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Не дивлячись на всі останні досягнення медици-
ни захворюваність населення України продовжує
збільшуватися [1-4]. Однією з причин цього є погір-
шення ранньої діагностики різних хвороб [4-5]. 

В теперішній час понад 90% смертей та майже дві
третини випадків інвалідизації хворих в Україні при-
падає на хвороби органів дихання, в т.ч. на туберку-
льоз (ТБ) легень, серцево-судинні захворювання,
новоутворення та травми [6]. Найважливішу роль у
ранній діагностиці цих захворювань та наданні своє-
часної та ефективної  медичної допомоги пацієнтам
відіграє саме променева діагностика першого рівня,
до якої відноситься рентгенівська (РГД) та ультразву-
кова діагностика (УЗД)[6-8].

Так, у діагностиці хвороб органів дихання, в т.ч. ТБ
та раку легень, провідна роль належить рентгенодіаг-
ностиці. Свого часу завдяки профілактичній флюо-
рографії у Радянському Союзі вдалося подолати епі-
демію туберкульозу: захворюваність на ТБ  в країні в
кінці 80-х років минулого сторіччя знизилась майже
до 30 випадків на 100.0 тис. населення [9]. Тобто
ефективну ранню діагностику туберкульозу тоді вда-
лося налагодити навіть за допомогою низько інфор-
мативного рентгенологічного методу, яким є плівко-
ва флюорографія, завдяки високій повноті контролю
(обстежувалося понад 80% населення) та подвійно-
му читанню рентгенограм. Крім того, за допомогою
профілактичної флюорографії діагностувався не тіль-
ки ТБ, а ціла низка іншої патології органів грудної кліт-
ки (ОГК), що дозволяло своєчасно надавати медичну
допомогу пацієнтам [9-11]. При цьому свого часу
фтизіатрами та радіологами країни було показано,
що, навіть, за умови, що частка ТБ у патології, вияв-
леної при профілактичних рентгенофлюорографіч-
них дослідженнях, не перевищує 1%, проведення
таких дослідж Незважаючи на всі останні досягнення
медицини, захворюваність населення України про-
довжує збільшуватися [1-4]. Однією з причин цього є
погіршення ранньої діагностики різних хвороб [4, 5]. 

На сьогодні понад 90% смертей та майже дві тре-
тини випадків інвалідизації хворих в Україні припадає
на хвороби органів дихання, у т.ч. на туберкульоз (ТБ)
легень, серцево-судинні захворювання, новоутво-
рення та травми [6]. Найважливішу роль у ранній
діагностиці цих захворювань і наданні своєчасної та
ефективної  медичної допомоги пацієнтам відіграє
саме променева діагностика першого рівня, до якої
відноситься рентгенівська (РГД) та ультразвукова
діагностика (УЗД) [6-8].

Так, у діагностиці хвороб органів дихання, у т.ч. ТБ
та раку легень, провідна роль належить рентгенодіаг-
ностиці. Свого часу завдяки профілактичній флюо-
рографії у Радянському Союзі вдалося подолати епі-
демію туберкульозу: захворюваність на ТБ  у країні
наприкінці 80-х років минулого сторіччя знизилась
майже до 30 випадків на 100,0 тис. населення [9].
Тобто ефективну ранню діагностику туберкульозу

тоді вдалося налагодити навіть за допомогою низь-
коінформативного рентгенологічного методу, яким є
плівкова флюорографія, завдяки високій повноті кон-
тролю (обстежувалося понад 80% населення) та
подвійному читанню рентгенограм. Окрім того, за
допомогою профілактичної флюорографії діагносту-
вався не тільки ТБ, а й ціла низка іншої патології орга-
нів грудної клітки (ОГК), що дозволяло своєчасно
надавати медичну допомогу пацієнтам [9-11]. При
цьому свого часу фтизіатрами та радіологами країни
було показано, що навіть за умови, що частка ТБ у
патології, виявленої при профілактичних рентгеноф-
люорографічних дослідженнях, не перевищує 1%,
проведення таких досліджень економічно доцільно з
урахуванням скорочення смертності та інвалідизації
пацієнтів за рахунок своєчасно виявленого захворю-
вання [12].  

На жаль, останніми роками профілактичними рен-
тгенологічними обстеженнями охоплено менше ніж
50% населення [4], а подвійне читання діагностичних
зображень неможливо забезпечити, оскільки не вис-
тачає рентгенологів [13]. Усе це значно знижує ефек-
тивність профілактичних рентгенологічних дослід-
жень. Проте ситуацію можна покращити за рахунок
використання сучасних технологій.

Перше, що потрібно сьогодні зробити, це повніс-
тю відмовитися від плівкової флюорографії та пере-
йти до цифрової рентгенографії. Радіологи країни
про це говорять вже 20 років, проте в Україні до сьо-
годні працює близько тисячі плівкових флюорогра-
фів. Використання нині плівкової флюорографії є гру-
бим порушенням не тільки спільного наказу
Державної інспекції ядерного регулювання та
Міністерства охорони здоров’я України № 51/151 від
16.02.2017 «Про затвердження Загальних правил
радіаційної безпеки використання джерел іонізуючо-
го випромінювання у медицині» (розділ ІІІ, п. 9), але й
Закону України № 15/98-вр «Про захист людини від
впливу іонізуючого випромінювання» (ст. 5, 17),
оскільки променеве навантаження на пацієнта при
флюорографії вже перевищує 1,0 мЗв, а сама плівко-
ва флюорограма потребує подвійного читання та
додаткового рентгенівського дообстеження, що
збільшує витрати держави і призводить до додатко-
вого променевого навантаження. Перехід до профі-
лактичної цифрової рентгенографії дозволить  отри-
мувати діагностичні зображення протягом кількох
секунд, що значно зменшить час на отримання паці-
єнтом діагнозу, а також у 5-10 разів зменшити про-
меневе навантаження на пацієнта.

На початку цього сторіччя у цифрових флюорог-
рафах, як правило, використовувалися цифрові при-
ймачі з роздільною здатністю 2.5 п.л./мм), що вдвічі
більше, ніж у вузькоплівкового флюорографа, що від-
повідало на той час міжнародним вимогам до цифро-
вих рентгенівських систем для обстежень ОГК.
Оскільки інформативність цифрової рентгенограми

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЕРШОГО РІВНЯ 
У ПРОФІЛАКТИЦІ ТА РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ

1Динник О.Б., 2Коваленко Ю.М., 2Кузів Б.І., 3Суходольська О.І.,
1Інститут еластографії, Київ

2Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ
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ОГК була на порядок більша за вузькоплівкову флюо-
рографу, у наказі Міністерства охорони здоров’я
України № 254 від 17.05.2008 «Про затвердження
Інструкції про періодичність рентгенівських обсте-
жень органів грудної порожнини певних категорій
населення України» було відзначено, що при вияв-
ленні патології за допомогою цифрової скринінгової
рентгенографії дообстеження не потрібне.

З 2001 року в Києві почалося серійне виробниц-
тво цифрових рентгенівських приймачів з розділь-
ною здатністю 4.0 п.л./мм, що дозволяли отримувати
діагностичні зображення з інформативністю у 1,5
раза більшою, ніж у плівковій оглядовій рентгеногра-
мі. Тому ще у 2003 році керівництвом Академії медич-
них наук України спільно з головним рентгенологом
країни, президентом Асоціації радіологів України
(АРУ), керівниками Центру рентгенівських технологій
АРУ та Київського міського центру нових рентгенів-
ських технологій було запропоновано «Концепцію
застосування рентгенологічних досліджень для ран-
ньої діагностики патології органів грудної порожни-
ни», яка передбачала використання для профілактич-
них обстежень ОГК цифрових рентгенодіагностичних
систем, обладнаних цифровими приймачами з роз-
дільною здатністю 4.0 п.л./мм [14].   

На сьогодні більшість вітчизняних цифрових
флюорографів та рентгенодіагностичних систем, які
використовуються, зокрема, для профілактичних
обстежень ОГК, оснащені цифровими приймачами з
роздільною здатністю 4.0 п.л./мм. Інформативність
цифрових рентгенівських зображень, які отримують-
ся за їх допомогою, більш як у 1,5 раза перевищує
інформативність оглядових плівкових рентгенограм,
і теоретично кількість патології, що виявляється при
профілактичних обстеженнях мала би збільшитися.
Проте, навпаки, останнім часом, зокрема, у Києві
кількість патології, що виявляється, зменшується, а
кількість занедбаних випадків ТБ та раку легень зрос-
тає [5]. Певною мірою це пояснюється відходом від

подвійного читання рентгенограм через нестачу кад-
рів та погіршенням підготовки рентгенологів.
Останнім часом класичній рентгенодіагностиці при-
діляється все менше уваги, і тренінги з розшифру-
вання рентгенограм ОГК, на які припадає понад 30%
від загальної кількості всіх рентгенограм, які щорічно
робляться в країні, вже давно пішли в минуле.

Додаткові діагностичні можливості у виявленні
патології ОГК може дати використання у клінічній
практиці нової технології візуалізації рентгенівських
зображень − цифрового рентгенівського томосинте-
зу (ЦРТС) (рис. 1), оскільки за чутливістю, за даними
літератури, він наближається до комп’ютерної томог-
рафії (КТ): 0,7-0,9 у ЦРТС та 0,9-0,95 у КТ [15-19].
Оскільки українськими розробниками рентгенодіаг-
ностичного обладнання томосинтез реалізований
практично на всіх зразках стандартного рентгеноді-
агностичного обладнання (рис. 2) [20-24], то це ство-
рює сприятливі умови для його  прискореного впро-
вадження в клінічну практику навіть в умовах обмеже-
них фінансових ресурсів.

У складі новоутворень, захворюваність на які за
останні 20 років в Україні збільшилася на третину,
значну частку займає рак молочної залози (РМЖ),
який у жінок за локалізацією новоутворень посідає
перше місце. Захворюваність на РМЖ останні 15
років перебуває в межах 60-70 на 100,0 тисяч жіночо-
го населення. Щорічно від раку молочної залози в
країні вмирає близько 6,0 тис.  жінок. І знов однією з
причин такої сумної ситуації з РМЖ в Україні є погана
діагностика цього захворювання: при профілактич-
них обстеженнях виявляється менше ніж 50% випад-
ків РМЖ [25, 26].

Показники захворюваності і смертності від РМЖ в
Україні в 1,5 і більше раза перевищують світові стан-
дарти. Одним з ефективних методів раннього вияв-
лення РМЖ є мамографія [27], проте організація цих
досліджень у країні перебуває на низькому рівні і
також потребує удосконалення. Реальне покращен-

Рис. 1. Цифрові зображення ОГК, отримані при рентгенографії (а) та томосинтезі (б)

а б
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ня ситуації в цьому напрямку з урахуванням нестачі
кадрів може бути досягнуто за рахунок переходу до
цифрової мамографії з дотриманням міжнародних
стандартів для цифрового мамографічного облад-
нання та використання телерадіології, а також постій-
ного навчання персоналу, який задіяний у процесах
отримання та аналізу мамограм.

Останніми роками спостерігається значне збіль-
шення серцево-судинних захворювань (ССЗ). За
останні 20 років їх кількість фактично подвоїлась, і
ССЗ впевнено зайняли другу позицію за показником
захворюваності, а за показником смертності вийшли
на перше місце [1-3, 28]. Більше ніж половина смер-
тей в Україні пов’язана із ССЗ,  на них припадає най-
більший внесок в інвалідизацію населення країни.
При цьому доречно зауважити, що певна частина
ССЗ може бути виявлена при рентгенографії органів
грудної клітки (ОГК). Навіть при використанні плівко-
вої флюорографії серед виявленої патології від 10 до
50% припадало на ССЗ [10], а з переходом до циф-
рової рентгенографії кількість серцево-судинної
патології, виявленої при профілактичних обстежен-
нях, сягнула майже 3% від кількості обстежених [11].
Окрім того, частина ССЗ у жінок може бути виявлена
при мамографії  [29].   

До п’ятірки хвороб, які займають найбільшу час-
тку в структурі захворюваності населення країни, від-
носяться також травми. Понад 90% травм в Україні
трапляється у побуті та на вулиці, тобто такі потерпілі
можуть звернутися по допомогу до закладів первин-
ної медико-санітарної допомоги [2, 3, 30]. У наказі
МОЗ України від 19.03.2018 №  504 «Про затвер-
дження Порядку надання первинної медичної допо-
моги» [31] написано:

«…5. Організація та надання послуг з ПМД ґрун-
тується на принципах:
— доступності, що передбачає мінімальну втрату

часу для її отримання;
— безпечності, що полягає у наданні послуг з ПМД у

спосіб, що мінімізує ризики завдання шкоди паці-
єнтові, у тому числі тієї, якій можна запобігти, а
також зменшує можливість медичних помилок;

— результативності, що проявляється у досягненні
найкращих результатів через надання послуг з
ПМД на основі наукових знань та принципів дока-
зової медицини;

— своєчасності;
— економічної ефективності, що досягається шля-

хом надання послуг з ПМД таким чином, щоб мак-

Рис. 2. Реалізація томосинтезу на стандартному рентгенодіагностичному обладнанні: флюорографі (а), рент-
генодіагностичному комплексі на 2 робочі місця (б), телекерованому столі-штативі (в) та цифровій базовій
рентгенографічній системі (г)

а б
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симізувати використання ресурсів та уникнути
неефективних витрат;

— недискримінації, що полягає у наданні послуг з
ПМД, якість якої не відрізняється залежно від
статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри,
національності, місця проживання, майнового
стану, соціального статусу, стану здоров’я, полі-
тичних, релігійних чи інших переконань, за мовни-
ми або іншими ознаками;

—  орієнтованості на людину, що передбачає надан-
ня послуг з ПМД у спосіб, що враховує індивіду-
альні потреби осіб, яким ці послуги надаються, у
тому числі з урахуванням права пацієнта на віль-
ний вибір лікаря».

Важко уявити, як при зверненні пацієнта з трав-
мою це можна забезпечити без використання проме-
невої діагностики. До того ж у «Національному керів-
ництві для лікарів, які направляють пацієнтів на радіо-
логічні дослідження» показано, що  будь-яка травма
передбачає використання променевої діагностики
[8]. Проте зараз вже є можливість наблизити проме-
неву діагностику до сімейних лікарів за рахунок
комплексного використання телерентгенодіагнос-
тичних комплексів та ультразвукових сканерів [30]. Не
випадково сьогодні телерентгенодіагностичні ком-
плекси (рис. 3) купують як центри первинної медико-
санітарної допомоги, так і підприємці-рентгенологи,
які безпосередньо працюють із сімейними лікарями.

Рис. 3. Телерентгенодіагностичний комплекс в приватному центрі рентгенівської діагностики

Рис. 4. Раціональна організація променевої діагностики на першому рівні медичної допомоги
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При цьому питання нестачі рентгенологів сьогодні
певною мірою дозволяє вирішити використання
телерадіології та штучного інтелекту

До променевої діагностики першого рівня відно-
ситься також ультразвукова діагностика, і, за реко-
мендаціями ВООЗ, вона має застосовуватися в ком-
плексі з рентгенодіагностикою [32]. Раціональний
варіант комплектації кабінету променевої діагности-
ки першого рівня представлено на рис. 4 [6].

Сьогодні для вирішення завдань ланки первинної
медичної допомоги (ПМД) можна виділити декілька
напрямків застосування сучасних технологічних
рішень ультразвукової діагностики (УЗД).  

Насамперед це стосується ургентних випадків.
Застосування портативних УЗ-сканерів та «УЗ-скане-
рів на долоні» − пальмарних допоможе учасникам
ПМД (сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам,
середньому медперсоналу) або навіть самим пацієн-
там (наприклад, своєчасна діагностика гемартрозу
при гемофілії) прийняти оптимальне рішення щодо
надання допомоги. Це відомі УЗ-протоколи для ПМД і
екстренної медицини: FAST-, BLUE-, ABCDE-, AAA-,
FAIT-протоколи. Уперше в Україні 22 травня 2019 р. у
рамках Науково-практичної конференції з міжнарод-
ною участю  «Актуальні питання сучасної ультразвуко-
вої діагностики» в Одесі за ініціативи Української асо-
ціації фахівців з УЗД (УАФУД, www.ultrasound.net.ua)
проведено «Школу УЗД для лікарів загальної практи-
ки, сімейних лікарів, лікарів приймальних відділень,
анестезіологів та інших фахів» із базовими лекціями
та майстер-класами. Прикладом УЗ портативного
апарата для ПМД є серія вітчизняних УЗ-сканерів
настільного типу Soneus Р3-P5-Р7 з акумулятором
вагою до 13 кг (рис. 5) і пальмарний зі змінними УЗ-
датчиками – насадками і Wi-Fi зв’язком (рис. 6).

Другим, більш масштабним і соціально орієнтова-
ним, є напрямок популяційних УЗ-досліджень (поп-

УЗД). Він обхоплює скринінг і ранню діагностику най-
більш поширених у популяції інфекційних і неінфек-
ційних хворіб сучасності: вірусних гепатитів, жирової
хвороби печінки алкогольної і неалкогольної етіології,
серцево-судинних уражень, жіночого і чоловічого
здоров’я. Одним із гуманітарних напрямків є скринінг
стану серця, мозку і кульшових суглобів у немовлят
ще в пологових будинках. 

Скринінг – це заплановані заздалегідь обстежен-
ня здорових людей (тотально або груп ризику)  з
метою виявлення скритих захворювань і станів для
ефективного впливу на кінцеві точки – захворюва-
ність, втрату працеспроможності, інвалідизацію і
смертність.

Рис. 6. Портативний пальмарний бездротовий, з
кольоровим доплером і широким вибором змінних
датчиків, УЗ-сканер MSL CU65 (MedSingLong Global
Group, Китай) для лікарів первинної ланки

Рис. 5. Серія вітчизняних УЗ-сканерів-трансформерів настільного типу Soneus Р3-P5-Р7 з акумулятором вагою
до 13 кг, що можна перетворити на стаціонарний багатофункціональний «діагностичний центр на колесах»
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Рання діагностика – це обстеження пацієнтів з
метою виявлення скритих захворювань (що ще не
мають клінічних проявів, доклінічних стадій) для їх
своєчасного лікування.

Саме українськими фахівцями вперше у травні
2019 р. була сформульована і задекларована
«Концепція скринінгу неалкогольної жирової хвороби
печінки (НАЖХП) методом УЗ-стеатометрії» як
результат співпраці фахівців УЗД декількох центрів і
ендокринологів на Науково-практичній конференції з
міжнародною участю  «Актуальні питання сучасної
ультразвукової діагностики» в Одесі [33].

Інститут еластографії (www.ielastography.kiev.ua)
запровадив широкомасштабні УЗ популяційні
дослідження і скринінги «хвороб-вбивць»: еластогра-
фія при вірусних гепатитах, скринінг неалкогольної
жирової хвороби печінки (НАЖХП) як підступного
прояву пандемій сучасності: метаболічного синдро-
му та цукрового діабету. Сьогодні доступна рання
УЗД кардіо- та цереброваскулярних ускладнень
НАЖХП та жовчнокам’яної хвороби.  У рамках Х
Міжнародного медичного форуму силами УАФУД
уперше було розгорнуто УЗ-скринінговий центр
НАЖХП 17-19 квітня 2019 р.  І наочно доведено спро-
можність об’єднання українських ресурсів (лікарів
УЗД, організаторів охорони здоров’я і вітчизняного
виробника УЗ-обладнання – фірми «Ультрасайн» з
приладом, що обладнано новітньою і простою у вико-
ристанні технологією «Визначення коефіцієнта зату-
хання − ВКЗ» з кількісного визначення стеатозу печін-
ки) у проведенні масових популяційних УЗ-дослід-
жень цього небезпечного і скритого хворобливого
стану. Лікарі ПМД мають знати, що ця хвороба уражає
до третини населення і має жахливі кінцеві точки –
інвалідізація та смерть від інсультів, інфарктів, цирозу
та раку печінки [33, 34].

Існує й авторитетний світовий досвід із впровад-
ження УЗ-скринінгових досліджень, зокрема,  в США −
цільова група з профілактичних УЗ-послуг (USPSTF).
Ця група має низку Рекомендацій, що стосуються
багатьох нозологій, в яких чільне місце посідає уль-
тразвук [35].

Фахівцями УАФУД неодноразово була заявлена,
зокрема, концепція скринінгу і ранньої доклінічної
діагностики захворювань товстої кишки: раку, полі-
пів, дивертикулів, запальних захворювань кишківни-
ка, синдрому подразненого кишківника [36].

Важливим напрямком для широкого популяційно-
го впровадження УЗ-еластографії є опрацювання
наслідків обов’язкових досліджень, що входять до
«Пакета послуг первинної медичної допомоги».  Усі
послуги, які там задекларовано, надає лікар ПМД, і
вони на 100% гарантовано є безкоштовними та опла-
чуються з державного бюджету. До гарантованого
пакета послуг входять, зокрема, такі аналізи: глюкоза
крові і загальний холестерин (при патології − другим
етапом мусить бути діагностика метаболічного син-
дрому і ЦД2, а значить, і УЗД за ВКЗ НАЖХП); швидкі
тести на вірусні гепатити (при позитивних тестах
наступним кроком в алгоритмі менеджменту при ВГС
і ВГВ мусить бути виконані УЗД та еластометрія фіб-
розу печінки, визначення сплено- та гепатомегалії,
ознак портальної гіпертензії ) за авторитетними доку-
ментами доказової медицини [8, 37].

МОЗ України закликає населення скористатися
своїм правом на гарантовану державою послугу та
пройти тест на вірусні гепатити [38]. За оцінками екс-
пертів, в Україні вірусним гепатитом С інфіковані понад
2 мільйонів людей, гепатитом В − понад 600 тисяч.

Важливим аспектом поп-УЗД є широкомасштабні
навчання лікарів первинної ланки навичкам УЗД. 

Таким чином, УЗ-галузь України готова до викли-
ків часу і, зокрема, до популяційних УЗ-досліджень
найбільш поширених інфекційних і неінфекційних
хвороб сучасності.

Слід звернути увагу  на те, що фактично всі роз-
глянуті вище технології променевої діагностики наяв-
ні  у рентген- та ультразвуковому обладнанні україн-
ського виробництва [21-24, 39], завдяки чому нові
можливості променевої діагностики доступні для віт-
чизняної медицини. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОТРУЗИЙ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКОГЕННОЙ 
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

Абдуллаев Р.Я., Калашников В.И., 
Пономаренко С.А., Ибрагимова К.Н.
Харьковская медицинская академия

последипломного образования

Вступление. Патофизиологической основой
цервикогенной головной боли (ЦГБ) являются тес-
ные связи первых трех шейных чувствительных
корешков с тройничным нервом, формирующие
тригемино-цервикальную систему. Наиболее рас-
пространенным местом локализации ЦГБ является
затылочная область. Механизмы возникновения
ЦГБ неоднозначны и нуждаются в дальнейших
исследованиях с использованием современных
методов диагностики.

Цель. Изучение состояния шейного отдела
позвоночника (ШОП) у подростков и пациентов
молодого возраста с ЦГБ.

Материалы и методы. Было исследовано 86 па-
циентов в возрасте от 14 до 25 лет, в т.ч. в возрасте
16-18 лет — 39 (девушек — 22, юношей — 17) — 
1 группа, в возрасте 19-26 лет — 47 (женщин — 31,
мужчин — 16) — 2-я группа. Ведущим клиническим
синдромом у обследованных пациентов являлась
головная боль в шейно-затылочной области одно-
сторонней локализации, связанная с движениями в
шейном отделе позвоночника. По данным магнит-
но-резонансной томографии выявлялись протрузии
межпозвонковых дисков (МПД). Контрольную груп-
пу составили 28 практически здоровых доброволь-
цев соответствующего пола и возраста.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) ШОП про-
водилась на ультразвуковом сканере Ultima PA
(РАДМИР, Украина) на уровне дисков С2-С3, С3-С4,
С4-С5, С5-С6, С6-С7, С7-Th1, в сагиттальной и
аксиальной проекциях. Определялись количествен-
ные соотношения размеров МПД и позвоночного
канала (ПК), переднего (ПДП) и заднего (ЗДП)
дурального пространства, ПДП и ПК. Также ультраз-

вуковым методом изучалось состояние пульпозного
ядра и фиброзного кольца.

Результаты. У пациентов 1-й группы протрузии
преимущественно локализовались в МД П С3-4
(37,4%) и С2-3 (23,8%), в меньшей степени в МД С5-
6 (16,8%). Во 2-й группе сохранялось количествен-
ное преобладание локализации С3-4 (36,6%), вме-
сте с тем распространенность локализации С2-3
(34,9%) значительно превысила аналогичную в 1-й
группе и практически уравнялась с показателями
локализации С3-4. По характеру в обеих группах
преобладали медианные протрузии (1-я группа —
57,8%, 2-я группа — 52,4%). Повышение эхогенно-
сти пульпозного ядра отмечалось у 20,4% 1-й груп-
пы и у 37,9% пациентов 2-й группы, неоднородность
пульпозного ядра — у 30,6% пациентов 1-й группы и
у 38,6% пациентов 2-й группы, смещение пульпоз-
ного ядра — у 25,8% 1-й группы и у 36,4% 2-й груп-
пы. Признаки вовлечения фиброзного кольца у
исследуемых пациентов были статистически незна-
чимы и не имели групповых различий. Количес-
твенная оценка протрузий в данном исследовании
представлена индексами МПД/ПК, ПДП/ЗДП и
ПДП/ПК. Индекс МПД/ПК в обеих группах достовер-
но превышал нормативные значения (1,17±0,06 в 
1-й группе, 1,24±0,07 во 2-й группе, 0,98±0,07 в КГ)
(р<0,05). Также отмечалось достоверное снижение
индексов ПДП/ЗДП (0,57±0,04 в 1-й группе,
0,54±0,04 во 2-й группе, 0,8±0,06 в КГ) (р<0,05) и
ПДП/ПК (0,9±0,02 в 1-й группе, 0,21±0,03 во 2-й
группе, 0,29±0,03 в КГ) (р<0,05). 

Выводы. 1. У подростков и пациентов молодого
возраста с ЦГБ по данным УЗИ ШОП преобладают
медианные протрузии с наиболее частой локализа-
цией в ПДС С2-3, С3-4. 

2. Ведущими количественными признаками про-
трузии МД являются увеличение индекса МПД/ПК,
снижение индексов ПДП/ЗДП и ПДП/ПК.

3. У пациентов с ЦГБ на фоне протрузий обнару-
живаются изменения пульпозного ядра с выражен-
ным увеличением распространенности у лиц моло-
дого возраста по сравнению с подростковой 
группой.

Тези доповідей та матеріали 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 
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Мета дослідження. Вивчення показників сег-
ментарної діастолічної функції (СДФ) лівого шлуноч-
ку (ЛШ) при обструктивній ішемічній хворобі серця
(ІХС) порівняно із пацієнтами з інтактними коронар-
ними артеріями (КА).

Матеріали та методи. 133 хворим із клінічними
ознаками ІХС проведена коронароангіографія (КАГ),
стандартна ехокардіографія, тканинна імпульсна
доплерографія (ТІД) із визначенням швидкості діас-
толічного скорочення (Еm), усереднене по 12 сегмен-
тах ЛШ та (е´) фіброзного кільця мітрального клапана
(МК). Розраховували показники відношення глобаль-
ної діастолічної функції (Е) до Еm та е´, IVRT, DT. За
результатами КАГ пацієнти були розподілені на дві
групи: стенозуючого ураження коронарних артерій
(СКА) — 49 хворих, та група з інтактними КА —
84 пацієнта, порівнянні за статтю, віком, частотою
виникнення і тривалістю артеріальної гіпертензії.
Перенесений інфаркт міокарда без зубця Q був
документований у 18,4 і 18,1% хворих груп СКА та з
інтактними КА відповідно. Цукровий діабет і важка
серцева недостатність (NYHAІІІ-ІV) у пацієнтів були
відсутні.

Результати. У групі з обструктивною ІХС співвід-
ношення E/A було 0,77, а у групі інтактних КА цей
показник дорівнював 0,81 відповідно, із низьким рів-
нем достовірності (р=0,22). В обох випадках співвід-
ношення Е/А було менше за 1, що характеризує
діастолічну дисфункцію (ДДФ) за типом порушення
розслаблення. Тривалість інтервалу DТ становила
220 ум. од. (умовних одиниць) у першій групі та 
225 ум. од. у групі інтактних КА (р=0,85). Тривалість
інтервалу IVRТ — 108 ум. од. у хворих з обструктив-
ною ІХС та 110 ум. од. у другій групі (р=0,06).
Аналізуючи дані порівняння глобальної діастолічної
функції в обох групах ми дійшли висновку, що хворі в
обох вибірках мали співставні порушення діастоліч-
ної функції, які відповідали першому типу порушення
розлаблення, але у всіх випадках отримані показни-
ки були недостовірними. При аналізі сегментарної
діастолічної функції ЛШ показник е’ у першій групі
дорівнював 7,7 ум. од., а у групі інтактних хворих був
значно вищий — 9,7 ум. од., статистично достовір-
ним (р<0,0001). Такий самий рівень достовірності
був пристутній для співвідношення Е/Еm, у першій
групі співвідношення дорівнювало 11,4 ум. од, а у
групі інтактних — 8,2 ум. од. відповідно.

Висновки. Порушення глобальної діастолічної
функції ЛШ у нашому дослідженні в обох групах від-
повідали першому типу порушення розслаблення
ЛШ і були недостовірними порівняно з показниками
порушення сегментарної діастолічної функції ЛШ,
для яких були виявлені високодостовірні статистичні
значення. Це підтверджує доцільність додаткового
використання ТІД для раннього виявлення порушень
діастолічної функції міокарда ЛШ у хворих на ІХС
навіть з ангіографічно неураженими КА.

2D ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПРИ КОРЕКЦІІ 
ТЕТРАДИ ФАЛЛО ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ 

КЛАПАНА ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ
Бородінова О.С.

ДУ «Науково-практичний медичний 
центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

МОЗ України», Київ

Вступ. Точна оцінка розміру клапана легеневої
артерії має вирішальне значення для планування та
оцінки результатів корекції тетради Фалло із збере-
женням клапана легеневої артерії.

Мета. Визначити чутливість трансторакальної 
2D ехокардіографії в оцінці морфології клапана леге-
невої артерії та виявити найбільш точну ехокардіог-
рафічну позицію для вимірювання його розміру.
Проаналізувати можливість росту кільця клапана
легеневої артерії у пацієнтів після корекції тетради
Фалло із збереженням клапана легеневої артерії. 

Методи. Для оцінки морфології клапана легене-
вої артерії була використана трансторакальна 
2D ехокардіографія (2D TTE). Діаметри кільця клапа-
на легеневої артерії вимірювались парастернально
по короткій осі на рівні аортального клапана та пара-
стернально по довгій осі правого шлуночка і порівню-
валися з інтраопераційним діаметром кільця клапана
легеневої артерії, виміряним за допомогою розши-
рювачів Hegar після пластики легеневої артерії.

Результати. Були проаналізовані 2D TTE обсте-
ження 41 послідовного пацієнта з тетрадою Фалло
до та після корекції. Кількість стулок легеневого кла-
пана була візуалізована у 28 (68,3%) пацієнтів, із від-
повідністю хірургічним результатам у 92,9% випад-
ків. Розмір кільця клапана легеневої артерії по довгій
осі правого шлуночка був достовірно більшим, ніж
розмір, виміряний парастернально по короткій осі
на рівні аортального клапана (9, 5±0,2 проти 8,5±0,3,
р<0,005), та мав кращу кореляцію з інтраоперацій-
ними даними (р<0,05). У середньому через 248±
143 дні після операції кільце клапана легеневої арте-
рії достовірно збільшувалось у розмірі (z-score = -0,9
проти z-score = -0,2; р<0,005) за умови відсутності
підклапанного стенозу легеневої артерії.

Висновки. 2D TTE є достатньо точним методом
для оцінки розміру клапана легеневої артерії у хво-
рих із тетрадою Фалло, але не є достатньо чутливим
для оцінки морфології клапана. Кільце клапана леге-
невої артерії має тенденцію до росту після корекції
тетради Фалло із збереженням клапана легеневої
артерії за умови відсутності підклапанного стенозу.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«АСТРАЯ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

1-ГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
КОМБИНИРОВАННОГО СКРИНИНГА 
БЕРЕМЕННОСТИ ЗА 2012-2017 гг.

Бут Г.Н., Луговская Т.В.
Центр планирования семьи 
Тамары Луговской»,  Днепр

Вступление. Выявление хромосомных анома-
лий (ХА) при проведении первого комбинированно-
го скрининга беременности — общеизвестная
мировая тенденция. В нашем Центре сформирован
оптимальный алгоритм выявления ХА плода. При
разработке алгоритма мы руководствовались при-
казами МЗ Украины, рекомендациями Междуна-
родного Общества Ультразвука в Акушерстве и
Гинекологии (ISUOG), Всемирной Организации
Медицины Плода (Fetal Medicin Foundation – FMF),
результатами прохождения аудита FMF. 

Цель. Оценить эффективность используемой
модели 1-го пренатального комбинированного
скрининга беременности. 

Материалы и методы. В течение 6 лет (2012-
2017 гг.) в Центре проведено 1010 исследований,
пренатально при 1-м скрининге выявлены 7 из 8 слу-
чаев ХА. В своей работе мы использовали следую-
щий алгоритм проведения 1-го пренатального ком-
бинированного скрининга: 
1) в 11-12 недель биохимический скрининг (РАРР-А,

свободная субъединица бета — ХГЧ);
2) в 12-13 недель УЗ-скрининг с последующим

индивидуальным расчетом риска ХА на про-
граммном обеспечении «Астрая», рекомендо-
ванном FMF. 
Условия проведения:

1. Биохимические исследования проводились на
оборудовании, рекомендованном FMF – Сobas
(реактивы Roche) и Kryptor (реактивы BRAHMS);

2. УЗИ — на аппаратах экспертного класса фирмы
Medison Acuvix XG и Sonoace X8, позволяющих
получать изображение головы плода, занима-
ющее 2/3 экрана, проводить измерения с точ-
ностью до 0,1 мм; 

3. Индивидуальный расчет риска ХА проводился на
программном обеспечении «Астрая» только спе-
циалистами, сертифицированными Фондом
медицины плода и предоставившими на момент
исследования действующую лицензию FMF.

4. При расчете риска учитывалось более 20 пара-
метров. В их числе параметры УЗИ (8), результа-
ты биохимического скрининга (РАРР-А, свобод-
ная субъединица бета – ХГЧ). 
Результаты. В группу высокого риска ХА при

использовании комбинированного скрининга попа-
ли 7 из 8 случаев ХА (7 случаев на 40 вероятных
инвазивных процедур); группа содержала наимень-
шее количество беременных. Один случай ХА, не
выявленный при первом скрининге, выявлен в ходе
2-го скрининга беременности (мозаичный вариант

трисомии 21 без ВПР – наиболее сложный для диаг-
ностики вариант синдрома Дауна).

Выводы. Это позволяет утверждать, что исполь-
зуемая модель проведения первого пренатального
комбинированного скрининга беременности наибо-
лее эффективна и соответствует мировым стандар-
там, требованиям украинского законодательства. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО УЛЬ-
ТРАЗВУКУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОС-

ТИКИ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ДІАГНОЗУ ВОГНИЩЕВИХ
УТВОРЕНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА

ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ
Варшавер П.Л.1, Варшавер Н.Б.2

1 Чернігівський військовий госпіталь
2 КЛПЗ « Чернігівська районна лікарня»

Вступ. Сучасні методи діагностики сприяють
ранньому виявленню, вчасному радикальному опе-
ративному лікуванню та подальшому нагляду онко-
хворих із верифікацією ускладнень у вигляді відда-
лених метастатичних уражень (МТУ) або рецидивів
пухлин. Але в деяких випадках сучасні методи неін-
вазивної діагностики (МРТ або КТ із контрастуван-
ням, УЗ тощо) не в змозі забезпечити чітку диферен-
ціальну діагностику вогнищевих утворень (ВУ) печін-
ки або заочеревинного простору. Виникає питання
диференціювання між злоякісними та доброякісни-
ми новоутвореннями або метастатичним ураженням
органа та виявленою первинною пухлиною у хворих,
які перебувають на диспансерному обліку в онколо-
га. Лікувальна тактика, яка буде застосовуватись у
таких випадках, може кардинально відрізнятись.
Саме тому в рекомендаціях ВООЗ при виявленні ВУ
однією з основних діагностичних маніпуляцій є біо-
псія з гістологічною верифікацією. У таких випадках
операцією вибору може бути мініінвазивне втручан-
ня під контролем УЗД. 

Мета. Дослідити ефективність, доцільність та
переваги мініінвазивних втручань під контролем УЗД
у пацієнтів із вогнищевими утвореннями внутрішніх
органів. 

Матеріали та методи. Ехонавігацію виконували
лінійним чи конвексним датчиками. Біопсію ВУ про-
водили голками гільйотинного типу діаметром 12-
16 G, довжиною 150-200 мм, залежно від органа-
мішені та розміру пухлини. Оскільки мініінвазивне
втручання є болісним для пацієнта, попередньо
виконували місцеву анестезію та НПЗЗ. Абсолютних
протипоказань (неконтрольованої коагулопатії, від-
сутності УЗ-візуалізації, наявності порожнистих
органів по ходу траси голки) у жодного пацієнта на
було. Пацієнтам перед маніпуляцією внутріш-
ньом’язово вводилось 500 мг етамзилату натрію та
впродовж доби після втручання 500 мг етамзилату
натрію 3 р/добу. УЗ-контроль після втручання вико-
нувався через 1, 3 та 12 годин після виконання біо-
псії. Біоптату проводилось гістологічне дослідження. 

Результати. Упродовж 2017 року під контролем
УЗД було виконано 51 трепан-біопсію: 16 ВУ печінки
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(2 випадки вогнищевого гепатозу, 2 — гепатоцелю-
лярного раку, 14 — МТУ), 8 ВУ підшлункової залози
(7 — аденокарцинома, 1 — клітини дисплазії епіте-
лію, у подальшому встановлений «діагноз кістома»
ПЗ), 10 ВУ заочеревинного простору (2 – рака
надниркової залози, 1 – рак лівої нирки, 2 – саркоми
заочеревинного простору та 5 – МТУ ЛВ), 2 ВУ плев-
ри (1 – мезотеліома, 1 – саркома плеври), 5 трепан-
біопсій м’яких тканин. Жодних ускладнень після
виконання біопсій не було. 

Висновки. Таким чином, застосування мініінва-
зивних біопсійних втручань з УЗ-асистенцією з
подальшим гістологічним дослідженням є основною
процедурою для верифікації діагнозу у хворих із вог-
нищевими ураженнями внутрішніх органів. Вчасна
верифікація вогнищевих утворень дозволяє обирати
оптимальний метод лікування пацієнтів.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО 
УЛЬТРАЗВУКУ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРОЮ 

ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Варшавер П.Л.1, Варшавер Н.Б.2

1 Чернігівський військовий госпіталь
2 КЛПЗ « Чернігівська районна лікарня»

Вступ. Із зростанням віку пацієнтів збільшуєть-
ся кількість супутніх захворювань, їх важкість та ін. У
разі госпіталізації в хірургічний стаціонар хворого з
важкою супутньою патологією (серцева або
дихальна недостатність, наслідки порушень мозко-
вого кровообігу тощо), важко визначити оптималь-
ну тактику лікування. Навіть лапароскопічна опера-
ція в таких випадках є ризикованим для життя паці-
єнта втручанням. Таким хворим операцією вибору
може стати мініінвазивне оперативне втручання під
контролем УЗД. 

Мета. Дослідити ефективність, доцільність та
переваги мініінвазивних оперативних втручань під
контролем УЗД у пацієнтів із гострою хірургічною
патологією. 

Матеріали та методи. Ехонавігацію виконували
лінійним або конвексним датчиками. Оперативне
втручання проводилось під місцевою анестезією,  як
премедикацію використовували ін’єкційно НПЗЗ.
Дренування виконували катетерами ОСД («pig-tail»
6F, 9F, 12 F та 14F). 

Результати. Упродовж 2017 року було виконано
21 дренуюче оперативне втручання з УЗ-асистенці-
єю. Абсолютних протипоказань (неконтрольованої
коагулопатії та відсутності УЗ-візуалізації) у жодного
пацієнта не було. Усі пацієнти отримували антибіо-
тикопрофілактику перед втручанням, а пацієнти з
гнійними ураженнями (12) – додатково антибіотико-
терапію протягом 3-7 діб після. 

Черезшкірна черезпечінкова мікрохолецистосто-
мія виконана у 12 пацієнтів (8 із приводу ЖКХ, 1 —
гострого безкам’яного холециститу, 3 — механічної
жовтяниці некалькульозної етіології). Двох із них
було прооперовано в зоні АТО, на базі ЦРЛ м. По-
пасна. Були виписані з покращенням стану 11 паці-

єнтів, один хворий для подальшого лікування був
переведений до відділення торакоабдомінальної
хірургії м. Харкова. 

Черезшкірне черезпечінкове дренування печін-
кових протоків було виконано 2 пацієнтам. Випи-
саний із покращенням — 1 пацієнт. Лапаротомія та
накладання холедоходуоденоанастомозу за Юрашем
виконана 1 хворій. Післяопераційний період тривав
без ускладнень, хвора була виписана із відділення
на 10-у добу після лапаротомії. 

Черезшкірне дренуваня кісти печінки великих
розмірів було виконано 3 пацієнтам, усі були випи-
сані на 4-у добу без ускладнень. 

Окрім того, виконані по одному — черезшкірне
черезпечінкове дренування абсцесу печінки, пункція
гематоми селезінки, пункція паранефральної гема-
томи, дренування псевдокісти підшлункової залози з
нагноєнням. Усі хворі були виписані з покращенням. 

Усім пацієнтам протягом години після закінчення
оперативного втручання виконувався УЗ-контроль
ділянки втручання для раннього виявлення післяопе-
раційних ускладнень, таких як кровотеча або підті-
кання вмісту в черевну порожнину, гематома дре-
нажного каналу. Контрольне періопераційне УЗ-
дослідження виконували одразу після втручання,
через 1, 3 та, у разі потреби, через 6 годин після опе-
рації. 

Ускладнення виникло в 1 пацієнтки з механічною
жовтяницею — кровотеча в черевну порожнину (до
150 мл протягом 1 години). Завдяки ранньому піс-
ляопераційному УЗ-контролю ускладнення було
виявлено до клінічних проявів масивної крововтрати,
у цієї хворої виконана екстрена лапаротомія, вида-
лений дренаж, накладений біліодигестивний анас-
томоз, виписана на 10-у добу. Летальних випадків
після втручаннь не було. 

Висновки. Таким чином, застосування мініінва-
зивних оперативних втручань з УЗ-асистенцією
можливе у широкого кола хворих із гострою хірургіч-
ною патологією черевної порожнини та різними
наслідками перенесених захворювань. Найчастіше
ця методика використовується у хворих на гострий
холецистит (55% за нашими спостереженнями).
Особливу увагу до переваги цього методу, порівня-
но з традиційними хірургічними методами, привер-
тає можливість його використання в умовах перебу-
вання хворих у зоні проведення АТО, при неможли-
вості транспортувати хворого до спеціалізованих
медичних закладів за важкістю стану. Враховуючи
наш досвід застосування УЗ у практиці хірургічного
стаціонару, вважаємо доцільним рекомендувати
співпрацю лікарів УЗ-діагностики з лікарями-хірур-
гами в лікуванні пацієнтів із гострою хірургічною
патологією, а лікарям-хірургам отримувати досвід в
УЗ-діагностіці для застосування в повсякденній
роботі.
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СЕЛЕЗЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Диденко В.И., Михиенко Е.П., Коненко И.С., 
Ягмур В.Б., Дементий Н.П., Шантырь Л.И.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН
Украины», Днепр

Введение. Проблема хронических диффузных
заболеваний печени (ХДЗП) — одна из наиболее
актуальных в современной гастроэнтерологии. Эта
патология становится все более распространенной,
особенно среди лиц трудоспособного возраста.
Результатом ее прогрессирования является фиброз
и цирроз печени, что неизбежно приводит к инвали-
дизации и уменьшению продолжительности жизни.
Ранняя диагностика ХДЗП и правильная лечебная
тактика способствуют предотвращению возможных
необратимых последствий. Ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) широко распространено в диагнос-
тике заболеваний печени в связи с доступностью,
неинвазивностью, отсутствием лучевой нагрузки.
Однако вопрос диагностической ценности мульти-
параметрического ультразвукового исследования
(МПУЗИ) селезенки как органа, связанного с пече-
нью посредством системы портального кровотока, у
пациентов с ХДЗП остается открытым.

Цель. Оценить состояние селезенки по резуль-
татам МПУЗИ у пациентов с ХДЗП. 

Материал и методы исследования
Результаты сонографического исследования

селезенки 72 пациентов с ХДЗП сравнивались с дан-
ными контрольной группы, в которую вошли 15 здо-
ровых лиц, репрезентативных по возрасту и полу. По
этиологии болезни больные были разделены на 
4 группы: в первую (I) вошли 39 пациентов с неалко-
гольной жировой болезнью печени (НАЖБП), во вто-
рую (II) — 13 больных с хроническим вирусным гепа-
титом С (ХГС), в третью (III) — 15 пациентов с алко-
гольной болезнью печени (АБП), и 5 больных с ток-
сическим гепатитом (ТГ) составили четвертую (IV)
группу. УЗИ селезенки проводилось с помощью
аппарата Toshiba Xario (Япония) по стандартным
методикам. Сдвиговолновая эластография (СВЭ)
селезенки проводилась на аппарате Ultima PA
(Радмир, Украина).

Результаты. В результате соноэластографичес-
кого исследования селезенки выявлено достовер-
ное увеличение ее длины у больных АБП по сравне-
нию с пациентами из группы НАЖБП — 124,07±7,28
мм и 109,63±3,98 мм в среднем соответственно.
Установлено достоверное увеличение ширины
селезенки у больных с НАЖБП и ХГС по сравнению с
группой пациентов, больных ТГ. Необходимо отме-
тить, что у больных ТГ длина и ширина селезенки
были минимальными — 93,40±7, 33 и 38,80±3,81 мм
соответственно. При сравнении допплерометри-
ческих показателей селезеночной вены III и IV групп
выявлено достоверное увеличение Vmax у пациентов

с АБП (р<0,05): 24,8 и 18,6 см/с соответственно.
Диаметр селезеночной вены был в норме у всех
исследуемых пациентов, хотя установлено досто-
верное увеличение его размеров у пациентов с АБП
по сравнению с больными в группе НАЖБП. Кроме
того, при проведении СВЭ показатели жесткости
паренхимы селезенки у больных с АБП были досто-
верно выше показателей пациентов с НАЖБП (p<0,
05): 25,92±4,34 і 17,94±3,03 соответственно. Спект-
ральная допплерография селезеночной артерии
достоверных различий между группами не выявила.

Выводы. 1. Наибольшие размеры селезенки
наблюдались у пациентов с алкогольной жировой
болезнью (р<0,05), наименьшие — у больных с ток-
сическим поражением печени. Возможно, ретику-
лоэндотелиальная ткань у пациентов этой группы не
успела гипертрофироваться в отличие от больных
других групп, где патологический фактор действо-
вал значительно дольше.

2. Алкогольная этиология ХДЗП способствует
росту жесткости паренхимы селезенки больше, чем
другие этиологические факторы. Это может приво-
дить к более раннему развитию осложнений у паци-
ентов с АБП по сравнению с пациентами, имеющи-
ми другое происхождение ХДЗП.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ GIUS

З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-

КИШКОВОГО ТРАКТУ
Жайворонок М.М.1, Динник О.Б.2,

Федусенко О.А.3

1Медичне науково-практичне об’єднання
«МедБуд», Київ

2Медичний центр «Doctor Vera», Київ
3Медичний центр «Доктор Лахман», 

Запоріжжя

Вступ. У жовтні 2017 року EFSUMB (European
federation of societies for ultrasound in medicine and
biology) сформувала  рекомендації GIUS (Gastro-
intestinal Ultrasound) з ультразвукового дослідження
(УЗД)  шлунково-кишкового тракту (ШКТ) з ме-тою
стандартизації та сприяння використанню методики
в клінічній практиці.  

Мета. Запропонувати впровадження в клінічну
практику рекомендації GIUS для фахівців УЗД, ліка-
рів первинної ланки та гастроентерологів, що явля-
ють собою сучасні докази для тлумачення нормаль-
них і патологічних соноанатомічних та фізіологічних
особливостей при використанні мультипараметрич-
ного ультразвуку ШКТ.

Результати та їх обговорення. Наш досвід 15 ро-
ків УЗД ШКТ та Рекомендації GIUS пропонують  уні-
кальну можливість неінвазивно вивчити структурно-
функціональний стан кишківника, включаючи кишко-
ві функції, а також можливість оцінити спланхнічні
судини, брижу, чепець та лімфатичні вузли. Для під-
готовлених спеціалістів GIUS має високу інформа-
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тивність і повторюваність не тільки в первинній діаг-
ностиці патології, але і в спостереженні за перебігом
гострих та хронічних захворювань ШКТ. 

Рекомендації: 1) для обстеження кишківника
варто застосовувати як високочастотні, так і низько-
частотні датчики; 2) при вимірюванні товщини стінки
кишки необхідно використовувати датчик із частотою
не менше ніж 5 МГц; 3) кольорове доплерівське кар-
тування інформативне при оцінці патологічної васку-
ляризації стінки кишки; 4) УЗ-еластографія може
бути корисною для оцінки змін жорсткості патологіч-
но потовщеної стінки кишки та розвитку фіброзу; 
5) необхідна спеціальна підготовка фахівців в УЗД
кишківника на основі знань абдомінального УЗД; 
6) стандартне обстеження кишківника не потребує
спеціальної підготовки; 7) вивчення спланхнічного
кровотоку рекомендовано натщесерце або не мен-
ше ніж через 6 годин після вживання їжі; 8) пер-
оральне застосування діагностичного розчину корис-
не при УЗД захворювань тонкої кишки; 9) у нормі тов-
щина стінки кишківника не перевищує 2 мм, за винят-
ком дванадцятипалої та прямої кишки; 10) товщина
стінки кишківника повинна вимірюватися перпенди-
кулярно між серозною та слизовою оболонками; 11)
у верхній брижовій артерії (ВБА) слід вважати нор-
мальними: індекс резистентності між 0,80 і 0,89, а
пікову систолічну швидкість між 80 і 220 см/с; 
13) трансабдомінальний ультразвук (ТАУЗ) може
використовуватися для оцінки нормальної анатомії,
васкуляризації, діаметра кишки, а також лімфатич-
них вузлів черевної порожнини та позачеревинного
простору.

Висновки. Застосування рекомендацій GIUS
EFSUMB для фахівців ультразвукової діагностики та
лікарів-гастроентерологів буде сприяти стандарти-
зації та широкому впровадженню трансабдоміналь-
ного ультразвукового дослідження шлунково-киш-
кового тракту в Україні.   

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ХАМСТРИНГ- СИНДРОМА
Дудник Т.А., Абдуллаев Р.Я.

ВГУЗУ «Украинская медицинская 
стоматологическая академия», Полтава 

Харьковская медицинская академия 
последипломного образования, 

Харьков 

Вступление. Хамстринг-синдром (син. ARS-
синдром, сокр. от Adduktor-Rectus-Symphysis
Syndrome) — комплекс дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений и болезненных субъективных
ощущений в паховой области, этиопатогенетически
связанный с травматизацией сухожильно-мышеч-
ного комплекса mm. adductor longus et (or) brevis, 
m. gracilis, дистальной части m. rectus abdominis, а
также передней части m. adductor magnus в местах

их прикрипления к лонной кости, который возникает
вследствие перегрузки опорно-двигательного
аппарата. Данные причины приводят к энтезопатии,
тендинитам и тендинозам вышеуказанной локали-
зации, которые при отсутствии коррекции трениро-
вочного процесса приобретают хронический пер-
систирующий характер и проявляются болью в
паховой области, приводящей к частичной или
полной утрате работоспособности спортсменом. 

Цель исследования. Улучшить диагностику
Хамстринг-синдрома с помощью ультразвукового
исследования.

Материалы и методы. Ультразвуковое иссле-
дование проведено 25 пациентам, профессиональ-
но занимающихся спортом (5 женщин и 20 мужчин),
в возрасте от 17 до 29 лет, с жалобами на боли в
паховой области с иррадиацией по внутренней
поверхности бедра вниз, боли внизу живота по ходу
прямых мышц, которые возникают во время физи-
ческих нагрузок. 

Ультразвуковое исследование проводилось на
сканерах ULTIMA PA EXPERT, ULTIMA SM (РАДМИР)
и Simens Acuson X 300 (Simens) линейными датчика-
ми с частотой 5-12 МГц с применением функцио-
нальной ультрасонографии и энергетического доп-
плеровского картирования. При УЗИ в режиме
серой шкалы проводилась оценка сухожилий и зон
инсерции приводящих мышц бедра, дистальной
части прямой мышцы живота (толщина, структура и
эхогенность), кортикального слоя в области при-
крепления сухожилий, наличия краевых остеофи-
тов, состояния близкорасположенных суставных
сумок. Затем эти данные сравнивались с данными
контрлатеральной асимптоматичной части таза 
(у пациентов с односторонним процессом). При 
УЗ-ангиографии в режиме энергетического доппле-
ровского картирования оценивали степень васкуля-
ризации по ходу сухожилий и в проекции их при-
крепления.

Результаты. В результате комплексного уль-
тразвукового исследования было диагностировано:
комбинированное поражение сухожилий в зонах
инсерции — у 15 (60%) пациентов, поражение энтеза
сухожилия m. adductor longus — у 8 (32%) пациентов,
поражение энтеза сухожилия m. adductor brevis — 
у 4 (16%) пациентов, сухожилия дистальной части 
m. rectus abdominis — у 5 (20%) пациентов, сухожи-
лия передней части m. adductor magnus — у 4 (16%)
пациентов, m. gracilis — у 3 (12%) пациентов.
Эхогенность сухожилий в зонах инсерции была сни-
жена у всех пациентов – 25 (100%). Структура сухо-
жилий была однородной: мелкие кальцинаты в
толще сухожилия — у 10 (40%) пациентов, диффуз-
но неоднородная — у 15 (60%) пациентов. При 
УЗ-оценке состояния кортикального слоя в 79% слу-
чаев отмечалась неровность различной степени в
проекции прикрепления сухожилий.

При УЗ-ангиографии в режиме энергетического
допплеровского картирования по ходу сухожилий и
в местах прикрепления отмечалась гиперваскуля-
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ризация у 14 (56%) пациентов. При рентгенографии
изменения выявлялись у 2 (8%) пациентов с остео-
фитами в области инсерции. При магнитно-резонан-
сной томографии определялось повышение МР сиг-
нала в волокнах сухожилий в местах их прикрепле-
ния к лонной кости у 24 (96%) пациентов.

При УЗ-ангиографии в режиме энергетического
допплеровского картирования по ходу сухожилий и
в местах прикрепления отмечалась гиперваскуля-
ризация у 14 (56%) пациентов. При рентгенографии
изменения выявлялись у 2 (8%) пациентов с остео-
фитами в области инсерции. При магнитно-резонан-
сной томографии определялось повышение МР-сиг-
нала в волокнах сухожилий в местах их прикрепле-
ния к лонной кости у 24 (96%) пациентов.

Выводы. Ультразвуковое исследование — неин-
вазивный, доступный и высокоэффективный метод
диагностики в оценке состояния сухожильно-
мышечного комплекса до и на фоне консервативно-
го лечения Хамстринг-синдрома, чувствительность
которого в оценке выраженности процесса не усту-
пает МРТ. Своевременная диагностика данного
синдрома позволяет улучшить исход лечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ 
В МОНИТОРИНГЕ КОНСЕРВАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ЭПИКОНДИЛИТОВ 
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Дудник Т.А., Абдуллаев Р.Я.
ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологи-

ческая академия», Полтава 
Харьковская медицинская академия последип-

ломного образования, Харьков 

Вступление. Ультразвуковая диагностика пато-
логии мягких тканей и скелетно-мышечной системы
постепенно становится рутинным исследованием в
клинической практике. Метод ультразвукового
исследования является надежным, неинвазивным и
недорогим по сравнению с артроскопией, магнит-
но-резонансной и компьютерной томографией. Он
позволяет исследовать сухожилия мышц, нервы и
суставы в нескольких проекциях во время проведе-
ния функциональных двигательных тестов. В клини-
ческой практике часто встречаются пациенты с
болевым синдромом в локтевом суставе, который
связан с патологическими изменениями в периар-
тикулярных тканях. К наиболее частой патологии
мягких тканей в области локтевого сустава относит-
ся латеральный и медиальный эпикондилит. 

Цель работы. Изучить возможности ультрасо-
нографии (УСГ) в мониторинге лечения эпиконди-
литов локтевого сустава.

Материалы и методы. Были обследованы 
28 пациентов (16 женщин и 12 мужчин) в возрасте от
25 до 60 лет с жалобами на боли в локтевом суставе,
возникающие с медиальной, латеральной или с
обеих сторон преимущественно при движениях;
движения ограничены. Средняя продолжительность
болевого симптома и ограничений движений со-

ставляла 2,6±1,5 мес. (от 3 нед. до 6 мес.). Всем
больным проводились МРТ и рентгенография лок-
тевого сустава.

Ультразвуковое исследование проводилось на
сканерах ULTIMA PA EXPERT, ULTIMA SM (РАДМИР)
и Logiq F8 (QE) линейными датчиками с частотой 5-
12 МГц с применением функциональной ультрасо-
нографии и энергетического допплеровского карти-
рования. При УЗИ в режиме серой шкалы проводи-
лась оценка сухожилий поверхностного сгибателя и
разгибателя пальцев (толщина, структура и эхоген-
ность), кортикального слоя надмыщелков, объема
жидкости в сумках локтевого сустава, характерис-
тик локтевого нерва (толщина, структура и эхоген-
ность). Затем эти данные сравнивались с данными
для контрлатерального асимптоматичного локтево-
го сустава (у пациентов с односторонним эпиконди-
литом). Сухожилия оценивали в проекции прикреп-
ления к надмыщелкам, на уровне локтевого сустава,
в верхней трети предплечья. При УЗ-ангиографии в
режиме энергетического картирования оценивали
степень васкуляризации по ходу сухожилий и в про-
екции их прикрепления к надмыщелкам. УЗИ прово-
дили до и на фоне лечения (через 1 и 2 мес).

Результаты. В результате комплексного уль-
тразвукового исследования было диагностировано:
утолщение сухожилия мышц разгибателя пальцев —
в среднем до 9 мм — у 16 (57,1%) пациентов, утол-
щение сухожилия мышц поверхностного сгибателя
пальцев — в среднем до 8 мм — у 9 (32,1%) пациен-
тов. Эхогенность сухожилий была снижена у всех
пациентов — 28 (100%). Структура сухожилий бы-
ла однородной: мелкие кальцинаты в толще сухожи-
лия — у 13 (46,4%) пациентов, диффузно неодно-
родная — у 8 (28,6%) пациентов. При УЗ-оценке
состояния кортикального слоя в 75% случаев отме-
чалась неровность различной степени в проекции
прикрепления сухожилий.

При УЗ-ангиографии в режиме энергетического
картирования по ходу сухожилий и в местах при-
крепления к надмыщелкам отмечалась гиперваску-
ляризация: по ходу сухожилия мышц разгибателя
пальцев — у 11 (39,3%) пациентов, по ходу сухожи-
лия мышц поверхностного сгибателя пальцев — 
у 18  (64,3%) пациентов. Бурсит локтевого сустава
по данным УЗИ был выявлен у 19 (67,8%) пациентов.
При оценке локтевого нерва у 17 пациентов с жало-
бами на боль с медиальной стороны на уровне лок-
тевого сустава определяли утолщение нерва до 3,2-
3,5 мм и снижение его эхогенности. Структура
нерва была обычной.

При рентгенографии плечевого сустава измене-
ния выявлялись у 8 (28,7%) пациентов с остеоартро-
зом локтевого сустава. Результаты МРТ и УЗИ не
совпадали в 2,3% случаев — при синовите сухожи-
лия мышц разгибателя пальцев.

На фоне лечения положительная динамика
отмечалась у 27 пациентов. При УЗИ сухожилий в
режиме серой шкалы определяли уменьшение их
толщины, различное в зависимости от пола, повы-
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шение их эхогенности, изменение структуры. При
УЗ-ангиографии степень васкуляризации сухожи-
лий снижалась в зависимости от длительности
лечения. Наблюдалось уменьшение толщины локте-
вого нерва, повышение его эхогенности. Выпот в
сумках локтевого сустава после лечения не опреде-
лялся. При отсутствии положительного эффекта на
проводимое лечение существенных изменений в
характеристиках сухожилий (толщине, эхогенности,
васкуляризации) и локтевого нерва (толщине и эхо-
генности) не отмечали.

Выводы. УЗИ позволяет неинвазивно оценивать
состояние локтевого сустава и периартикулярных
тканей до и на фоне консервативного лечения лате-
рального эпикондилита, что служит дополнительной
и важной информацией для клиницистов и дает воз-
можность выбора тактики лечения. По чувствитель-
ности не только не уступает, а и имеет некоторое
преимущество перед магнитно-резонансной томо-
графией. 

УЛЬТРАЗВУКОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ ГІНЕКОМАСТІЄЮ

Іванов І.Ю.1, Церковнюк Р.Г.1, Біктіміров О.В.1,
Клекот А.І.1, Сміюха О.А.1, Шевчук В.І.1, 

Лозович В.А.2, Солоненко С.В.1

1 Подільський регіональний центр онкології, 
Вінниця 

2 Могилів-Подільська окружна лікарня 
інтенсивного лікування, 

Могилів-Подільський 

Вступ. Патологічна гінекомастія у чоловіків
викликана порушенням співвідношення тестостеро-
ну та естрогенів в організмі, гіперпролактинемією,
порушеннями обмінних процесів при дифузному
токсичному зобі, цукровому діабеті та захворюван-
нях неендокринної етіології, а також прийомом вели-
кої групи медикаментів. Лікування гінекомастії вима-
гає чітко встановити причини її розвитку.

Мета. Оцінити можливість додаткових УЗД з
метою виявлення змін гормонального статусу при
гінекомастії.

Матеріали та методи. Обстежено 62 пацієнти
чоловічої статі віком від 19 до 36 років. УЗД грудних
залоз проводилось лінійним датчиком 3-13 МГц на
сканері MyLab Seven («Esaote»). Крім цього, прово-
дилось УЗД яєчок та трансректальне ультразвукове
дослідження передміхурової залози (ТРУЗД) мікро-
конвексним датчиком 3-9 МГц.

Результати. Під час проведення УЗД грудних
залоз були виявлені ділянки залозистої тканини тов-
щиною від 7 до 12 мм. При ТРУЗД простати об’єми
залози знаходились у межах 21,4-24,2 см3 (середній
об’єм 22,8 см3). При УЗД яєчок сумарний об’єм обох
яєчок знаходився в межах 17,6-23,6 см3 (середній
сумарний об’єм 20,6 см3). У всіх випадках гінеко-
мастії у пацієнтів було зафіксовано порушення спів-

відношення між об’ємами передміхурової залози та
сумарним об’ємом яєчок до 1,1:1 (у нормі 1:1,8), 
що засвідчило наявність порушення гормонального
статусу.

Висновки. При виявленні гінекомастії для оцінки
порушення гормонального статусу можливе вико-
ристання додаткових УЗД — яєчок та ТРУЗД перед-
міхурової залози.

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕПАН-БІО-
ПСІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД.
ДОСВІД СУЧАСНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

Іванов І.Ю.1, Біктіміров О.В.1, Клекот А.І.1,
Шевчук В.І.1, Лозович В.А.2, Болюх Д.Б.1,

Солоненко С.В.1

1 Подільський регіональний центр онкології, 
Вінниця 

2 Могилів-Подільська окружна лікарня 
інтенсивного лікування, 

Могилів-Подільський 

Вступ. Рак молочної залози (РМЗ), згідно зі ста-
тистичними даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, — злоякісна пухлина, яка найчастіше діаг-
ностується у жінок. Рання діагностика РМЗ значно
покращує прогноз лікування. На сучасному етапі
метод ультразвукової діагностики (УЗД) суттєво
допомагає у виявленні РМЗ. Можливості методу
необхідно максимально адаптувати з метою гістоло-
гічної верифікації діагнозу на догоспітальному етапі.

Мета. Підтвердити важливість застосування тре-
пан-біопсії новоутворень молочних зал з метою гіс-
тологічної верифікації діагнозу.

Матеріали та методи. Проведено 54 трепан-
біопсії під ультразвуковим контролем молочних
залоз, виявлених після мамографії та УЗД ділянок,
підозрілих на злоякісні. Біопсії проводились із вико-
ристанням лінійного датчика з частотою 3-13 МГц на
сканері MyLab Seven («Esaote») біопсійними голками
довжиною 10 см, товщиною 14G після попередньої
анестезії. Проводився двократний забір фрагментів
пухлини.

Результати. Після гістологічного дослідження у
50 (92,6%) випадках отримано діагноз «рак», у 
4 (7,4%) випадках — «фіброаденома». Результати
гістології підтверджені після проведених оператив-
них втручань (табл.).

Таблиця. Результати гістологічних досліджень

Висновки. Проведення трепан-біопсії молочних
залоз під контролем УЗД із наступним гістологічним
дослідженням біопсійного матеріалу дозволило на
доопераційному етапі отримати 100% морфологічну
верифікацію діагнозу.

Захворювання Рак Фіброаденома

Пацієнти, 
кількість/%

50/92,6 4/7,4

Усього, 
кількість/%

54/100
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РОЛЬ ЕХОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ 
ПРИЧИН ТАЗОВИХ БОЛІВ У ЖІНОК

Залога Н.М.
Комарнівська міська лікарня, Городоцька ЦРЛ,

Львівська область, Україна

Вступ. Ехографія є одним із найбільш доступних
та достовірних методів обстеження у сучасній
медичній діагностиці, який дозволяє отримати
результати обстеження уже за кілька хвилин. Висока
роздільна здатність апаратів, неінвазивність методу
та відсутність променевого навантаження створили
передумови для застосування ультрасонографії в
діагностиці причин тазових болів у жінок. За даними
ВООЗ, 6 із 10 жінок, що звертаються до гінеколога,
страждають від болів у ділянці таза, що може бути
симптомом серйозних захворювань. У 75% випадків
проблема зумовлена гінекологічними причинами,
ще у 25% — захворюваннями інших органів та систем.

Мета. Визначити можливості ультразвукового
методу дослідження (УЗД) у виявленні причин тазо-
вих болів у жінок.

Матеріали та методи. Проведено ретроспек-
тивний аналіз 250 пацієнток віком від 18 до 72 років
із болями в ділянці малого таза. Середній вік обсте-
жуваних становить 45 років. УЗД ділянки таза прово-
дилось за стандартним методом трансабдоміналь-
ної та трансвагінальної сонографії у В-режимі на
апараті ACUSON ASPEN (SIEMENS) мультичастотни-
ми конвексним із частотою 2-5 МГц та внутрішньо-
порожнинним із частотою 4-8 МГц датчиками.
Доповнювалась візуалізація кольоровими режима-
ми. Жінки були обстежені у різні фази менструаль-
ного циклу, з наповненим сечовим міхуром та після
мікції. Проводилася ехографія жіночих статевих
органів, сечового міхура. Вивчалася структура ендо-
метрія, міометрія, маткових труб, яєчників, стан
фолікулярного апарату, сечоводів, Дугласів простір
та навколишніх органів.

Результати. При УЗД жінок із тазовими болями
було виявлено: кісти яєчників — у 35 (14%) випадках;
параоваріальні кісти — у 8 (3,2%); аденоміоз — 
у 21 (8,4%); міому — у 29 (11,6%);  апоплексію яєчни-
ка — у 16 (6,4%); спайковий процес — у 8 (3,2%);
наявність внутрішньоматкових контрацептивів — 
у 9 (3,6%); патологію маткових труб (гідросаль-
пінкс) — у 13 (5,2%) випадках; позаматкову вагіт-
ність — у 6 (2,4%); апендицит (тазове розташуван-
ня) — у 2 (0,8%); цистит — у 18 (7,2%); дивертикул
сечового міхура — у 6 (2,4%); уретероцеле — у 5 (2%);
конкремент сечового міхура — у 8 (3,2%); конкре-
мент нижньої третини сечоводу — у 10 (4%); рак
сечового міхура — у 13 (5,2%); пахову грижу — 
у 3 (1,2%); варикозну хворобу — у 8 (3,2%); рак тіла
матки — 3 (1,2%); рак шийки матки — у 9 (3,6%);
метастази в лімфатичні вузли малого таза — у 5 (2%);
постопераційні лімфоїдні кісти —  у 5 (2%). У 10 жінок
із тазовими болями методом ультразвукової діаг-
ностики патології не виявлено, що становить 4%, з
одним захворюванням — 157 (62,8%) випадків.

Одночасно поєднувалось 2 і більше виявлених пато-
логій у 29 (11,6%) випадках.

Висновок. Таким чином, аналіз результатів
показав, що УЗД є ефективним методом виявлення
можливих причин тазових болів у жінок та супутньої
патології (96%). УЗД є частиною комплексного
обстеження жінок та повинна доповнюватися інши-
ми променевими та клініко-лабораторними метода-
ми дослідження.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ НЕВРИ-
НОМИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ОБСТЕЖЕННІ

ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
Залога Н.М.

Комарнівська міська лікарня, Городоцька ЦРЛ,
Львівська область, Україна

Вступ. Невринома — пухлина, що утворюється із
шваннівських клітин спинномозкових, черепних та
периферичних нервів, частіше доброякісна. Малігні-
зація виникає рідко, переважно при довготривалому
перебігу хвороби. Становить 8% від усіх інтракрані-
альних пухлин. Жінки хворіють частіше. Ультразву-
кова діагностика (УЗД) виявляє патологічні зміни
м’яких тканин у зоні росту пухлини.

Мета — аналіз випадку виявлення невриноми
(шванноми) при УЗД жіночих статевих органів.

Матеріал і методи. Пацієнтка О., 20 років, звер-
нулась на планове УЗД органів малого таза. Скарг
немає. Менструальний цикл регулярний. Остання
ехографія жіночих статевих органів 1 рік тому. УЗД
внутрішніх геніталій проводилось за стандартним
методом трансабдомінальної та трансвагінальної
сонографії у В-режимі на апараті ACUSON ASPEN
(SIEMENS) мультичастотними конвексним із часто-
тою 2–5 МГц та внутрішньопорожнинним із частотою
4–8 МГц датчиками. Доповнювалась візуалізація
кольоровими режимами.

Результати. У результаті УЗД виявлено: матка
звичайних розмірів, середньої ехогенності, без
структурних змін, ендометрій однорідний, відпові-
дає дню менструального циклу. З боку шийки матки
патології не виявлено. Правий яєчник у типовому
місці, структурно не змінений. Лівий — звичайного
розміру, дрібнофолікулярної структури. Інтимно до
його верхнього полюсу прилягає утвір розміром
39х36 мм, середньої ехогенності, однорідної струк-
тури, округлої форми, чітко простежуються капсула
на всьому протязі товщиною 3,5 мм. Кровотік утвору
при кольоровому картуванні — середній по перифе-
рії, у центральній частині — поодинокі локуси васку-
ляризації. Диференціальна діагностика проводи-
лась між пухлинами яєчників та пухлинами заочере-
винного простору. Була скерована на консультацію
до онкогінеколога. Від оперативного лікування від-
мовилася. Через 2 роки при УЗД: біля верхнього
полюсу лівого яєчника візуалізується утвір, обмеже-
ний капсулою розміром 111х82 мм, зниженої ехо-
генності, гетерогенної структури: чергуванням
солідного та рідинного компонентів, кровотік серед-
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ній по периферії та в центральній зоні. Регіонарні
лімфатичні вузли не візуалізуються. На момент огля-
ду з’явились скарги на тягнучі болі в лівій нозі.
Пацієнтка прооперована в Львівському регіонально-
му лікувально-діагностичному онкологічному центрі,
де проведено гістологічне дослідження післяопера-
ційного матеріалу та встановлено діагноз: неврино-
ма з явищами некрозу та деструктивними змінами.

Висновок. При рутинному УЗД потрібно завжди
звертати увагу на навколишні органи та тканини для
виявлення супутньої патології. Невриноми можуть
утворюватися в будь-якій частині тіла людини і
довгий час не давати жодної клінічної картини. 

СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА 
В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ 

ДІАГНОСТИКИ

Жайворонок М.М.1, Кушнеров О.І.2, 
Федусенко О.А.3, Садовніков С.А.4

1Медичне науково-практичне об’єднання
«МедБуд», Київ

23-я міська клінічна поліклініка, Мінськ
3Медичний центр «Доктор Лахман», Запоріжжя

4Центр планування сім’ї Тамари 
Луговської, Дніпро

Вступ. Синдром подразненого кишківника (СПК) —
одне з найбільш поширених захворювань шлунково-
кишкового тракту (ШКТ), яке характеризується
абдомінальним болем, дискомфортом, здуттям
живота та порушенням дефекації. Виділяють чотири
типи: СПК із діареєю (СПК-Д), СПК із болем або дис-
комфортом і переважаючий закреп (СПК-З), зміша-
ний СПК та непідтверджений СПК. Поширеність СПК
становить 10-20% у світі. Нажаль, на даному етапі в
літературі робіт, які присвячені ультразвуковій діаг-
ностиці СПК, небагато. СПК — це поліетіологічне
захворювання, що представляє різні форми фун-
кціональних порушень моторики, всмоктування та
секреції переважно товстої кишки. Захворювання
належить до так званих функціональних розладів
кишківника, що спонукає лікаря виключити більш
серйозні хвороби, перш ніж встановити цей діагноз.
Трансабдомінальна ультразвукова діагностика киш-
ківника (ТУДК), безперечно, є менш інформативною,
ніж фіброколоноскопія, але є неінвазивною методи-
кою, безболісною та може використовувати для
динамічного спостереження. 

Мета. Оцінити можливості використання ТУДК у
пацієнтів із СПК. 

Матеріали та методи. Нами обстежено 58 паці-
єнтів віком від 42 до 75 років, які були направлені на
ТУДК амбулаторно та стаціонарно з встановленим
клінічно діагнозом СПК. Із них: 16 пацієнтів із СПК-Д
(12 жінок та 4 чоловіка), 21 пацієнт із СПК-З (14 жінок
та 7 чоловіків) та 29 пацієнтів контрольної групи 
(19 жінок та 10 чоловіків). Ультразвукові дослідження
(УЗД) проводилося на апаратах Esaote Seven, Philips
HD 11 з мультичастотними конвексними 3,5-5 МГц

та лінійними датчиками 7-12 МГц. Використовували
методику трансабдомінального обстеження товстої
кишки з наповненням її діагностичним розчином
500-700 мл дегазованої води. Під час ТУДК оцінюва-
ли форму, будову та функціональний стан товстої
кишки.

Результати та їх обговорення. При ТУДК у 
12 (75%) пацієнтів із СПК-Д були виявлені ознаки
функціональних змін товстої кишки спастичного
характеру, у яких під час дослідження визначалися
спазмовані відділи товстої кишки різної локалізації та
інтенсивності. Спазмовані відділи ободової кишки
були як постійного характеру, що не розправлялися
протягом дослідження, так і такі, що мали тимчасо-
вий характер. Стінка кишки визначалась незміне-
ною, якщо мала товщину стінки 3-4 мм зі збережен-
ням диференціації на шари. У 19 (90%) пацієнтів з
СПК-З відзначалися додаткові петлі товстої кишки,
найчастіше це були подовжені сигмоподібний відділ
ободової кишки (доліхосигма) та поперековий відділ
ободової кишки (трансверзоколон) у 12 пацієнтів.
Ознаки функціональних змін товстої кишки гіпотоніч-
ного характеру було діагностовано у 17 (80%) паці-
єнта. В контрольній групі, відповідно, функціональ-
них змін товстої кишки спастичного характеру було
діагностовано у 5 (17%) пацієнтів. Однією з преваг
УЗД було те, що пацієнта обстежували як у горизон-
тальному, так і вертикальному положенні, що дало
можливість більш детально оцінити наявність транс-
верзоколоноптозу та інших додаткових петель. 

Висновки. Застосування ТУДК дозволяє неінва-
зивно отримати корисну діагностичну інформацію
стосовно синдрому подразненого кишківника.
Стандартні можливості проведення ТУДК товстої
кишки у пацієнтів роблять його економічно вигідним,
прийнятним для пацієнта та може багаторазово вико-
ристовуватися в разі потреби в процесі лікування. 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ЦЕРВИКОГЕННОЙ
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

Калашников В.И., Абдуллаев Р.Я., 
Сысун Л.А., Калашникова И.В.

Харьковская медицинская академия 
последипломного образования

Вступление. Цервикогенная головная боль
(ЦГБ) является одной из наиболее значимых форм
головной боли и приближается по распространен-
ности к мигрени. Чаще всего ЦГБ возникает при
патологических изменениях в шейном отделе
позвоночника дегенеративно-дистрофической при-
роды, приводящих к компрессии или раздражению
чувствительных нервных корешков, симпатических
нервов с последующим рефлекторным напряжени-
ем мышц шеи и затылочной области, которое может
явиться субстратом боли. Изучение церебральной,
в особенности венозной, гемодинамики является
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перспективным в разрезе исследования патофи-
зиологических механизмов ЦГБ. 

Цель. Изучение состояния церебральной веноз-
ной гемодинамики у  подростков и пациентов моло-
дого возраста с различными вариантами цервико-
генной головной боли.

Материалы  и методы. Было исследовано 
86 пациентов в возрасте от 14 до 25 лет, в т.ч. в возрас-
те 16-18 лет — 39 (девушек — 22, юношей — 17) — 
1-я группа, в возрасте 19-26 лет — 47 (женщин — 31,
мужчин — 16) — 2-я группа, молодого возраста (18-
35 лет). Ведущим клиническим синдромом у обсле-
дованных пациентов являлась головная боль в
шейно-затылочной области односторонней локали-
зации, связанная с движениями в шейном отделе
позвоночника. По данным магнитно-резонансной
томографии и функциональной рентгенографии
шейного отдела позвоночника у пациентов отмеча-
лось наличие протрузий верхнешейных позвоночно-
двигательных сегментов и лестничной нестабиль-
ности. Контрольную группу составили 28 практичес-
ки здоровых добровольцев  соответствующего пола
и возраста. Транскраниальное дуплексное сканиро-
вание (ТДС) позвоночных вен (ПВ), прямого синуса
(ПС) и базальных вен Розенталя (БВ)  производи-
лось на ультразвуковом сканере Ultima PA (РАД-
МИР, Украина).

Результаты. В подавляющем большинстве слу-
чаев у  пациентов с ЦГБ наблюдались нарушения
венозной гемодинамики. Данные изменения отме-
чались преимущественно в ПВ в виде усиления сис-
толической линейной скорости кровотока (СЛСК) до
24,6±6,2 см/с в 1-й группе и до 28,8±5,6 см/с во 
2-й группе (КГ — 19,8±3,4 см/с), чаще данные изме-
нения носили односторонний характер и, как прави-
ло, сочетались с асимметрией систолической ЛСК
по ПВ (25-30%).  Показатели потока в БВ в 1-й груп-
пе  превышали показатели КГ (23,8±5,8 см/с и
17,7±3,5 см/с соответственно), во 2-й группе прак-
тически не отличались от нормативных (18,7±
3,8 см/с). Также у пациентов 1-й группы были слегка
усилены показатели потока по ПС (27,4±5,8 см/с),
во 2-й группе данные показатели  не отличались от
нормативных (23,7± 4,9 м/с и 24,1±4,5 см/с соответ-
ственно). При ортостатической пробе в ПВ у  паци-
ентов 1-й группы отмечалось  усиление кровотока
на 55,7±5,9%, у пациентов 2-й группы — на 53,6±
7,1%, в контрольной группе — на 85,5±8,4%. Крово-
ток в ПС при ортостатической пробе снижался на
30,9±7,6%  у пациентов 1-й группы, на 34,4±5,7% —
у пациентов 2-й группы и на 32,3±5,1% — в КГ. При
проведении антиортостатической пробы скорость
кровотока в ПВ снижалась на 20,5±4,1% — у пациен-
тов 1-й группы (р<0,05), на 22,3±3,5% — у пациентов
2-й группы (р<0,05) и на  32,6+4,6%  — в КГ.
Скорость кровотока в ПС нарастала на 32,9±5,1% —
у пациентов 1-й группы, на 29,5±4,1% — у пациентов
2-й группы и на 30,6±4,5% — в КГ.  

Выводы. 1. Церебральная венозная гемодина-
мика у подростков и  пациентов молодого возраста

с ЦГБ проявляется в виде одностороннего усиления
и асимметрии кровотока по ПВ. 

2. Гипореактив-ность на орто- и антиортостати-
ческую нагрузки в ПВ является характерной для
пациентов с ЦГБ в обеих возрастных группах. 3. У
подростков с ЦГБ, помимо нарушений гемодинами-
ки в ПВ отмечается перегрузка венозного кровотока
в ПС и БВ по-видимому, обусловленная первичной
венозной ангиодистонией, характерной для данной
возрастной группы.  

МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ
ТА ЕХОКАРДІОГРАФІЯ ПРИ ОЦІНЦІ 

ВІДДАЛЕНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ
ОПЕРАЦІЇ РОССА

Климишин Ю. І.1, Ханенова В.А.1, Ялинська Т.А.1, 2,
Таммо Раад1, Гальченко О.Г.1,

Грицаюк А.Ю.1, Руденко Н. М.1, 2

1 ДУ «Науково-практичний медичний 
центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ

України», Київ 
2 Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика, Київ 

Вступ. Магнітно-резонансна томографія дозво-
ляє точно відтворити об’єми камер серця та оцінити
функцію шлуночків серця і є «золотим стандартом»
діагностики. Було проведено оцінку віддалених
результатів у пацієнтів після операції Росса за допо-
могою МРТ та співставлення отриманих даних із
даними ЕхоКГ-дослідження.

Мета. Оцінити віддалені результати операції
Росса методом магнітно-резонансної томографії та
визначити їх кореляцію з даними ЕхоКГ-обстеження.

Матеріал і методи. Із 2014 по 2016 рік за допо-
могою МРТ та ЕхоКГ-дослідження проведена оцінка
віддалених результатів у 31 пацієнта після опе-рації
Росса. Середній вік — 180±89 міс. (79-428 міс.),
середня вага — 44±19 кг (14-94 кг). Середній відда-
лений період після операції Росса становив 54 міс.
(3-213 міс.). При обстеженні оцінювались функціо-
нальні показники лівого та правого шлуночків, пара-
метри кровотоку через нео-АК та кондуїт ЛА. 

Результати. За даними МРТ отримано такі
результати. Ліві відділи серця: середня ФВ ЛШ —
61,1±9,5% (41-76%), КДО ЛШ =107,9±57,2 (47-217 мл),
КСО ЛШ=41±32 мл (14-117 мл), КДІ ЛШ=77,7±
25,7 (54-113 мл/м2). Серцевий індекс = 3,5±0,4 л/хв/м2

(2,9-4 л/хв/м2). Фракція регургітації на нео-АК =
16,5±14% (4-34%), середній �р на нео-АК=8±2,6 мм рт.ст.
Дані показники корелювали із показниками отрима-
ними за даними ЕхоКГ. Праві відділи серця: середня
ФВ ПШ — 59±7,2% (47-70%), КДО ПШ=93±58 
(47-132 мл), КСО ПШ=38±24 мл (16-60 мл). КДІ
ПШ=80± 38 (21-127 мл/м2). Серцевий індекс = 4,0±
1,5 л/хв/м2 (1,9-5,9 л/хв/м2). Фракція регургітації на
конд. ЛА=31±19% (4-65%). Середній �р на кон. ЛА=
17±8,7 мм рт. ст. Для визначення кореляції між
показниками МРТ та ЕхоКГ в оцінці систолічної фун-
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кції ПШ пацієнтам проводилось комплексне ЕхоКГ
обстеження із вимірюванням ФЗП ПШ, TAPSE та Tei
index та порівнювалось із ФВ ПШ, оціненою на МРТ. 

Виявлена статистично значуща зворотна кореля-
ція з Tei index (-0,513, р=0,043) та позитивна кореля-
ція з ФЗП ПШ (0,811, р=0,001). З іншими показника-
ми не виявлено статистично значущого кореляцій-
ного зв’язку. Тому при оцінці систолічної функції ПШ
за даними комплексної ЕхоКГ можемо орієнтуватись
на показник Tei index та ФЗП ПШ, адже саме з дани-
ми показниками виявлена статистично значуща
кореляція.

Висновок. У пацієнтів після операції Росса у від-
даленому періоді виявлено статистично значущий
зв’язок між даним МРТ та ЕхоКГ в оцінці функціо-
нальних показників лівого та правого шлуночків. При
оцінці функції ПШ виявлено, що ФВ ПШ, оціненої на
МРТ, корелює із показниками систолічної функції
ПШ (ФЗП, Tei index), розрахованими за допомогою
комплексного ЕхоКГ-обстеження. Тому комплексне
ЕхоКГ-обстеження систолічної функції ЛШ та ПШ
дає досить точну оцінку їх функціонального стану.

РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ ЗЛОКАЧЕС-
ТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
Красносельский Н.В., Балака С.Н., 

Гречихин Г.В.
ГУ «Институт медицинской радиологии 

НАМН Украины», Харьков 

Вступление. Частота метастатического пораже-
ния печени при различных опухолях составляет 25-
80%. При этом у каждого третьего больного с впер-
вые выявленным раком уже есть метастазы опухоли
в печени. Наиболее эффективным методом лечения
является хирургический, однако радикальная опе-
рация возможна только у 20% пациентов. Хорошей
альтернативой хирургического лечения является
радиочастотная абляция (РЧА) как один из наиболее
доступных, простых в применении и высокоэффек-
тивных методов локальной деструкции опухолевой
ткани.

Цель. Изучение особенностей радиочастотной
абляции первичных и вторичных злокачественных
опухолей печени. 

Материалы и методы. В исследование вошло
27 больных в возрасте от 33 до 77 лет (средний —
57,8), которым провели 31 сеанс РЧА 49 первичных
и вторичных опухолей печени. Метастатическое
поражение выявлено у большинства (96,3) больных
и наиболее часто исходило из толстого кишечника
(18) и грудной железы (5). Размер опухолевых узлов
составил от 5 до 65 мм (средний — 23 мм). РЧА про-
водили с использованием CoolTip E series охлаждае-
мыми электродами с рабочей поверхностью 20 и 
30 мм, а также кластерными электро- дами в режиме
стандартной абляции и коагуляции. 

Результаты и их обсуждение. Показанием к РЧА
было наличие единичных очагов преимущественно
небольшого диаметра, которые располагались даль-

ше 5 мм от крупных сосудов и желчных протоков.
Радикальное лечение требует создания зоны терми-
ческого некроза тканей, превышающей диаметр опу-
холи на 5-10 мм. При примыкании опухоли к ветвям
воротной вены диаметром более 3 мм РЧА выполня-
ли после временной баллонной окклюзии сосудов,
что позволяло избежать эффекта утечки тепла. 

Субкапсулярная локализация опухолевых узлов
и прилегание полых органов требуют соблюдения
ряда правил для предотвращения их термического
повреждения. При открытом вмешательстве петли
кишечника защищали с помощью марлевых салфе-
ток. При перкутанном доступе защиту выполняли с
помощью гидродиссекции 5% р-ром глюкозы или
промывания ободочной кишки и желудка охлажден-
ной водой, что искусственно создавало эффект
утечки тепла. 

При отсутствии визуализации метастазов коло-
ректального рака при УЗИ и нативном КТ выполняли
предварительную внутриартериальную эмболиза-
цию ветвей печеночной артерии липиодолом по
стандартной методике химиомаслянной эмболиза-
ции. При его введении в сегментарную артерию
гиповаскулярный метастаз колоректального рака
выглядел на КТ как зона отсутствия контрастирова-
ния, что позволило прецизионно позиционировать
электроды под КТ-наведением и успешно выпол-
нить РЧА.

В раннем послеоперационном периоде умер
один пациент при выполнении интраоперационной
РЧА совместно с удалением первичного очага и в
связи с возникшими послеоперационными ослож-
нениями резекции основной опухоли. Всего за
период наблюдения (до 2 лет) умерло 4 пациентов
от диссеминации опухолевого процесса. Локальных
рецидивов не выявлено. Послеоперационный
койко-день составил 3,1 сут. 

Выводы. Радиочастотная абляция является
высокоэффективным методом лечения одиночных
злокачественных новообразований печени.

Применение методов защиты окружающих орга-
нов и тканей от термического повреждения, селек-
тивное масляное контрастирование ветвей пече-
ночной артерии и временная баллонная окклюзия
прилежащих крупных сосудов расширяет показания
к радиочастотной абляции.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОНКОЙ КИШКИ

Кушнеров А.И.1, Жайворонок М.Н.2,  
Федусенко А.А.3, Садовников С.А.4

1 3-я Центральная районная клиническая полик-
линика, Минск

2 Медицинское научно-практическое 
объединение «МедБуд», Киев

3 Медицинский центр «Доктор Лахман», 
Запорожье

4 Центр планирования семьи Тамары Луговской, 
Днепр
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Вступление. Технические достижения в облас-
ти сонографии и накопление значительного практи-
ческого опыта в ультразвуковом исследовании
(УЗИ)  желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в течение
последних 30 лет значительно расширило показа-
ния к применению метода в клинике. В этой связи
необходимо обратить внимание на УЗИ тонкой
кишки (ТК). Исследование ТК после приема неболь-
шого (250-500 мл) количества изоосмолярного рас-
твора полиэтиленгликоля (PEG) 3350-4000 (макро-
голь), аналогичное КТ- или МРТ-энтерографии,
называют контрастной УЗ-энтерографией. Эта тех-
ника позволяет визуализировать всю ТК от дуоде-
нального угла до илеоцекального клапана.

Цель исследования — стандартизация подхо-
дов к УЗИ ТК относительно технического оснаще-
ния, выбора методик исследования, интерпретации
полученных данных.

Материалы и методы. Нами обследовано 113 па-
циентов в возрасте от 18 до 75 лет, которые были
направлены на целенаправленное УЗИ ТК и в даль-
нейшем, в комплексе исследования и лечения амбу-
латорно и в стационаре, был установлен   диагноз:
синдром раздраженного кишечника — 58 (51,3%),
локальный и распространенный неспецифический
энтерит — 27 (23,9%), целиакия — 5 (4,4%), болезнь
Уиппла — 3 (2,65%), болезнь Крона — 5 (4,4%),
аскаридоз — 4 (3,54%),  дивертикулит  — 3 (2,65%),
острая и хроническая (частичная) обтурационная
тонкокишечная непроходимость 7 (6,2%),  полипы  
3 (2,65%), карциноид 2 (1,77%), неходжкинская лим-
фома 1 (1,13%). Аномалии развития кишечника
выявлены у 3 (2,65%) пациентов.  УЗИ  большого
сальника, мезентериальных сосудов и лимфатичес-
ких узлов полноценно включались в объем исследо-
вания. Интерпретация и документация полученных
результатов проводилась в сочетании с данными
УЗИ внекишечных изменений, клиническими данны-
ми. Для УЗИ ТК использовали датчики как высоко-,
так и низкочастотные (3,5-5 МГц,7-12 МГц) на аппа-
ратах Esaote Seven, Philips HD11. Цветовое доппле-
ровское картирование  применялось при оценке
васкуляризации патологически измененной кишеч-
ной стенки. Эластография оказалась  полезной в
оценке патологического утолщенного кишечника, в
дифференциальной диагностике  между фиброз-
ным и воспалительным стенозом (при болезни
Крона). 

Результаты и обсуждение. Энтерит давал
характерную УЗ-семиотику, которая выражалась в
изменениях моторной деятельности, секреторной
функции и рельефа слизистой ТК. Весьма важным
ультразвуковым признаком энтерита было наличие
одновременно газа и жидкости в ТК, проявляющих-
ся в результате раздражения воспаленной слизис-
той. В более легких случаях такая картина обнару-
живалась через некоторое время после приема кон-
трастной эхо-массы в виде отдельных эхонегатив-
ных участков с горизонтальными уровнями жидкос-
ти. Наличие их натощак является показателем

тяжести процесса. Гипермоторная и гипомоторная
дискинезии соответственно характеризовались
ускорением или замедлением прохождения эхо-
контрастной массы по ТК. При острых и хронических
заболеваниях, при опухолевых заболеваниях ТК эхо-
генность брыжеечного жира была значительно уве-
личена, а при болезни Крона и опухолях он носит
«ползущий», «окутывающий» и фиксирующий харак-
тер. В каждом случае патологии (при воспалении,
опухоли, непроходимости) толщина стенок ТК была
более 3 мм. Во всех случаях при нарушении проходи-
мости ТК диаметр ее просвета был более 25-30 мм. 

Выводы. Знание нормальной эхоанатомии
кишечника, физических основ ультразвука, включая
феномены артефактов, а также допплерогафии и
эластографии лежат в основе УЗД тонкой кишки.    

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ — КОРРЕЛЯЦИЯ 
С КЛИНИКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Лихачева Н.В., Каратай О.С., Сошко Т.В.
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования
Харьковский городской перинатальный центр

Введение. Отклонения в развитии нервно-пси-
хических функций у детей раннего возраста в боль-
шинстве случаев своими корнями уходят в перина-
тальный период. Проблема тяжелых перинатальных
поражений ЦНС остается актуальной в Украине в
связи с высокой летальностью и инвалидизацией
детей. Клиническая диагностика поражений нерв-
ной системы у новорожденных сложна в связи с
однотипным патологическим ответом незрелой
центральной нервной системы. В клиническую
практику внедрены современные методы диагнос-
тики состояния нервной системы плода и новорож-
денного: нейросонография (НСГ), допплерометрия
сосудов головного мозга, компьютерная томогра-
фия, магнитнорезонансная томография (МРТ),
электроэнцефалография (ЭЭГ), нейроиммунохими-
ческая идентификация церебральных белков.
Первый успешный опыт нейросонографии — диаг-
ностика интраперивентрикулярных кровозлияний в
далекие 70-е годы прошлого века открыл качествен-
но новую возможность визуализации живого мозга,
стремительно развивающуюся в течение полувека и
обогатившуюся допплерометрией сосудов, что
дало возможность диагностировать как структур-
ные изменения головного мозга у детей, так и оце-
нить в динамике состояние церебральной гемоди-
намики. 

Цель исследования. Провести корреляцию
клинических и нейросонографических данных у
новорожденных при перинатальном поражении
ЦНС различной степени тяжести.

Материалы и методы. Проведен аудит 20 слу-
чаев рождения детей с тяжелым перинатальным
поражением ЦНС, 20 детей с перинатальным пора-
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жением ЦНС средней степени и 20 детей с легкой
степень перинатального поражения ЦНС, находив-
шихся на лечении в 2017 году в Харьковском город-
ском перинатальном центре. Использованы методы:
клинического наблюдения, нейросонографии, доп-
плерометрии, МРТ, рентген-исследование шейного
отдела позвоночника, электроэнцефалография.

Результаты исследования. При тяжелом пора-
жении ЦНС по данным НСГ с допплерометрией
сосудов головного мозга у 100% детей диагности-
рован отек головного мозга, сочетающийся у 38%
детей с интрацеребральными кровоизлияниями,
тяжелым ишемическим поражением головного
мозга и status marmoratus. Проведение у детей МРТ
дало возможность верифицировать субдуральные
кровоизлияниями по ходу намета мозжечка, в заты-
лочных, теменных, височных областях.

Ультразвуковая картина тяжелых диффузных
ишемических поражений проявляется повышением
эхогенности корковых структур, паренхимы мозга и
базальных ганглиев, нечеткостью извилин и борозд
по конвекситальной поверхности полушарий, отсут-
ствием пульсации сосудов. На ранних стадиях про-
цесса боковые желудочки мозга плохо определяют-
ся. По мере формирования кист головного мозга
развития атрофии паренхимы, желудочковая систе-
ма и подоболочечное субарахноидальное простран-
ство, а также межполушарная щель расширяются. 

Ультразвуковое сканирование позволяет оце-
нить характер ишемического поражения, его лока-
лизацию и стадийность при различной тяжести
перинатального поражения ЦНС. Нейросоногра-
фия  — это высокочувствительный и высокоинфор-
мативный метод диагностики кист головного мозга
различной локализации. Средняя степень пораже-
ния ЦНС коррелирует с отеком головного мозга,
ишемическим поражением ЦНС, ВЖК І, ІІ степени.
Легкая степень поражения ЦНС коррелирует с
визуализацией субэпендимальных кист и кист сосу-
дистых сплетений. 

Выводы. Используемые методы нейровизуали-
зации в диагностике поражений ЦНС высокоинфор-
мативны и дополняют друг друга. Нейросонография
с допплерометрией позволяет диагностировать
тяжелый отек головного мозга и интрацеребраль-
ные кровоизлияния, проведение МРТ выявило нали-
чие субдуральных кровоизлияниями по ходу намета
мозжечка, в затылочных, теменных, височных
областях. Результаты проведения рентгенологичес-
кого исследования шейного отдела позвоночника
позволяют думать об этиологии патологического
процесса. 

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА 
ПАТОЛОГІЇ СУХОЖИЛЛЯ ДОВГОЇ 

ГОЛОВКИ БІЦЕПСА
Логвиненко В.В., Литвин Ю.П., Литвин В.В.,

Давлєтова Н.О., Городецький С.Г.,
Ступакова К.О.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗУ», Дніпро

КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечникова», Дніпро

КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 16
«ДОР», Дніпро

Вступ. Сухожилля довгої головки біцепса (СДГБ),
поряд із сухожиллями обертаючої манжети плеча є
динамічними стабілізаторами плечового суглоба, і їх
травматизація та запалення є найчастішою причи-
ною «плечелопаткового больового синдрому». Як
приклад, — гостра травма СДГБ, за сучасними спос-
тереженнями, становить 1,2-1,5 випадку на 100 тис.
населення. Ультрасонографія (УСГ), поряд із магніт-
но-резонансною томографією, є методом вибору
для діагностики м’якотканинної патології взагалі і
гострої та хронічної патології СДГБ зокрема.

Матеріали та методи. Обстежено 54 особи з
патологією СДГБ, із них: 31 — із нестабільністю, 8 —
із розривом, 15 — із теносиновіїтом. Усім проведено
клінічне та УСГ-обстеження. МРТ проведено 17 осо-
бам. УСГ проводилось на апараті Voluson 730 Pro
мультичастотним датчиком 6-12 МГц.

Результати. Патологія сухожилля довгої головки
біцепса включала в себе: ізольовані розриви СДГБ,
розриви СДГБ, поєднані з пошкодженням сухожил-
ків обертаючої манжети плеча, теносиновіїти СДГБ,
нестабільні пошкодження (вивихи, підвивихи). 

Особливості візуалізації СДГБ: неможливість
візуалізації проксимальної частини СДГБ, а також її
пошкоджень, у тому числі поєднаних із розривом
верхньої суглобової губи (SLAP), унаслідок наявності
кісткового екрана від акроміону і ключично-акромі-
ального суглоба, складність візуалізації через неве-
ликі розміри і наявність артефакту анізотропії.

УСГ-ознаками теносиновіїту СДГБ були потов-
щення сухожилля, збільшення передньозаднього
розміру і набуття СДГБ круглої форми, потовщення
синовіальної оболонки, наявність рідини в синові-
альній піхві СДГБ.

Ультрасонографічні ознаки розриву СДГБ: відсут-
ність сухожилля в ділянці розриву і візуалізація кінців
розірваного сухожилля, візуалізація у верхній третині
м’яза довгої головки біцепса скорочених м’язових
пучків, розділених анехогенними проміжками, про-
висання і ввігнутість поперечної зв’язки і субдельто-
подібної сумки над міжгорбиковою борозною. 

Нестабільність СДГБ. При вивиху СДГБ зміщуєть-
ся медіально. Виділяють такі види зміщень: медіаль-
не поверхневе/переднє відносно сухожилля підло-
паткового м’яза (спостерігається при розриві попе-
речної зв’язки), медіальне зміщення глибоке/ заднє
відносно сухожилля підлопаткового м’яза (спостері-
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гається при розриві поперечної зв’язки і сухожилля
підлопаткового м’яза), медіальне зміщення всере-
дину сухожилля підлопаткового м’яза (за даними
літератури трапляється вкрай рідко, у нашій практиці
не спостерігалося). 

При підвивихах СДГБ зміщується медіально і вста-
новлюється на функціональних ультрасонограмах.

Висновок. За допомогою ультрасонографії мож-
ливо візуалізувати запальні зміни і травматичні
пошкодження СДГБ, котрі проявляються відповідни-
ми ультразвуковими ознаками.

КЛІНІКО-УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНА 
ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ ТЕНОСИНОВІЇТІВ

У ДІЛЯНЦІ КИСТІ ТА КИСТЬОВОГО СУГЛОБА
Логвиненко В.В., Білий С.І., Кондрашова І.А.,

Давлєтова Н.О., Ступакова К.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія

МОЗУ», Дніпро
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня

ім. І.І. Мечникова»,  Дніпро
КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 16

«ДОР», Дніпро

Вступ. Хронічні теносиновіїти ділянці кисті та кис-
тьового суглоба є поширеними ураженнями, які
викликають біль, обмеження рухів та значно знижу-
ють працездатність хворих. Найбільша поширеність
захворювання спостерігається серед жінок репро-
дуктивного віку. Частота звернень по спеціалізовану
медичну допомогу становить 12% серед усіх дегене-
ративно-дистрофічних захворювань кисті.

Велика кількість анатомічно значущих структур на
кисті та передпліччі, неоднозначність клінічних проя-
вів при диференціюванні хронічних теносиновіїтів та
низки інших захворювань (пухлиноподібні утворення,
ганглії та їх поєднання) потребують об’єктивізації для
вибору правильної тактики лікування. 

На сьогодні серед сучасних методів діагностики
найбільш поширеними у клінічній практиці є магніт-
но-резонансна томографія та ультрасонографія
(УСГ), які є методами вибору променевого дослі-
дження кисті та дозволяють уточнити клінічні дані
щодо локалізації, поширеності та вираженості пато-
логічного процесу, наявності судинного кровообігу,
а динамічна УСГ — ще й оцінити функцію суглоба та
екскурсію сухожилків. 

Проте велика собівартість та довготривалість
магнітно-резонансної томографії, необхідність спе-
ціальних котушок обмежують його застосування у
широкій практиці.

Мета. Показати можливості ультразвукової діаг-
ностики хронічних теносиновіїтів кисті як об’єктивно
якісного, доступного та результативного сучасного
методу дослідження.

Матеріали та методи. За 2014-2017 роки на
базах КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікар-
ня ім. І.І. Мечникова» та КЗ «Міська клінічна лікарня
№16” ДОР» нами обстежено та прооперовано 

92 пацієнти із хронічними теносиновіїтами кисті та
передпліччя, серед них у 6 пацієнтів теносиновіїт
виступав проявом загального захворювання: у 
3 пацієнтів — подагри, 1 пацієнта — системної скле-
родермії, у 2 — псоріазу. 

Як окрема нозологічна одиниця у 39 пацієнтів
діагностована та пролікована хвороба де Кервена —
стеноз першого тильного каналу зап’ястка, в якому
проходять сухожилок довгого абдуктора та коротко-
го екстензора першого пальця.

УСГ проводилось на апараті Voluson 730 Pro
мультичастотним датчиком 6-12 МГц.

Результати ультрасонографічного дослідження
підтвердилися інтраопераційно.

Результати. Клінічними проявами теносиновіїтів
були набряклість у проекції сухожилка, крепітація за
ходом сухожилка або оболонок, специфічна болю-
чість у місці прикріплення або за ходом сухожилка,
біль при активному скороченні та опору. 

Клінічні прояви хвороби Де Кервена: біль при
рухах першим пальцем, втрата ліктьової девіації
зап’ястка, заклацювання сухожилка довгого абдук-
тора, біль при активному розгинанні першого пальця
із опором, набряклість і болісність над першим тиль-
ним каналом, позитивний тест Finkelstein.

З точки зору ультразвукової діагностики хронічні
теносиновіїти можна розділити на теносиновіїти як
самостійні захворювання (теносиновіїти розгиначів,
теносиновіїти згиначів) та теносиновіїти як прояв
загальних захворювань (подагра, склеродермія,
псоріаз тощо). Теносиновіїти як самостійні захворю-
вання розвиваються внаслідок надмірного наванта-
ження, травми чи наявності невидаленого чужорід-
ного тіла, що ініціює асептичний характер запален-
ня. На ультрасонограмах вони проявляються потов-
щенням сухожилків та їх синовіальних оболонок,
незначною кількістю рідини в синовіальній піхві.
Потовщене сухожилля в поперечному перетині
набуває круглої форми за рахунок збільшення тов-
щини. Хронічні теносиновіїти як прояв системних
захворювань мають свої особливості. 

Так, для подагричних теносиновіїтів характерне
стоншення сухожиль, відкладення солей сечової
кислоти, для склеродермії — лізис сухожилків у міс-
цях прикріплення до фаланг пальців. 

Висновки. Теносиновіїт — поширене захворю-
вання, що обмежує рухливу спроможність пальців
кисті та кистьового суглоба, якісно діагностується за
допомогою ультрасонографічного методу.

Можливості УЗД при правильній трактовці соног-
рафічної картини дозволяють провести чіткий діфе-
ренційний діагноз як серед гострого та хронічного
процесу, так і розпізнати теносиновіїт як прояв за-
гального захворювання, що дає можливість правиль-
но спланувати тактику лікування пацієнта. Ультра-
сонографічні дані при різних видах теносиновіїтів
мають свої особливості та досить чітко підтверджу-
ються інтраопераційною картиною, а отже, мають
входити до алгоритму досліджень при патологіях
кисті.
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ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄМУ
РУХІВ У ПЛЕЧОВОМУ СУГЛОБІ ЗА ДОПОМОГОЮ

УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ
Логвиненко В.В., Литвин Ю.П., Неханевич О.Б.,

Давлєтова Н.О., Литвин В.В.,
Городецький С.Г.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗУ», Дніпро

КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечникова»,  Дніпро

КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 16
«ДОР», Дніпро

Вступ. Ультрасонографія (УСГ) є одним із неба-
гатьох методів, які дозволяють оцінити не тільки
морфологію, а й функцію суглобів. У літературі
останніх років висвітлені питання щодо проведення
функціональних проб при таких захворюваннях, як
імпінджмент-синдром та адгезивний капсуліт плечо-
вого суглоба (ПС). При цьому в наукових працях зде-
більшого приділяється увага відображенню на уль-
трасонограмах порушень відведення та ротації.
Питання щодо визначення фізіологічного об’єму
рухів у ПС при проведенні ультрасонографії вивчені
недостатньо. 

Мета. Визначити фізіологічний об’єм рухів у
незміненому ПС за допомогою УСГ.

Матеріали та методи. Досліджено 30 осіб віком
20-25 років, із них 15 чоловіків, 15 жінок. Пацієнти не
мали скарг на біль та обмеження рухів у ділянці ПС.
Досліджувалися обидва ПС. Усім проведена статич-
на та функціональна УСГ і рентгенографія ПС у пря-
мій проекції. УСГ проводилася на апараті Voluson
730 Pro із застосуванням лінійного мультичастотно-
го датчика частотою 6-12 МГц. 

Результати. Для визначення фізіологічної рухли-
вості у плечовому суглобі ми застосовували таку
методику: обирали 2 точки — нерухому (малорухо-
му) і рухому. Нерухома (малорухома) точка розта-
шовувалася на лопатці, рухома — на плечі.
Визначали: об’єм активних рухів при внутрішній та
зовнішній ротації, відведенні та згинанні. При внут-
рішній ротації нерухомим орієнтиром був дзьобопо-
дібний відросток лопатки, рухомим — сухожилля
довгої головки біцепса. При зовнішній ротації неру-
хомим орієнтиром був дзьобоподібний відросток
лопатки, рухомим — медіальний край міжгорбикової
борозни. При дослідженні відведення і згинання —
нерухомим орієнтиром був акроміон, рухомим —
великий горбик плечової кістки та сухожилля надост-
ного м’яза, що прикріплюється до нього. 

При проведенні проби із зовнішньою та внутріш-
ньою ротацією датчик розташовувався поперечно
по передній поверхні плеча під кутом 90° до довгої
осі плечової кістки. При відведенні датчик розташо-
вувався паралельно довгій осі плечової кістки по
боковій поверхні плеча, при згинанні — по передній. 

Було встановлено такий фізіологічний об’єм рухів
у ПС: при максимальній зовнішній ротації внутрішній
край міжгорбикової борозни зміщувався назовні, а

сухожилля підлопаткового м’яза повністю виходило
з-під дзьобоподібного відростка. При максимальній
внутрішній ротації сухожилля довгої головки біцепса
доходило або занурювалося під дзьобоподібний від-
росток. При відведенні та згинанні великий горбик
разом із сухожиллям надостного м’яза повністю і
безперешкодно занурювався під акроміон. Таким
чином, за допомогою методики функціональної УСГ,
яка заснована на зміщенні рухомої точки відносно
нерухомої, можливо визначити фізіологічний об’єм
активної ротації, відведення і згинання у плечовому
суглобі. 

Висновок. Визначення фізіологічного об’єму
рухів у плечовому суглобі за допомогою УСГ стане
відправною точкою для об’єктивізації рухових пору-
шень, які виникають при адгезивному капсуліті,
імпінджменті і нестабільності.

ЗНАЧЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
ДІАГНОСТУВАННЯ НЕВРИНОМИ 

ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТІННЯ
Новікова Г.А.

ХКЛ «ЗТ»№ 1, філія «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця»,
Харків 

Вступ. Електрофізіологічні методи, такі як елек-
троміографія і нейроміографія, традиційно визна-
ються «золотим стандартом» для виявлення патоло-
гії периферичної нервової системи. Проте необхідно
відмітити, що інформація, отримана в ході переліче-
них вище обстежень, не дає уявлення про стан
навколишніх тканин, не вказує на характер і причину
ушкодження нервового ствола і не завжди точно від-
биває локалізацію змін. Ультразвукова діагностика
(УЗД) нервів верхніх і нижніх кінцівок, а також плечо-
вих нервових сплетінь стала можливою завдяки УЗ-
апаратам нового покоління, що мають датчики висо-
кої частоти. Можливості датчика дозволяють вираз-
но бачити не лише нервовий ствол, але й пучки
нервових волокон, що утворюють його. Завдяки
цьому проводиться оцінка товщини нерва, його
структури, контурів, кровопостачання. При обсте-
женні патологічних змін нервових сплетінь перевагу
традиційно надають ядерно-магнітній резонансній
томографії (ЯМРТ).

Мета. Визначити можливості УЗД у патології
периферичної нервової системи. Аналіз випадку
виявлення невриноми при УЗД нервового сплетіння,
порівняння з даними ядерно-магнітної резонансної
томографії (ЯМРТ). Аналіз значення УЗД перифе-
ричної нервової системі як первинної ланки дослі-
дження, так і при уточненні характеру патологічного
ураження в комплексному обстеженні з електрофі-
зіологічними методами і даними томографії.

Матеріал і методи. Пацієнтка Л., 46 років, звер-
нулась на ультразвукову доплерографію (УЗДГ)
судин шиї за направленням лікаря-невропатолога.
УЗДГ проводилась за стандартною методикою
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сонографії у В-режимі з використанням доплерів-
ських режимів на апараті Aplio XG виробництва 
TOSHIBA мультичастотним лінійним датчиком із час-
тотою 8–12 МГц.

Результати. У результаті УЗДГ при обстеженні
лівої хребетної артерії в проекції нервового корінця
С6 виявлений об’ємний утвір пониженої ехоген-
ності, однорідної структури, неправильної веретено-
подібної форми, з нечіткою капсулою, розмірами
18х22х36 мм. Судинний малюнок утвору при кольо-
ровому картуванні змішаного типу, помірно підвищен-
ний, кровотік артеріальний переважно середньо- та
низькорезистивний. Із попереднім діагнозом «нев-
ринома нервового сплетіння» пацієнтка була скеро-
вана на ЯМРТ. Діагноз невриноми був підтвердже-
ний при дослідженні ЯМРТ. Направлена на консуль-
тацію до лікаря-нейрохірурга. Від оперативного ліку-
вання відмовилася.

Висновок. Ультразвукове дослідження перифе-
ричної нервової системи з кожним роком набуває
все більшого значення в клінічній практиці. УЗД
периферічниої нервовоі системи має низку важли-
вих переваг: відносно низька вартість, порівняно з
МРТ, відсутність іонізуючої дії, безпека при будь-
якій частоті проведення досліджень, висока візуа-
лізація структур нервових стволів, оцінка усіх харак-
теристик у режимі реального часу, можливість вико-
ристання додаткових методик (наприклад, доппле-
рографії, панорамного сканування). У процесі
обстеження фахівець може оцінити структуру нерво-
вого ствола на протязі і стан навколишніх тканин,
провести низку динамічних проб. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
ПОЧЕК ПРИ ЕЖЕГОДНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЯХ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ

МЕДИЦИНЫ
Погодаева Г.А.

ГНУ «Научно-практический центр 
профилактической и клинической медицины»

ГУД, Киев

Вступление. Хроническая болезнь почек (ХБП,
chronic renal disease) — термин, принятый в нефро-
логии, применяется как для обозначения хроничес-
ких заболеваний почек, так и для различных патоло-
гических состояний, влияющих на функцию почек.

Актуальность данной проблемы обусловлена
прогрессивным ростом больных с различными
заболеваниями почек, приводящими, при отсут-
ствии адекватной терапии, к развитию хронической
почечной недостаточности, инвалидизации пациен-
тов, зависимости их от постоянного гемодиализа.
Основные причины развития ХБП можно условно
разделить на сосудистые, гломерулярные, тубуло-
интерстициальные и кистозные поражения почек.
Немалая роль в диагностике ХБП отводится визуа-
лизационным методам, в частности УЗД. 

Цель работы — показать актуальность раннего
выявления паренхиматозных и сосудистых заболе-
ваний почек при профилактических осмотрах, важ-
ность обнаружения минимальных изменений в
структуре, эхогенности, васкуляризации почек уль-
тразвуковыми методами, с последующей клинико-
лабораторной дифференциацией хронических
заболеваний почек.

Материалы и методы. Ежегодно в отделении
УЗД клинико-консультативного центра ГНУ «НПЦ
ПКМ» ГУД проводится до 6 тысяч обследований
почек. Исследования проводятся на эхосканерах
Philips HD 11 XE и Pro Focus B-K Medical с использо-
ванием электронных конвексных мультичастотных
датчиков 2-6 Мгц, в серошкальном режиме и в
режимах цветового и энергетического допплеров-
ского картирования. Пациенты обоих полов, в воз-
расте от 18 до 90 лет. Исследования проводятся
полипозиционно, полипроекционно, в трансабдо-
минальном доступе. Во время исследования изуча-
лись форма, положение, размеры, контуры, струк-
тура, наличие дополнительных образований, сос-
тояние полостной системы. Особое внимание обра-
щалось на истончение толщины паренхимы, повы-
шение ее эхогенности, неровность контуров почки,
уплотнение стенок сосудов, снижение или усиление
васкуляризации в тех или иных сегментах.

Результаты. При профилактических УЗ-иссле-
дованиях почек были выявлены самые разнообраз-
ные состояния, такие как аномалии развития почек,
объемные образования, так и хроническая болезнь
почек, в том числе дисметаболические, хроничес-
кие диффузные заболевания почек, мочекаменная
болезнь. 

Выводы. Профилактические УЗ-обследования
почек позволяют выявлять хроническую болезнь
почек, своевременное лечение которой улучшит
прогноз и продолжительность жизни пациентов.
Значимость ультразвукового метода заключается в
его доступности и безвредности для пациента. 

ЕХОКАРДОГРАФІЧНА ОЦІНКА ЄДИНОГО
ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ЗА ПРАВИМ ТИПОМ 

У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ НАКЛАДАННЯ 
ТОТАЛЬНОГО КАВАПУЛЬМОНАЛЬНОГО 

СПОЛУЧЕННЯ
Позняк Ю.В.1, Руденко Н.М.1, 2, Ханенова В.А.1,

Лебідь І.Г.1, Байрамов Є.М.1

1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитя-
чої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ

2Національна медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика, Київ

Вступ. Складність оцінки функції правого шлу-
ночка (ПШ) полягає в особливостях його анатомії та
розташування, значно вираженій трабекулярності,
неправильній формі камери, що не має аналогів гео-
метричній моделі. Тому актуальним є використання
«класичних» методів дослідження ПШ у пацієнтів з
єдиним шлуночком серця (ЄШС) за правим типом.
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Мета. Оцінити методом комплексної ЕхоКГ функ-
цію шлуночка у пацієнтів з ЄШС за правим типом
після накладання тотального кавапульмонального
сполучення (ТКПС) та співставити з показниками
функціонування ПШ у здорових пацієнтів.

Матеріал і методи. За період з 2003 по 2016 рік.
137 хворим з ЄШС віком від 3 до 28 (9,17±4,14 р.)
років була виконана операція ТКПС у модифікації
екстракардіального кондуїту. До І групу дослідження
включено 31 (22%) пацієнта з ЄШС за правим типом:
подвійне відходження магістральних судин від пра-
вого шлуночка (n=10), ЄШС із синдромом гіпоплазії
лівих відділів (n=3), атрівентрикулярна комунікація,
незбалансована форма (n=4), пацієнти із синдро-
мом гетеротаксії (n=8), хворі із різними варіантами
функціонально ЄШС за правим типом (n=6). До ІІ
(контрольної) групи включено 57 здорових дітей
віком від 1 до 18 (7,33±3,25 р.) років.

Результати. Систолічну функцію шлуночка оці-
нювали за допомогою фракційної зміни площі (FAC),
систолічної екскурсії тристулкового клапана
(TAPSE). За допомогою тканинної доплерографії
виміряно (TDI): пікова швидкості S, ранньодіастоліч-
на E, пізньодіастолічна A, співвідношення діастоліч-
них швидкостей E/A, міокардіальний індекс продук-
тивності (MPI). У пацієнтів І групи FAC — 39,71±
1,33%, TAPSE — 16,85±3,14 мм, S — 6,48±1,62 см/с,
E — 9,89±2,45 см/с, A — 7,4±2,16 см/с, E/A —
1,81±0,73, MPI — 0,62±0,12, що свідчить про систо-
лічну та діастолічну дисфункцію. У пацієнтів ІІ групи:
FAC — 54,81±3,53%, TAPSE — 20,75±1,81 мм, S —
12,38±1,07 см/с, E — 15,7±2,45 см/с, A — 12,4±
2,16 см/с, E/A — 1,41±0,43, MPI — 0,28±0,04.

Висновок: Було виявлено достовірне зниження
систолічної функції ЄШС за правим типом у пацієнтів
після накладання ТКПС, порівняно з контрольною гру-
пою, що вказувало на необхідність подальшого
ретельного обстеження таких хворих у динаміці.
Комплексна ЕхоКГ-оцінка показала, що ЄШС за пра-
вим типом у пацієнтів після ТКПС є фактором ризику
міокардіальної недостатності. Прогресуюча міокарді-
альна дисфункція є основною причиною у виникненні
серцевої недостатності. Доклінічна діагностика міо-
кардіальних розладів та об’єктивізація клінічного ста-
тусу безсимптомних пацієнтів необхідна для визна-
чення оптимальних термінів призначення медикамен-
тозної терапії та підвищення її ефективності. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ МЕТОДОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИРРИГОСКОПИИ

Садовников С.А., Луговская Т.В.
Центр планирования семьи 
Тамары Луговской, Днепр

Вступление. В настоящее время отмечается
значительный рост заболеваемости раком толстой
кишки, причем у 60-80% больных с впервые уста-
новленным диагнозом определяется III-IV стадия

заболевания.
Ультразвуковая диагностика (УЗД), в связи с

доступностью, часто выполняется как первая диаг-
ностическая процедура. До недавнего времени счи-
талось, что с помощью эхографии осмотреть орга-
ны, содержащие газ, нельзя в связи с полным отра-
жением ультразвуковых волн. Однако с развитием
ультразвуковой техники и появлением новых мето-
дик исследования появилась возможность визуали-
зации толстой кишки.

Цель. Показать диагностические возможности
обследования толстой кишки с применением рет-
роградного контрастирования — ультразвуковой
ирригоскопии.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на аппарате Medison Sonoace X8 конвексным и
вагинальным датчиками с частотой 2-8 МГц и 4-
9 МГц соответственно, трансабдоминальным и
трансвагинальным доступами, с применением ЦДК
и с ретроградным контрастированием толстой
кишки диагностическим раствором.

Результаты. Пациентка Г., 60 лет, обратилась в
кабинет УЗИ по поводу незначительного дискомфор-
та в надлобковой области. Ранее УЗИ органов малого
таза (ОМТ) не проводилось. Менопауза 11 лет.

При трансабдоминальном и транвагинальном
УЗИ ОМТ за маткой выявлено гетерогенное несме-
щаемое, бугристое образование размерами
66х32х43 мм, неправильной формы, с четким неров-
ным контуром, без акустических эффектов. При ЦДК
получены умеренные внутренние цветовые локусы.
Органную принадлежность образования установить
не удалось. После ретроградного заполнения пря-
мой кишки диагностическим раствором установле-
но, что эта опухоль исходит из задней стенки прямой
кишки с инвазией в параректальную клетчатку.
Расстояние от дистального контура образования до
анального сфинктера — 60 мм. Внутренний просвет
прямой кишки — 33 мм. Прилегающие к новообразо-
ванию стенки прямой кишки толщиной 2 мм не изме-
нены, дифференциация на слои сохранена. Также
были осмотрены печень и прилежащие лимфоузлы.
Очаговой патологии при УЗИ выявлено не было.

При активном опросе выяснилось, что у пациен-
тки около месяца назад появились склонность к
запорам и прожилки крови в кале, которые она свя-
зывала с геморроем. Заключение УЗИ: Эхо-призна-
ки новообразования прямой кишки с инвазией в
параректальную клетчатку. Рекомендована срочная
консультация онкопроктолога, КТ малого таза и
ОБП, фиброколонокопия (ФКС). 

Проведена ФКС с биопсией. По результатам
патогистологического исследования — аденокарци-
нома. В настоящее время пациентка проходит курс
химиотерапии в качестве подготовки к операции.

Выводы. С помощью ультразвуковой ирригоско-
пии можно выявить рак прямой кишки на доклиничес-
кой стадии, определить степень распространения
опухолевого процесса в параректальную клетчатку и
в соседние органы, что в значительной степени помо-
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жет выбрать способ хирургического лечения.
EХОКАРДІОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СУПУТНІХ ВАД СЕРЦЯ ПРИ КОРИГОВАНІЙ
ТРАНСПОЗИЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ
Стогова О.В.1, Ханенова В.А.1, Руденко Н.М.1, 2

1ДУ «Науково-практичний медичний 
центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

МОЗ України», Київ 
2НМАПО ім.П.Л. Шупика, Київ

Вступ. Вроджена коригована транспозиція
магістральних артерій (КТМА), Congenitally Correc-
ted Transposition of the Great Arteries (CCTGA) —
вроджена вада серця, основною характеристикою
якої є подвійна атріовентрикулярна та вентрикуло-
артеріальна дискордантність. Ізольована вада, без
супутніх внутрішньосерцевих аномалій, трапляєть-
ся, за даними літератури, у 9% випадків. Серед
супутніх вад, характерних для КТМА, є дефект між-
шлуночкової перегородки, стеноз або атрезія леге-
невої артерії, аномалії тристулкового клапана, коар-
ктація аорти тощо.

Мета роботи. Дослідити анатомічні особливості
КТМА із супутніми вадами серця за допомогою
ЕхоКГ.

Маетріали та методи. За період 2003-2017 рр.
у НПМЦДКК МОЗ України спостерігалися 90 пацієн-
тів із КТМА віком від 3 міс. до 69 років. Усім пацієнтам
виконувалася трансторакальна ЕхоКГ у стандартних
проекціях парастернально (праворуч при декстро-
кардії), із субкостального доступу та супрастерналь-
ного.

Результати. Нормальне положення серця (situs
solitus) було діагностовано у 78 (86,6%) пацієнтів,
дзеркальне розташування (situs inversus) — у 8 (8,8%)
пацієнтів, у 4 пацієнтів — невизначене положення —
situs ambiguous. Лівокардія була визначена у 63 (70%)
пацієнтів, декстрокардія — у 23 (30%). 63 (70%) паці-
єнти мали дефекти міжшлуночкової перегородки.
Серед них притічні — у 15 (16,6%) пацієнтів, пери-
мембранозні — у 39 (43,3%), м`язові — у 6 (6,6%)
пацієнтів , підлегеневі — у 3 (3,3%). Стеноз легеневої
артерії (клапанний або підклапанний) мали 21 (23,3%)
пацієнт. Атрезія легеневої артерії І або ІІ типу була
діагностована у 14 (15,5%) пацієнтів, із них один паці-
єнт мав множинні великі аорто-легеневі колатералі.
Патологія тристулкового клапана виявлена у 20 (22,2%)
пацієнтів: виражена тристулкова недостатність у 
12 (13,3%), ебштейноподібна дисплазія тристулко-
вого клапана — у 12 (13,3%), серед них у 4 пацієнтів
виявлена виражена регургітація тристулкового кла-
пана на тлі ебштейноподібної дисплазії. Коарктація
аорти діагностована у 5 (5,5%) пацієнтів.

Висновки. Вроджена коригована транспозиція
магістральних артерій — складна вада серця, яка у
переважної більшості пацієнтів має супутні внутріш-
ньосерцеві аномалії. Спектр супутніх вад широкий і
вимагає вчасної і точної діагностики для визначення
показань для проведення певного типу хірургічної
корекції.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ 
И ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ 
(US LI-RADS)

Федусенко А.А.1, Дынник О.Б.2, 
Жайворонок М.Н.3, Кориченский А.Н.4,

Федусенко А.А. (мл.)5, Макарова Ж.Н.1

1 МЦ «Доктор Лахман», Запорожье
2 Институт эластографии, Киев

3 Медицинское научно-практическое 
объединение «МедБуд», Киев

4 НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра 
лучевой диагностики, Киев

5 Центр диагностики и томографии 
«Медкор Юг», Одесса

Введение. Гепатоцеллюлярная карцинома
(ГЦК) и асцит — основные осложнения хронических
гепатитов и цирроза печени. По данным литерату-
ры, в европейских странах частота встречаемости
ГЦК составляет до 5% от опухолей всех локализа-
ций. В большинстве случаев ГЦК диагностируется
случайно при проведении УЗД органов брюшной
полости. До недавнего времени отсутствовали
систематизированные программы скрининга, диаг-
ностики и последующего динамического наблюде-
ния ГЦК. Скрининг и дальнейший диагностический
алгоритм ведения пациентов с инсиденталомами
печени (впервые выявленными неспецифическими
очагами) имеют важную клиническую значимость и
требуют дифференцированного подхода относи-
тельно отбора пациентов из групп риска по ГЦК для
проведения мультифазной контрастной визуализа-
ционной диагностики. Первая редакция клиниче-
ских рекомендаций US LI-RADS (v.2017) представ-
лена Американским колледжем радиологов (ACR).

Цель рекомендаций — представить современный
алгоритм УЗ-скрининга и динамического наблюдения
пациентов группы риска развития ГЦК путем увеличе-
ния чувствительности нативного УЗ-метода в выявле-
нии очагов, подозрительных на первичную ГЦК.

Контингент обследуемых с высоким риском ГЦК
включает больных с циррозом печени любой этио-
логии или с хроническим гепатитом В (даже при
отсутствии цирроза), пациентов с хроническим
гепатитом С с высокой степенью фиброза печеноч-
ной паренхимы (F3-4 по METAVIR).

Материалы и методы. Система описания и
обработки данных УЗИ печени (The Ultrasound Liver
Imaging Reporting And Data System, US LI-RADS)
представляет собой стандартизованную систему
для обработки УЗ-изображений, их интерпретации,
отчетности и сбора данных для скрининга и динами-
ческого наблюдения пациентов с риском развития
ГЦК. Алгоритм системы US LI-RADS применяется
только к пациентам с риском развития ГЦК.

US LI-RADS предполагает два типа оценочных
характеристик: 1 — показатель качества визуализа-
ции печени; 2 — УЗ-категория выявленной очаговой
патологии.
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Показатель оценки качества визуализации
печени (ПОКВП) предполагает три оценочных сте-
пени (A, B, C). ПОКВП отражает технические и дру-
гие персональные факторы (затухание УЗ-луча,
тенеобразование, индивидуальный акустический
импеданс, объем визуализируемой печени и диа-
фрагмы), которые могут повлиять на качество
визуализации печени или обнаружение очагов.
ПОКВП помогает прогнозировать ожидаемый уро-
вень чувствительности скринингового УЗ-исследо-
вания для обнаружения ГЦК у каждого конкретного
пациента.

УЗ-категория выявленной очаговой патологии
также имеет три степени градации (US LR1-3). Ка-
тегория US LR суммирует основные визуализацион-
ные результаты и помогает определить наиболее
подходящую дальнейшую диагностическую тактику.

Скрининговые и контрольные исследования
должны обладать высокой чувствительностью,
широкой доступностью, необременительностью
для пациента и низкой себестоимостью.

Заключение. Проанализированы возможности
скрининга и динамического УЗ-контроля пациентов
группы риска развития ГЦК в свете рекомендаций
US LI-RADS. Система US LI-RADS предназначена
для улучшения коммуникации, менеджмента паци-
ентов, образования и исследований, связанных с
проблемами ГЦК. Данные рекомендации являются
динамичным документом, который по мере накоп-
ления информации, по всей видимости, будет уточ-
няться и расширяться. Исходя из принципов муль-
тимодальности, она дополняет LI-RADS CT/MRI и
CEUS LI-RADS, которые являются стандартизован-
ными системами для мультифазной диагностики
ГЦК с контрастным усилением. Обоснована целесо-
образность введения системы US LI-RADS в повсе-
дневную практику врача-сонолога.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ РЕЖИМУ

ХАРЧУВАННЯ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ
Шманько В.І., Шманько Н.С.

ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ
«Укрпрофоздоровниця», с. Поляна, Свалявський

район, Закарпатська область 
Вступ. Важливим елементом лікувального про-

цесу в медичному закладі є дієтичне харчування.
При цьому, окрім суто дієтологічних характеристик,
значення має й режим прийому їжі, особливо для
пацієнтів із хворобами органів травлення, а ультра-
звукове обстеження — найбільш поширений метод
оцінки стану гепатобіліарної системи.

Мета. Об’єм жовчного міхура може слугувати
показником готовності організму до перетравлення

їжі, тому його заміри в пацієнтів у різні часові проміж-
ки дозволяють оцінити оптимальність режиму харчу-
вання в медичному закладі.

Матеріали та методи. Вивчено показник об’єму
жовчного міхура у 21 пацієнта гастроентерологічно-
го відділення ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття»
при обстеженні до сніданку (8:00 к.ч.), через пять
годин після сніданку — перед обідом (13:00 к.ч.),
через п'ять (18:00 к.ч.), шість (19:00 к.ч.) і сім (20:00 к.ч.)
годин після обіду — перед сніданком. З метою чис-
тоти експерименту й усунення можливих зовнішніх
впливів пацієнтам було запропоновано не приймати
в день обстеження протягом п'яти годин до кожного
заміру лікувальних процедур, обмежити фізичні
навантаження, заборонено прийом додаткової їжі та
питва, за винятком прісної води. Обстеження прово-
дилося ультразвуковим сканером Aloka Prosound
SSD-3500 з конвексним секторним датчиком UST-
9123.

Результати. Статистично упосереднений показ-
ник об’єму жовчного міхура натще у хворих при пер-
шому замірі до 8.00 к.ч. становив 38,48±2,61 мл, що
свідчить про добре наповнення жовчного міхура.
Після сніданку об’єм жовчного міхура передбачува-
но зменшувався внаслідок його скорочення на їжу.
Заміри перед обідом (до 13:00 к.ч.) показали, що
об’єм жовчного міхура практично відновлювався —
34,23±2,13 мл (р>0,05) із наступним повторним ско-
роченням після прийому їжі. Але під час обстежень о
18:00 к.ч. показник об’єму жовчного міхіра суттєво і
статистично вірогідно відрізнявся від результатів
попередніх двох замірів і становив 14,23±0,89 мл
(р<0,001), тобто не проходило повноцінного накопи-
чення жовчі для перетравлення їжі. Вже на шостій
годині після обіднього прийому їжі (19:00 к.ч.) помі-
чено динаміку до підвищення об’єму жовчного міху-
ра до 17, 16±2, 01 мл, а на сьомій годині після обіду
(20:00 к.ч.) ці зміни набули чіткої статистичної віро-
гідності — 24, 32±2, 61 мл (р<0,05) і об’єм жовчного
міхура досяг достатнього упосередненого рівня
готовності до повноцінного травлення. Отримані
результати узгоджуються також із клінічними спос-
тереженнями.

Висновки. Підтверджується раціональність часу
сніданку та обіду в медичному закладі, але є підста-
ви рекомендувати більш пізній вечірній прийом їжі
або ж розподіл вечері на два прийоми меншими
порціями — у стандартний час та через дві години
додатково. При цьому скорочення часового проміж-
ку між вечерею та сніданком також сприятиме змен-
шенню ранкових показників об’єму жовчного міхура,
які в нашому випадку мали тенденцію до завищен-
ня — схильність до «застою» жовчі.
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СПІВСТАВЛЕННЯ ЕЛАСТОГРАФІЧНИХ 
ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ФІБРОЗУ

ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ З АВТОІМУННИМ 
ГЕПАТИТОМ 

Березенко В.С.1, Дикан І.М.2, Михайлюк Х.З.1,
Задорожна Т.Д.1, Коробко В.Ф.2, Тарасюк Б.А.2 ,

Солодущенко В.В.2

1 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства 
і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової

НАМН України», Київ 
2 «Інститут променевої діагностики 

та ядерної медицини НАМН України», Київ

Вступ. Автоімунний гепатит (АГ) — захворюван-
ня без чіткої патогномонічної симптоматики, що
характеризується прогредієнтним перебігом та
швидким прогресуванням до значного фіброзу та
цирозу печінки. Своєчасна діагностика цього захво-
рювання, особливо у дітей, є запорукою поперед-
ження ускладнень та успішного лікування. 

Мета. Вивчити ультразвукові особливості жор-
сткості паренхіми печінки у дітей з автоімунним
гепатитом методом еластографії зсувної хвилі у
співставленні з результатами морфологічного
дослідження біоптату печінки. 

Матеріали та методи. Обстежено 40 дітей, хво-
рих на автоімунний гепатит, за період 2015–2018 рр.
Усім дітям проведено комплекс лабораторних тес-
тів, еластографію печінки методом зсувної хвилі та
пункційну біопсію. Активність захворювання визна-
чали за допомогою гістологічного індексу активності
(ІГА) за Knodell та біохімічними показниками. Cтадію
захворювання оцінювали за гістологічним індексом
фіброзу (ГІС) METAVIR. Проведено співставлення
взаємозв’язку гістологічної активності гепатиту із
показниками жорсткості паренхіми. Досліджено
зміни показників жорсткості печінки в динаміці
(через 6 та 12 місяців лікування) у 23 дітей з АГ. 

Результати. У 72,5% (n=29) дітей діагностовано
виразний фіброз (стадія фіброзу >F2 за METAVIR
(х2=16,2; р<0,001 між групою дітей із F1-2 та F3-4
METAVIR). Проведений ROC-аналіз показав, що
оптимальною «точкою відсічення» для діагностики
фіброзу F3 METAVIR був показник жорсткості 
9,4 кПа, а для F4 METAVIR — 13,0 кПа. Активність
гепатиту впливала на жорсткість паренхіми печінки –
із зменшенням активності запального процесу змен-
шувався і показник жорсткості паренхіми печінки.

Висновки. У 50,0% дітей з АГ стадія фіброзу, яка
визначалася методом еластографії, до лікування
відповідала даним морфологічного дослідження біо-
птатів печінки. Активність гепатиту впливає на жор-
сткість паренхіми печінки, із зменшенням активності
запального процесу цей показник також зменшуєть-
ся. Проведене дослідження показало, що в процесі

лікування (антифібротична та імуносупресивна
терапія) через 6 та 12 місяців показники жосткості
паренхіми печінки достовірно знижуються (р<0,05).

УЛЬТРАЗВУКОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ 
УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Венцківська І.Б., Аксьонова А.В.
Національний медичний університет імені 

О.О. Богомольця, Київ

Вступ. У зв’язку із пошуком достовірних та
доступних неінвазивних методик ранньої діагности-
ки акушерських ускладнень, зокрема прееклампсії
(ПЕ) – найбільш тяжкої патології вагітності, пологів та
післяпологового періоду (спостерігається в Україні у
12–17% пацієнток), що посідає одне з провідних
місць у структурі захворюваності, інвалідизації та
смертності жінок, сьогодні продовжуються дослі-
дження прогностичної значущості параметрів матко-
во-плацентарної гемодинаміки, що засновані на
вивченні відносних показників (індексів) при вико-
ристанні ультразвукової доплерометрії. Деякі допле-
рометричні параметри  рекомендовані до викорис-
тання як предиктори щодо розвитку даного патоло-
гічного стану при вагітності. У дослідженні K. Sahoo
(2016) продемонстровано дані, за якими підвищен-
ня пульсаційного індексу в маткових артеріях (ПІ
МАР) асоціюється з ризиком виникнення ПЕ, однак ці
твердження потребують достовірності з позицій
доказової медицини, що й зумовлює актуальність
даних досліджень.

Мета. Встановити зв’язок між змінами показни-
ків при доплерометрії маткових артерій із ризиком
розвитку прееклампсії та значущість даної методики
в ранній її діагностиці.

Матеріали та методи. Із 267 вагітних у 43 (16,1%)
зафіксовано розвиток клінічної картини ПЕ. Залежно
від ступеня тяжкості патології сформовано групи
дослідження: I група – 26 (9,73%) жінок, у яких роз-
винулась ПЕ легкого ступеня; II група – 17 (6,36%)
жінок з ознаками ПЕ середнього та тяжкого ступенів
тяжкості. Контрольну групу становили 224 (84%)
жінки, що народжують вперше без клінічних ознак ПЕ.

Оцінка матково-плацентарної гемодинаміки про-
водилась за допомогою  доплерометричного
дослідження  МАР на ультразвуковому апараті  Philips
HD II XE (США) з використанням трансабдомінально-
го конвексного датчика з частотою 3,5 МГц, що пра-
цює в режимі КДК, і частотного фільтра на рівні 
100 Гц на базі Перинатального центру м. Києва. З
метою оцінки стану кровообігу досліджували віднос-
ні показники (індекси): індекс резистентності (ІР)=
(S-D)/S та пульсаційний індекс (ПІ)=(S-D)/М. Дані
індекси відображають ступінь затухання пульсової

Тези доповідей та матеріали 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 

Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики (УАФУД) 
«Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики»

22-23 травня 2019 року, Одеса
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хвилі при проходженні через переферичне судинне
русло і використвуються як показники, що характе-
ризують периферичний судинний опір. Дослідження
проводили в обох МАР з 16-го по 24-й тижні гестації.

Результати. У групах жінок, вагітність яких
ускладнилась розвитком клінічних ознак ПЕ, спосте-
рігалась наявність достовірно високих індексів
судинного опору в МАР – ПІ та ІR, порівняно з кон-
трольною групою жінок. Показники зростали  залеж-
но від ступеня тяжкості даної патології: (1,44±0,02);
(0,58±0,03) (ПІ та ІR відповідно) в групі жінок із ПЕ
легкого ступеня (I група); (1,58±0,06) та (0,76±0,05) у
вагітних з ПЕ середнього та тяжкого ступенів 
(II група), порівняно із середніми значеннями в групі
жінок із фізіологічним перебігом вагітності –
(1,02±0,09) та (0,42±0,08) при р<0,05. Продемонс-
тровано, що при величині середнього ПІ МАР>1,58
відносні шанси на ризик розвитку ПЕ підвищуються в
1,3 раза при ДІ (0,6-1,8), що в 4,2 раза зростають у
випадку розвитку тяжких форм даної патології ДІ
(3,0-5,5).

Висновки. Підсумовуючи результати проведе-
ного дослідження, можна стверджувати, що прове-
дення доплерометрії МАР може використовуватись
для підтвердження підозри на розвиток ПЕ, що
забезпечує краще клінічне дослідження тяжких її
форм. Варто зазначити на важливості визначення 
ПІ МАР, порівняно з іншими індексами, що характе-
ризують периферичний судинний опір, величина
якого може достовірно свідчити про ранні порушен-
ня матково-плацентарної гемодинаміки й особливо
при прогнозуванні ризику розвитку акушерських
ускладнень, таких як ПЕ.

ЗСУВНОХВИЛЬОВА ЕЛАСТОГРАФІЯ ШКІРИ
В КОСМЕТОЛОГІЇ – МЕТОДОЛОГІЯ 

ТА ПАСТКИ
Динник О.Б. 

Інститут еластографії, Київ

Вступ. У дерматології і косметології часто харак-
теризують механічні властивості шкіри термінами:
еластичність, тургор, в’ялість, тонус, пружність.
Однак сьогодні відсутні методи об’єктивної кількіс-
ної оцінки механічних властивостей шкіри. 

Мета. Вивчити можливості використання двови-
мірної зсувнохвильової еластографії в реальному
часі (RT 2D-SWE) шкіри в оцінці механічних власти-
востей дерми на фантомі й ефектів редермалізації
(РД) ін’єкцією комбінації гіалуронової (ГК) і янтарної
кислот (ЯК).

Матеріали та методи. Для дослідження RT 2D-
SWE тонких паралельних шарів, орієнтованих попе-
речно  відносно лінійного датчика, був запропонова-
ний еластофантом. Першим етапом проведено піо-
нерські випробування на УЗ-апаратах 7 виробників:
Canon Aplio a450 (датчик 14L5); Philips Epic Elit (дат-
чик eL18-4); Siemens Sequoia (датчик 9L4); Mindray
Resona 7 (датчик L14-5 WU); SSI Aixplorer (датчик
LH20-6); Radmir Ultima PA Expert (датчик L5-12/40);
Ultrasign Soneus P7 (датчик L5-14). У деяких фірм
існує «мертва зона» 2D-SWE під апертурою датчика,
що вимагало використання «гелевої подушки» тов-
щиною до 2-3 мм. Для отримання якісного еласто-
зображення датчик необхідно було орієнтувати й

утримувати виключно перпендикулярно до шарів
фантому.

Другим етапом у 7 суб’єктів (1 чоловік і 6 жінок,
вік 28-55 років) В-режимом оцінювали ехоструктуру
і товщину шкіри ділянки інтересу (ДІ) на тилу
зап’ясть і щік білатерально. Артефакт прекомпресії
шкіри усували «гелевою подушкою» 1 мм за допомо-
гою насадки на датчик. Жорсткість шкіри вимірюва-
ли в реальному часі 2D-SWE апаратом Soneus P7
(Ultrasign, Україна). Діаметр контрольного об’єму
(КО) зменшували до меж товщини виключно шару
дерми. Пацієнтам було проведено три процедури
РД препаратом Hyalual booster (22 мг/мл ГК і 16 мг/мл
ЯК) інтрадермально з інтервалом у 2 тижні. Жор-
сткість шкіри вимірювалася початково і через два
тижні після останнього введення.

Результати. За даними статистичної обробки
M±SD у висхідному стані товщина дерми тилу
зап’ястя становила: справа — 1,4±0,5 мм, жор-
сткість — 13,9±5,3 кПа, зліва — відповідно 1,1±0,3 мм
і 13,9±3,3 кПа; товщина дерми щік: справа — 1,6±
0,3 мм, жорсткість 10,8±0,9 кПа, зліва — відповідно
1,7±0,5 мм і 10,4±1,2 кПа. Після курсу РД товщина
дерми тилу зап’ястя стала: справа — 0,9±2,5 мм (р=
0,419), жорсткість — 10,8±2,5 кПа (р=0,187), ліворуч —
відповідно — 1,1±0,3 мм (р=0,813) і 9,7±2,3 кПа; тов-
щина дерми щік: справа — 1,6±2,7 мм (р=0,688) мм,
жорсткість — 6,7±0,8 кПа (р <0,001), ліворуч — від-
повідно 1,8±0,4 мм і 8,0±1,3 кПа (р<0,001). Систе-
маточно при виконанні 2D-SWE шкіри зап’ястя вини-
кали артефакти різкого підвищення жорсткості в
декілька разів у тому випадку, коли датчик опромі-
нював підлеглі кістки і сухожилки – еластоартефакт
сильного віддзеркалення і реверберації.

Висновки. 1. 2D-SWE дерми в реальному часі
можлива як рутинна процедура у більшості виробни-
ків сучасного УЗ-обладнання.

2. Процедура 2D-SWE дерми вимагає від опера-
тора знання і свідомого уникнення низки еластоар-
тефактів: «мертвої зони», прекомпресії, сильного
віддзеркалення і реверберації та перпендикулярної
орієнтації УЗ-датчика до шарів шкіри.

3. Курс редермалізації комбінацією ГК і ЯК не
впливав на товщину дерми, але достовірно призво-
див до зниження жорсткості дерми шкіри, тобто під-
вищення її еластичності.

КОНЦЕПЦІЯ СКРИНІНГУ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ
ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ (НАЖХП) 

МЕТОДОМ УЗ-СТЕАТОМЕТРІЇ
Динник О.Б.1, Марунчин Н.А.1, 

Федусенко О.А.2, Ковалеренко Л.С.3,
Закревська С.О.1, 

Ораєвська І.І.1, Жайворонок М.М. 3

1 Інститут еластографії, Київ
2 Медичний центр «Доктор Лахман», 

Запоріжжя
3 Медичний центр «Doctor Vera», Київ

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки
(НАЖХП) є однією із найпоширеніших неінфекційних
захворювань (НІЗ) у сучасній популяції – до 30%
дорослих. Вона має прихований перебіг, клінічні
прояви часто мають дебют уже на стадії ускладнень:
кардіоваскулярних та цереброваскулярних катас-
троф (інсультів, інфарктів, аритмій), цукрового діа-
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бету, жовчнокам’яної хвороби. Стеатоз підступно
переходить у стеатогепатит і призводить до термі-
нальних форм ураження печінки: цирозу, ГЦК та
портальної гіпертензії. Хвороба вражає до 10-15%
худих. Точних специфічних біохімічних тестів НАЖХП
не існує. Така підступність НАЖХП потребує розроб-
ки концепції її ультразвукового (УЗ) скринінгу.

Мета. Запровадити в практику концепцію скри-
нінгу НАЖХП методом УЗ-стеатометрії.

Матеріали та методи. 7318 відвідувачам обох
статей віком від 18 до 82 років трьох зазначених
медцентрів з 2014 по 2018 рік. було проведено 
УЗ-дослідження печінки у В-режимі (В-УЗД) і стеато-
метрію – кількісне визначення ступеня стеатозу за
допомогою виміру коефіцієнта затухання (ВКЗ,
дБ/см), на приладі Soneus P7 (Ultrasign, Україна),
конвексний датчик С1-5 МГц. Тренінг лікарів УЗД по
опанування нової технології ВКЗ становив 30-60 хви-
лин завдяки легкій навігації ділянки інтересу за про-
філограмою. Виключно скринінг стеатозу печінки
було проведено 213 відвідувачам у рамках роботи Х
Міжнародного медичного форуму (ММФ) у квітні
2019 р. на стенді Української асоціації фахівців УЗД.

Результати. Ретроспективно за критеріями 
В-УЗД виявлено ознаки стеатозу у 1317 (18,00%) осіб.
Стадії у В-режимі: легкий ступінь — у 302 (22,93%),
середній – 893 (67,81%), значний — 122 (9,26%). За
критеріями Sasso M. (2011) при ВКЗ виявлено ознаки
стеатозу у 1819 (24,86%) осіб. Стадії за ВКЗ: легкий
ступінь — у 962 (52,89%), середній — 637 (35,02%),
значний — 220 (12,09%). У контингента на ММФ
ознаки НАЖХП було встановлено у 153 (71,83%) осіб. 

Виявлення ознак НАЖХП дозволило перейти до
поглибленого, мультипараметричного УЗД (мп-УЗД).
Мп-УЗД є покроковим одночасним алгоритмом
обстеження печінки, органів черевної порожнини і
судин у реальному часі: стадії фіброзу із застосуван-
ням 2D-зсувнохвильової еластографії (ЗХЕ), розра-
хунку гепаторенального (ГРІ) і панкреато-лієнально-
го індексів (ПЛІ), доплерографї судин сплахнічного
кровотоку. Сучасний УЗ-скринінг НАЖХП (від англ.
screening — «відбір, просіювання») — це запропоно-
вана нами стратегія в організації охорони здоров'я,
спрямована на масове обстеження з метою виявлен-
ня НАЖХП у клінічно безсимптомних осіб у популяції,
що вважають себе здоровими, з можливістю, у разі
потребі, розширення до мп-УЗД осіб із патологією
печінки. Витрати часу на виконання ВКЗ становили 
1-3 хвилини незалежно від маси тіла.

Висновки. 1. Технологія ВКЗ зарекомендувала
себе більш чутливою порівняно з В-УЗД до легких
форм стеатозу печінки і може бути з успіхом вико-
ристана для скринінгу НАЖХП. 

2. ВКЗ може бути опанована лікарем УЗД за 
1 годину і виконуватись швидко (1-3 хвилини) та
ефективно для масового скринінгу НАЖХП у популя-
ції України рутинно.

3. Сучасні УЗ-прилади дозволяють переходити
від скринінгу НАЖХП до мп-УЗД печінки і суміжних
органів з метою виявлення неалкогольного стеато-
гепатиту, фіброзу, цирозу, ознак ураження серцево-
судинної системи та спрямування пацієнта до
ендокринолога, кардіолога і гастроентеролога. 

ВОЗМОЖНОСТИ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЭПИКОНДИЛИТОВ
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Дудник Т.А., Абдуллаев Р.Я. 
ВГУЗУ «Украинская медицинская

стоматологическая академия», Полтава
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования, Харьков

Вступление. Данные литературы указывают на
высокую инцидентность диагностики сухожильно-
связочного аппарата локтевого сустава. При этом
многие аспекты этой проблемы остаются недоста-
точно изученными, особенно в части, касающейся
ранней дифференциальной диагностики острых и
хронических эпикондилитов. Малодоступность МРТ
и неинформативность рентгеновских методов на
ранних этапах развития патологического процесса в
указанных структурах нацеливают на поиск удобных
для применения в клинической практике способов
оценки состояния сухожилий. Одним из вариантов
решения этой проблемы является использование
возможностей соноэластографии (СЭГ).

Цель работы. Изучить возможности соноэлас-
тографии в дифференциальной диагностике эпи-
кондилитов локтевого сустава.

Материалы и методы. Были обследованы 
20 пациентов (8 женщин и 12 мужчин) в возрасте от
25 до 60 лет с жалобами на боли в локтевом суставе,
возникающие с медиальной, латеральной или с
обеих сторон преимущественно при движениях;
движения ограничены. Средняя продолжительность
болевого симптома и ограничений движений сос-
тавляла 2,5±1,3 мес. (от 3 нед. до 6 мес.). Всем боль-
ным проводились МРТ и рентгенография локтевого
сустава.

Ультразвуковое исследование проводилось на
сканерах ULTIMA PA EXPERT (РАДМИР) и SIEMENS
ACUSON X300 (SIEMENS) линейными датчиками с
частотой 5-12 МГц с применением функциональной
ультрасонографии, энергетического допплеровского
картирования, СЭГ. При УЗИ в режиме серой шкалы
проводилась оценка сухожилий поверхностного
сгибателя и разгибателя пальцев (толщина, структу-
ра и эхогенность), кортикального слоя надмыщел-
ков, объема жидкости в сумках локтевого сустава,
характеристик локтевого нерва (толщина, структура
и эхогенность). Затем эти данные сравнивались с
данными для контрлатерального асимптоматичного
локтевого сустава (у пациентов с односторонним
эпикондилитом). Сухожилия оценивали в проекции
прикрепления к надмыщелкам, на уровне локтевого
сустава, в верхней трети предплечья. При УЗ-анги-
ографии в режиме энергетического картирования
оценивали степень васкуляризации по ходу сухожи-
лий и в проекции их прикрепления к надмыщелкам.
При СЭГ оценивали упругость тканей посредством
качественного анализа цветовых эластограмм.

Результаты. В результате комплексного уль-
тразвукового исследования было диагностировано:
утолщение сухожилия мышц разгибателя пальцев –
в среднем до 9 мм – у 12 (60%) пациентов, утолще-
ние сухожилия мышц поверхностного сгибателя
пальцев – в среднем до 8 мм – у 5 (25%) пациентов.
Эхогенность сухожилий была снижена у 13 (65%)
пациентов, повышена – у 7 (3,5%) прациентов.
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Структура сухожилий была однородной: мелкие
кальцинаты в толще сухожилия – у 11 (55%) пациен-
тов, диффузно неоднородная – у 6  (3%) пациентов.
При УЗ-оценке состояния кортикального слоя в 68%
случаев отмечалась неровность различной степени
в проекции прикрепления сухожилий.

При УЗ-ангиографии в режиме энергетического
картирования по ходу сухожилий и в местах прикреп-
ления к надмыщелкам отмечалась гиперваскуляри-
зация: по ходу сухожилия мышц разгибателя паль-
цев – у 10 (50%) пациентов, по ходу сухожилия мышц
поверхностного сгибателя пальцев – у 9 (45%) паци-
ентов. Бурсит локтевого сустава по данным УЗИ был
выявлен у 6 (3%) пациентов. При оценке локтевого
нерва у 7 пациентов с жалобами на боль с медиаль-
ной стороны на уровне локтевого сустава определя-
ли утолщение нерва до 3,2-3,5 мм и снижение его
эхогенности. Структура нерва была обычной.

При СЭГ у пациентов c длительной односторон-
ней болью в локтевом суставе симптоматические
сухожилия оказались более «твердыми», в отличие
от таковых сухожилий контрлатерального сустава. У
пациентов с острой односторонней болью в локте-
вом суставе симптоматические сухожилия оказа-
лись более «мягкими», что соответствовало умерен-
но выраженной теномаляции. При этом чаще всего
отмечались изменения проксимальных отделов (в
65%), средней трети (в 25%), и меньше – дисталь-
ной трети (10%). СЭГ-паттерн сухожилий контрлате-
ральных сухожилий был с преобладанием синего
цвета, в отличие от симптоматических, в которых
внутрисухожильные альтерации окрашивались в
зеленый, желтый и красный цвет.

При рентгенографии плечевого сустава измене-
ния выявлялись у 6 (3%) пациентов с остеоартрозом
локтевого сустава. Отмечена хорошая корреляция
между результатами СЭГ и МРТ (R=0,74, p=0,001).

Выводы. СЭГ позволяет получать дополнитель-
ную информацию относительно эластических
свойств сухожилий локтевого сустава. В частности,
СЭГ дает возможность дифференцировать острый
воспалительный процесс в сухожилиях (большая
сжимаемость измененной ткани) от хронического
(большая жесткость ткани). Однако диагностичес-
кая ценность информации, получаемой при помощи
СЭГ, в значительной мере зависит от использовав-
шейся для ее получения методики. А это означает,
что работа по изучению возможностей метода
должна продолжаться.

ДИВЕРТИКУЛЯРНА ХВОРОБА ОБОДОВОЇ
КИШКИ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
Жайворонок М.М.1, Кушнєров О.І.2, 

Садовніков С.А.3 , Телегуз О.І.4, Федусенко О.А.5

1Медичний центр «Doctor Vera», Київ 
23-я міська клінічна поліклініка, Мінськ 

3ЦПС Т.Луговської, Дніпро 
4КЗ «Сарненська ЦРЛ», Сарни 

5Медичний центр «Доктор Лахман», Запоріжжя

Вступ. Дивертикулярна хвороба (ДХ) товстої
кишки є морфофункціональним патологічним про-
цесом, який характеризується наявністю мішкопо-
дібних вип’ячувань стінки ободової кишки.
Хронічний перебіг запального процесу розвиваєть-

ся у 30-60% пацієнтів, які перенесли напад гострого
дивертикуліту або паракишечного інфільтрату.
Зараз найбільш інформативними методами вияв-
лення ДХ ободової кишки є рентгенівська іригоско-
пія з барієвою сумішшю та фіброколоноскопія
(ФКС). У сучасній науковій літературі небагато робіт,
які присвячені ультразвуковій семіотиці ДХ та її хро-
нічних запальних ускладнень.

Мета. Вивчити за допомогою трансабдоміналь-
ної ультразвукової діагностики (ТАУЗД) ехосеміоти-
ку ДХ .

Матеріали та методи. Нами обстежено 34 паці-
єнти віком від 38 до 72 років, які були направлені на
обстеження органів черевної порожнини. Ультра-
звукові дослідження (УЗД) проводилися на апаратах
Esaote Seven, Philips HD 11 та Radmir Ultima PA з
мультичастотними конвексними 3,5-5 МГц та ліній-
ними датчиками 7-12 МГц. Застосовували технології
покращення В-зображення. Обстеження товстої
кишки проводили без спеціальної попередньої під-
готовки, використовували класичну методику транс-
абдомінального обстеження товстої кишки без
наповнення її діагностичним розчином. Отримані
результати порівнювали з даними ФКС.

Результати та їх обговорення. Товщина стінки
товстої кишки за відсутності патологічних змін при
УЗ-обстеженні становить 2 мм, відзначається збе-
реження пошарової будови стінки. При ДХ ободової
кишки без ознак загострення – товщина стінки та
пошарова структура можуть бути незмінені, по краю
товстої кишки визначаються гіперехогенні диверти-
кули. При ознаках загострення товщина стінки може
змінюватися з 4 до 7 мм (переважно за рахунок
м’язового шару), може визначатися потовщення
стінки дивертикулу, стінка стає гіпоехогенною та
навколо них з’являються ознаки інфільтрації пара-
кишкової клітковини. 

Висновок. ТАУЗД може застосовуватися при пер-
винному виявленні безсимптомної ДХ на етапі обсте-
ження ОЧП та для динамічного спостереження під час
лікування гострої ДХ, особливо паракишкових інфіль-
тратів, що зменшить необхідність частого застосуван-
ня ФКС та КТ. Особливо слід врахувати відсутність
променевого навантаження, ендоскопічної травми та
позитивного ставлення пацієнтів до УЗД. 

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
АУТОРЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Калашников В.И., Абдуллаев Р.Я., 

Сысун Л.А., Пономаренко С.А. 
Харьковская медицинская академия последип-

ломного образования, Харьков

Целью исследования явилось изучение пока-
зателей цереброваскулярной реактивности у паци-
ентов молодого возраста с артериальной гипертен-
зией (АГ).

Дизайн исследования. Было обследовано 68 па-
циентов (40 мужчин, 28 женщин) молодого возраста
(20-45 лет), из которых у 43 пациентов выявлялась
артериальная гипертензия 1-й ст. (1-я группа), у 25 па-
циентов – артериальная гипертензия 2-й ст. (2-я
группа). 

При помощи транскраниального допплеровско-
го аппарата «Ангиодин» (БИОСС, Россия) исследо-
вались показатели линейной скорости кровотока
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(ЛСК) в передних (ПМА), средних (СМА), задних
(ЗМА) мозговых, позвоночных (ПА) и основной (ОА)
артериях, а также состояние цереброваскулярной
реактивности при ответе на гиперкапническую,
гипервентиляционную, ортостатическую, нитрогли-
цериновую нагрузки. Контрольную группу состави-
ли 25 здоровых добровольцев соответствующего
пола и возраста.

Результаты и обсуждение. У пациентов 1-й
группы преобладали вазоспастические реакции в
сосудах основания мозга с акцентом в ЗМА, ПА, ОА.
Во 2-й группе пациентов выявлялось также усиле-
ние ЛСК по ВСА и СМА, что может отражать наличие
гиперкинетических сосудистых реакций у пациен-
тов с АГ. При анализе ответа по метаболическому
контуру регуляции, в частности на дыхательные
нагрузки, отмечались различия между группами
пациентов: умеренная гиперреактивность на СО

2
-

нагрузку в 1-й группе и незначительная гипореак-
тивность у пациентов 2-й группы. Также прослежи-
валась гиперреактивность на О

2
у пациентов 2-й

группы, которая сочеталась с гиперреактивностью
на нитроглицериновый тест. Исследования показы-
вают синхронность появления нарушений ответа на
О2 и нитроглицерин у пациентов со 2-й ст. АГ, кото-
рые наступают позже изменения ответа на СО2.
Также у пациентов обеих групп отмечалась легкая
гиперреактивность на ортостатическую пробу.

Выводы. 1. Гиперкинетические сосудистые реак-
ции являются характерным допплерографическим
паттерном у пациентов с АГ. 

2. Наиболее ранними ауторегуляторными пат-
тернами у пациентов с АГ являются изменения отве-
та на ортостатическую нагрузку, отражающую дис-
функцию нейрогенного контура регуляции. 

3. Изменения вазодилататорного резерва у
пациентов с АГ проявляются в виде гиперреактив-
ности у пациентов с АГ 1-й ст. и гипореактивности у
пациентов с АГ 2-й ст. в ответ на гиперкапническую
нагрузку.

4. Истощение вазодилататорного резерва у
пациентов с АГ наступает раньше аналогичных
изменений вазоконстрикторного резерва, опреде-
ляемых ответом на О2-тест и нитроглицериновую
нагрузку.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВНОЙ
БОЛЬЮ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Калашников В.И., Абдуллаев Р.Я., 

Сысун Л.А., Пономаренко С.А. 
Харьковская медицинская академия 

последипломного образования, Харьков

Цель. Изучение состояния церебральной веноз-
ной гемодинамики у пациентов молодого возраста с
головной болью, обусловленной артериальной
гипертензией.

Материалы и методы. Было обследовано 82 па-
циента (47 мужчин, 35 женщин) молодого возраста
(20-45 лет), из которых у 44 пациентов выявлялась
артериальная гипертензия 1-й ст. (1-я группа), 
у 38 пациентов – артериальная гипертензия 2-й ст.
(2-я группа). Ведущим клиническим синдромом у
обследованных пациентов являлась головная боль
распирающего характера шейно-затылочной

(44,6%), лобной (27,3%), височной (16,8%) и сме-
шанной (11,3%) локализации. Транскраниальное
дуплексное сканирование (ТДС) позвоночных вен
(ПВ), прямого синуса (ПС) и базальных вен
Розенталя (БВ) производилось на ультразвуковом
сканере Ultima PA (РАДМИР, Украина). Контрольную
группу (КГ) составили 28 практически здоровых
добровольцев соответствующего пола и возраста.

Результаты. У большинства пациентов с АГ
наблюдались нарушения венозной гемодинамики.
Данные изменения отмечались преимущественно в
ПС в виде усиления систолической линейной скоро-
сти кровотока (СЛСК) до 29,4±5,8 см/с в 1-й группе
и 34,6±4,5 см/с во 2-й группе (КГ — 24,1±5,5 см/с).
Показатели потока в БВ в 1-й группе превышали
показатели КГ (23,8±5,8 см/с и 18,5±3,5 см/с соот-
ветственно) и во 2-й группе (28,4±3,8 см/с и
18,5±3,5 см/с соответственно). Показатели веноз-
ного кровотока в 1-й группе существенно не отлича-
лись от нормативных (20,4±4,2 см/с и 19,2±3,2 см/с
соответственно), во 2-й группе превышали данные
КГ (25,6±3,1 см/с и 19,2±3,2 см/с). Кровоток в ПС
при ортостатической пробе снижался на 31,9±7,6%
у пациентов 1-й группы, на 33,2±5,6% — у пациентов
2-й группы и на 32,4±5,1% в КГ. При проведении
антиортостатической пробы скорость кровотока 
в ПС нарастала на 34,6±4,1% у пациентов 1-й груп-
пы, на 39,5±3,1% у пациентов 2-й группы и на 30,6±
4,5% — в КГ. 

Выводы: 1. Изменения церебральной венозной
гемодинамики у пациентов молодого возраста с АГ
проявляются в виде скорости кровотока по ПС и БВ. 

2. Гипореактивность на антиортостатическую
нагрузку в ПС является характерной для пациентов с
АГ и отражает склонность к развитию интракрани-
альной гипертензии сосудистого характера. 

3. Изменения кровотока в ПВ наблюдаются у
пациентов с АГ 2-й ст. и свидетельствуют о нараста-
нии вертеброгенного воздействия на церебральный
венозный кровоток по мере прогрессирования
артериальной гипертензии.

ЕЛАСТОГРАФІЯ: ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ 
ЖОРСТКІСТЬ ТКАНИН? 

Кориченський О.М. 
Медичний центр «Doctor Vera», Київ

Впровадження еластографії в повсякденну прак-
тику суттєво розширило діагностичні можливості
ультразвукової діагностики. Предметом вивчення
еластографії є механічні зміни, які супроводжують
гістологічну перебудову тканин. Тканини людини на
мікрорівні перебувають під постійним впливом різ-
носпрямованих екзогенних і ендогенних сил. На
мікрорівні сили генеруються локально як міжклітинні
взаємодії і як взаємодії між клітинами й екстрацелю-
лярним матриксом. У доповіді розглядаються особ-
ливості функціонування, фізіологічної та патологічної
перебудови тканин з точки зору механіки, фізичні
принципи ультразвукової еластографії та гістологічні
процеси в тканинах молочної залози, які є базисом
для виникнення феноменів еластографії. Велику
увагу приділено колагену екстрацелюлярного мат-
риксу як основного субстрату, що змінює механічні
властивості м’яких тканин. Аргументується доціль-
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ність оцінки механічних властивостей тканин молоч-
них залоз за допомогою еластографії при вогнище-
вих та дифузних захворюваннях молочної залози.
Розглянуті деякі фізико-математичні принципи
отримування еластометричних даних та формуван-
ня еластографічних зображень.

DETERMINATION OF THE HEMODYNAMIC 
SIGNIFICANCE OF «SILENT» FORMS

OF THE PATENT DUCTUS ARTERIOSUS
Kulikova D.A.1,2, Krylova A.S.1, Safonova I.N.2

1SI «V.T. Zaycev Institute of General and Urgent
Surgery AMS of Ukraine», Kharkiv

2Kharkiv Medical Academy of Postgraduate
Education, Kharkiv

Relevance: The «silent form» of patent ductus arte-
riosus (PDA) is found in 20% of cases and presents as a
condition in which diastolic blood flow to the pulmonary
artery from the aorta is determined by ultrasound, but
there appears to be no specific auscultation murmurs. To
date, there remains a controversial question about the
tactics of managing the patients with silent forms of PDA,
determining the hemodynamic significance of the duct
and the indications for the operative correction. Silent
form of PDA occurs with a frequency of 0.065% among all
newborns, in adulthood – 1 case per 500 people.

Objective: to determine the hemodynamic signifi-
cance of silent forms of PDA.

Materials and methods. In SI «V.T. Zaycev Institute
of General and Urgent Surgery AMS of Ukraine»
between the years 2015 to 2018, 28 (100%) patients
were observed with the silent form of the patent ductus
arteriosus, aged from 1 month to 46 years. All patients
underwent standard diagnostic procedures such as
examination, chest X-ray, electrocardiography, ultra-
sound. The criteria for hemodynamic significance of
PDA included: size of the PDA, signs of pulmonary over-
circulation and significant shunt volume based on the
percentage of blood flow in PA, which originated in the
PDA. The first group includes 19 (67.8%) patients with
patent ductus arteriosus who were asymptomatic and
the duct did not have hemodynamic significance. The
second group consisted of 9 (32.1%) patients with sig-
nificant PDA who required surgical correction.

Results.1) In the first group, 8 (28.5%) patients had
a spontaneous duct closure. The remaining 11 patients
(39.2%) we continue observing. 2) In the second group,
9 (32.1%) patients underwent surgical treatment. In the
postoperative period, there was a positive trend – the
absence of previous clinical picture and the normaliza-
tion of ultrasound examination data.

Conclusions. The absence of specific auscultation
murmurs does not exclude the presence of hemody-
namic significant PDA. If at least three main criteria of
hemodynamic significance and the percentage of blood
flow in PA originating in the PDA is more than 10% it is
recommended to consider surgical treatment.

ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОС-
ТИКИ М’ЯЗОВОЇ КРИВОШИЇ У НЕМОВЛЯТ

Лучко Р.В., Климчук Л.І.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії 

НАМН України», Київ

Мета – вивчити ультразвукову семіотику SCM у
нормі та при ураженні у дітей першого року життя.

Матеріал і методи дослідження. Проведено
ультразвукове обстеження SCM у 269 новонародже-
них та немовлят до року. Середній вік становив
5,5±2,5 місяця, найменший вік дитини – 10 днів. У 
55 (20,4%) немовлят були клінічні ознаки кривошиї.
Контрольна група без патології становила 214 (79,6%)
пацієнтів, причиною звернення пацієнтів було про-
філактичне ультразвукове обстеження кульшових
суглобів. Пацієнтам виконано ультразвукове обсте-
ження SCM м’яза з обох боків на всьому протязі у 
2 проекціях на апараті PHILIPS HD 11-XE (частота
7,5-9 МГц і більше, глибина обстеження до 25-30 мм
із центруванням фокуса на глибину 10-15 мм).
Обстеження проводили у двох площинах: у попереч-
ній та додатково у повздовжній (при виявленні пато-
логічних змін у м’язі). У протоколі відображали
форму та розміри м’яза, його структуру, ехощіль-
ність м’яза та патологічного осередку в м’язі, кіль-
кість ніжок. За наявності патологічно зміненого осе-
редку вказувалися його розміри та структура.

Результати та їх обговорення. У нормі SCM при
горизонтальному скануванні має прямокутну
форму, при поперечному скануванні у верхній трети-
ні в місці прикріплення м’яз має форму серпоподіб-
ного сегмента, котра в середній третині приймає
форму краплі (77%) або овальну (23%), у нижній тре-
тині в місці розходження на дві ніжки – форму 8 у
горизонтальному положенні. Середнє значення
поперечного розміру м’яза становило 0,55±0,08 cм
(залежить від віку та конституції), коефіцієнта аси-
метрії – 0,96±0,01. 

Із 47 дітей із клінічними ознаками кривошиї у 
23 немовлят виявлено патологічний осередок круг-
лої /неправильної форми, що супроводжувався іноді
локальним потовщенням, яке могло досягати 
2-разового збільшення поперечного розміру.
Структурні зміни патологічного осередку мали свої
особливості залежно від віку дитини: до 3-4 міс. –
порушення ходу м’язових волокон, наявність осе-
редку дрібнозернистої тканини без чіткої межі, гете-
рогенної ехогенності, після 6 міс. – ознаки підвище-
ної ехогенності (фіброзних змін). Означені соногра-
фічні зміни відповідали діагнозу істинної м’язової
кривошиї. У 7 немовлят із клінічними ознаками кри-
вошиї виявлено асиметрією м’яза без наявності
патологічного вогнища. Структура м’яза в таких
випадках була типова, але спостерігали збільшення
поперечних розмірів з одного боку (по всій ширині
м’яза). В однієї дитини було встановлено односто-
ронню відсутність м’яза (аплазія). У 24 немовлят соно-
графічні зміни у м’язах були відсутні, а клінічні озна-
ки кривошиї були повязані з наявністю плагіоцефалії. 

Виявлені зміни SCM дозволили розробити робо-
чу ультразвукову класифікацію за м’язової кривошиї
за ступенем тяжкості вогнищевих змін SCM (залеж-
но від форми та розмірів м’яза, величини та ехощіль-
ності патологічного вогнища). Проведене клініко-
сонографічне спостереження в динаміці свідчить,
що тяжкість ураження SCM суттєво впливає на три-
валість та ефективність лікування. 

Висновки. Ультразвукова діагностика є об’єк-
тивним методом неінвазивної діагностики м’язової
кривошиї у немовлят. Встановлено кількісні та якісні
сонографічні показники норми та патології груднин-
но-ключично-соскоподібного м’яза при м’язовій
кривошиї. Визначені ультразвукові критерії тяжкості
ураження при м’язовій кривошиї та запропоновано
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відповідну класифікацію. Ультразвукова діагностика
дозволяє виділити істинну м’язову кривошию серед
широкого спектра іншої патології та призначити
раннє консервативне лікування. Ультразвукова діаг-
ностика дає можливість виконувати динамічне спос-
тереження за перебігом захворювання і може вико-
ристовуватись для прогнозування тривалості та
ефективності лікування. 

СОНОГРАФІЧНІ ЗМІНИ М’ЯКИХ ТКАНИН 
У ХВОРИХ НА ПІДОШОВНИЙ ФАСЦІЇТ

Лучко Р.В., Турчин О.А., Осадча Л.Є.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН

України», Київ

Мета. Вивчення результатів сонографічного
дослідження м’яких тканин стопи в нормі та при
підошовному фасціїті (ПФ ); визначення стадійності
сонографічних змін м’яких тканин залежно від три-
валості захворювання і больового синдрому.

Матеріали та методи. Проведено ультразвуко-
ве дослідження у 193 хворих (272 випадки) з підо-
шовним фасціїтом. Жінок було 131, чоловіків – 62.
Середній вік становив 47,69±0,97 (18-81) року.
Однобічне ураження – 114 хворих (114 випадків),
двобічне – 79 хворих (158 випадків). Середня трива-
лість больового синдрому становили 101,12±5,83
(7-390) дня; больовий синдром до одного місяця –
26 хв (37 випадків), від 1 до 6 місяців – 126 хв (181
випадок), понад 6 місяців у 41 хворого (54 випадки).
Контрольну групу становили 20 здорових суб’єктів
(40 досліджень). Застосовували клініко-рентгеноло-
гічний, сонографічний та статистичний методи
дослідження.

Результати. Виділено кількісні та якісні показни-
ки. Товщина підошовного апоневрозу у дослідній
групі становила в середньому 6,14±1,49 (2,3-7,7)
мм, у контрольній групі – 3,5±0,1 (2,5-4,4) мм.
Виділено три стадії підошовного фасціїту. Для І стадії
характерним є відсутність потовщення підошовного
апоневрозу та структурних змін, ознаки локального
перифокального набряку в підшкірно-жировій кліт-
ковині прилеглої ділянки до апоневрозу, що прояв-
ляються зоною неоднорідної ехогенності. Для ІІ ста-
дії характерним є веретеноподібна форма апонев-
розу, потовщення ентезису більше ніж 4 мм; значне
зниження ехогенності; стертий або відсутній волок-
нистий малюнок; нечіткий контур апоневрозу; зміне-
ний контур п’яткової кістки. Ознаками ІІІ стадії були:
нерівність контуру кортикального шару, дрібновог-
нищеві точкові гіперехогенні включення в ділянці
ентезису; зміни прилеглої ділянки вільної частини
апоневрозу дистальніше ентезису; поява локусів
васкуляризації у режимі енергетичного доплерів-
ського картування.

Висновки. Сонографічне дослідження є об’єк-
тивним та інформативним методом діагностики
підошовного фасціїту. Встановлено якісні та кількісні
сонографічні показники норми та патології.
Якісними ознаками ПФ є зміна ехогенності та струк-
тури м’яких тканин і ПА, зміна контурів кортикально-
го шару ентезису та ПА, поширеність ехографічних
змін дистально на вільну частину ПА, які при спів-
ставленні з тривалістю больового синдрому дозво-

ляють виділити стадії захворювання. Характерною
кількісною сонографічною ознакою змін фасції є
потовщення ентезису ПА. Перевагами методу є
неінвазивність та висока інформативність, метод
добре переноситься пацієнтом. Ультразвукова діаг-
ностика дозволяє виконувати динамічне спостере-
ження за перебігом захворювання.

ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ КРОВОТОК 
В МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ ГОЛОВНОГО

МОЗГА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
С ОТКРЫТЫМ ОВАЛЬНЫМ ОКНОМ

Макарова Е.А.*, Бешляга В.М.**
* Украинский медицинский центр реабилитации
детей с органическим поражением нервной 

системы МЗ Украины, Киев
** Национальный институт сердечно-сосудистой
хирургии им. Н.М. Амосова АМН Украины, Киев

Вступление. Открытое овальное окно (ООО)
является естественным сообщением между пред-
сердиями, обеспечивающим нормальное феталь-
ное кровообращение. В раннем возрасте происхо-
дит спонтанное закрытие ООО, однако почти у 20%
детей и взрослых оно остается открытым и может
влиять на центральную гемодинамику. Диаметр
незаращенного ООО всегда менее 5 мм. Кровоток в
магистральных артериях головного мозга (ГМ)
зависит от характера центральной гемодинамики,
при этом у новорожденных и детей раннего возрас-
та в 29% случаев в передней мозговой, внутренней
сонной и в базилярной артериях выявляется дву-
направленный кровоток. 

Цель исследования. Выявить зависимость
выявления двунаправленного кровотока в артериях
головного мозга и особенностей кровотока при
незаращенном ООО.

Матералы и методы. Проспективное нейросо-
нографическое (НСГ), допплерографическое (ДГ) и
ЭхоКГ-исследование проводилось с сентября 2016
по июль 2018 года на ультразвуковых аппаратах
Acuson X300 PE фазированным датчиком 4-9 МГц и
Toshiba Artida фазированным датчиком 5 МГц. 

Результаты. НСГ и ДГ сосудов головного мозга
были проведены у 390 детей раннего возраста от 
5 дней до 9 мес. У 113 (29%) детей был выявлен дву-
направленный кровоток в магистральных артериях
ГМ: в одном сосуде – у 73 детей, в двух – у 38 и в трех –
у 2. Всем детям с двунаправленным кровотоком
была проведена ЭхоКГ и у всех было обнаружено
открытое ООО (от минимальных размеров до 3-
5 мм) со сбросом слева направо, кроме одного слу-
чая сочетанной патологии (открытое ООО, открытый
артериальный проток и дефект межжелудочковой
перегородки).

Выводы. Открытое ООО, выявляемое при
ЭхоКГ, у новорожденных и детей раннего возраста
сопровождается изменениями мозгового кровотока
в магистральных артериях ГМ в виде двунаправлен-
ного кровотока. Выявляемый у новорожденных и
детей раннего возраста двунаправленный кровоток
в артериях ГМ тесно коррелирует с выявлением
открытого ООО.
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СОНОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ПЛЕЧОВИХ 
СУГЛОБІВ У ПАЦІЄНТА З ВЕРИФІКОВАНОЮ
ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЮ ДИСТРОФІЄЮ

Михайлів Л.М., Мороз З.П., Голінка К.Р.
Медичний центр «Неомед», Тернопіль

Вступ. Хвороба Вестфаля – Коновалова –
Вільсона (гепатолентикулярна дистрофія) – рідкісне
генетичне захворювання з аутосомно-рецесивним
типом успадкування, зумовлене порушенням обміну
міді в організмі. На початкових стадіях хвороби мідь
накопичується в печінці, що призводить до розвитку
гепатиту, цирозу або фульмінантної печінкової
недостатності. На наступних етапах мідь накопичу-
ється в інших органах і системах, у тому числі в круп-
них суглобах, викликаючи їх дегенеративні зміни.

Кістково-суглобовий синдром при гепатоленти-
кулярній дистрофії проявляється остеопенією,
остеопорозом або остеомаляцією. Характерне ура-
ження великих суглобів (кульшових, колінних, плечо-
вих) та хребта, що, найімовірніше, пов’язано з гіпер-
кальційурією і гіперфосфатурією. При рентген-
дослідженні описані остеофіти, остеосклероз, суб-
хондральні псевдокісти, фрагментації кісток.
Сонографічні зміни при гепатолентикулярній дис-
трофії у доступній нам літературі не описані.

Мета. Представлення клінічного випадку верифі-
кованої гепатолентикулярної дистрофії з вираженим
кістково-суглобовим синдромом з ураженням пле-
чових суглобів. Визначення ролі методу артросоно-
графії для уточнення характеру патологічного ура-
ження в комплексному обстеженні та динамічному
спостереженні за перебігом захворювання. 

Матеріал і методи. Пацієнт Ж., 22 років, із вери-
фікованим діагнозом гапетолентикулярної дегене-
рації протягом двох років, після похибок у дієті звер-
нувся на ультразвукове дослідження плечових суг-
лобів зі скаргами на болі та обмеження рухомості в
них. УЗД проводилось стандартною методикою
сонографії у В-режимі з використанням доплерів-
ських режимів на апараті Samsung Medison R7 муль-
тичастотним лінійним датчиком із частотою 8-12 МГц
із використанням доплерівських методів сканування.

Результати. Під час обстеження виявлено знач-
не збільшення внутрішньосуглобової рідини в під-
дельтоподібний та підакроміальній сумках (випіт із
множинними лінійними гіперехогенними включен-
нями). Капсула суглоба потовщена з чітким конту-
ром, зниженої ехогенності, неоднорідної ехострук-
тури за рахунок лінійних фіброзних включень.
Структура хряща неоднорідна за рахунок гіперехо-
генних включень та ерозій на тлі відносно незміненої
товщини. Такі ж гіперехогенні включення і в розрос-
таннях синовіальної оболонки. Судинний малюнок
синовії посилений. Цілісність сухожилків та м'язів
збережена, проте зміни структури були аналогічні до
викладених вище (множинні лінійні гіперехогенні
включення).

Висновок. Роль ультразвукового дослідження в
практиці лікарів різних спеціальностей зростає з
кожним роком. Це безпечний неівазивний метод,
який дозволяє контролювати перебіг та ефектив-
ність лікування багатьох патологічних процесів, у
тому числі і гепатолентикулярної дистрофії. Ультра-
звукова картина уражень суглобів при гепатоленти-
кулярній дистрофії представлена насампередзмі-
ною структури хряща (ерозії, гіперехогенні включен-

ня), синовіїтом із посиленням кровоплину та бурси-
тами з множинними лінійними включеннями.

УНІКАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
МНОЖИННОЇ ШВАННОМИ ВЕЛИКОГОМІЛКО-

ВОГО НЕРВА, ЩО БУВ ПІДТВЕРДЖЕНИЙ 
ДАНИМИ ГІСТОЛОГІЇ

Новікова Г.А.1, Марченко О.Є.1, 
Новікова К.А.2

1ХКЛ «ЗТ»№ 1, Філія «ЦОЗ» 
ПАТ «Укрзалізниця», Харків

2Кафедра гістології, цитології і ембріології
Харківського національного медичного 

університету, Харків

Вступ. Шваннома – доброякісна пухлина зі
шваннівських клітин оболонки нерва. Шванноми
рідко виникають на периферичних нервах і переваж-
но одиночні новоутворення. Ультразвукова діагнос-
тика (УЗД) периферійних нервів стала можливою
завдяки УЗ-апаратам нового покоління, що мають
датчики високої частоти. При обстеженні патологіч-
них змін новоутворень нервів перевагу віддають
ядерно-магнітній резонансній томографії (ЯМРТ).

Мета. Визначити можливості та значення методу
УЗД у патології периферичної нервової системи.
Аналіз випадку виявлення множинної невриноми
при УЗД великогомілкового нерва, порівняння з
даними ЯМРТ, гістології.

Матеріал і методи. Представлений випадок із
практики: множинні шванноми великогомілкового
нерва. УЗД проводилось стандартною методикою
сонографії у В-режимі з використанням доплерів-
ських режимів на апараті Aplio XG виробництва 
TOSHIBA мультичастотним лінійним датчиком із час-
тотою 8-12 МГц.

Результати. Пацієнтка З., 52 років, звернулась
на ультразвукове дослідження колінного суглоба за
направленням лікаря-травматолога. З анамнезу:
більше ніж 1,5 року турбують болі колінного суглоба,
гомілки і порушення ходи. Лікувалася у травматоло-
га з діагнозом: дегенеративно-дистрофічні зміни
колінного суглоба. Артроз. Кіста Бейкера – без
позитивної динаміки. Декілька разів було проведено
УЗД, при якому спостерігався ріст «кісти» у розмірах.
При УЗД колінного суглоба виявлено новоутворення
зниженої ехогенності із чіткими контурами, тканин-
ної щільності в підколінній ділянці, що мало зв’язок із
великогомілковим нервом розмірами 35х45х38мм.
Судинний малюнок утвору при кольоровому карту-
ванні змішаного типу, помірно підвищений. Із
попереднім діагнозом «невринома великогомілко-
вого нерва» пацієнтка скерована на ЯМРТ. Діагноз
невриноми підтверджений при дослідженні ЯМРТ.
Направлена на консультацію до лікаря-нейрохірур-
га. Виконано оперативне втручання – видалення
невриноми великогомілкового нерва зліва.
Макропрепарат: пухлина неоднорідної консистенції
жовтого кольору, що виходить із великогомілкового
нерва. Гістологічний діагноз: Неврилемома типу А.
Через декілька днів з’явилися болі аналогічної інтен-
сивності і локалізації, що й до операції. Проведене
УЗ-дослідження периферичних нервів лівої кінцівки
на всьому протязі. Виявлено на межі середньої та
нижньої 1/3 гомілки об’ємний утвір аналогічної
структури, що й в підколінній ділянці, що мало
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зв’язок із великогомілковим нервом розмірами
20х32х19 мм. Проведене оперативне лікування.
Макропрепарат: пухлина неоднорідної консистенції
жовтого кольору, що виходить із великогомілкового
нерва. Гістологічний діагноз: неврилемома типу А.
Таким чином, у хворої були дві шванноми, що вихо-
дять із великогомікового нерва і мають однакову
макроскопічну і мікроскопічну будову. 

Висновок. УЗД периферичної нервової системи
має низку важливих переваг: відносно низька вар-
тість, порівняно з МРТ, відсутність іонізуючої дії, без-
пека при будь-якій частоті проведення досліджень,
висока візуалізація структур нервових стволів, оцін-
ка усіх характеристик у режимі реального часу, мож-
ливість використання додаткових методик, прове-
дення низки динамічних проб. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ДІАГНОСТУВАННЯ
ДИРОФІЛЯРІОЗУ М’ЯКИХ ТКАНИН КОЛІННОГО

СУГЛОБА, ЩО БУВ ПІДТВЕРДЖЕНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИМИ ДАНИМИ
Новікова Г.А.1, Новікова К.А.2

1ХКЛ «ЗТ»№ 1, Філія «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця»,
Харків

2Кафедра гістології, цитології і ембріології
Харківського національного медичного 

університету, Харків

Вступ. Дирофіляріоз – це небезпечне захворю-
вання, яке поширене серед тварин (собак, котів,
деяких диких ссавців), але останнім часом в Україні
почастішали випадки цього захворювання і серед
людей. У людини найчастіше спостерігається ура-
ження очей (до 45% усіх випадків), голови та шиї
(17%), тулуба (13%), рук (12%), ніг (8%). Враховуючи
різноманітні симптоми, встановлюють первинний
діагноз, не пов’язаний із паразитарною етіологією.
Пізня діагностика дирофіляріозу, зумовлена відсут-
ністю характерної симптоматики на ранніх стадіях
хвороби і тривалістю перебігу захворювання, диктує
необхідність ширшого ознайомлення лікарів різної
спеціалізації із цією патологією. Збудник дирофіля-
ріозу відноситься до класу круглих черв’яків
Nematoda, загону Spirurida, підряду Filariata, сімей-
ства Filariidae, роду Dirofilaria.

Мета. Представлення клінічного випадку вияв-
лення дирофіляріозу, що був підтверджений лабо-
раторними даними. Аналіз значення методу уль-
тразвукової діагностики як первинної ланки дослі-
дження, так і при уточненні характеру патологічного
ураження в комплексному обстеженні. Необхідність
детальнішого ознайомлення лікарів різного профілю
видами та ознаками дирофіляріозу. 

Матеріал і методи. Пацієнтка Л., 26 років, звер-
нулась на ультразвукове дослідження колінного суг-
лоба зі скаргами на ущільнення під шкірою. УЗД про-
водилось стандартною методикою сонографії у В-
режимі з використанням доплерівських режимів на
апараті Aplio XG виробництва TOSHIBA мультичас-
тотним лінійним датчиком із частотою 8–12 МГц із
використанням доплерівських методів сканування. 

Результати. У результаті УЗД при обстеженні в
проекції власної зв’язки було виявлено підшкірно
розташований виражено пониженої ехогеності,
неоднорідної структури, неправильної округлої фор-
ми, з чіткою капсулою утвір, розмірами 10х14х18 мм.
Судинний малюнок утвору при кольоровому карту-

ванні периферичного типу, переважно в навколиш-
ніх тканинах помірно підвищений. У новоутворі
судинний малюнок не реєструвався. Утвір мав
рідинну структуру з щільними лінійними включення-
ми, що вільно рухались у середині утвору. З
попереднім діагнозом «паразитарна інвазія» пацієн-
тка була скерована на консультацію до лікаря-хірур-
га. Проведено оперативне лікування. Був видалений
інкапсульований округлий утвір, усередині якого
знаходився паразит Nematoda. Діагноз дирофіля-
ріозу був підтверджений макроскопічно – витяган-
ням особини Dirofilaria repens. При мікроскопічному
дослідженні зрізів виявлено вогнище хронічного
запалення, у центрі якого знаходиться згорнута в
клубок нематода – круглий черв’як, багаторазово
зрізаний у поперечному або косому напрямі. 

Висновок. Ультразвукове дослідження з кожним
роком набуває все більшого значення в клінічній
практиці. У зв’язку з ростом захворюваності на
дирофіляріоз в Україні назріла необхідність нагадати
широкому загалу вітчизняних лікарів про можливість
випадків цього трансмісивного гельмінтозу на тери-
торіях низького ризику з помірним кліматом, до яких
раніше відносили Україну. Ультразвукове дослі-
дження дає можливість уточнити діагноз до опера-
тивного лікування.

ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СУДИННОГО
КІЛЬЦЯ, ПОЄДНАНОГО З ІНШИМИ 

ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ 
Павлова А.О.1, Куркевич А.К1, 

Руденко Н.М.1,2, Ялинська Т.А.1,2, 
Таммо Раад1 , Ємець Р.М.1. 

1 ДУ «Науково-практичний медичний центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ

України», Київ
2 Національна медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика, Київ 

Вступ. Судинні кільця (СК) – це рідкісні вроджені
аномалії дуги аорти (ДА), які є причиною стиснення
трахеї та стравоходу і можуть викликати дихальні
розлади та порушення ковтання. 

Мета. Проведення аналізу результатів прена-
тальної діагностики СК, частоти поєднання їх з інши-
ми вродженими вадами серця (ВВС) та особливос-
тей перинатальної тактики. 

Матеріали. З 2004 по 2017 рік було проведено
7740 первинних експертних фетальних ехокардіо-
графій (ЕхоКГ), під час яких проводилась ретельна
оцінка всіх структур серця та магістральних судин,
яка дозволяла з високою точністю діагностувати
ВВС, у тому числі і СК. 

Результати. З усіх проведених ЕхоКГ плода у 
70 (0,9%) випадках було встановлено діагноз СК, з
яких у 52 (74,3%) випадках СК було ізольованим, у
18 (25,7%) — поєднаним з іншими ВВС. У 62 (88,6%)
випадках було запідозрено правосторонню дугу
аорти з лівосторонньою артеріальною протокою та
аберантною лівою підключичною артерією (ПрДА,
ЛАП, АЛПА), з яких у 49 випадках СК було ізольова-
ним, у 13 – поєднаним з іншими ВВС (1 – обернене
розташування внутрішніх органів, декстрокардія,
дефект міжшлуночкової перегородки, 1 – транспо-
зиція великих артерій із множинними дефектами
міжшлуночкової перегородки, 1 – тетрада Фалло, 1 –
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коригована транспозиція великих артерій із дефек-
том міжшлуночкової перегородки та атрезією леге-
невої артерії, 7 – дефектів міжшлуночкової перего-
родки, 1 – дефект міжшлуночкової перегородки з
додатковою лівою верхньою порожнистою веною,
що дренується у коронарний синус, 1 – додаткова
ліва верхня порожниста вена, що дренується у коро-
нарний синус). У 8 (11,4%) випадках було діагносто-
вано подвійну дугу аорти (ПДА), яка у 6 плодів була
ізольованою, у 2 – поєднаною з іншими ВВС (1 –
дефект міжшлуночкової перегородки, 1 – додаткова
ліва верхня порожниста вена, що дренується у коро-
нарний синус). Залежно від поєднаної ВВС визнача-
лась перинатальна тактика. Для підтвердження діаг-
нозу після народження використовували метод
трансторакальної ЕхоКГ та комп’ютерної томографії
(КТ). 

Висновки. Під час пренатальної ЕхоКГ можна
ефективно діагностувати СК та інші ВВС і залежно
від особливостей діагнозу визначати оптимальну
перинатальну тактику.

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ОБ’ЄМНОГО КРОВОПЛИНУ
В АРТЕРІЯХ ПІСЛЯ ЇХ ТРАВМ

Петров В.Ф.
Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького, Львів

Вступ. Ультразвукова діагностика травм артерій
(ТА) знаходить все більше застосування в обстежен-
ні хворих із травмою. В-режим візуалізовує хід арте-
рії, структуру і товщину стінок, просвіт судини та
навколишні тканини. Кольорова доплерографія вка-
зує на наявність або відсутність кровоплину, його
напрям чи кровотік поза артерією. Пульсова допле-
рографія встановлює вид кровоплину і його швид-
кість. У даній роботі представлений метод визначен-
ня об’ємного кровоплину в артеріях у хворих із ТА
кінцівок.

Матеріал і методи. Метод визначення об’ємно-
го артеріального кровоплину полягає у такому. Під
час огляду у В-режимі вимірюють діаметр артерії
дистальніше місця травми (D1, см). Режимом пуль-
сової доплерографії виводять криву кровоплину,
визначають інтеграл площі під цією кривою в похід-
ній від часу (англ. Velocity time integral, VTI1, см). 
В аналогічному місці на протилежному травми боці
вимірюють діаметр неушкодженої артерії (D2, см) і
візуалізовують трифазну криву. Отримують інтеграл
швидкості систолічного (VTIS), діастолічного ретрог-
радного (VTIDR) і діастолічного антеградного (VTIDA)
потоків. Інтеграл ефективного антеградного потоку
(VTI2) становить:

VTI2 = VTIS – VTIDR + VTIDA.

Обчислюють співвідношення артеріального кро-
воплину ушкодженої кінцівки Q1 до артеріального
кровоплину здорової кінцівки Q2 за формулою:

При показнику Q1/Q2, що дорівнює чи близький
до 1, кровонаповнення кінцівки оцінюють як нор-
мальне, а при показнику, близькому до 0, кровона-
повнення кінцівки оцінюють як різко збіднене.

Метод визначення об’ємного кровоплину засто-
совано в шістьох хворих із ТА віком 20±6,3 р.
Локалізація ТА – загальна стегнова артерія (3), пле-
чова артерія (2), підключична артерія (1). Вид ТА –
тромбоз (4), повне пересічення (1), псевдоаневриз-
ма (1).

Результати.У двох хворих із картиною гострої
артеріальної ішемії показник Q1/Q2 становив 0,1 і
0,15. У двох хворих із субкомпенсованою ішемією
кінцівок показник Q1/Q2 становив 0,55. У двох хворих
із компенсованим кровозабезпеченням кінцівок за
рахунок вираженої колатералізації навколо місця ТА
показник Q1/Q2 становив 0,9. Ступінь зменшення
об’ємного кровоплину узгоджувався із клінічною
картиною і перебігом ТА.

Висновки. Метод визначення об’ємного артері-
ального кровоплину, поряд із відомими способами
ультразвукової діагностики ТА, надає можливість
кількісно оцінити ступінь зменшення кровотоку шля-
хом його порівняння із нетравмованою кінцівкою.

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГОЧНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ 
ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИИ

Попов С.В.
Сумский государственный университет,

медицинский институт, 
Сумы

Вступление. К легочной гипертензии относят
гетерогенную группу заболеваний, для которых
характерно повышение легочного сосудистого соп-
ротивления и давления в легочной артерии, приводя-
щих к развитию правожелудочковой сердечной
недостаточности. Основным диагностическим крите-
рием легочной гипертензии (ЛГ) является повыше-
ние среднего давления (ДЛАср) более 25 мм рт. ст.
Нормальное ДЛАср обычно не превышает 
20 мм рт. ст., значения ДЛАср 21-24 мм рт. ст. явля-
ются граничными. В классификацию легочной
гипертензии входит 5 групп заболеваний, наиболее
распространенными могут быть патологические
состояния 2-й и 3-й группы, связанные с поражени-
ем левых отделов сердца и с заболеваниями легких.
Выявление причин ЛГ является важной проблемой,
определяющей эффект последующей терапии.
Определение факторов, способствующих своевре-
менной их диагностике, является актуальной зада-
чей в практической работе. 

Цель. Выявление частоты легочной гипертен-
зии, оценка факторов, влияющих на ее развитие. 

Материалы и методы. С помощью допплерэхо-
кардиографии по стандартной методике было
исследовано 50 пациентов в возрасте от 24 до 85
лет, на-правленных кардиологом для диагностики.
Расчет ДЛАср проводился по отношению времени
ускорения потока в выносящем тракте правого
желудочка к времени выброса в режиме импульсно-
волнового допплера. Оценивалось влияние на
ДЛАср ряда показателей – массы миокарда, индек-
са массы миокарда относительно роста в степени
1,7, а также некоторых параметров импульсновол-
нового тканевого допплера – систолического пика
движения миокарда, движения миокарда в раннюю
систолу, движения миокарда в фазу сокращения
предсердий для левого и правого желудочков сер-
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дца, их отношений, что позволяло оценить их гло-
бальную систолическую и диастолическую функцию. 

Результаты. Частота легочной гипертензии по
данным допплерэхокардиографии составила 10%,
причем ЛГ 1-й степени определялась у 13 (7,5%)
пациентов, ЛГ 2-й степени – у 6 (3%), ЛГ 3-ей степе-
ни — у 1 (0,5%) пациента. Средний возраст иссле-
дуемых, у которых ЛГ была выявлена, составил
48,85 года, остальных – 41,8 года. Значение показа-
теля отношения шансов (OR) указывало на повыше-
ние риска обнаружения ЛГ с возрастом более 60 лет
в 2,78 раза. В рамках проведенного исследования
не было найдено влияния толщины, массы миокар-
да и индекса массы к росту в степени 1,7 на частоту
развития легочной гипертензии. Снижение глобаль-
ной систолической функции желудочков по данным
тканевой допплерографии приводило к повышению
риска ЛГ в 2,28 раза (р=0,02). В большей степени
это опосредовалось за счет дисфункции левого 
(OR 2,33), нежели правого (OR 2,06) желудочка.
Аналогичным образом риск развития ЛГ повышался
в 1,91 (р=0,049) раза при наличии глобального сни-
жения диастолической функции обоих желудочков
сердца. В большей степени это определялось дис-
функцией левого желудочка (OR 2,11). 

Выводы. Таким образом, частота легочной
гипертензии при выполнении рутинной допплерэхо-
кардиографии составляет 10%, зависит от возраста
пациента, при доминировании легкой степени повы-
шения среднего давления. Основной ее причиной,
исходя из повышения риска встречаемости легочной
гипертензии при особенностях нарушения глобаль-
ной систолической и диастолической функции желу-
дочков, является группа заболеваний, ассоцииро-
ванных с поражением левых отделов сердца.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЗА 

ПОРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Садовников С.А., Луговская Т.В.  

Центр планирования семьи Тамары Луговской,
Днепр 

Введение. Практически все производители
оральных контрацептивов указывают тромбоз как
редко или очень редко встречающийся побочный
эффект. Факторами риска его развития являются:
возраст старше 35 лет; курение (!); высокий уровень
эстрогенов в крови; повышенная свертываемость
крови; венозный застой при малоподвижном образе
жизни; варикозное расширение вен (в т.ч. маточно-
го венозного сплетения).

Тромбоэмболия, какой бы локализации она ни
была, является тяжелым осложнением. Тромбоз
воротной вены приводит к нарушению работы пече-
ни, брыжеечных сосудов – к гангрене кишечника,
которая характеризуется высокой летальностью.

Цель. Оценить возможности визуализации тром-
боза вен малого таза, воротной и брыжеечных вен.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на аппарате Medison Sonoace X8 конвексным
C2-8 (2-8 МГц) и эндокавитальным EV4-9/10ED (4-
9 МГц) датчиками, трансабдоминально (ТАУЗИ) и
трансвагинально (ТВУЗИ) с использованием цвето-
вого допплеровского картирования.

Результаты. Пациентка К., 37 лет, постоянно
наблюдается у нас в Центре, клинически значимой

патологии у нее не выявлялось. Обратилась с жало-
бами на чувство тяжести в животе в течение 3  дней.
При УЗИ органов малого таза выявлены расширен-
ные до 6 мм параметральные вены со свежими
тромбами в них. При ревизии вен брюшной полости
установлено, что просвет воротной и брыжеечных
вен также заполнен тромботическими массами.
Диаметр воротной вены печени и верхней брыжееч-
ной вены по 12 мм. При ЦДК определяются незначи-
тельные пристеночные цветовые локусы. В анамне-
зе – курение. Недавно стала принимать оральные
контрацептивы. Рекомендована срочная консульта-
ция сосудистого хирурга. В сосудистом центре
диагноз полностью подтвердился. Спустя 11 дней
пациентка пришла на контроль после лечения. При
УЗИ патологических включений в венах не обнару-
жено, при ЦДК получено окрашивание всего про-
света сосудов, то есть наступило полное выздоров-
ление. Пациентка уже в течение года регулярно про-
ходит УЗ-контроль – патологические включения в
сосудах не определяются. В настоящее время она
планирует беременность.

Выводы. Ультразвуковая диагностика позволя-
ет выявить тромбоз вен на ранней, практически
доклинической, стадии. Это дает возможность
начать своевременное лечение, что позволит
добиться полного выздоровления. Тромботическая
настороженность врача-диагноста и расширение,
при необходимости, зоны исследования могут спас-
ти жизнь пациента.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ИРРИГОСКОПИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Садовников С.А.1, Луговская Т.В.1, 
Кушнеров А.И.2, Жайворонок М.Н.3

1Центр планирования семьи 
Тамары Луговской, Днепр 

23-я Центральная районная клиническая 
поликлиника, Минск 

3Медицинское научно-практическое 
объединение «МедБуд», Киев  

Введение. При трансабдоминальном ультразву-
ковом исследовании (ТАУЗИ) визуализация сигмо-
видной и прямой кишки ограничена из-за их глубо-
кого расположения и перекрытия петлями тонкой
кишки. Применение эндокавитальных датчиков
(трансвагинально – ТВУЗИ и трансректально –
ТРУЗИ) позволяет обойти эти ограничения. 

Цель. Оценить возможности эндокавитальной
визуализации патологии толстой кишки. 

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на аппарате Medison Sonoace X8  конвексным
C2-8 (2-8 МГц) и эндокавитальным EV4-9/10ED (4-
9 МГц) датчиками, трансабдоминально, трансваги-
нально и трансректально с использованием цвето-
вого допплеровского картирования. 

Результаты. В 2015 г. нами было проведено 
12 ультразвуковых (УЗ) ирригоскопий  по стандар-
тной методике, в 2016 г. – 63, в 2017 г. – 111, за пер-
вую половину 2018 г. – 83 (всего – 269). 

Всем пациенткам проводилось как ТАУЗИ, так и
ТВУЗИ (при необходимости ТРУЗИ), мужчинам –
ТАУЗИ и ТРУЗИ. 
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По результатам УЗ-ирригоскопий  у 13 (4,8%)
пациентов выявлены новообразования толстой
кишки. Из них: в слепой кишке выявлено 1 образо-

вание (8%), печеночный угол — 2 (15%), поперечная
ободочная кишка — 1 (8%), сигмовидная кишка — 4
(31%), прямая кишка — 5 (38%). В наших наблюде-
ниях чаще поражается наиболее труднодоступный
при ТАУЗИ ректо-сигмовидный отдел толстой
кишки (69%), что совпадает с данными литературы. 

При ТАУЗИ размеры выявленных образований
составили от 31 до 87 мм (среднее значение — 
47,6 мм), при ТВУЗИ и ТРУЗИ – от 5 до 13 мм (сред-
нее значение — 11,4 мм). 

Все случаи выявленной патологии были верифи-
цированы при фиброколоноскопии. 

Выводы. Применение эндокавитальных датчи-
ков при УЗ-ирригоскопии повышает диагностичес-
кие возможности метода и позволяет выявлять
новообразования толстой кишки на доклиничес-
кой стадии. Внедрение в клиническую практику 
УЗ-ирригоскопии позволяет проводить первичное
обследование с целью отбора пациентов для даль-
нейшего эндоскопического исследования.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Садовников С.А.1, Луговская Т.В.1, 
Кушнеров А.И.2,  Жайворонок М.Н.3

1Центр планирования семьи 
Тамары Луговской, Днепр 

23-я Центральная районная клиническая 
поликлиника, Минск  

3Медицинское научно-практическое 
объединение «МедБуд», Киев 

Введение. Аномалии развития толстой кишки,
как правило, носят врожденный характер. Если ано-
малии носят неосложненный характер течения, то
пациенты адаптируются к ним в течение длительного
времени и только при срыве компенсаторных меха-
низмов обращаются к врачу. Одной из частых анома-
лий кишечника является удлинение толстой кишки —
долихоколон и её расширение - мегаколон. В случае,
когда подобные изменения затрагивают только сиг-
мовидный отдел ободочной кишки, используют тер-
мин «мега-/долихосигма». Обычно диагноз устанав-
ливают при рентгеновской ирригоскопии или фиб-
роколоноэндоскопии (ФКС). Т.е. пациент получает
дозу ионизирующего излучения или приходиться
прибегать к болезненной ФКС. При некоторых вари-
антах расположения толстой кишки проведение ФКС
технически трудно или невозможно.

Цель. Оценить возможности визуализации ано-
малий толстой кишки методом ультразвуковой
ирригоскопии (УЗир) по стандартной методике.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на аппарате Medison Sonoace X8 конвексным
C2-8 (2-8 МГц) и эндокавитальным EV4-9/10ED (4-9
МГц) датчиками, трансабдоминально (ТАУЗИ),
трансвагинально (ТВУЗИ) и трансректально (ТРУЗИ)
с использованием цветового доплеровского карти-
рования.

Результаты. За 2015-18 гг. нами проведено 345
УЗир: в 2015 г. – 12, в 2016 г. – 63, в 2017 г. – 111, в
2018 г. – 159. Возраст пациентов от 5 до 85 лет,
средний возраст – 53 года. Всем пациенткам прово-
дилось как ТАУЗИ, так и ТВУЗИ (при необходимости

ТРУЗИ), мужчинам – ТАУЗИ и ТРУЗИ, детям – только
ТАУЗИ.

По результатам УЗир у 98 (28%) пациентов выяв-
лены различные аномалии толстой кишки. Из них у 2
пациентов (2%) было выявлено подпеченочное рас-
положение слепой кишки; у 24 (24,5%) недостаточ-
ность илеоцекального клапана, долихоколон (транс-
верзоколоноптоз) – у 18 (18,4%), в т.ч. болезнь
Пайра – у 3 (3%); дополнительные петли нисходя-
щей ободочной кишки – 10 (10,2%); долихосигма- у
82 (83,7%), мегаректум – 1 (1%), брыжеечные кисты –
у 3 (3%). У некоторых пациентов выявлялась соче-
танная патология.

В наших наблюдениях самой частой аномалией
являлась долихосигма (23,8% от всех исследова-
ний), что совпадает с данными литературы, но из-за
стертости клинических проявлений и сложности
диагностики патология выявляется далеко не во
всех случаях.

Выводы. Применение УЗир не уступает по
информативности рентгенологической ирригоско-
пии и ФКС, но не несет лучевой нагрузки и легче
переносится пациентами. Внедрение в клиническую
практику УЗир позволяет проводить первичное
обследование с целью отбора пациентов для даль-
нейшего эндоскопического исследования и дает
возможность предупредить о трудностях при прове-
дении ФКС.

ПРИЦІЛЬНА БІОПСІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ
ЗАЛОЗИ: MRI/US FUSION 

Солодовнік О.В., Новікова М.М. 
Онко Консалтинг Центр, Київ  

Вступ. Рак простати вважається одним із най-
більш поширених онкологічних захворювань серед
чоловіків. В Україні сьогодні спостерігається тенден-
ція до збільшення нових випадків захворювання на
рак простати серед чоловічого населення. За дани-
ми Національного канцер реєстру, у 2015 році вияв-
лено 6898 нових випадків захворювання. 

Для підтвердження наявності та визначення гіс-
тологічної форми раку простати проводиться біопсія
передміхурової залози під контролем трансректаль-
ного ультразвукового датчика з подальшим пато-
морфологічним дослідженням матеріалу. На сьогод-
ні згідно з наказом МОЗ від 15 червня 2007 року №
330 “Про удосконалення надання урологічної допо-
моги населенню України, рекомендується проводи-
ти забір щонайменше 6-10 шматочків тканини з
латеральних часток, а при великих залозах ще біль-
ше (ступінь доказовості B), це покращує виявлення
раку передміхурової залози. 

MRI/US Fusion біопсія передміхурової залози —
сучасний метод прицільної біопсії, що проводиться
за допомогою програмного забезпечення для візу-
альної навігації SMART FUSION. Він дозволяє інтегру-
вати тривимірну модель простати, отриману при
МРТ-обстеженні з наявними підозрілими ділянками, у
живе зображення ультразвукового трансректального
дослідження з метою подальшої прицільної біопсії. 

Мета. Покращити якість взяття біоптатів перед-
міхурової залози для подальшого гістологічного
дослідження. 

Матеріали та методи. MRI/US Fusion біопсія
передміхурової залози проводилась пацієнтам,
яким був встановлений або неможливо було виклю-
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чити за даними МРТ попередній діагноз раку перед-
міхурової залози. 

МРТ-обстеження проводились на магнітно-резо-
нансному томографі VANTAGE TITAN 1,5 T із вико-
ристанням тривимірного протоколу обстеження
передміхурової залози. 

Ультразвукові обстеження проводились на уль-
тразвуковому апараті TOSHIBA Aplio i500 ендокаві-
тальними датчиками частотою 7,0-11,0 MHz із вико-
ристанням програмного забезпечення для візуаль-
ної навігації SMART FUSION. 

У ході обстеження в сірошкальному режимі відбу-
валось поєднання ультразвукового та МРТ-зобра-
ження, після чого проводилась прицільна біопсія під
ультравуковим контролем завчасно вказаної на МРТ
зони інтересу. 

Результати. Під час проведення MRI/US Fusion
біопсії було встановлено, що зони інтересу, вказані
на МРТ-зображенні, не викликали жодних підозр
при ультразвуковому обстеженні. Проте було вико-
нано прицільну біопсію саме цих ділянок, при цьому
взяття матеріалу відбувалося тільки із зон інтересу. 

У всіх пацієнтів, обстежених таким чином, був гіс-
тологічно верифікований рак передміхурової залози. 

Висновки. Використання технології MRI/US
Fusion біопсії дозволяє проводити прицільну біопсію
ділянок передміхурової залози, підозрілих на наяв-
ність раку, які були виявлені на МРТ. Це, у свою
чергу, забезпечує більш точну діагностику раку
передміхурової залози та меншу травматизацію в
ході проведення біопсії. 

ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ЕХОКАРДІОГРАФІЯ 
ТА ЇЇ МІСЦЕ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ

КОРИГОВАНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ 
МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

Стогова О.В.1, Лебідь І.Г.1, Позняк Ю.В.1,
Климишин Ю.І.1, Руденко Н.М.1,2

1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитя-
чої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київ

2НМАПО імені П.Л. Шупика, Київ
Вступ. Коригована транспозиція магістральних

артерій (КТМА) – рідкісна (близько 1% серед усіх
вроджених аномалій серця) вада серця, що характе-
ризується поєднанням атріовентрикулярної та вен-
трикуло-артеріальної дискордантності. При хірургіч-
ному лікуванні КТМА зростає роль інтраопераційної
ЕхоКГ – черезстравохідної (Transesophageal echo-
cardiography – TEE ), яка дозволяє оцінити особли-
вості анатомії та безпосередній результат хірургічної
корекції в умовах операційної. 

Мета. Оцінити роль інтраопераційної черезстра-
вохідної ехокардіографії в хірургічному лікуванні
КТМА.

Матеріал і методи. У НПМЦДКК МОЗ України з
2007 по грудень 2018 року спостерігалися 99 пацієн-
ти з КТМА віком до 18 років на момент первинного
звернення. Інтраопераційна ТЕЕ проводилася 18 па-
цієнтам, виконано 19 обстежень

Результати. Під час операції подвійного пере-
ключення інтраопераційна ТЕЕ виконувалася 9 паці-
єнтів. У одного пацієнта після проведеної даної опе-
рації на тлі нестабільної гемодинаміки при ТЕЕ було
зафіксовано різке зниження скоротливої здатності
ЛШ, розширення його порожнини. Одному пацієнту
оцінювався результат ушивання розщеплення міт-
рального клапана (cleft), який був причиною вираже-

ної недостатності. Результат оцінено як задовільний
із суттєвим зменшенням регургітації. Інтраопе-
раційна ТЕЕ виконувалася пацієнту з підклапанним
стенозом ЛА після проведеної операції подвійного
переключення. Післяопераційний піковий градієнт
знизився за даними ТЕЕ до 20 мм рт. ст.  порівняно з
доопераційним 55 мм рт. ст.

Черезстравохідна ЕхоКГ під час операції звужу-
вання легеневої артерії (ЛА) виконувалася у 4 пацієн-
тів. Залежно від зміни загальної скоротливості, що
оцінювалася при ТЕЕ, проводилася зміна довжини
тасьми. Під час даного обстеження у пацієнта з
вираженою тристулковою недостатністю оцінював-
ся також ступінь її до та після звужування ЛА. 

При операціях накладання кавапульмональних
анастомозів ТЕЕ виконувалося у 3 пацієнтів. У одно-
го було підтверджено та оцінено механізм вираженої
мітральної недостатністі, яка була усунута під час
операції. У іншого пацієнта підтверджено наявність
притічного ДМШП з аномальним прикріпленням
хорд стулок ТК, що перешкоджало безпечному про-
веденню радикальної двошлуночкової корекції.
Інтраопераційна ТЕЕ пацієнту з обструкцією вихідно-
го тракту ПШ підтвердила виявлену аномалію кріп-
лення хорд ТК – хорди частково направлялися через
ДМШП та кріпилися до перегородки з боку лівого
шлуночка (straddling) тристулкового клапана.

Одному пацієнту при ТЕЕ виконувалася оцінка
ізольваної тристулкової регургітації під час та після
хірургічного лікування. 

Висновки. Проведення інтраопераційної ТЕЕ
має широкий спектр показань у пацієнтів із КТМА.
Даний вид ЕхоКГ дозволяє оцінити анатомічні та
функціональні особливості вади безпосередньо до
та одразу після операції. Використання черезстра-
вохідної ЕхоКГ інтраопераційно є однією з умов кон-
тролю ефективності проведення кардіохірургічних
операцій.

ИНТРОСКОПИЯ СОЛИДНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК
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Солидные новообразования почек (СНП) возни-
кают у пациентов разных возрастных групп, однако
чаще наблюдаются в возрасте после 50-55 лет.
Почечно-клеточные раки (ПКР) составляют около
3% всех злокачественных новообразований и до
86% всех солидных опухолей почек. Любое ново-
образование почек должно восприниматься иссле-
дователем (врачем-диагностом) как потенциально
злокачественное, пока не выявлены достоверные
признаки, доказывающие обратное. Многие иссле-
дователи ассоциируют СНП именно с наиболее
часто встречаемым ПКР. Неопластические очаги
принято считать малыми опухолями почек, если их
наибольший размер не превышает 30-40 мм (ста-
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дия Т1а по классификации TNM; AJCC, Cancer
Staging, 8-th edit., 2017). Выживаемость пациентов
при ПКР зависит от стадии онкологического процес-
са, поэтому ранняя, максимально точная и необре-
менительная для пациента диагностика СНП сего-
дня ни у кого не вызывает сомнений. В настоящее
время специфической лабораторной диагностики
опухолей почек не существует. Решающее значение
в изучении структуры почек, выявлении СНП при-
надлежит визуализационным методам. Ультразву-
ковая диагностика (УЗД) является основным скри-
нинговым методом (метод первой линии) при подо-
зрении на новообразование почек, чувствительна
при обнаружении злокачественных СНП диаметром
>20 мм, позволяет провести дифференциальную
диагностику между кистозными и мягкотканными
новообразованиями. По данным УЗД редко удается
провести достоверную дифференциальную диагно-
стику между доброкачественными и злокачествен-
ными СНП. Рентгеновская мультидетекторная ком-
пьютерная томография (МДКТ) с в/в усилением счи-
тается «золотым стандартом» в объективизации
СНП. В равной степени информативности с МДКТ
может применяться магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), хотя чаще она используется как

метод уточняющей диагностики при неоднозначных
результатах УЗД и/или КТ, непереносимости йодсо-
держащих контрастных препаратов. Методами
уточняющей диагностики также считаются гибрид-
ные модальности (ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ). Наибольшей
точностью в оценке функциональной активности
почек обладают радионуклидные диагностические
методы (реносцинтиграфия, DMSA, MAG3). После
выявления СНП визуализационными технологиями,
с целью гистологической верификации, необходи-
мо выполнение трепан-биопсии под контролем УЗД
или КТ.

В докладе освещены вопросы ранней и уточня-
ющей лучевой диагностики СНП, приведена совре-
менная гистологическая классификация и особен-
ности визуализации различных гистологических
типов почечно-клеточных раков и редких опухолей
почек, аспекты дифференциальной диагностики.
Главенствующее место отведено роли и примене-
нию комплексной ультрасонографии (В-метод, доп-
плерография) в выявлении новообразований почек
неопластической природы, подробно разобраны
вопросы соносемиотики, возможностей и ограниче-
ний метода.
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Променева діагностика: [В  4 т.] / Коваль Г.Ю., Мечев Д.С.,
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За ред. Г.Ю. Коваль. — К.: Медицина України, 2018. — Т. І. — 302 с.:
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Пропонований підручник з променевої діагностики на сьогодні не має
аналогів ні у вiтчизнянiй лiтературi, ні в літературі післярадянських країн.
Нагальна потреба його для підготовки променевих діагностів сприяла
третьому перевиданню, яке суттєво доопрацьовано та доповнено порів-
няно з попередніми виданнями (1998 р., 2009 р.). 

Змінено його будову у вигляді чотиритомника: І том присвячено
медичній фізиці, ІІ — променевій діагностиці захворювань голови, ІІІ —
патологічним процесам скелета, ІV — захворюванням внутрішніх органів.
Кожному розділу променевої діагностики передує променеві анатомія та
семіотика. Особливу увагу приділено діагностиці травми мирного і вій-
ськового часу та диференціальній діагностиці патологічних процесів.

Відповідно до нозологічних форм захворювань представлено алгоритм променевих досліджень (РГ, КТ, МРТ,
УЗД і радіонуклідних). 

Значно розширено та покращено ілюстративний матеріал. 
Для радiологiв — фахівців з рентгенології, комп'ютерної томографії, радiонуклiдної, магнiтно-резонансної та

ультразвукової дiагностики, а також терапевтів, фтизiатрiв, хiрургiв, ортопедiв-травматологiв, урологів, акуше-
рiв-гiнекологiв та інших.

Авторський колектив представлено провідними фахівцями з променевої фізики і променевої діагностики
кафедр радіології і променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО),
кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) та іншими про-
відними фахівцями Києва, Львова, Вінниці тощо.
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