważamy transfuzję krwi- jeśli wystepuje znaczące krwawienie do jamy 

otrzewnej 

• Kiedy rozważamy założenie drenażu do jamy opłucnej (z powodu odmy lub 

krwawienia do j. opłucnej) szczególnie w przypadku transportu lotniczego 

• U pacjentów w trakcie detoksykacji- do obserwacji i kontroli stanu pacjenta 

• U pacjentów z urazem drążącym z wieloma ranami albo o niepewnej trajektorii 

urazu- szczególnie z tymi umiejscowionymi w nadbrzuszu oraz dolnej części 

klatki piersiowej 

• U pacjentów po urazie, ale bez wskazań do CT- należy rozważyć obserwację 

oraz serię badań FAST 

Kiedy badanie FAST jest najbardziej użyteczne: 

 



Czy ultrasonografia urazowa jest skuteczna w późniejszym czasie- gdy płyn 

nie został uwidoczniony w trakcie wcześniejszego badania: 

• Tak. Często płyn się gromadzi, gdy pacjent jest nawodniony i gdy ciśnienie 

krwi stabilizuje się. 

 

Badania seryjne- kiedy wykonujemy? 

• co 30 minut lub na życzenie prowadzącego klinicysty 

• ilość wolnego płynu może zmieniać się gwałtownie- szczególnie w 

agresywnym nawadnianiu dożylnym i w normalizacji ciśnienia tętniczego 

• Badania seryjne u pacjentów z pogarszającym się stanem klinicznym mogą 

zmniejszyć współczynnik wyników fałszywie ujemnych aż o 50 % 



FAST 

+ - 

Stabilny Niestabilny Stabilny Niestabilny 

CT 
Laparotomia 

 zwiadowcza 
Obserwacja/ 

CT 

Krwawienie: 

pozaotrzewnowe? 

Pozabrzuszna  

przyczyna? 

Rozważyć laparotomię? 

DPL? 

Powtórzyć FAST 

 

FAST > CT 



Czy FAST zastąpi CT? 

CT jest bardziej czułym badaniem niż FAST w wkrywaniu i ocenie obrażeń 

jamy brzusznej po urazie. 

CT jest “złotym standardem” w ocenie urazów śródmiąższowych. 

Nigdy nie wysyłaj niestabilnego pacjenta na CT. 

 =>FAST można wykonać w trakcie resuscytacji. 

CT- wskazane w ocenie stabilnego hemodynamicznie pacjenta z wątpliwościami  

w badaniu fizykalnym, z objawami neurologicznymi albo urazami pozabrzusznymi. 





Dokładność badania FAST 

Dla zobrazowania krwawienia wewnątrzotrzewnowego 

w tępych urazach jamy brzusznej: 

 
- Czułość 76- 90% 

- Swoistość 95-100 % 

Im większą ilość wolnego płynu w j.otrzewnowej- tym wyższa czułość badania. 

minimalna ilość wolnego płynu który możemy zobrazować w FAST 

- 250ml 

- 100ml w zachyłku Morisona 





• Możliwość wykonania w dowolnym miejscu i czasie. 

• Pełne bezpieczeństwo (jest badaniem nieinwazyjnym).  

• Prostota i łatwość wykonania. 

• Szybkość i powtarzalność. 

• Wysoka czułość i specyficzność. 

• Zwiększa bezpieczeństwo zabiegów. 

• Skraca czas badań diagnostycznych. 

• Przyspiesza rozpoczęcie leczenia. 

• Łatwe do nauczenia dla personelu medycznego spoza kręgu diagnostów 

obrazowych. 

• Możliwość przesyłania dynamicznego obrazu USG do pracowni 

radiologicznej czy SOR w celu jego interpretacji przez radiologa. 

Zalety badania FAST: 

 



• Ultrasonografia ratunkowa wraz ze wszystkimi swoimi zaletami 

jest jedynym diagnostycznym badaniem obrazowym skracającym 

do minimum czas do rozpoczęcia efektywnego leczenia. 



FAST- przyszłość 

• Bezprzewodowa transmisja i odbiór obrazu ultrasonograficznego 

(Tele-Ultrasound System) 

 

• Automatyczny zbiór HOLOMERów specyficznych dla danego pacjenta 

(HOLO-graphic M-edical E-lectronic R-epresentation) 

 

• Technologia 3 i 4 D z automatyczną interpretacją wyników 

The NASA Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity 

ADUM 



Dziękuję za uwagę. 

Lekcja anatomii doktora Tulpa- Rebmbrandt (1632 r.) 
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