
UA9800342

Міністерство охорони здоров'я України
Український науково-дослідний інститут онкології та радіології

Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології
Асоціація радіологів України

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА,
ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

ЗБІРКА НАУКОВИХ РОБІТ
АСОЦІАЦІЇ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

(ВИПУСК 1)

29-17

Київ - 1997



РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Проф. Я.С. БАБІЙ (відп. редактор)

к.м.н. В.Т. ДЬОМІН (секретар)

д.м.н. І.М. ДИКАН

Проф. А.П. ЛАЗАР

Проф. АЛ. ПОЗМОГОВ

Проф. В.А. СИЗОВ

Проф. M.I. СПУЗЯК

Проф. О.Г. ЮГРИНОВ

За матеріалами наукових робіт проведено Республіканську науково-
практичну конференцію (м. Харків, 17-18 вересня 1997 р.) - посвідчення

Української інформаційної корпорації №78 від 07Л1.96 p., вказівка
Міністерства охорони здоров'я №230 від 01.07.97 р.

ISBN 966 95116-3 1

© Асоціація радіологів України, 1997 p., зареєстрована Міністерством
юстиції України 27 травня 1992 р. Свідоцтво №248, перереєстровано
24 грудня 1993 р. 252022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Спонсор видання: фірма "SIEMENS"

Збірка підготовлена до друку інформаційно-видавничим об'єднанням
"Медицина України" (AT "Телеогттик" - AT "Медицина України)

© AT "Телеоптик"



Міністерство охорони здоров'я України
Український науково-дослідний інститут онкології та радіології

Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології
Асоціація радіологів України

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА,
ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

ЗБІРКА НАУКОВИХ РОБІТ АСОЦІАЦІЇ
РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

(ВИПУСК 1)

ІВО "Медицина України"

1997



150 років фірмі "Сіменс" (Німеччина)
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Все почалося з електричної пошти. Скринька стрілочного телеграфа :s блискучої
латуні та лакованого дерева стала колискою ери інформації, терміналом електронної
пошти. Фірма, що дала старт цій перспективній снраііі, знаходилася не в Каліфорнії,
а на задньому подвір'ї одного з будинків Берліну. Там трндцятиоднорічпий
артилерійський офіцер Всрнср фон Сімснс (1816-1892), сповнений ризикованих ідей
і новаторського духу, 1.10.1847 року почав освоєння нової технологічної галузі -
електрики. Цс був час. коли пошту розвозили кіньми, а помешкання освітлювали
олійними лампами, коли парові машини розпалювали дровами, а залізницю вважали
справою диявола.

Два напрямки проходять червоною ниткою через усю історію Сімснса: слабко- та
сильнострумова техніка. Обидві мають завдячувати своє існування головному ново-
введенню фундатора фірми: стрілочному телеграфові 1847 року та динамомашині
1866 року. Перший призвів до створення мобільного зв'язку, Інтсрнету та інформац-
ійної магістралі, кристалів, ПК мультимедія, друга - до будівництва електростанцій,
високошвидкісних приводів, техніки автоматизації промисловості, інфраструктури й
побуту.

На першій Всесвітній виставці в Лондоні у 1851 році молоде підприємство одер-
жало за свій стрілочний телеграф найвищу нагороду. У 1870 роді сталася, нарешті,
світова сенсація: повідомлення по іпдо-европейській телеграфній лінії між Лондоном
та Калькуттою довжиною у 12 000 кілометрів подолало цю відстань за 20 хвилин. Це
"ноу-хау" у галузі комунікаційної техніки дуже швидко знайшло своє застосування,
наприклад, у залізничній сигнальній техніці для блокування ділянок шляхів (1871).

Другим важливим нововведенням Веріїера фон Сімснса була динамомашипа 1866
року. Швидко визрівали нові ідеї, світові нагороди приходили одна за другою: за
електричну залізницю (1879). ліфт (1880), трамвай (1881) та тролейбус (1882).
Слідом за ними були перше на континенті метро, човен з електроакумулятором
(1886), електромобіль (1898). Автомобіль Сімеие з швидкісним приводом досяг
швидкості в 210 кілометрів за годину ще у 1903 році. Це був світовий рекорд! У 90-
х роках минулого століття електродвигуни витіснили з приводів парові машини.
Інженери розробляли все нові побутові машини: "гарячий повітряний душ", „елект-
ртірання", "пилозбнральинй насос", інакше кажучи - фен, пральну машину та пило-
сос. Струм надходив з слектроцентралей. У 1892 році Сімснс побудував в Ердінгу під
Мюнхеном першу міську електростанцію трифазного струму.

11с було жодної галузі використання нового виду енергії, яка б не була освоєна
Сімснс. Берлін одержав перше електричне освітлення вулиць ще у 1883 році.
Підприємство уважно слідкувало за нововведеннями в інших галузях знань: у 1896
році фірма отримала перший патент на виготовлення рентгенівських трубок. З 1903
року Сімснс розпочав разом з ЛІіГ роботу над радіотехнікою. Комунікаційна та енер-
гетична техніка знайшли своє застосування в електромеханіці, як, наприклад, на по-
стах залізничної централізації.

Звичайно, техніка зв'язку не зупинилася у своєму розвитку на стадії телеграфу: з
1877 року Сімснс почав конструювати власні телефонні апарати. Перша телефонна
станція почала працювати в Берліні в 1881 році. Вона мала вісім абонентів. Перша
автоматична телефонна станція була побудована в 1909 році у Мюнхсн-ІІІвабінгу.



Новітній швидкісний телеграф 1912 ропу до.'їво.чіш передавати 1000 знаків за хвили-
ну. Через десять років з'явилася можливість передачі шести телеграм одночасно за
допомогою телефонного кабелю. В 1923 році з моменту заснування суспільного радіо
в Німеччині Сімеис почав виробництво лампових радіоприймачів.

У 1924 році перший світлофор у Німеччині регулював вуличний рух на Поштовій
площі у Берліні. Один з багатьох попередників факсу - світлописьмовнй прилад
„Сімснс" для передачі зображення був створений у 1933 році. Л у 1939 році був го-
товий до серійного випуску електронний мікроскоп.

Дослідження у галузі напівпровідникової техніки почалися у Сімеис в 30-ті роки.
15 1953 році був одержаний хімічно чистий кремній. У 1958 році в Швеції був впер-
ше імплантований серцевий стимулятор. „Сіматик" - так звалася у 1959 році перша
електронна АСУ ТИ. У тому ж самому році було розгорнуто серійний випуск чис-
то транзисторного універсального обчислювального пристрою та дослідного реактора
Гархінг. У 1964 році почав свої передачі Райстінг, свого часу найбільша супутиикова
радіостанція планети. Л у 1974 році Сімснс запропонував свій комп'ютерний томог-
раф, а у 1982 році ЯМР-томограф. У 1977 році підприємство розпочало виробницт-
во скловолокон ного кабелю. Перша цифрова телефонна лінія зв'язку стала до ладу
1980 році. А у 1984 році на ринку з 'язвилася перша комунікаційна система комплек-
сного обслуговування. У 1985 році, коли потяги „Інтсрсіті" були ще у стадії експери-
менту, під час пробної поїздки була розвинута швидкість до 300 кілометрів па годи-
ну.

Зараз Сімснс розробляє мікрочіпи в 1 гігабіт, продає нейрокомп'ютери, виробляє
портативну техніку, електростанції рекордно високої потужності, створює промислові
установки з "розмитою" логікою, будує на всіх континентах інформаційні та комуні-
каційні мережі.

150 років Сіменс означають, перед усім, 150 років підприємницьких традицій та
150 років досвіду конкурентної боротьби. З самого початку Сімснс на міжнародній
арені: найстаріші представництва у Лондоні та Санкт-Петербурзі виникли невдовзі
після заснування фірми.

За 150 років підприємство стало фірмою з світовим ім'ям. Пакет замовлень у гро-
шовому перерахунку перевищив за минулий фінансовий рік 100 млрд. ДМ. Інакше
кажучи: для того, щоб крутилося "велике колесо" Сімснс, треба щоденно отримувати
замовлення на більш ніж 400 млн. ДМ.

На фірмі зайняті но всьому світу близько 380 000 чоловік. 200 000 з них - все-
редині країни та приблизно 180 000 за кордоном. Сіменс представлений у 185 краї-
нах світу. Він має близько 400 виробничих точок по всій планеті. Приблизно 40 про-
центів цієї кількості знаходяться у Німеччині, а трохи більше, ніж 60 процентів - за
її межами.

Почався ювілейний рік, і всі, звичайно, запитують себе, що він принесе. Хотілося
б в цей рік вписати нові сторінки до історії успіхів Сімснс. Але, перш за все, треба
дивитися у майбутнє, тому що 150 років Сіменс - цс кругла дата, але лише проміжна
станція на шляху у майбутнє тисячоліття.
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КОМП'ЮТЕРНА І МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА
ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ

АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ ГОЛОВНОГО
МОЗКУ У ДІТЕЙ

а," г*- DD с п * лп г UA9800343
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(Київ)

Введення. Мета роботи - вивчити можливості КТ і МРТ в діагностиці
аномалій розвитку головного мозку та краніо-вертебральної ділянки у
дітей.

Матеріал і методи. На протязі 1991 - 1996 pp. проведено 844 дос-
лідження головного мозку у дітей віком від 6 місяців до 14 років. Серед
них: 720 досліджень на комп'ютерному томографі (СТ 9000 HP,Джене-
рал Електрик, США) та 124 дослідження на магнітно-резонансному то-
мографі (Проскан Т5-НТ, Філіпс, Голандія). Попередньо проводилось
клінічне неврологічне обстеження із застосуванням функційних методик
(ЕЕГ.РеоЕГта ін.).

Результати. КТ і МРТ проводилось дітям, направленим в Діагнос-
тичний центр з такими діагнозами: епісиндром - 41%,ДЦП - 27%,гідро-
цефалія - 19%,пухлини - 5%,аномалії розвитку - 4%,синдром Веста та
ін. - 4%. Виявлено 129 дітей з аномаліями розвитку головного мозку:
уроджена гідроцефалія невідомого генезу - 53 чол. (41%), внаслідок
пороку розвитку сільвієва водопровіду - 5 чол. (3,8%),уроджені цереб-
ральні кісти - 22 чол. (17%), кісти прозорої перегородки - 20 чол.
(15,5%),агенезія мозолистого тіла - 5 чол. (3,8%),агенезія частини моз-
ку - 4 чол. (3,1%),гіпоплазія мозочку - 4 чол. (3,1%),поренцефалія - З
чол. (2,3%),мікрогірія - 2 чол. (1,5%),агірія - 2 чол. (1,5%),синдром А.К-
іарі - 4 чол. (3,1%),синдром Денді-Уокера - 2 чол. (1,5%),лейкодістро-
фія - 4 чол. (3,1%).

Висновки. КТ і МРТ є високоінформаційними методиками при діаг-
ностиці пороків розвитку головного мозку. МРТ перевищує КТ в оцінці
уражень білої речовини головного мозку та встановленні генезу гідро-
цефалії. МРТ дозволяє дати кращу топографічну характеристику при
ряді аномалій розвитку головного мозку.
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КОМП'ЮТЕРНА І МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА

ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ
ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ

Я.С. Бабій, М.А. Герасименко, C.I. Лазар

(Київ)

Введення. Мета роботи - вивчити можливості КТ і МРТ в діагностиці
пухлин головного мозку у дітей.

Матеріал і методи. З допомогою КТ обстежено 622 дітей,МРТ - 120
(за останні два роки), віком 1 - 14 років. КТ виконували на апараті СТ-
9000НР ("Дженерал Електрик", США), МРТ - Магнетом П-8 ("Сіменс",
Німеччина) і Проскан Т5-НТ ("Філіпс",Голандія). При підозрі на пухлину
дослідження виконували з в/в підсиленням.

Результати. Виявлено 54 хворих з внутрішньомозковими пухлина-
ми (11 - з рецидивами пухлин). Пухлини супратенторіальної локалізації:
краніофарінгіома - 11 хворих,аденома гіпофізу - 2, гліома зорового пе-
рехрестя - 3,пухлина шишковидної залози - 2,дна III шлуночка - 3,бо-
кових шлуночків - 2,великих півкуль - 7 дітей. Пухлини субтенторіальної
локалізації: IV шлуночка і червяка мозочка - 22,стовбура мозку - 2 хво-
рих.

Незалежно від розмірів пухлин, конфігурації і локалізації при КТ ви-
являли суміжний набряк мозкової тканини; пухлина візуалізувалась
ділянкою підвищеної щільності (28 випадків),рідше - ізоденсивної (11),
змішаної (9), зниженої (6 хворих), що в основному залежить від пато-
гістологічної будови пухлини. В більшості випадків на МР-томограмах
пухлини мали знижений сигнал інтенсивності на Т1-33 і підвищений -
на Т2-33. Аксіальні,корональні і сагітальні томограми дозволяють отри-
мати більш повне уявлення про топографію і місце знаходження пухли-
ни відносно прилягаючих анатомічних структур головного мозку,дійсних
розмірів пухлин. Перевагою МРТ є також відсутність артефактів від
кісткових структур при дослідженні задньої черепної ямки і пухлин ос-
нови черепа, в результаті чого діагностика вузлових і дифузних форм
пухлин стовбура мозку стала більш точною. МРТ - нешкідлива методи-
ка.

Висновки. КТ і МРТ є високоінформативними і надійними методика-
ми візуалізації та встановлення заключного діагнозу при пухлинах го-
ловного мозку, можливості яких зростають з використанням в/в контра-
стування. МРТ в більшості випадків є методикою вибору.



НЕЙРОРАДЮЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
ОСНОВА КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ДІТЕЙ

Я.С. Бабій, Oj\. Гончар, Л.Л. Тимченко, Л.С. Чспит

(Київ)

Введення. В Україні біля 80% новонароджених мають різні відхилен-
ня стану здоровя при відсутності тенденції зниження дитячої смерт-
ності. Пошуки оптимальних методів діагностики та лікування перина-
тальної патології - це профілактика хронічних захворювань людини і
формування її здоровя на все життя.

Матеріал і методи. З метою уточнення структури уражень голов-
ного мозку дітей і виявлення ефективності нейрорадіологічної діагнос-
тики проаналізовані дані радіологічних (нейросонографія-НСГ.компю-
терна томографія-КТ і магнітно-резонансна томографія-МРТ) обсте-
жень 4130 дітей віком 3 дні - 5 років: НСГ - 3328 (80,6%), КТ - 730
(17,7%) і МРТ - 72 (1,7%). Седація дітей виконувалась тіопенталом на-
трію (12 мг/кг),у разі необхідності - з каліпсолом (2 мг/кг) при відсут-
ності в анамнезі судорог і гідроцефалії,інколи на фоні вікових доз діа-
карбу. Проведені співставлення з 73 аутопсіями.

Результати. За допомогою усіх радіологічних методів перинаталь-
на церебральна патологія виявлена у 1758 (42,6%) дітей. Переважно це
були геморагічні (76,8%),рідше - ішемічні (7,8%) ураження,їх наслідки
(11,2%) і інша патологія (4,2%). Визначені строки динамічної НСГ. По-
рушення їх призводить до гіподіагностики ішемічних ушкоджень ЦНС.
Діагностична ефективність КТ значно вища (70,44%) завдяки цільовим
дослідженням. МРТ використовувалась як заключний і специфічний
етапдіагностики і виявила патологію головного мозку у 74,1% дітей.

Висновки. Додержання строків динамічної НСГ - незаперечна умова
її максимальної діагностичної ефективності. КТ і особливо МРТ значно
розширяють можливості нейрорадіологічної діагностики перинатальної
патології,її ускладнень і наслідків.
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ДО ПИТАННЯ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ
АТЕЛЕКТАЗІВ ЛЕГЕНЬ

У ДІТЕЙ

Л.М. Біла, ЮЛ. Змієнко, Д.1. Кухарь
(Харків)

Введення. Вивчення запальних захворювань легень у дітей є одним
з важливих питань сучасної рентгенології в звязку з великою їх розпов-
сюдженістю і значною кількістю ускладнень,зокрема ателектазів.

Матеріал і методи. Подані результати аналізу рентгенограм грудної
клітки 146 дітей (98 хлопчиків і 48 дівчаток) в віці від 2 міс до 3 років,
які лікувались з приводу гострого бронхіоліту - 18 хв.; гострого бронхі-
ту - 66 хв.; гострої пневмонії - 64 хв. ВсіЦ хворим проводилась оглядо-
ва рентгенограма грудної клітки в прямій і бічній проекції, при необхід-
ності - томографія.

Результати. Встановлено, що ателектази ускладнили перебіг гос-
трого бронхіоліту у 3 хворих (17%),гострого бронхіту у 9 хв. (13%),гос-
трих пневмоній у 12 хв. (19%).

При гострому бронхіоліті (у дітей в віці до 6 місяців) характерними
були вогнищеві ателектази у вигляді вогнищевих тіней кількістю 2-3,ча-
стіше в нижніх і середніх відділах легень.діаметром від 0,5-0,7 см до 1,0
см,які були досить інтенсивні,чітко окреслені, навколо них відмічалось
компенсаторне вздуття легеневої тканини. Дисковидні ателектази
більш часто ускладнювали перебіг гострого бронхіту і дещо менше - го-
строї пневмонії. Вони мали дисковидну,або пластівчату форму.довжи-
ну від 5-6 мм до 1,5-2 см і більше,ширину від 2 до 5 мм. Напрямок був
різний - від горизонтального до вертикального,що залежило від розта-
шування бронху. Сегментарні,дольові і тотальні ателектази спостеріга-
лись відповідно у 6 хворих (16,7%), 4 хворих (11,2%), 2 хворих (5,6%).
При цьому відмічалося інтенсивне затемнення в проекції сегмента або
долі з чіткими контурами, трикутної форми, з вогнутими межами, При
тотальному ателектазі відмічалось однобічне інтенсивне затемнення,
при цьому ступінь спадіння була неповною внаслідок інфільтрації леге-
невої тканини. При тотальних і дольових ателектазах мало місце
зміщення середостіння в сторону ураження. В одному випадку розвив-
ся мігруючий ателектаз,тобто він розвивався в різних долях за невели-
кий проміжок часу.

Висновки. Таким чином,гострі запальні захворювання легень у дітей
нерідко ускладнюються ателектазами. Рентгенологічне дослідження є
провідним в діагностиці різних видів ателектазів легень.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ
ПЛЕВРІТІВ У ДІТЕЙ

Л.М. Біла, Ю~А. Злйєнко, ДА. Кухарь

(Харків)

Введення. Пневмонії у дітей зустрічаються досить часто. Найбільш
частим ускладненням їх є плевріт,своєчасна діагностика якого має важ-
ливе значення.

Матеріал і методи. Подані результати аналізу рентгенограм
органів грудної клітки 67 дітей (46 хлопчиків і 21 дівчинка) в віці від 6
місяців до 7 років (переважно перших років життя) хворих на гострі
пневмонії. Всім хворим проводилась оглядова рентгенограма грудної
клітки в прямій проекції,яка доповнювалась за показниками бічною,ла-
терографією,томографією.

Результати. Встановлено, що в 77,7% випадків спостерігались
сінпневмонічні плевріти і менш часто (22,3%) - метапневмонічні. Спра-
ва плевріти зустрічались частіше (58,1%), ніж зліва (41,9%). Листки
плеври вражувались на значному протязі,тому досить часто (45,2%)
розвивались паракостальні плевріти - в вигляді паракостальної смуги
затемнення - шириною від 1,5 до 3-5 см з вертикальною внутрішньою
межею. Плащевидні плевріти мали місце у 37,4% хворих,як правило,
першого року життя. Рентгенологічно при цьому відмічалось рівномір-
не пониження прозорості легені частіше в нижніх відділах.або на всьо-
му протязі легені з паракостальною смужкою затемнення від верхівки
до діафрагми. Досить часто (28,5%) спостерігались осумковані плевр-
іти з різноманітною рентгенкартиною у маленьких дітей,що пояснюєть-
ся неповним розділенням легень на долі. Серед них міждольові плевр-
іти були виявлені у 52,6% хв.; парамедіастінальні - у 15,8%; діафраг-
мальні - у 31,6% хв. Слід відмітити,що в ряді випадків,використовуючи
відповідну методику дослідження, можна виявити невелику кількість
рідини в плевральній порожнині. Так, при розташуванні осередка
інфільтрації близько до діафрагми і при зростанні її інтенсивності до
периферії, ми пропонуємо латерограму на хворому боці для виключен-
ня плевріту.

Висновки. У дітей перших років життя плевріти частіше бувають па-
ракостальними,плащевидними і мають тенденцію до осумкування.
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UA9800346
КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ

ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЇ ТА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ
ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ

В.В. Бондар, В.В. Бичков, Н.М. Левадна, О.В. Лисенко

(Київ)

Введення. Найбільш інформативно та неінвазивною методикою візу-
алізації патологи шиї та органів грудної порожнини у дітей є компютер-
на томографія, яка неодмінно повинна застосовуватись у комплексі з
іншими методами візуалізації та з клініко-лабораторними дослідження-
ми.

Згадана дитяча патологія досить поширена, а вказана локалізація
важка для діагностики. Достовірна діагностика впливає на хід лікуван-
ня,дозволяє спостерігати за динамікою процесу.

Матеріал і методи. Дослідження проводилось на апараті СТ 9000
HP фірми "GE" (США), крок томографування та товщина зрізу 5-10-15
мм. При необхідності застосовували високорозрішувальну компютерну
томографію. Проаналізовані дані 49 хворих дітей в віці від 5 до 11 років.

Результати. При диференціальній діагностиці змін середостіння у
39 дітей було виявлено: лімфогранулематоз - 9 (18,5%), туберкульоз
внутрішньогрудних лімфовузлів - 23 (46,9%), пухлини середостіння
(злоякісні) - 6 (12,3%),неуточнена лімфаденопатія - 1 (2%). В іншу гру-
пу входило 10 дітей : 5 із злоякісними пухлинами носоглотки (10,3%),
раком щитоподібної залози - 1 (2%), плевритом - 2 (4%), хронічним
бронхітом - 1 (2%),фіброателектазом - 1 (2%).

Оцінка результатів проводилась із врахуванням гістологічних даних,
ФБС та інш.

Висновки. Компютерна томографія - важлива методика для оцінки
внутрішньогрудних лімфовузлів, особливо коли треба спостерігати за
динамікою процесу в ході лікування.

Результати компютерної томографії при вищеперерахованих локал-
ізаціях патології впливають на вибір методів лікування, допомагають
визначити обєм оперативного втручання.
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РЕНТГЕНОГРАММЕТРИЧНІ МЕТОДИКИ
ОБЄКТИВІЗАЦІЇ ГІПЕРПНЕВМАТОЗУ

ПРИ ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ
У ДІТЕЙ

М.О. Бортний
(Харків)

Введення. При рентгенодіагностиці гострих захворювань органів ди-
хання,які супроводжуються гіперпневматозом,існує багато субєктивних
поглядів на ступінь здуття легень. В звязку з цим обєктивізація цих да-
них є вельми суттєвою.

Матеріал і методи. Вивчені рентгенограми органів грудної клітки
20 дітей з гострим бронхіолітом (ГБ),30 - з обструктивним бронхітом
(ОБ) та 20 здорових дітей віком 14 днів - 7 міс. Пропонується вивчати
кут нахилу склепіння діафрагми,утворений хордою між крайніми точка-
ми правого склепіння і лінією,проведеною перпендикулярно до бічної
стінки на рівні крайньої медіальної точки правого склепіння. Для виз-
начення ступеня медіастинальної кили, на рівні ТпЗ - " ЇМ проводять
лінію до зовнішнього контуру,перпендикулярну до сагітальної площини
тіла, проміжок від неї до зовнішнього контуру середостіння ділиться на
три рівні частини. Через межу кожної проводиться лінія,паралельна са-
гітальній.

Результати. Визначені три ступеня гіперпневматозу: І ст. - кут на-
хилу дорівнює 21-250,11 ст. - 26-300,111 ст. - 310 і вище. В нормі кут на-
хилу дорівнює 18-200. На основі цього І ст. гіперпневматозу при ГБ
визначена у 27,7%,II - у 50%,ІІІ - у 22,3% хворих. При ОБ І ст. - 70%,II
ст. - 30%,III ст. не мала місця. І ступінь медіастинальної кили встанов-
люється,коли межа займає 30-35% ширини,35-60% - II ст.,більше 65%

- Ill ст. У хворих на бронхіоліт І ст. визначена у 4 хв.,ІІ ст. - 11 хв.,ІІІ ст.
- у 5 хв. При ОБ: І ст. - у 6 хв.,ІІ ст. - 1 хв.,Ill ст. не мала місця.

Висновки. Використання вищеописаних методик дозволяє обєктив-
ізувати ступінь гіперпневматозу при встановленні тяжкості перебігу
захворювання.
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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ

И.А. Вороньжев, И.С. Лобода

(Харьков)

Введение. Диагностика осложнений воспалительных заболеваний
легких у новорожденных остается одной из актуальных проблем совре-
менной неонатологии в связи с ростом заболеваемости и трудностью
дифференциальной диагностики. Острые пневмонии - одна из частых
причин смерти новорожденных. Рентгенологический метод является
основным в постановке правильного диагноза. Тем не менее,требуют
дальнейшего изучения вопросы рентгенодиагностики пневмоний, их
течения и осложнений.

Материал и методы. Изучены данные рентгенологического иссле-
дования органов грудной клетки 43 новорожденных (23 мальчика и 20
девочек),из них 31 ребенок (72%) недоношенный. Дети находились на
лечении в перинатальном центре с диагнозом "острая пневмония".
Всем больным проводилась рентгенография грудной клетки в прямой
задней проекции, при развитии осложнений дополняемая другими
проекциями. Для определения эффективности лечения всем больным
проведено контрольное рентгенисследование.

Результаты. Проведенными клинико-лабораторными и рентгено-
логическими исследованиями установлено, что преимущественной
формой являются очагово-сливная (41,8%) и очаговая (23,2%) пнев-
монии; у 35% детей диагностирована сегментарная пневмония. Са-
мым частым осложнением были ателектазы (62,8%), чаще пластинча-
тые в средней и верхней долях правого (32,6%) и в верхней доле ле-
вого легкого (14%). Сегментарные ателектазы отмечались у 35% ис-
следованных, преимущественно в верхней доле правого легкого. В
30% случаев пневмония осложнилась развитием плеврита в виде
осумкованных паракостального (19%) и косто-диафрагмального (11%)
и в основном справа. У 11,6% человек заболевание осложнилось
пневмотораксом, в 7% - правого и в 4,6% - левого легкого, причем по
распространению чаще тотальным (9,3%) и со спадением легкого на
1/2 объема (9,3%).

Выводы. Таким образом, рентгенологический метод является ос-
новным в диагностике форм пневмоний и их осложнений, позволяет
проводить дифференциальную диагностику и осуществлять контроль
за лечением.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
ХРОНИЧЕСКОГО ДУОДЕНИТА В ДЕТСКОМ

ВОЗРАСТЕ

и л п пп к UA9800347
УІЛ. Иороньжев, U.D. Іхуценко

(Харьков)
Введение. Диагностика воспалительных заболеваний двенадцати-

перстной кишки у детей является одной из актуальных проблем совре-
менной педиатрии. Хронические дуодениты составляют 25-30% от об-
щего числа приобретенных заболеваний пищеварительной системы в
детском возрасте. Диагностические трудности объясняются отсутстви-
ем строгоспецифических признаков,схожестью клинической картины с
язвенной болезнью,тесной связью двенадцатиперстной кишки с же-
лудком, билиарной системой, поджелудочной железой и невозможнос-
тью проведения эндоскопического исследования всем детям.

Материал и методы. Представлен анализ данных рентгенологичес-
кого исследования 75 детей (45 мальчиков и 30 девочек) в возрасте 4-
16 лет, находящихся на лечении в детском гастроэнтерологическом
центре г.Харькова с первичным диагнозом: хронический дуоденит.
Всем больным проводилась рентгеноскопия и рентгенография пище-
варительной системы,дополняемая у 48 человек искусственной гипо-
тонией и у 23 - методикой двойного контрастирования.

Результаты. В результате проведенного клинико-лабораторного и
рентгенологического исследований установлено наличие функцио-
нальных нарушений двенадцатиперстной кишки у всех больных,прояв-
ляющихся дистониями по гипертоническому (77,3% человек) и гипото-
ническому (22,7%) типу.дискинезиями по гиперкинетическому (82,7%)
и гипокинетическому (17,3%) типу, появлением рефлюксов (65,3%
больных): дуодено-дуоденальных (25,3%), дуодено-бульбарных (16%),
бульбо-гастральных (14,6%) и дуодено-гастральных (9,4%). Спазм лу-
ковицы двенадцатиперстной кишки определялся в 53,3% случаев, ги-
персекреция отмечалась у 17,3% пациентов. Изменения рельефа сли-
зистой, проявляющиеся расширением, деформацией, поперечным на-
правлением складок,выявлены у 84% больных. У 76% исследованных
хронический дуоденит сочетался с функциональными нарушениями
желудка,у 29,3% - с дискинезией желчевыделительных путей,у 16% -
с панкреатитом и у 9,3% больных - с артерио-мезентериальной ком-
прессией.

Выводы. Таким образом,использование различных методик рентге-
нологического исследования пищеварительной системы у детей,осо-
бенно в сочетании с клинико-лабораторными данными,позволяет вы-
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явить функциональные и морфологические изменения двенадцатипер-
стной кишки при ее воспалении.

UA9800348

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ІШЕМІЧНИХ УРАЖЕНЬ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ

М-А. Герасименко, О.В. Лисенко, Л.Н. Пономаренко

(Київ)

Введення. Діагностика гипоксично-ішемічних ушкоджень (ПУ) голов-
ного мозку новонароджених,частота яких у недоношених дітей досягає
50%,є актуальною,складною проблемою неонатології. Важкий стан не-
мовлят часто потребує обстеження в умовах відділення реанімації.

Матеріал і методи. Наш клінічний досвід нейрорадіологічної діагно-
стики (НСГ.КТ.МРТ) різних форм ішемічних уражень ЦНС нараховує 116
дітей. Динамічна документована НСГ проводилась з 3-6 днів життя до
4-5 місячного віку дітей. Уточнююча, диференційно-діагностична, по-
рівняльна КТ и MPT виконувалась в залежності від клінічних потреб у
різні періоди перебігу ушкоджень мозку і проявів їх наслідків. Виконані
співставлення з даними 11 патолого-анатомічних досліджень.

Результати. У всіх пацієнтів виявлені характерні радіологічні озна-
ки фаз і стадій ПУ. Більшість дітей страждали деструктивними ПУ (73%
- перивентрікулярна лейкомаляція, фокальні та селективні некрози,па-
расагітальне церебральне ушкодження,ураження таламуса і базальних
ядер, понтосубікулярний некроз). Менше мали місце функціональні
гіпоксичні порушення, що спонукали виникнення набряку мозку (27%
дітей). Діагностика їх потребувала динамічного НСГ контролю.

Висновки. Динамічна документована НСГ особливо ефективна в
ідентифікації ПУ. Нею повинні володіти дитячі реаніматологи. КТ та
МРТ важливі в диференціації ПУ поза їх гострою фазою. МРТ є
найбільш ефективною в діагностиці субкортикального і понтосубікуляр-
ного некрозів та поєднаних геморагічно-ішемічних уражень.
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ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ У ДЕТЕЙ

А.В. Гладкий
(Киев)

UA9800349
Введение. Успешное проведение пункционной биопсии открывает

возможности к дальнейшему успешному лечению.
Материал и методы. Проведен анализ результатов прицельной

пункционной биопсии под контролем ультразвука у 34 детей в возра-
сте от 1 года до 12 лет. После полипозиционного ультразвукового ис-
следования под общим внутривенным обезболиванием проводили
пункцию участков поражения печени с использованием биопсийных
игл диаметром 22д. В педиатрической практике необходимо приме-
нять иглы только с колюще-режущей заточкой рабочей части во избе-
жание значительного повреждения тканей. Пункционный материал был
получен с одной попытки.

Результаты. При анализе полученного материала цитологически
установлено: первичный рак - у 6 больных,подозрение на рак - у 2,ге-
мангиома - у 7. При метастатическом поражении достоверно природа
поражения установлена у 19 пациентов.

Выводы. С помощью прицельной пункционной биопсии верифика-
цию процесса получили у 29 больных с первой попытки, в остальных
случаях - после 2-3-х попыток. Эффективность манипуляции зависит
от адекватного общего обезболивания, предварительной полипозици-
онной разметки. Диагностическая ценность метода составила 94,6%.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНТОКСИФИЛЛИНА
В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ЦИСПЛАТИНА

ПРИ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОИ ХИМИОТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

И МЯГКИХ ТКАНЕЙ У ДЕТЕЙ

И.Ю. Глуховская, О.Г. Югринов, В.Т. Демин, В.Л. Кобысь

(Киев)

Введение. Наиболее сложными для лечения представляются боль-
ные с первично резистентными к химиотерапии и рецидивными фор-
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мами злокачественных опухолей костей и мягких тканей. Резистент-
ность опухолей к химиотерапии может быть обусловлена недостаточ-
ным накоплением химиопрепарата в опухоли,первично чувствительной
к химиотерапии,а также в результате потери чувствительности кхими-
опрепарату в процессе лечения. Отмена приобретенной резистентно-
сти к цисплатину путем применения пентоксифиллина (П) доказана в
эксперименте E.Taito(1994).

Материал и методы. Впервые в клинической практике использова-
ли П как модификатор цисплатина при внутриартериальной химиотера-
пии злокачественных опухолей костей и мягких тканей у детей. П в до-
зе 5,0 мл разводили на 200 мл 0,9% р-ра натрия хлорида и вводили
внутриартериально со скоростью 120 мл/час. Сразу по окончании инфу-
зии проводили внутриартериальную химиотерапию цисплатином в дозе
50 мг/м2 в течение 3-х суток. Всего проводили 3-5 курсов с интервалом
3 недели. Пролечено 19 больных с остеогенной саркомой ,хондросарко-
мой,агрессивным фиброматозом.

Результаты. Сосудорасширяющий эффект П позволил во всех слу-
чаях провести суперселективную внутриартериальную химиотерапию
без побочных эффектов. На фоне введения П отмечали кратковремен-
ную гиперемию инфузируемой конечности,болевой синдром отсутство-
вал, сохранялась отчетливая пульсация артерии на стопе. Кратковре-
менный спазм артерии, купировавшийся без дополнительной терапии,
наблюдали в одном случае. Общее состояние пациентов оставалось
удовлетворительным, отмечали снижение гематологических показате-
лей I степени,транзиторное повышение уровня трансаминаз.

Выводы. Применение П обеспечивает профилактику окклюзии сосу-
дов при суперселективной внутриартериальной химиотерапии. Моди-
фицирующий эффект П исследуется.

UA9800351
ОСОБЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ

КОМПЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНОЇ СЕМІОТИКИ
ЗАБОЇВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ

В.В. Губенко, A.M. Кардаш, А.В. Гюлямерянц, Л.О. Колеснікова

(Донецьк)

Введення. Визначити діагностичну цінність КТ серед методів дослід-
ження, що застосовуються при черепно-мозковій травмі (ЧМТ) у дітей.

Матеріал і методи. Зіставили клініко-лабораторні, морфологічні і
КТ-дані у 98 зашкоджених у віці від 1 до 5 років. Хворі були розподілені
на 3 групи в залежності від клінічних ознак ступеню забою головного
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мозку (ЗГМ): І групу склали 28 (28,6% 4,6) чоловік з ЗГМ легкого сту-
пеню, II - 34 (34,7% 4,8) - середнього і III - 36 (36,7% 4,9) - тяжкого.
Аналізували дані спинно-мозкової пункції (21 - 21,4% 4,1 пацієнт) та
оперативного втручання (22 - 22,4% 4,2). Дослідження виконували на
компютерному томографі СРТ-1010 в динаміці: при надходженні до
клініки,на 2-4 день,якщо була клінічна необхідність,на 10-14 і 30-45 дні
після травми.

Результати. ЗГМ з КТ-ознаками геморагічного компоненту зустрі-
чались тільки у хворих III групи. Переважали (19 - 52,8% 8,3) лінійні та
малі осередкові гіперденсивні тіні: геморагічне просочування та розм-
іщення, частіше (16 - 44,4% 8,3) з боку удару. Останні по даним дина-
мічного стеження формувались (у 7 - 36,8% 11,1 потерпілих) в більші
зони - гематоми. Характерним було звуження лікворних просторів на 2-
3 дні після травми,що корелірувалось з гіпертензіонними показниками
тиску спинно-мозкової рідини (р < 0,05). Типовими для легкого та се-
реднього ступеню ЗГМ були слабо виражені гіподенсивні тіні.обєктив-
ізація яких була можлива тільки завдяки денситометрії білої та сірої ре-
човини мозку.

Висновки. Комплексна клінічна та КТ-діагностика ЧМТ у дітей повин-
на базуватися на оцінці динамічних клінічних та структурних КТ-ознаках.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ УКРАИНЫ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ,
СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ••шпини

Н.В. Гиселетова, АЛ. Паляничка ИИНИШИИНИ*™

( Кисе ) UA9800352

Введение. Проблема диагностики и лечения злокачественных ново-
образований у детей является одной из актуальных медико-социаль-
ных проблем. В наиболее развитых странах смертность детей от рака
занимает второе место в общей структуре смертности. Показатели за-
болеваемости детей варьируют в пределах 11,0-17,0 о/оооо.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе офици-
альных статистических форм, которые заполнялись на каждый вновь
выявленный случай заболевания злокачественным новообразованием
(ЗН). Возрастные границы: 0 - 14 лет.

Результаты. Анализ онкологической заболеваемости детей Украи-
ны выявил тенденцию роста уровня показателей с 7,7 о/оооо до 11,5
о/оооо,среднегодовой темп прироста - 2,0%. В 1996 г. среди детского
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населения Украины было зарегистрировано 1179 случаев ЗН (11,5 слу-
чаев на 100 тыс.). Установлено,что в 1981 - 1985 гг.,до аварии на ЧА-
ЭС наиболее высокие уровни онкологической заболеваемости отмеча-
лись в Одесской,Черновицкой областях,АР Крым,а также Сумской об-
ласти.

В послеаварийный период самый высокий уровень заболеваемости
зарегистрирован среди детского населения г.Киева, Черниговской,
Хмельницкой,Житомирской областей. Контролируемые по радиацион-
ному фактору Киевская,Ровенская и Черкасская области занимают со-
ответственно 6-е, 12-е и 9-е ранговое место.

В структуре детской онкологической заболеваемости как мальчи-
ков, так и девочек первое место принадлежит гемобластозам, далее
следуют опухоли головного мозга, костной ткани и суставных хрящей,
почек. Рак щитовидной железы занимает у мальчиков седьмое,а у де-
вочек - пятое место. Заболеваемость раком щитовидной железы в
1996 г. составила 0,5 о/ооо (51 случай).

На протяжении ряда лет остается чрезвычайно низким онкологичес-
кий компонент профосмотров детских контингентов (2,6 - 3,2%),значи-
тельный удельный вес детей,взятых на учет с IV стадией заболевания
(от 5,5 до 21,7%),имеет место отсутствие параллелизма между показа-
телями запущенности и летальности до года с момента установления
диагноза ЗН.

В 1995 г. на Украине специальное лечение проведено 57,7% детей,
среди впервые заболевших (572 ребенка), в 1994 г. - 63,5% (745 де-
тей). Уровень охвата радикальным лечением составлял 29,5% (1994 г.
- 25,2%).

Уровень охвата радикальным лечением в Винницкой, Волынской,
Днепропетровской,Ровенской,Тернопольской,Херсонской,Хмельницкой
областях и г.Киеве был значительно выше среднеукраинского и варьи-
ровал в пределах (50,0-75,0)%.

Очень низкий удельный вес охвата радикальным лечением в Донец-
кой (8,7%), Ивано-Франковской (3,4%), Сумской (9,7%), Харьковской
(7,1%) и Черкасской (8,3%) областях. В г.Севастополе в период с 1994
г. по 1995 г. радикальное лечение не получил ни один ребенок.

Индекс накопления контингентов составляет для детского населе-
ния 2,3 (при аналогичном показателе для взрослых - 4,8).

Выводы. Таким образом, основные показатели состояния детской
онкологической помощи в Украине свидетельствуют о недостаточном
внимании к этому виду специализированной помощи как со стороны
онкологических диспансеров,так и общелечебной сети.
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ВОПРОС РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Л.З. Калмыков, В.В. Корнеева, О.М. Гур, В.О. Стегний,
Ю~А. Буслович

(Харьков) UA9800353
Введение. Медицинские рентгенологические методы исследования

вносят существенный вклад в надфоновое облучение населения. В свя-
зи с зтим возникает проблема ограничения и регламентации дозовых
нагрузок пациентов, которая может быть решена использованием ком-
плекса мероприятий. МКРЗ в своих последних рекомендациях остается
на позиции невведения пределов доз в медицинском облучении насе-
ления, однако использует так называемые рекомендуемые уровни доз
(reference dose levels), устанавливаемые соответствующими органами
для наиболее распространенных диагностических процедур.

В детской рентгенодиагностике вопросы контроля и снижения дозо-
вых нагрузок пациентов приобретают особенное значение из-за повы-
шенной чувствительности детского организма. Поэтому возрастной ас-
пект необходимо учитывать при обосновании условий радиационной бе-
зопасности при лучевой диагностике. Оценка доз, которые получают па-
циенты разного возраста в зависимости от условиях проведения диагно-
стического исследования - первый шаг на пути решения этой проблемы.

Материалы и методы. Для расчета индивидуальных эффективных
доз облучения пациентов детского возраста использовали литератур-
ные данные об органах (тканевых) дозах при рентгенологических ис-
следованиях. Измерения органных доз, обусловленных КТ-исследова-
ниями, проводили на гетерогенных антропоморфных фантомах детей
возраста 1 и 5 лет,"условных" женщины и мужчины на рентгеновском
томографе СРТ-1010. Дозиметрические измерения проведены с по-
мощью ТЛД типов MTS-N и MCP-N на основе фторида лития в комп-
лекте с измерительной установкой DTU-01. При расчетах эффектив-
ных доз учитывались последние рекомендации МКРЗ (Публикация 60).

Результаты. Рассчитаны индивидуальные эффективные дозы при
рентгенологических исследованиях пациентов различного возраста.
Эти данные приведены в ведомственной инструкции и врач может
рассчитать дозу на пациента при том или ином исследовании. Получе-
ны данные об органных эквивалентных дозах и рассчитаны эффектив-
ные дозы облучения при исследовании пациентов разного возраста на
КТ СРТ-1010.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о существенной
возрастной дифференциации доз пациента. Это необходимо принять
во внимание при установлении значений контрольных уровней в меди-
цинской рентгенодиагностике.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

ЛЕГКИХ У ПОДРОСТКОВ

Ю.Т. Киношенко, B.C. Крутько, ЛЛ. Суханова

(Харьков)

Введение. Туберкулез у подростков протекает своеобразно в силу
перестройки основных регулирующих систем организма, сопровожда-
ющейся сниженим реактивности. Изучение особенностей инфильтра-
тивного туберкулеза легких у подростков может улучшить своевремен-
ное выявление и повысить эффективность лечения.

Материал и методы. Изучены данные рентгенологического обсле-
дования 148 подростков, юношей и девушек было поровну - по 74 че-
ловека.

Результаты. Установлено, что у подавляющего большинства
(76,35%) больных процесс был распространенным в виде облаковид-
ного инфильтрата (6,8%),лобита (8,8%),перисциссурита (4%),казеоз-
ной пневмонии (2,7%). Ограниченное поражение легких наблюдалось
у 23,6% подростков в виде круглого и лобулярного (11,5%) инфильт-
ратов.

У 50% больных выявлена фаза распада, из них у 18,9% установле-
на фаза обсеменения, только обсеменение без фазы распада наблю-
далось у 2,7% подростков.

Фаза распада диагностирована у всех больных с казеозной пнев-
монией,у 92% подростков с лобитом.56,7% лиц с облаковидным ин-
фильтратом, у 38,9% наблюдаемых с круглым и у 17,7% с лобуляр-
ным; при перисциссурите распад не выявлен.

У 53,4% подростков заболевание было выявлено при флюорогра-
фическом обследовании,у 2% - туберкулинодиагностикой и у 44,6% -
при обращении к врачу.

Выводы. Инфильтративный туберкулез легких характеризуется у
подростков обширностью поражения, наличием распада и обсемене-
ния,что сказывается на эффективности лечения. Своевременное и ка-
чественное проведение флюорографии способствует выявлению огра-
ниченных процессов и улучшению результатов лечения.

23



UA9800354
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ
ОТ ОТЦОВ - ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

Н.М. Коренев, ГЛ. Бориско, Л.В. Камарчук, В.А. Сарана,
И.В. Теребкова, В.Л. Кашина, Е.В. Армянова

(Харьков)

Введение. Влияние ионизирующего излучения на состояние здоро-
вья населения не исчерпывается непосредственным воздействием ра-
диации на организм человека. В настоящее время особую значимость
приобретает проблема здоровья потомков,рожденных от людей репро-
дуктивного возраста, испытавших лучевую нагрузку во время ликвида-
ции последствий Чернобыльской катастрофы.

Материалы и методы. Изучено состояние здоровья 100 детей 5-9
лет, рожденных от отцов, участвовавших в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах,по данным клинического исследо-
вания, ЭКГ, ФКС, ЭКГ с физической нагрузкой,РЭГ,Эхо-СГ,УЗИ щито-
видной железы, исследования всех звеньев иммунитета, генеалогичес-
кого и цитогенетического анализа.

Результаты. Определена высокая распространенность морфофун-
кциональных и патологических отклонений у детей,рожденных в семь-
ях ликвидаторов. В их структуре отмечается высокая частота нервно-
психических расстройств, поражений органов пищеварения,изменений
сердечно-сосудистой системе с преобладанием множественных
структурных аномалий,расстройств цереброваскулярной гемодинами-
ки.ангиопатий сетчатки. Установлено высокий уровень стигм дисэмб-
риогенеза; нестабильное функционирование иммунной системы с
развитием клеточной и фагоцитарной недостаточности. Выявлены
психологические особенности,заключающиеся в высокой степени тре-
вожности, изменения характера формирования самооценки, снижения
уровня зрительно-моторной координации.

Показано, что тяжесть состояния здоровья отца и высокая частота
осложнений в периоде беременности имеют существенную значи-
мость в формировании повышенной заболеваемости данного контин-
гента.

Выводы. Проведенные исследования обосновывают необходимость
более тщательного подхода к диспансеризации поколения, рожденно-
го от участников ликвидации последствий Чернобыля, что будет спо-
собствовать нормализации нервно-психического и соматического здо-
ровья этих детей на последующих этапах развития.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

ПРИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

А.И. Крадинов, А.А. Савин
(Симферополь) UA9800355

Введение. Проблема уточнения состояния структур головного мозга
у детей, страдающих эпилепсией, занимает в клинической неврологии
одно из ведущих мест. Исключение наличия объемного образования в
головном мозге у данного контингента больных во многом предопреде-
ляет выбор оптимального метода лечения.

Материал и методы. Проведен анализ результатов аксимальной
компьютерной томографии (АКТ) 34 детей в возрасте от 3 до 15 лет
(21 девочка и 13 мальчиков),которые обследовались в Крымском Рес-
публиканском диагностическом центре. Всем больным предварительно
были выполнены РЭГ,Эхо-ЭГ,а также рентгенография черепа в 2-х про-
екциях. АКТ производилась на аппарате "Соматом APT" фирмы "Си-
менс". В 82% случаев применялась методика внутривенного усиления.
Неспокойным детям, во избежание отрицательного влияния движений
на качество изображения,исследование проводили под наркозом.

Результаты. При КТ-исследовании у 4 детей выявлена атрофия ко-
ры головного мозга. КТ-семиотика атрофии коры головного мозга ха-
рактеризовалась уменьшением объема долей мозга с углублением бо-
розд и вторичным расширением соседних субарахноидальных про-
странств. У 8 детей отмечалась асимметрия боковых желудочков,у 11 -
симметричная гидроцефалия. У 3 детей выявлена опухоль головного
мозга. У 2 детей были уже сформированы субарахноидальные кисты и
выявлено региональное увеличение боковых желудочков. Асимметрия
боковых желудочков выражалась в виде неравномерного расширения,
преимущественно передних рогов боковых желудочков. При гидроце-
фалии отмечалось равномерное расширение желудочков как в правом,
так и в левом полушарии. У 2 детей из 3 опухоль,диагностированная
только при АКТ, локализовалась в левой лобной доле. Образование
имело кистозно-солидное строение,неоднородное по своей структуре,
отмечалось смещение срединных структур на 7 мм вправо. Передний
рог левого бокового желудочка смещался кзади. В одном наблюдении
опухоль локализовалась в проекции задней черепной ямки (ЗЧЯ) спра-
ва и сдавливала IV желудочек,имели место признаки внутренней сим-
метричной окклюзионной гидроцефалии. Лишь у 8 детей изменений со
стороны структур мозга не было выявлено.
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Выводы. АКТ является высокоинформативным методом в уточнении
состояния структур головного мозга и поэтому должна использоваться
в диагностическом комплексе при эпилепсии у детей.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

А.И. Крадинов, О.П. Прокопенко, С.Г. Матулевич,
Л.Ю. Панова, В.Г. Гусаров

(Симферополь) U A 9 8 0 0 3 5 6

Введение. Известно, что до 50% заболеваний мочевыделительной
системы взрослых начинается в детском возрасте. Однако, выявление
этих заболеваний на различных этапах развития ребенка всегда слож-
но и требует выбора диагностических методов исследования.

Материал и методы. Комплексное обследование мочевыделитель-
ной системы проведено 900 детям в возрасте от одного до 15 лет. Из
них девочек - 525,мальчиков - 375. Обследование начиналось с ульт-
развукового сканирования, а в дальнейшем, с учетом выявленных со-
нографических изменений, применяли рентгеноурологическое обсле-
дование, включая ретроградную урографию и ангиографию. Части
больным была выполнена радионуклидная ренография.

Результаты. У 37% детей выявлены патологические изменения
мочевыделительной системы. Из них хронический пиелонефрит - у 210
детей,заболевание мочевого пузыря - у 60,удвоенная почка - у 18.гид-
ронефроз - у 28,нефролитиаз - у двух,поликистоз - у двух.дисплазия
почки - у трех,гипоплазия - у двух,аплазия - у одного ребенка,простая
киста - у двух,лоханочная киста - у двух детей.

При рентгенографическом исследовании у больных с гидронефро-
зом отмечалось снижение сосудистой и паренхиматозной фазы,а так-
же нарушение экскреторной функции почек. Ангиографические иссле-
дования позволяли выявить расположение сосудов, что имело значе-
ние для выбора хирургического способа лечения. Следует отметить,
что количество рентгенологических исследований не уменьшилось,по-
скольку использование радиационно безопасной эхографии в каче-
стве скрининг-метода способствовало выявлению большого числа
больных с патологией почек,требующей уточненной диагностики.

Выводы. Комплексное последовательное, с выбором оптимальной
методики исследование детей с заболеванием мочевыделительной
системы повышает качество диагностики этой патологии.
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РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕЧОКАМЯНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

І.О. Крамний, І.О. Вороньжев, М.О. Бортний

(Харків)

Введення. Сечокамяна хвороба (СКХ), особливо з ускладненнями, є
однією з найактуальніших проблем сучасної педіатричної уронефрології
в звязку з її поширеністю і наростанням частоти захворювання в ос-
танні десятиріччя.

Матеріал і методи. Проведено рентгенологічне дослідження сечо-
видільної системи 21 дитині в віці 6 місяців - 18 років. Встановлено,що
СКХ частіше зустрічається у хлопчиків (13 чол. - 61,9%) в порівнянні з
дівчатками (8 чол. - 38,1%). Правильний діагноз на підставі оглядової
рентгенограми був встановлений у 12 чол. (57,2%), за допомогою
різних модифікацій внутрішньовенної урографії - у 8 чол. (38%),
при виконанні висхідної урографії - у 1 чол. (4,8%).

Результати. Проведеними дослідженнями встановлено, що у дітей
та підлітків переважно зустрічаються рентгенопозитивні конкременти -
20 чол. (95,2%),рентгенонегативні виявлені у 1 чол. (4,8%).

Кораловидні конкременти визначені у 6 хворих (28,6%),самому мо-
лодшому було 2 роки. Однаково часто зустрічався даний вид конкре-
ментів справа,зліва і з обох сторін (по 2 чол. - 9,5%). Конкременти мис-
ки мали місце у 4 хворих (19%),у одного з них з обох сторін. Часто камні
локалізувались в сечоводах - 6 хворих (28,6%),у одного дослідженого з
обох сторін. Сечоміхурова локалізація визначена у 4 хворих (19%),у 1
дослідженого конкремент локалізувався в уретрі. У 1 хворої системним
червоним вовчаком, перебіг якого ускладнився кораловидним конкре-
ментом правої миски,останній під впливом терапії фрагментувався і са-
мостійно відійшов.

Перебіг СКХ у 4 хворих (19%) ускладнився гідронефрозом,у 2 дітей
(9,5%) - пієлоектазією.у 1 - пієлонефритом,у 1 - уретерогідронефро-
зом,у 1 поєднувався з хворобою Ормонда.

Висновки. Проведені дослідження дозволили визначити локалізацію
конкрементів в молодому віці,уточнити особливості перебігу і усклад-
нень.
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РЕНТГЕНОЕНДОВАСКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА
ПОДВІЙНОЇ ДУГИ АОРТИ (ПДА)

';; ;. ШИННІЇ
UA9800357

Введення. ПДА - вада розвитку дуги аорти, що проявляється з пер-
ших місяців життя дитини стридором, нападами задухи з наступним
розвитком тяжкої дихальної недостатності в результаті рецидивуючих
подовжених бронхолегеневих захворювань. Морфологічно вада харак-
теризується роздвоєнням висхідної аорти з утворенням судинного
кільця, щільно охоплюючого трахею та стравохід. Найбільш придатним
методом діагностики цієї вади є рентгеноваскулярна діагностика.

Матеріал і методи. Ми спостерігали 9 дітей у віці від 3 місяців до
10 років. Усім дітям була проведена цифрова субтракційна ангіографія
(ЦСА) за стандартною методикою з використанням рентгеноконтраст-
ного препарату (РКП) Омніпак - 240 (Nicomed),flK найбільш безпечного
засобу в педіатричній ангіографії.

Результати. Найбільш ефективною для діагностики ПДА виявилась
аксіальна проекція з кутом нахилу трубка - ЕОП в 450 по відношенню
до вертикальної осі. У цьому випадку площина судинного кільця була
паралельна площині екрану. Разом з тим,характер відходження плечо-
головних судин краще візуалізувався у фронтальній площині. При за-
гальній АКГ з введенням РКП через підключичний катетер в порожнину
правого передсердя,забезпечувалась оцінка судинного русла легенів.
При наших спостереженнях,зміни запального характеру в легенях бу-
ли у пацієнтів старшого віку.

Висновки. Загальна ЦС - АКГ з використанням сучасних РКП - ефек-
тивний метод діагностики вад розвитку висхідної та дуги орти у дітей.

ФРАКЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ЛЕГЕНЕВОГО
КРОВООБІГУ ПРИ ЦС-АНПОПУЛЬМОНОГРАФІЇ

ПРЕПАРАТОМ ОМНІПАК У ДІТЕЙ
ПРИ ГІПОПЛАЗІЯХ ЛЕГЕНЬ

С.В. Лисак
(Київ)

Введення. Визначення обсягу ураження легенів при їх вадах розвит-
ку - складна проблема педіатрії. Ми вважаємо перспективним застосу-
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вання цифрової субтракційної ангіопульмонографії (ЦС - АПГ) з наступ-
ним фракціюванням зон легеневого кровообігу (ФЗЛК).

Матеріал і методи. Стандартною ЦС - АПГ досліджено 65 дітей у
віці від 8 днів до 14 років. У 29 дітей,що склали контрольну групу.не ви-
явлено захворювань серця та легенів. У 16 пацієнтів діагностована од-
ностороння проста гіпоплазія легенів (ГЛ),у 20 - двостороння ГЛ. При
дослідженнях використовувався Омніпак - 240 (Nicomed),flK найбільш
безпечний препарат,що дає відтворювані результати при денситомет-
ричних вимірюваннях. ФЗЛК по Felix проводилося по розробленій нами
методиці.

Результати. В контрольній групі пацієнтів фракція кореневої зони
складає 16,6%,фракція ядерної зони - 35,3%,а фракція плаща - 48,1%
від загальної площі легенів. У пацієнтів з ГЛ значно знижені (р<0,001)
фракції кореневої та ядерної зон і збільшена (р<0,001) фракція плащо-
вої зони,що свідчить про суттєвий вклад судинного компоненту в фор-
мування гіпоплазії легенів. Разом з тим,фракційна площа ураженої ле-
гені була нижчою (р<0,001),ніж неураженої.

Висновки. ФЗЛК при ЦС - АПГ це простий, безпечний та надійний
метод визначення фракційного обєму ураження при ГЛії

UA9800359
МОЖЛИВОСТІ ПРОМЕНЕВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРІТУ
У ДІТЕЙ

Т.Ф. Міронюк, М.1. Хворостпенко, І.М. Кіхтенко

(Дніпропетровськ)

Введення. Показники зажиттєвої діагностики хронічного пієлонефрі-
ту на сучасному стані, по підсумкам багатьох авторів, мало задовільні.
Коливання діагностичних помилок і зараз знаходиться у діапазоні від
30% до майже 50%.

Екскреторна урографія являє собою одну з провідних методик у
діагностиці хронічного пієлонефріту. З інших методів променевої діаг-
ностики нирок все ширше знаходить втілення компютерне ультразвуко-
ве дослідження на апаратах,працюючих у "реальному часі".

Матеріал і методи. Нами обстежено 157 хворих на хронічний пієло-
нефріт у віці від 8 до 14 років, які знаходились на стаціонарному ліку-
ванні. Кожному хворому було зроблено екскреторну урографію та уль-
тразвукове дослідження. Урографія вбирала в себе декілька знімків у
горизонтальному стані хворого на 5,10 та 25 хвилині з початку введен-
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ня рентгенконтрастної речовини. Ультразвукове дослідження кожного
хворого вбирало в себе переважне обстеження нирок та сечових
шляхів,а також навколишніх органів брюшної порожнини у цілях виклю-
чення інших захворювань.

Результати. Аналізували таке: загальні розміри нирок, стан по-
верхні капсули,товщу паренхими,зміну форми чашково-мискової сис-
теми,її поширення та застійні явища.

Знайшли, що однакові зміни були отримані відносно загальних
розмірів нирок,товщи паренхими та стану контурів капсули.

Невеликі застійні явища (І ступеню) були знайдені тільки під час
ультразвукового дослідження у 14 хворих. Зміни форми та неодномірні
поширення чашково-мискової системи,майже удвічі,частіше знаходили
на екскреторних урограмах. Таке явище деякі автори пояснюють впли-
вом йодвміщуючої рентгеноконтрастної речовини на діяльність нирок
та сечових шляхів у певної частини дітей.

Стан паренхими нирок.з усіма його змінами,можливо було оцінюва-
ти тільки ультразвуковим дослідженням,що залежить від можливостей
цього методу. Однак,повне уникнення екскреторної урографії з комп-
лексу обстежень хворих на хронічний пієлонефріт.поки що неможливо,
бо вона найбільш повно віддзеркалює стан сечових шляхів з морфоа-
натомічної точки зору і, в одночас, зображує їх функціональну
активність.

Висновки. Отриманий нами досвід пропонує використання цих
методів променевої діагностики у комплексі для найбільш повної
характеристики стану хворих,зокрема,на хронічний пієлонефріт.

UA9800360

СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ДЕТЕЙ КРЫМА, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Поберская В.А., Кожелупенко Л.В.

(Евпатория, АР Крым)

Введение. Известна более высокая радиочувствительность щито-
видной железы в детском возрасте. Поэтому спустя 10 лет после Чер-
нобыльской катастрофы пд особым наблюдением находятся дети,под
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вергшиеся воздействию малых доз ионизирующего излучения и родив-
шиеся в семьях ликвидаторов последствий аварии.

Материал и методы. По данным результатов сканирования щито-
видной железы проведено изучение частоты и характера её изменений
но у 170 детей дошкольного и школьного возраста,жителей г. Евпато-
рия (АР Крым). Среди них выделены группы детей, переселенных в
Крым из районов радиационного контроля (72 чел.) и рожденных в се-
мьях ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии (39 чел).

Результаты. Увеличение щитовидной железы І-ІІстепени определя-
лось у 38,6% детей,в то время как ее структурные изменения сформи-
ровались в 8,2% случаев. Следует отметить,что более значимое увели-
чение размеров щитовидной железы (II степень) в 4,3 раза чаще раз-
вивалось у детей,рожденных в семьях ликвидаторов последствий Чер-
нобыльской катастрофы. Структурные изменения железы,в виде кис-
тозных образований со снижением эхогенности, мелких эхопозитивных
включений,диффузных уплотнений участков ткани щитовидной железы
чаще определялись у детей старшего школьного возпвста, переселен-
ных из радиационно контролируемых районов по сравнению с детьми,
постоянно проживающими в Крыму. Отмечено существенное различие
в частоте увеличения щитовидной железы и структурных изменениях,
особенно у детей рожденных в семьях ликвидаторов. Длительное про-
живание в Крыму стабилизировало степень тиреоидной патологии у
детей, переселенных в Крым. Выводы. Проживание в климатических
условиях Крыма детей, переселенных из районов радиационного конт-
роля, благоприятно сказывается на развитии детского организма и не
усугубляет тиреоидную патологию. В восстановительном лечении с
применением курортных факторов особенно нуждаются дети раннего
пубертального возраста, рожденные от ликвидаторов.
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КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГІДРОЦЕФАЛІЙ У ДІТЕЙ

Р.С. Побірчий, СЯ. Волощук, В.П. Попов,
О.О. Ковальська

(Вінниця)
UA9800361

Введення. Проблема ранньої діагностики гідроцефалій є актуальним
питанням науки та практики охорони здоровя. Враховуючи, що тра-
диційні методи променевої діагностики не дають прямих ознак гідроце-
фалії, а спеціальні методики рентгенологічних досліджень травматичні,
нами апробовані можливості КТ в діагностик гідроцефалій головного
мозку.

Матеріал і методи. Робота базується на результатах обстеження 25
хворих у віці від 1 до 6 місяців,у яких при клінічному обстеженні виник-
ла підозра на наявність гідроцефалії.

Результати. У 25 дітей методом КТ була діагностована внутрішня
гідроцефалія. У 12 з них товща мозку на рівні задніх рогів бокових шлу-
ночків наближалась до 10 мм.що стало показанням для оперативного
втручання. Решта хворих отримали консервативну терапію. УЗ-діагнос-
тика використовувалась як метод скринінгу хворих для КТ обстеження.
У двох хворих причиною гідроцефалії були пухлини мозку, виявлені
тільки методом компютеної томографії. Прооперованим хворим вико-
нано вентрікулоперітонеальне шунтування клапанною системою на се-
редній та низький тиск. У випадках нетипового перебігу захворювання
проводилось контрольне КТ обстеження, при якому спостерігалась по-
зитивна динаміка: зменшення гідроцефалії, збільшення товщини мозку.

Висновки. КТ є нетравматичним та високоінформативним методом
ранньої діагностики гідроцефалій у дітей і дозволяє своєчасно визна-
чити показання для оперативного втручання,а в разі необхідності - кон-
тролювати ефективність лікування.

32



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОНОГРАФИИ
И РЕНТГЕНИССЛЁДОВАНИЯ В РАСПОЗНАВАНИИ
ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧЕК

М.С. Поляк, В.В. Губенко, Л.И. Шкарбун

(Донецк)

Введение. В настоящее время сонография в большинстве случаев
вытеснила пневмопельвиографию, из-за безвредности, простоты и от-
носительной дешевизны УЗИ. Важным является определение показа-
ний для использования каждого из них.

Материал и методы. Всего нами исследовано 48 девочек в возра-
сте от 12 до 16 лет с подозрениями на различные поражения придат-
ков матки. При этом кисты яичников были выявлены у 26 больных,со-
лидные опухоли яичников у 7, гидросальпинксы у 4,аднекситы у 5 и
синдром склерокистозных яичников у 6 больных. Всем больным произ-
водилась сонография.а в 7 сложных для диагностики случаях приме-
нили пневмопельвиографию.

Результаты. К сонографическим признакам кист можно отнести
гладкие стенки жидкостных образований, отсутствие внутренних эхо-
сигналов и высокий уровень звукопроводимости. Сложности в уточне-
нии локализации поражения были обусловлены ожирением, асцитом
или недостаточно достоверной информацией при ректальном иссле-
довании девочек. В двух случаях дермоидные кисты яичников опреде-
лялись по характерным признакам костных включений.

Выводы. Всем больным с подозрениями на поражение яичников
необходимо проводить сонографию. Если данные УЗИ сомнительны
или расходятся с результатами клинического обследования,возможно
применение пневмопельвиографии,которая позволяет наглядно опре-
делить взаимоотношения образований в придатках с окружающими
тазовыми органами.
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ОПЫТ ПОДНАРКОЗНОЙ БРОНХОГРАФИИ
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОЙ

ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Е.А. Поморцев
(Луганск) UA9800362

Введение. Бронхография является одним из наиболее сложных и
ценных методов диагностики врожденных и приобретенных бронхо-ле-
гочных заболеваний. Нашей задачей было упрощение техники иссле-
дования, чтобы сделать его более безопасным для пациентов и менее
сложным для врачей,без ухудшения качества бронхограмм.

Материал и методы. В 1987 - 1996 годах произведено 110 брон-
хографий пациентам в возрасте от 1,5 до 14 лет. Использовалась
предложенная нами оригинальная методика поднаркозной бронхогра-
фии (авторское свидетельство на изобретение № 1395291 от 5.01.88
г.). Особенностью предложенного способа бронхографии является
проведение исследования в условиях непрерывной инжекционной ис-
кусственной легочной вентиляции без применения апноэ, что достига-
ется использованием контрастного вещества определенной вязкости
(5,8 - 6,8 Пасек) и порядком заполнения бронхов. При этом исключа-
ется применение каких-либо приспособлений для изолированного за-
полнения бронхов исследуемого легкого. Предлагаемым способом, с
помощью специальных приемов, можно получать контурные бронхог-
раммы и бронхограммы с заполнением мельчайших ветвлений брон-
хов.

Результаты. Из 110 произведенных бронхографий в 18 случаях
(16,3%) найдены аномалии развития бронхов и легких, в 23 случаях
(20,9%) - бронхоэктазы.в 18 случаях (16,3%) - бронхоэктазы в сочета-
нии с уменьшением объема доли легкого, в 51 случае (46,3%) - при-
знаки бронхита. Во всех случаях были получены качественные бронхог-
раммы,без каких-либо осложнений.

Выводы. Практика использования способа поднаркозной бронхог-
рафии у детей в условиях непрерывной искусственной легочной венти-
ляции убеждает в его высокой информативности,простоте исполнения
и безопасности для пациента.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С ПНЕВМОНИЯМИ

ПРИ ДИФТЕРИИ

М.С. Сидорова

(Донецк)

Введение. В связи с ростом числа больных дифтерией среди детс-
кого контингента населения,тяжестью развития осложнений изучение
рентгенологических особенностей изменений в легких имеет важное
значение.

Материал и методы. Работа основывается на результатах анализа
рентгенологического исследования органов грудной клетки 63 летей
(39 мальчиков и 24 девочки) в возрасте от 3-х до 15-ти лет, которые
находились на лечении по поводу дифтерии.

Всем больным производилась обзорная рентгенография органов
грудной клетки в прямой проекции, при необходимости дополняемая
боковой рентгенограммой.

Результаты. Рентгенологические изменения имели пестрый харак-
тер. Легочный рисунок определялся усиленным за счет сосудистого и
интерстициального компонентов. Корневые отделы легких уплотнены,
с расходящимися радиарно тяжами перибронхиальной.периваскуляр-
ной инфильтрации, носящей нечеткие контуры, из-за чего не диффе-
ренцировалась структура корней легких. Множественные участки за-
темнения легочной паренхимы воспалительного характера, наличие
разнообразного калибра ателектазов. Изменения чаще констатирова-
лись в язычковых сегментах, средней доле.базальных сегментах ниж-
них долей, преимущественно справа. При токсическом крупе опреде-
лялись явления лимфостаза. Появлялись перегородочные линии Кер-
ли, нечеткость, размытость сосудистого рисунка, жидкость в междоле-
вых щелях, синусах. Имело место наличие острого вздутия легких, ги-
перпневматоза. Просветление доли, легкого, обеднение сосудистого
рисунка. Констатировались буллы, преимущественно расположенные
субплеврально, развивался пневмоторакс. Органы средостения были
смещены в здоровую сторону. Появлялись признаки нарушения гемо-
динамики, расширялись отделы сердца за счет поражения его мышц,
которые усложняли течение болезни.

Выводы. Наиболее характерными изменениями в легких у детей с
дифтерией были усиление легочного рисунка,инфильтративные уплот-
нения легочной ткани, ателектазы, расширения корней, явления
лимфостаза,нарушение гемодинамики,вздутие легких.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ
І ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ

ГІПЕРПАРАТІРЕОЇДНОЇ ОСТЕОДИСТРОФІЇ
У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

М.І. Спузяк
(Харків)

Введення. Зміни в кістках при первинному гіперпаратіреозі (гіпер-
паратіреоїдна остеодистрофія) у дітей і підлітків зустрічаються значно
рідше,ніж у дорослих. Рентгенологічна картина і диференційна рентге-
нодіагностика гіперпаратіреоїдної остеодистрофії у дітей та підлітків
подана в літературі явно недостатньо.

Матеріал і методи. Вивчена рентгенологічна картина кістяка у 43
хворих (14 - з гіперпаратіреоїдною остеодистрофією, 18 - з фіброзною
остеодисплазією, 5 - з нирковим рахітом,4 - з недосконалим остеоге-
незом і 2 - з синдромом мальабсорбції) у віці від 6 до 18 років,які по-
ступили на кафедру рентгенології дитячого віку для консультації з
підозрою на первинний гіперпаратіреоз.

Результати. Аналіз рентгенограм показав,що рентгенологічна се-
міотика гіперпаратіреоїдної остеодистрофії у дітей та підлітків багато в
чому нагадує таку у дорослих. Однак відмічалися і особливості. Гіпер-
паратіреоїдна остеодистрофія у дітей та підлітків характеризувалася
посиленням не тільки резорбції,але й кісткоутворення.що рентгеноло-
гічно проявлялось більш вираженою зернистою і груботрабекулярною
перебудовою,а не рівномірним розрідженням кісткової структури,наяв-
ністю субперіостальної резорбції і спікулеподібних утворень, субхонд-
ральної резорбції і остеосклероза в підлеглих відділах кісток. Кісти і
пухлиноподібні утвори досягали великих розмірів. Більш вираженими і
частіше спостерігалися деформації пластичного характеру. Приведені
вище рентгенологічні ознаки спостерігалися при інших системних зах-
ворюваннях (фіброзній остеодисплазії,нирковому рахіті,недосконалому
остеогенезі, синдромі мальабсорбції), що вимагає проведення дифе-
ренційної діагностики. Виділені рентгенологічні симптомокомплекси
характерні для вказаних захворювань кістяка.

Висновки. Рентгенологічна картина гіперпаратіреоїдної остеодист-
рофії у дітей і підлітків,порівнюючи з дорослими,має свої особливості і
в той же час вимагає проведення диференційної діагностики з іншими
системними захворюваннями скелета.
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РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДАНІ ПРО ЗМІНИ КИСТЕЙ
І ЧЕРЕПА ПРИ ЧОЛОВІЧОМУ

ГІПОГОНАДИЗМІ

М.І. Спузяк
(Харків)

Введення. До основних форм чоловічого гіпогонадизму, які приво-
дять до порушення пубертату,відносяться первинний,вторинний і коре-
лятивний гіпогонадизм. Первинний гіпогонадизм зумовлений недо-
статністю функції яєчок внаслідок безпосереднього ураження їх, вто-
ринний - внаслідок ураження гіпоталамо-гіпофізарної області і кореля-
тивний - зумовлений ендокринним і вісцеральними порушеннями. Для
діагностики вказаних форм гіпогонадизму поряд з клінічними даними і
результатами гормональних досліджень суттєве значення має рентге-
нологічне дослідження,зокрема кистей и черепа.

Матеріал і методи. Проведена рентгенографія кистей в прямій і
черепа в бічній проекції 48 пацієнтів у віці від 13 до 24 років з різними
формами гіпогонадизма. На рентгенограмах кистей визначали кістко-
вий вік.розміри і структуру кісток. З метою визначення остеопорозу ви-
користовували периферичний індекс Barnett-Nordinaai Extona. На рен-
тгенограмі черепа вивчали стан склепіння і основи черепа,зокрема ту-
рецького сідла.

Результати. В 90% випадків при первинному гіпогонадизмі на
знімках кистей і променево-запястних суглобів визначалася груботра-
бекулярна (великопетлиста) структура без потоншення кіркового шару.
Ознаки остеопорозу спостерігалися тільки в поодиноких випадках.
Кістковий (рентгенологічний) вік відставав від паспортного на 1-7
років. Пясткові кістки і фаланги,за винятком V пальця, були подовже-
ними. На краніограмах визначався склероз швів, особливо вінцевого,
звапнення шишкоподібного тіла і звязок спинки турецького сідла. Ту-
рецьке сідло в більшості випадків мало кулясту форму. Розміри його
були на нижній межі норми,або нижче її,спинка потовщена ("ювеніль-
не" сідло). Відмічалася гіперпневматизація навколоносових пазух.особ-
ливо клиноподібної,піпкоподібних паростків.

Рентгенологічна картина кистей і черепа при вторинному гіпогона-
дизмі мала свої особливості.

Висновки. Рентгенологічний метод є провідним у виявленні змін ки-
стей та черепа при різних формах гіпогонадизма.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПНЕВМОПАТИЙ

В.Г. Степанов, В.В. Степанов, Т.Д. Заричная, А.А. Воробьев

(Симферополь )

Введение. Пневмопатии (ПП) являются одной из частых причин ги-
бели новорожденных и особенно недоношенных детей. Рентгенологи-
ческое исследование является ведущим в их дифференциальной диаг-
ностике.

Материал и методы. Применен метод обзорной рентгенографии
органов грудной и брюшной полостей. Проанализировано 36 случаев
ПП в основном у недоношенных новорожденных детей (27 случаев).

Результаты. На основании клинико-рентгенологического исследо-
вания были выявлены ПП: синдром гиалиновых мембран - 17,ателекта-
зы (нерасправление) легких: рассеянные - 8 и обширные - 5,отечно-ге-
моррагический синдром - 3,аспирационный синдром - 2.

Первые три разновидности обычно объединяют в одну с общим на-
званием респираторный дистресс синдром.

Выявленные ПП, в основном, наблюдались у недоношенных детей,
перенесших гипоксию в первые сутки,чаще в первые часы (за исклю-
чением редко встречающегося синдрома Вильсона-Микити - один слу-
чай).

Рентгенологические признаки появляются, как правило, в первые
12 часов,самое позднее - через 24 часа после рождения. Чем выражен-
нее клинические проявления,тем раньше выявляются рентгенологичес-
кие симптомы и тем дольше они сохраняются: снижение объема при
дистресс синдроме,зернистость легочных полей,симптом "воздушной
бронхограммы",в тяжелых случаях картина "белых легких" - гомогенное
затемнение легочных полей,сливающееся со срединной тенью и диаф-
рагмой.

Аспирационный синдром характеризуется различными по величине
и форме участками затемнений.

Очень часто ПП осложняются пневмониями. При искуственной вен-
тиляции легких может развиться пневмоторакс и пневмомедиастинум.

Выводы. Динамическое рентгенологическое исследование с учетом
клинических данных является ведущим в постановке диагноза пневмо-
патии и определении их разновидности.
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UA9800363
ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА
У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРАСТНОГО

ВЕЩЕСТВА ОМНИПАК-ЙОГЕКСОЛ

Т.И. Такоева, А.Г. Дубровин, В Л. Покотило

(Киев)

Введение. Рентгенологические исследования по-прежнему занима-
ют ведущее место в диагностике заболеваний пищевода в педиатри-
ческих клиниках. В то же время,использование в качестве контрастно-
го вещества сернокислого бария нельзя считать оптимальным для об-
следования детей,особенно при подозрении на наличие повреждений
стенки пищевода,пищеводно-трахеальных свищей,при высоком риске
аспирации контрастной взвеси.

Целью настоящей работы является изучение возможностей приме-
нения нового неионного контрастного вещества Омнипак-йогексол для
искусственного контрастирования пищевода в условиях хирургическо-
го отделения педиатрической клиники.

Материал и методы. Рентгенологическое исследование пищевода
с использованием Омнипака-йогексола в концентрации 180 мг йода / мл
выполнено 37 детям. Из них 19 детей в возрасте до 3-х месяцев и 18
детей от 1 -го года до 7 лет.

Результаты. На основании проведенных рентгеноконтрастных ис-
следований у 14 детей диагностирована атрезия пищевода, у 8 паци-
ентов выявлены трахеопищеводные свищи, у 15 - стенозы пищевода
разной этиологии. Во всех случаях получены качественные изображе-
ния. Осложнений в процессе исследований не наблюдали.

Выводы. Омнипак-йогексол, представитель второго поколения не-
ионных контрастных веществ,отвечает всем требованиям,предъявляе-
мым к препаратам этой группы.

Его использование в клинической практике подтвердило безопас-
ность препарата,удобство использования и высокое качество изобра-
жения при исследовании.

39



ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТЕРМОГРАФІЧНОГО
І РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПРИ НАТАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ
ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ

И.С. Чала, О.О. Ковальська, О.Н. Недільська

(BlHHUUfl)

Введення. Діагностика натальних пошкоджень хребта та спинного
мозку часто являє собою значні труднощі,так як пошкодження в поло-
гах може бути непоміченими неврологічна симптоматика може зявля-
тися не зразу і наростати поступово.

Матеріал і методи. Проведений аналіз клінічних,термографічних та
рентгенологічних даних 52 новонароджених дітей з підозрою на на-
тальні спінальні травми. Всім дітям виконувалась дистанційна інфра-
червона термографія (ДІТ) та рентгенографія відповідного відділу хреб-
та в загальноприйнятих проекціях.

Результати. При ДІТ у всіх дітей виявлялась зона підвищеного 14-
випромінення, розташована серединно і паравертебрально з локаліза-
цією в шийному відділі хребта у 6 1 % новонароджених, в верхньому
грудному - у 3 1 % та в нижньогрудному - у 8% випадків. Локалізація да-
них ДІТ повністю збігалась з клінічною локалізацією осередків наталь-
них спінальних травм.

На спондилограмах виявлено вивих першого шийного хребця у 8%
новонароджених та підвивих першого шийного хребця у 13% випадків.
У решти - 79% новонароджених рентгенологічних ознак травматичних
пошкоджень хребта не було виявлено при наявності позитивних ДІТ да-
них та відповідної неврологічної симптоматики.

Висновки. Збіг клінічних даних з результатами ДІТ свідчить про ви-
соку діагностичну ефективність ДІТ при підозрі на натальні пошкоджен-
ня хребта та спинного мозку.
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КЛИНИКО-РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ РАДИОЙОДТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ

ТЕРАПИИ И БЕЗ НЕЕ

В.В. Шишкина, Э.Д. Чеботарева, Б.Ф. Синюта, ДЛ. Джужа,
О.В. Козак, Д.Л. Саган

(Киев) UA9800364
Введение. Применение послеоперационной дистанционной лучевой

терапии (ПДЛТ) при дифференцированных формах рака щитовидной
железы (ДФРЩЖ) является предметом дискуссий. В связи с имеющи-
мися в литературе противоречивыми данными об относительной ра-
диорезистентности ткани щитовидной железы и влиянии наружного
облучения на процессы накопления и выведения 1-131 нами поставле-
на задача - изучить изменения процессов накопления и выведения ле-
чебных активностей 1-131 под влиянием дистанционной лучевой тера-
пии.

Материал и методы. Терапия 1-131 проведена 155 больным, из них
68 детям и подросткам в возрасте от 8 до 15 лет. Все больные были
разделены на две группы: первая - получавшие ПДЛТ и 1-131 (10 де-
тей и 34 взрослых); вторая - только 1-131 (58 детей и 53 взрослых).
Среди детей и подростков первой группы при сцинтиграфии метаста-
зы в регионарные лимфоузлы до лечения визуализировались у 5 из 10
(50%),легкие - у 3 (30%), во второй группе соответственно - 70,7% и
у 13%. Среди взрослых первой группы - у 38,8% и 11,1%,второй груп-
пы -у 47,1% и 7,2%.

В течение пяти суток оценены средние и максимальные уровни на-
копления РФП в пораженных участках относительно введенной актив-
ности. По этим данным расчитаны коэффициент накопления щито-
видная железа/экстратиреоидная ткань и период эффективного полу-
выведения РФП из очага.

Результаты. У больных обеих групп показатели, характеризующие
процессы накопления 1-131,однозначны. Имелась тенденция к ускоре-
нию выведения 1-131 у детей и подростков в первой группе (2,80,8
дня) по сравнению со второй (3,61,2). Среди детей и подростков в це-
лом выздоровело 61,7%,первой группы - 3 из 10 (30%),второй - 39 из
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58 (67,2%). Среди взрослых в целом выздоровело 27,5%,первой груп-
пы - 22,2%,второй - 30,8%.

Выводы. Несмотря на то, что у детей и взрослых второй группы до
начала лечения йодом-131 метастазы в лимфоузлы визуализировались
чаще,эффект от радиойодтерапии был выше,чем в первой. Отсутствие
значимого влияния наружного облучения на очаги поражения делает
неоправданным применение ПДЛТ при возможности проведения ра-
дио-йодтерапии.
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2. НАУКОВІ СТАТТІ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ

РОБІТ)



УЛЬТРАЗВУКОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ

З НЕФРОБЛАСТОМОЮ

A.M. Абрам'юк

Введення. Сучасне комплексне лікування пухлини Вільмса у 75-80%
випадків в залежності від стадії захворювання дає можливість досягну-
ти дворічного виживання і включає в себе хірургічний метод.хіміотера-
піюда променеву терапію [1]. В результаті ефективної передоперацій-
ної хіміотерапії зменшуються розміри пухлини,знижується її кровотік та
змінюється співвідношення з оточуючими анатомічними структурами
[2,3]. Це дає можливість радикальніше видалити новоутвір, уникнути
метастазування в черевну порожнину.

Матеріал і методи. З метою розробки ультразвукових критеріїв
ефективності лікуваня нами було обстежено 28 хворих з пухлиною
Вільмса ІІ-ІІІ стадії віком від 6 місяців до 14 років,серед них 15 хлопчиків
(53,6%) та 13 дівчаток (46,4%). УЗД проводилось до і після передопе-
раційної хіміотерапії на УЗ сканері "Sonoline SI-450" фірми Siemens
конвексним датчиком 5,0 Мгц з дуплексним допплером. В ході скану-
вання оцінювались розміри, структура та кровоплин новоутвору. Дина-
міка зміни розмірів пухлини при кожному обстеженні оцінювалася
згідно вимог ВООЗ [6]. Отримані результати інтерпретувались за на-
ступною схемою:

• повна регресія - повне зникнення утвору;
• часткова регресія - зменшення утвору більше 50%;
• стабілізація (без змін) - зменшення менш ніж на 50%;
• прогресування - збільшення розмірів пухлини понад 25%.

Результати. В результаті проведеного лікування повної рег-
ресії не спостерігалося. Часткова регресія відмічалася у 19 пацієнтів
(67,9%), стабілізація - у 8 пацієнтів (28,6%). В одного пацієнта (3,6%)
відмічалося прогресування захворювання. У 16 пацієнтів (56,8%) поси-
лилася неоднорідність ехотекстури новоутвору за рахунок збільшення
кількості гіпоехогенних ділянок. Зниження кровотоку зафіксовано у 9
пацієнтів (32,1%). У 1 хворого (3,6%) з відсутніми змінами розмірів пух-
лини відмічено структурні та зменшення кровотоку.

Висновки. УЗД є високоточним неінвазивним економічно вигід-
ним методом оцінки ефективності передопераційної хіміотерапії.

Основні ультрасонографічні ознаки:
• зменшення розмірів пухлини;
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• посилення акустичної неоднорідності пухлини з появою ділянок
некрозу,крововиливів та фіброзу;

• зниження кровоплину пухлини, є обєктивними критеріями оцінки
динаміки пухлини та її чутливості до передопераційної поліхіміотерапії.
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ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СЛІЗНОЇ ЗАЛОЗИ

З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Т.М. Бабкіна

(Одеса)

Введення. Процеси,що розвиваються в ділянці слізної залози як пух-
линного,так і запального походження,мають подібну клінічну картину. У
звязку з цим сучасна і рання діагностика характеру захворювання має
велике практичне значення,оскільки визначає тактику лікування.

Вирішення питання про характер новоутворення можливе лише на
основі сукупності даних,отриманих різними методами дослідження [1,
2,3].

Перспективним є КТ-дослідження хворих із захворюваннями сліз-ної
залози,хоча ці відомості є нечисленними і грунтуються на описі пооди-
ноких випадків [1,4,5 ].
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Метою дослідження було вивчення особливостей КТ-ознак пухлинно-
го ураження слізної залози.

Матеріал і методи. КТ-дослідження проведено у Науковому центрі
променевої діагностики 11 МКЛ м.Одеси.

Дослідження проведено з 28 хворими з новоутвореннями слізної
залози. У всіх хворих діагноз верифіковано гістологічно у результаті
проведеного хірургічного втручання (16 хворих - аденокарцинома, 12 -
плеоморфна аденома). Кореляція КТ-симптоматики проводилася
ретроспективно після верифікації гістологічного діагнозу.Нами
використовувався компютерний томограф фірми "Сіменс" (ФРН).

Результати. Усі новоутворення в ділянці слізної залози візуалізува-
лися на КТ у верхньо-зовнішньому відділі орбіти,відповідно до її локал-
ізації,у вигляді мякотканинного компонента різної форми і щільності.

Аденокарцинома слізної залози мала негомогенну структуру непра-
вильної форми з нечіткими контурами у 75% випадків. Кісткові зміни у
вигляді узурації,потоншення і деструкції кістки виявлено у 88%. У тієї ж
кількості хворих відзначалося ураження верхнього і зовнішнього мязів
ока. Середня денситометрична щільність "плюс" тканини становила
+39 ЕХ.

На компютерних томограмах плеоморфні аденоми слізної залози
визначалися у вигляді мякотканинного компонента негомогенної струк-
тури округлої чи овальної форми, з чіткими рівними контурами у 68%
хворих. Зміни кісткових структур у вигляді потоншення верхньо-зовніш-
ньої стінки орбіти визначалися у 58% хворих. Середня денситометрич-
на щільність "плюс" тканини становила +57 ЕХ.

Таким чином,аналіз результатів КТ-дослідження у хворих з новоут-
вореннями слізної залози дозволив виділити їх характерну КТ-семіоти-
ку.

Аденокарциноми слізної залози мали типову картину злоякісної пух-
лини і відзначалися своєю характерною локалізацією і більш високою
денситометричною щільністю,ніж інші злоякісні захворювання орбіти.

Плеоморфні аденоми слізної залози, що відносяться до доброякіс-
них пухлин орбіти, мали негомогенну структуру, що не характерно для
доброякісних пухлин орбіти.

Значення КТ-дослідження зростає у комплексному застосуванні з
іншими методами променевої діагностики (рентгенологічним, радіолог-
ічним,ультразвуковим) для ранньої диференціальної діагностики пухлин
слізної залози. Це є вкрай важливим для правильної тактики лікування,
вибору необхідного обєму хірургічного втручаня і подальшого прогнозу
захворювання.
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Висновки. 1. КТ-семіотика пухлин слізної залози епітеліального ге-
незу характеризується мякотканинним компонентом негомогенної
структури з нечіткими контурами при аденокарциномі і правильною
округлою формою з чіткими контурами, однорідної структури при
плеоморфній аденомі.

2. Пухлини слізної залози мають високу денситометричну щільність,
причому вона вище у плеоморфної аденоми.

3. Денситометрична щільність пухлин слізної залози може бути
однією з ознак,що дозволяє припустити доброякісність чи злоякісність
пухлини.
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Введення. Останнім часом серед захворювань орбіти більш частою
стала ендокринна офтальмопатія.

Складність диференціальної діагностики захворювань орбіти обу-
мовлена схожістю їх провідних клінічних ознак, викликаних обємним
процесом [2,3].

За останні роки одним з високовірогідних методів діагностики пух-
лин орбіти є компютерна томографія (КТ),яка дозволяє візуалізувати як
мякотканиннідакі кісткові структури орбіти і прилеглих ділянок [1,4,5].
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Незважаючи на переваги КТ,доцільне використання даного методу
у сукупності з іншими методами дослідження,оскільки самостійне зас-
тосування її на дає повної інформації про стан орбіти [3,4].

Метою дослідження було підвищення ефективності ранньої дифе-
ренціальної діагностики пухлиноподібних захворювань орбіти шляхом
використання компютерної томографії.

Матеріал і методи. КТ-дослідження проводилося у Науковому
центрі променевої діагностики на базі 11 МКЛ.

Дослідженя проведено 83 хворим з ендокринною офтальмопатією,
причому 45% хворих проводилося динамічне компютерно-томографіч-
не дослідження,що дозволило нам спостерігати за процесом,що відбу-
вався в орбіті в результаті проведеного консервативного лікування.

При проведенні досліджень нами використовувався компютерний
томограф фірми "Сіменс" (ФРН).

Результати. Співставляючи дані клініки з результатами КТ-дослід-
ження, ми виявили ряд характерних компютерно-томографічних ознак,
відповідно до різних форм ендокринної офтальмопатії.

Групу хворих з тиреотоксичним екзофтальмом склали 36 (43%) хво-
рих, з набряковою формою - 32 (39%), ендокринною міопатією - 15
(18%) хворих.

При компютерно-томографічному дослідженні розширення контура
мязів визначалося у 78 (94%) хворих,виражене у різному ступені.

Розширені мязи мали веретеноподібну форму у 35 (42%) хворих або
ж були рівномірно розширеними від екватора ока до вершини у 20
(24%) хворих, у 18 (22%) хворих розширення мязів визначалося лише
біля вершини орбіти. Як правило, визначалося розширення контура де-
кількох мязів: у 54% випадків - нижньої і медіальної,у 32% - нижньої,
медіальної і верхньої і лише в 14% - усіх чотирьох прямих мязів ока. Се-
редня денситометрична щільність мязів була підвищена, визначалося
різке підвищення щільності ретробульбарної клітковини, в середньому
до -40 ЕХ (№-100 БХ).

При динамічному КТ-дослідженні хворих (45%) у процесі медика-
ментозної терапії нами виявлені зміни,що відбуваються в орбіті: змен-
шення величини розширення прямих мязів ока,нормалізація їхньої ден-
ситометричної щільності, відновлення нормальної щільності ретробуль-
барної клітковини. Повне клінічне одужання і відповідність КТ-картини в
орбіті нормальним параметрам відзначалося у 38% хворих. У решти
хворих відзначалося часткове клінічне покращення,а КТ-картина збері-
гала залишкові зміни у вигляді деякого розширення контура мязів,
підвищення їх щільності,а також щільності прилеглої ретробульбарної
клітковини.
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Слід зазначити, що дані рентгенологічного дослідження у хворих з
даними захворюваннями були практично негативними. При ретроспек-
тивній оцінці ультразвукового методу дослідження ніяких змін ехограф-
ічної картини не відзначалося у 75%,а у 25% хворих визначалися зміни
у вигляді зони акустичного розрідження без чітких границь і збільшен-
ня обєму ретробульбарної клітковини, що не дозволило нам уточнити
характер ураження.

Таким чином, компютерно-томографічне дослідження дозволило
встановити характер наявного ураження орбіти, в той же час дані зви-
чайного рентгенологічного дослідження і ультразвукового методу були
практично негативними.

Висновки. 1. Встановлено КТ-семіотичні ознаки ендокринної оф-
тальмопатії: ураження екстраокулярних мязів у вигляді розширення
(89%), з нечіткими контурами (21%),ураження зорового нерва (29%),
зміни кісткових структур (11%).

2. Використання КТ у поєднанні з іншими методами дослідження
дозволило підвищити точність діагностики ендокринної офтальмопатії
з 56 до 94%.

3. Застосування КТ дозволяє контролювати динаміку стану орбіти
після медикаментозної терапії чи хірургічного втручання з метою виз-
начення їх ефективності.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО БРОНХІТУ
У ДІТЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ

М.О. Бортний
(Харків)

Введення. Гострий бронхіт і бронхіоліт найбільш поширені захворю-
вання органів дихання у дітей, котрі характеризуються обструктивним
синдромом і дихальною недостатністю. Вони звичайно бувають про-
явом або ускладненням респіраторної чи вірусно-бактеріальної інфекції
[3,5,6]. Рентгенологічна семіотика до теперішнього часу недостатньо
вивчена і не всіма визнана,що приводить до суперечливих характерис-
тик і трактувань змін на рентгенограмах [1,4].

Матеріал і методи. Вивчені рентгенограми органів грудної клітки
130 дітей віком від декілька днів до 2-х років, дослідження яких прово-
дилось в звязку з попереднім діагнозом гострої пневмонії. У 74 (57%)
був встановлений діагноз гострого обструктивного бронхіту, у 18
(13,8%) -бронхіоліту,у решті випадків (29,2%) діагноз пневмонії підтвер-
дився. Серед досліджених хлопчиків було 80 (61,5%), дівчаток - 50
(38,5%),в віці до 6 місяців було 57 дітей (43,8%); 7 - 12 місяців - 28 хво-
рих (21,5%); 1 - 2 роки - 45 хворих (34,7%). Всім дітям проводилась ог-
лядова рентгенограма органів грудної клітки в задньо-передній про-
екції, при необхідності доповнювана іншими рентгенограмами. Для об-
єктивізаціі даних використовувалась рентгенограмметрія серця і судин,
а також рентгенограмметричні показники визначення ступеню гіперп-
невматозу по куту нахилу правого склепіння діафрагми і ступеня меді-
астинальної кили.

Результати. Основною ознакою визначено зміни легеневого ма-
люнку (100%), причому його посилення дифузним було у 29,5%.
Частість цієї ознаки наростає зі збільшенням віку хворих (до 6 місяців -
12,8%, 7 -12 місяців - 21,4%, 1 - 2 роки - 48,0%). Другим по частоті
різновидом змін малюнку було посилення переважно в верхньо-меді-
альних відділах (26,8%). Частота цієї ознаки дещо зменшується зі
збільшенням віку хворих: до 6 місяців - 28,2%,старше 1 року - 24,4%.
Зміни в легенях при гострому бронхіті не можуть бути охарактеризовані
без аналізу коренів. Однак на прямих рентгенограмах у 47 хворих (51%)
корені були перекриті широкою серединною тінню. Встановлено, що
чим менший вік дитини,тим частіше робити висновок про стан коренів
по єдиній прямій проекції немає можливості (до 6 місяців - 69,2%,7 -
12 місяців - 50% дітей і в 1 - 2 роки - 17,7%). Як відомо, у здорових
дітей і дорослих бронхи участі в створені легеневого малюнку не прий-
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мають. Нами встановлено, що при панбронхіті вони можуть внаслідок
інфільтрації і набряку стінок давати своє зображення на рентгеногра-
мах. Ці зміни проявляються переважно у дітей старших 1 - 2 років в
вигляді появу кільцеподібних тіней з просвітком в центрі, переважно в
навколокореневих зонах (ортоградні проекції бронхів), або в вигляді
ущільнених стінок бронхів (симптом "парних смужок"). На відміну від
даних літератури [2] ми в жодного хворого не спостерігали ателекта-
зи.

Для бронхіоліту характерним був гіперпневматоз (72,2%), другою
кардинальною ознакою були зміни легеневого малюнку,у 7 чол. були
визначені ателектази. Останнє було зумовлене анатомічними особли-
востями бронхів в цьому віці - вузькістю просвітку і великою кількістю
поверхнево розміщених дрібних судин в слизовій, що при набряці
звужує просвіток. У 3 випадках (16,7%) перебіг бронхіоліту
ускладнився гострою пневмонією (1 - сегментарною,у 2 - вогнищево-
зливною), у 1 недоношеної дитини - інфільтративноподібною формою
набряково-геморагічного синдрому.

Таким чином, перебіг гострого бронхіту і бронхіоліту у дітей
раннього віку характеризується певною рентгенологічною семіотикою,
котра дозволяє виключати гостру пневмонію. Вивчення цієї проблеми
дозволило нам запропонувати наступну схему змін легень при
гострому бронхіті у дітей.

А. ПРЯМІ ОЗНАКИ:
а) кільцеподібні тіні ортоградних проекцій інфільтрованих
бронхів при панбронхіті;
б) симптом "парних смужок",як відбиток інфільтрованої стінки
бронху в бічній проекції.

Б. ПОБІЧНІ ОЗНАКИ:
I. Зміни легеневого малюнку поширені та обмежені:
а) посилення та збагачення за рахунок підвищення тиску;
б) нечіткість внаслідок порушення лімфообігу;
в) переривність.зумовлена нашаруванням судин та ателектазів.

II. Зміни коренів легень:
а) розширення;
б) погіршення структурності;
в) підвищення інтенсивності;
г) поєднання вищеназваних ознак.

III. Порушення прозорості легень:
а) поширене або обмежене внаслідок гіперпневматозу;
б) обмежене пониження зумовлене ателектазами.

Висновки. Проведені дослідження дозволили уточнити рентгеносе-
міотику і перебіг гострого бронхіту і бронхіоліту і розробити схему змін
легень при цих захворюваннях.
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МЕТОДЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ
В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОГЕННОЙ

САРКОМЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Глуховская И.Ю.

(Киев)

Введение. Результаты анализа отечественной и зарубежной литера-
туры свидетельствуют о том, что оптимальные методы лечения сарко-
мы костей у детей интенсивно разрабатываются [1-5].

Материал и методы. В отделе рентгенохирургии и регионарной
химиотерапии опухолей Украинского НИИ онкологии и радиологии
разработан и апробирован комплексный метод лечения детей с осте-
огенной саркомой с применением эндоартериальной химиотерапии,
разработана методика сочетанной внутривенной и внутриартериаль-
ной (регионарной и суперселективной) химиотерапии остеогенной
саркомы в детском возрасте. Показаниями к применению метода явля-
ются первичная и рецидивная формы заболевания. Предложенная ме-
тодика предполагает проведение последовательных циклов внутривен-
ной и внутриартериальной химиотерапии. Для внутривенной химиоте-
рапии использовали химиопрепарат доксорубицин в расчетной дозе
25-30 мг/м2. Цитостатик вводили в течении 3-х дней путем короткой

инфузии, суммарная курсовая доза составляла 75-90 мг/м^. После
окончания системной химиотерапии проводили внутриартериальную
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химиотерапию препаратами платины в течении 3-5 суток. Препараты
платины назначали в разовой дозе 30-50 мг/м2,суммарная курсовая
доза составляла 100-150 мг/м2, инфузию проводили на фоне гипер-
гидратации. В процессе совершенствования методики разработаны
основные методические подходы к установке внутриартериального ка-
тетера в зависимости от локализации и распространенности опухоле-
вого процесса: антеградный, ретроградный, контрлатеральный. Паци-
ентам проводили от 3-х до 7-ми курсов лечения,интервал составлял 3
недели. После завершения курсов внутриартериальной химиотерапии
продолжали проведение системной полихимиотерапии препаратами
платины,доксорубицином,метотрексатом,лечение продолжали в тече-
ние 36 месяцев.

В 1992 - 1995 гг. в отделении детской онкологии УНИИОР по раз-
работанной методике пролечено 55 детей с остеогеннои саркомой.
При оценке гистопатологической дифференцировки остеогеннои сар-
комы установлено: высокая степень дифференцировки опухоли ( G1 )
в исследуюмых материалах обнаружена не была,преобладала средне-
и низкодифференцированная остеогенная саркома. У 26 больных
(47,27 6,73%) определена средняя степень дифференцировки опухоли
( G2 ). Низкая степень дифференцировки остеогеннои саркомы ( G3 )
установлена у 22 (40 6,61%) больных. У 7 больных (12,73 4,49%) сте-
пень дифференцировки опухоли не была установлена ( GX ).

Результаты. Всего зарегистрирован 21 случай рецидива заболе-
вания (38,18 6,55%). Рецидив первичной опухоли зафиксирован в 12
случаях (21,82 5,57%),отдаленные метастазы - в 9 случаях наблюдения
(16,36 4,99%). Среднее время появления рецидива заболевания соста-
вило 14,57 месяцев (среднее время появления локального рецидива -
16,8 мес, отдаленных метастазов - 12,1 мес).

Показатель выживаемости в течение двух лет без признаков про-
грессирования процесса составил 55,40 8,14%.

Выводы. Применение внутриартериальной химиотерапии в комп-
лексном лечении детей остеогеннои саркомой позволяет достоверно
улучшить непосредственные,ближайшие и отдаленные результаты ле-
чения пациентов, страдающих остеогеннои саркомой, и существенно
улучшить качество жизни.
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ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ГЕМОРАГІЧНИХ
УШКОДЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ДІТЕЙ

Гончар OJ\.
(Кшв) UA9800367

Введення. Новонароджені діти України майже у 80% випадків хакте-
ризуються різними патологічними відхиленнями стану здоров'я. За ос-
танні роки також відсутня тенденція до зниження дитячої смертності.
Пошуки оптимальних методів діагностики, лікування перинатальної па-
тології - це профілактика хронічних захворювань людини і формування
її здоров'я на все життя [2,3]. Нейросонографія (НСГ) і комп'ютерна то-
мографія (КТ) є швидкісними,простими в виконанні і одержанні діагно-
стичної інформації методами [1,4]. Успіхи магнітно-резонансної томог-
рафії (МРТ) в обстеженні дорослих без іонізуючої радіації стимулюють
використання МРТ у дітей. Якісне МР-зображення у новонароджених
дітей вже є реальним,але потенціал МРТ мало вивчений [5].

В вітчизняній літературі майже відсутні роботи з МРТ діагностики
перинатальної енцефалопатії у дітей. Мета цієї роботи - оцінка комп-
лексу радіологічної діагностики геморагічної енцефалопатії.

Матеріал і методи. Матеріалом роботи є науковий аналіз прото-
колів клініко-радіологічних досліджень 4130 доношених і недоношених
дітей від 3 днів до 5 років життя: НСГ-3328 дітей (80,6%), КТ-730
(17,7%) і МРТ-72 (1,7%) дітей. Уточнюючі,заключні КТ і МРТ досліджен-
ня виконувались в Київському міському консультативно-діагностичному
центрі під керівництвом професора Бабія Я.С. Проведені 73 клініко-ра-
діологічних і патолого-анатомічних співставлення за протоколами
аутопсій (дані Київської міської дитячої патолого-анатомічної лабора-
торії - зав. Жежера В.М.).
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Результати. Перинатальна церебральна патологія виявлена у 1479
дітей (35,8%). Геморагічні ураження головного мозку були переважаю-
чими - 1135 спостережень (76,8%). Рідше зустрічались ішемічні ушкод-
ження -116(7,8%). Наслідки геморагічно-ішемічної енцефалопатії вияв-
лені у 165(11,2%) дітей,інша патологія ЦНС - у 63(4,2%) пацієнтів.

НСГ була виключно єдиним радіологічним методом обстеження
мозку у дітей 1У ступеня недоношеності. Внутрішньочерепні геморагії
легко виявляються НСГ за ідентифікацією свіжої або згорнутої крові.
Класифікація за відсотковою оцінкою виповнення шлуночків кровови-
ливом (Levene M.I.,1988), що пропонується для використання [4] не є
зручною. Ми надаємо перевагу довершеній класифікації крововиливів
(Papille L.A.,1978),яка має 4 ступеня і включає важливі елементи для
прогнозування,описує ушкодження анатомічних структурах поширення
і наявність ускладнень. Нами найчастіше виявлені крововиливи з тер-
мінальних зон -ГМ (59%),більше у недоношених дітей. Інтра-перівентр-
ікулярні (ІВК-2,3 і 4 ступеня) і паренхімальні (ПК) крововиливи діагно-
стовані відповідно у 33% і 8%. Важко виявити ІВК-2 з мало розшире-
ним хоріоїдальним сплетінням. Проте,завжди важливо на НСГ конста-
тувати ознаку присутності крові в шлуночку - епендіміт: потовщення
епендіми,чітка підвищена її ехогенність і розширення шлуночка. Згуст-
ки крові призводять до вторинної вентрікулоділатації,наступної прогре-
суючої вентрікуломегалії і гідроцефалії - 2,9% дутей. Через 10-14 днів
формуються псевдокісти,а за 3-4 тижні згустки крові повністю розс-
моктуються. Протягом 8-Ю тижнів формується поренцефалічна кіста,
але можливе її виникнення і за один тиждень (0,1%).

МР-зображення геморагій характеризується початковою фазою
довгого Т1 і короткого Т2, потім фазою короткого Т1 і короткого Т2 та
через декілька тижнів і місяців наступною фазою довгого Т1 і довгого
Т2. Важливі відмінності геморагій у дітей: СЕК,різна поширеність,мож-
ливість поєднання з ішемічними ураженнями. У новонароджених гемо-
рагія виявляється на фоні довгих Т1 і Т2 нормального мозку за рахунок
більш коротшого Т2 гематоми, ніж Т2 навколишнього мозку. ПК вияв-
ляється за центрами більш довгих Т1 і Т2,де формуються кісти. За ча-
стково насиченою імпульсною послідовністю (PS) на зображенні вива-
женому щільністю протонів геморагія дає сигнал малої інтенсивності в
результаті зменшення Т2 і забезпечує виявлення субарахноїдальних
крововиливів (САК) та змін у разі ПК чи ІВК.

Інфаркт у новонароджених виявляється зоною подовжених Т1 і Т2,а
тому виникають труднощі диференціювання з ділянками немієлінізова-
ної білої речовини, але кісти видні добре. Іноді зникає контраст між
сірою і білою речовинами. Крайові зони інфаркту на межах тім'яної і по-
тиличних долей проявляються симетрично за тими ж самими ознаками.
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Ha MPT за коротким Т2 більше, ніж через 1 рік за гемосідеріном
ідентифікується наслідок ПК, а через 3-4 місяці -ІВК, САК. У випадку
уродженої гідроцефалії,що виникла внаслідок фетального крововиливу,
МРТ діагностує залишкові явища крововиливу ГМ і ІВК.

Висновки. Важливою ознакою ІВК на НСГ є епендіміт, що існує
навіть за незначної присутності крові і не виявляється на КТ та МРТ.
МРТ- надійна підмога НСГ для визначення об'єму геморагій. МРТ необ-
хідна для уточнення пошкоджень в підгостру і хронічну фазах ПК.для ви-
яснення походження гідроцефалії. Тільки МРТ первинно виявляє
хронічну фазу геморагічної енцефалопатії.
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РОЛЬ РАДІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ В КОМПЛЕКСІ
ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ІШЕМІЧНОЇ

ПЕРИНАТАЛЬНО! ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

Гончар OJ\.
(Київ)

Введення. Діагностика гипоксично-ішемічних ушкоджень (ГІУ) голов-
ного мозку новонароджених, частота яких у дітей досягає 50% - акту-
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альна і складна проблема сучасної неонатології. Це пов'язано з над-
звичайно важким станом немовлят.часто необхідним первинним обсте-
женням і лікуванням їх в умовах реанімаційного відділення, своєчасні-
стю засобів профілактики грізних віддалених наслідків ПУ [1,2].

Матеріал і методи. Основою роботи є науковий аналіз даних ней-
рорадіологічноі діагностики (НСГ,КТ,МРТ) різних форм ПУ у 116 недо-
ношених (63) і недоношених (53) дітей чоловічої (71) та жіночої (45)
статі. Динамічна НСГ проводилась з 3 - 6 днів життя немовлят. Уточ-
нююча, диференційно-діагностична і порівняльна КТ і МРТ виконува-
лась за клінічними потребами у різні фази ПУ, проявів наслідків. Ней-
рорадіологічні дослідження проводились з.використанням апаратури
високого сучасного технічного рівня. Виконані клініко-радіологічні і па-
толого-морфологічні співставлення за даними 11 некропсій.

Результати. Більшість дітей страждали деструктивними ПУ (73% -
перивентрікулярна лейкомаляція-ПВЛ безкістозна,кістозна-КПВЛ; суб-
кортикальна лейкомаляція-СКЛ: фокальні,селективні некрози,парасаг-
італьне ушкодження; ураження таламуса і базальних ядер-status глаг-
moratus; понтосубікулярний некроз). Функціональні порушеня (цирку-
ляторні і метаболічні),що спонукали набряк мозку.виявлені у 27%. Виз-
начені та підсумовані терміни динамічної документованої НСГ ПУ.

В результаті роботи уточнені НСГ ознаки стадій і фаз ПУ у недоно-
шених дітей. В гострій стадії ПУ на відміну від "фізіологічного набряку"
для ПУ характерна сталість (10-15 і більше днів) гіперехогенних зон,
злиття їх з хоріоідальними сплетіннями. Такі зони,що існують до 15 днів
і зникають через один місяць життя,не залишаючи атрофічних наслідків
є ішемічними - явище "транзиторного сяйва" [3]. Від нього відрізняєть-
ся явище "подовженого сяйва" - персистуючої гіперехогенності термі-
ном більше, ніж 15 днів. Це ознака безкістозної лейкомапяції.яка веде
до невеликого асиметричного розширення,нерівності контурів і дефор-
мації зовнішнього кута бокового шлуночка. Через 2 тижні підгостра і
хронічна стадії ПВЛ характеризуються формуванням псевдокіст
(КПВЛ).що за 3 місяці зникають чи відкриваються в шлуночок мозку,
який приймає неправильну.асиметричну форму. СКЛ через фазу псев-
докіст закінчується поренцефалією або вираженою атрофією паренхі-
ми. Симетрична ПВЛ виявлена у 67% дітей,КПВЛ- 4,8%.

У доношених дітей при асфіксії III ступеня виникає набряк мозку.що
зображається поширеною ехогенністю з поганою візуалізацією шлу-
ночків,борізн і звивин мозку. У разі легкої форми асфіксії мозок вигля-
дить нормальним,а швидкоплинна дифузна гіперехогенність виявляєть-
ся тільки в перші дні і зникає за 10 днів життя дитини. В ситуації II сту-
пеня асфіксії спочатку видна дифузна гіперехогенність мозку, потім -
вогнищева. Але її відсутність не виключає цитотоксичного набряку.
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Кортикальні ПУ і зміни базальних гангліїв (48,5%) через декілька днів
проявляються чіткими гіперехогенними структурами. Наприкінці 1-го
місяця життя дитини появляться ознаки атрофії тканини мозку. Коло го-
лови зменшене внаслідок малої потенції росту мозку.

КТ-зображення важких випадків гострої фази ПУ характеризується
"реверсивним сигналом": зникнення контрасту паренхіми мозку та йо-
го інверсія з гіподенсивністю білої речовини і гіперденсивністю базаль-
них ядер; появою високо гіперденсивних венозних пазух, які можуть
прийматися за субарахноїдальний крововилив (САК). У разі менш важ-
кого ПУ КТ зображення має тільки непрямі ознаки набряку мозку: мен-
ша видимість субарахноїдальних просторів та шлуночковоі системи. В
підгострій і хронічній фазах ПУ відмічається прогресуюча дифузна кор-
тикально-підкоркова атрофія та гіперденсивність базальних ядер. Неуз-
годження клініки ПУ з даними НСГ і КТ є показанням для МРТ [5].

Висока пропорція води (92-95%) мозку новонароджених значно по-
довжує Т1 (на 300-400%) і Т2,що потребує технічної модифікації МРТ.
Спін-ехо (Fast і Turbo-SE) дозволяють швидко одержати МР-зображен-
ня Т1 ІГН,але у разі певного збільшення параметрів TR, ТІ і ТЕ [4,6].

Гостра фаза ПУ на МРТ візуалізується в перивентрікулярних зонах
ділянками довгих Т1 і Т2. Підгостра фаза ПВЛ на Т1 IR виявляється
кістами,на периферії яких бувають геморагічні ділянки [5],що знаходять
на аутопсії. Наслідки хронічної фази ПВЛ мають характерні КТ і МРТ оз-
наки: нечіткість структури і контурів в області трикутників і передніх
рогів бокових шлуночків. Біла речовина мозку і мозолясте тіло тонкі,а в
залишковій білій речовині є гліозні рубці.

За допомогою МРТ у доношених дітей виявлені ПУ (СКЛ,мармуро-
вий стан базальних гангліїв, мультикістозна енцефалопатія) функціо-
нального походження внаслідок: дифузного зниження тиску крові; зни-
ження концентрації глюкози і кисню; змішаного стану.

Висновки. Динамічна документована НСГ високоефективна для ви-
явлення ПУ. МРТ стає визначною в діагностиці ішемічної енцефалопатії
доношених дітей,але ще потребує подальшого кропітливого вивчення.

Література
1. Катонина СП.,Сулима Е.Г.,Макарова Е.А.,Виноградов В.П.,Шунь-

ко Е.Е. и др. Лечебно-диагностические технологии и методы прогнози-
рования исходов перинатальных повреждений центральной нервной
системы (Методические рекомендации). В надзаг.: МЗ Украины.
РЦНМИ. Киев,1995 - 30 с.

2. Тищенко В.А.,Гайдук О.І.,Мавропуло Т.К. Ультразвукова структу-
ра уражень мозку у доношених новонароджених дітей інтенсивної про-
мислової зони // Педіатрія, акушерство та гінекологія. -1995.-N4. -
С 30-32.

58



3. OmettoA. L'indangine ecograficanellasindrome ipossico-ischemico-
emorragica del neonato. // Rivista di Neuroradiologia. - 1994. - N7. -
P.157-161.

4. OkudaT.,Korogi Y.Jkushima I., Murakami R.,Takahashi M.,KondoY.,
NakashimaK.,YasunagaT. The value of fluid attenuated inversion recovery
(FLAIR) pulse sequencis in perinatal hypoxic-ischaemic encefalopaty. //
ECR'97. Vienna.Austria. - 1997. - P. 228.

5. Schouman-Claeys E., Henry-Teugeas M.C.,Roset F., Larroche J.S.,
Hassine D.,Sadik J.C., Frija G., Gebilan J.C. Periventricular leicomalacia:
Correiation bitveen MRIand autopsy findings during the first 2 months of
life. // Radiology. - 1993. - V. 189. - N1. - P. 59-64.

6. Triulzi F. RuolodelaRM nellasindromeannosico-emoragicadel neona-
to. // Rivistadi Neuroradiologia. - 1994. - N7. - P. 163-170.

ДИНАМІЧНЕ КОМП'ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОГО ЗАГАЛЬНОГО

МОЗКОВОГО НАБРЯКУ

Іубенко О.В. UA9800368
(Донецьк)

Введення. Гострий загальний набряк мозку є знахідкою компютер-
ної томографії (КТ) у поранених маленьких дітей у періоді негайно після
фізичного ушкодження. До розвитку КТ цей хворобливий стан могли
розпізнати тільки під час посмертних розтинів. У літературі є інформа-
ція про те, які симптоми характеризують дифузний набряк мозку в
ранній строк після травми [1,2]. Майже нічого невідомо про КТ-карти-
ну цієї патології в віддалений період.

Мета роботи: виявити,які КТ-симптоми можуть бути характерними
для залишкових явищ перенесеного травматичного дифузного набряку
мозку.

Матеріал і методи. Проведене динамічне КТ-обстеження 18 дітей
віком до 5 років. Дослідження проводилось на апараті СРТ-1010 в го-
строму періоді травми,а також через 30-45 днів та 8-12 місяців. Вив-
чали стан шлуночків, мозкових збірників ліквору та паренхими мозку.
Окрім візуальної оцінки проводили вимірювання площі шлуночків та
денситометрію з гістографією паренхіми. Порівнювали показники гус-
тини сірої та білої речовини мозку.

Результати. Гострий загальний мозковий набряк зображується на
КТ як відсутність або здавлення бічного та третього шлуночків і суба-
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рахноідальних щілин. Через 10-12 днів після травми при використуванні
інтенсивної терапії бічні шлуночки диференціювались. А на 30-45 день
були настільки виразні, що дозволяло висловлюватись про помірну
гідроцефалію. На цьому етапі дослідження у всіх діток добре візуалізу-
вався підпаутинний простір. На сканограмах, виконаних в строки 6-12
місяців після травми,лікворні шляхи виглядали здоровими. Паренхіма
мозку при первинному скануванні виглядала монотонно-сірою, були
зглажені її зональні різниці. Гістограми паренхіми були практично од-
норідними завдяки підвищенню густини білої речовини мозку в серед-
ньому на 3,4 0,1 одН. Тут маємо справу з переповненням мозку кровю,
що погоджується з даними [3],які вимірювали середньо-мозковий про-
плив крові у цієї категорії хворих. Через два тижня вимірювання мозко-
вої густини патології не виявили. В віддалені строки після травми у 4
(22,2 9,2%) дітей, незважаючи на те, що величини лікворних просторів
були нормальними, густина білої та сірої частки паренхіми мозку не
відрізнялась,завдяки зниженню густини сірої речовини (32,7 0,1 одН).

Висновки. Отже, після травми мозку, яка проявляється гострим за-
гальним набряком паренхіми,у віддалені строки мозок може виглядати
непошкодженим. Рентгенометрія лікворних просторів та денсітометрія
паренхіми мозку в гострому періоді травми звернуть увагу нейро-
хірургів на необхідність негайного та посиленого лікування.
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ

РУБЦОВО-СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕСОВ ПРИ ЛЕЧЕБНОЙ
ПНЕВМОЭНЦЕФАЛИИ

Губенко О.В. (Донецк) UA9800369

Введение. Частыми поздними исходами ушибов головного мозга
являются рубцово-спаечные процессы в оболочках [1,2]. Методом рен-
тгенологической компьютерной томографии (КТ) при этом можно выя-
вить неравномерное расширение подпаутинных конвекситальных про-
странств с образованием различной формы и величины участков по-
ниженной плотности - кистозных полостей [3]. Отсутствие визуализа-
ции субарахноидальных щелей на отдельных участках свидетельствует
о развитии оболочечно-мозгового рубца и выявляется методом пнев-
моэнцефалографии [4]. Однако суперпозиция теней понижает ее ди-
агностическую ценность.

С целью повышения точности диагностики и контроля лечения вы-
шеуказанной патологии проведены КТ-исследования головного мозга
больных на фоне лечебной пневмоэнцефалии.

Материал и методы. 38 больным с посттравматической эпилепси-
ей выполнено КТ-сканирование головного мозга и пневмоэнцефалог-
раммы. Из них 6 пациентам КТ-сканирование повторили на фоне ле-
чебной пневмоэнцефалии. Двое перенесли ушибы-размозжение ви-
сочно-теменной,трое - лобно-теменной области, один - лобной доли.
Давность травмы - от 10 месяцев до 1,5 лет. Возраст больных - от 27
до 51 года.

Исследование выполняли на отечественном компьютерном томог-
рафе СРТ-1010. С помощью компьютерных программ оценки изобра-
жения измеряли ширину заполненных воздухом субарахноидальных
щелей и изучали состояние паренхимы мозга. Больных укладывали с
максимальным сгибанием головы для того, чтобы сенсомоторная зона
оказалась краеобразующей при аксиальном сканировании.

Результаты. У одного пациента в правой височно-теменной обла-
сти выявлена порэнцефалическая полость,соответствующая локализа-
ции перенесенного ушиба. Здесь же на протяжении 1,5 см определял-
ся участок сужения субарахноидального ликворного пространства. У
четырех больных на большом протяжении (от 2,9 до 3,8 ем) четко диф-
ференцировался незаполненный воздухом участок субарахноидально-
го пространства на уровне сенсомоторной области вследствие рубцо-
во-спаечного процесса. Причем у троих больных он определялся в
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зоне ушиба,а у одного - на противоположной стороне. У одного паци-
ента кроме сужения определялась смежная зона неравномерного рас-
ширения подпаутинных конвекситальных пространств с наличием уча-
стков пониженной плотности в паренхиме - кистозных полостей - диа-
метром от 0,8 до 1,6 см. Равномерное расширение субарахноидальных
щелей только в лобных областях выявлено в 2 наблюдениях. У одного
пациента (с ушибом лобной доли) имело место умеренное равномер-
ное расширение всех ликворных пространств.

Выводы. При лечебной пневмоэнцефалии КТ-исследование позво-
ляет уточнить локализацию рубцово-спаечного процесса и объективи-
зировать эффективность лечебной пневмоэнцефалии.
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МОЖЛИВОСТІ ПСТОГРАФІЇ У ОЦІНЦІ СТРУКТУРИ
ОСЕРЕДКІВ ЗАБОЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

З ГЕМОРАГІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ

Губенко О.В.

(Донецьк)

Введення. Впровадження рентгенологічної компютерної томографії
(КТ) змінило тактику хірургічного лікування забою головного мозку
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(ЗГМ) [1,2]. Дискутуються питання взаємозвязку тяжкості хворих з ло-
калізацією, обємом та мірою зміщення серединних структур мозку при
мозкових гематомах. В меншому обширі вирішені питання обєктивної
оцінки кількості крові в осередках забою [3,4].

Мета роботи - обєктизувати КТ-ознаки кількості крововиливу в осе-
редках ЗГМ.

Матеріал і методи. Проведено КТ-спостереження 156 випадків
ЗГМ з різним ступенем крововилива в деструктивну тканину (46 жінок
та 110 чоловіків). Дослідження виконувалось на КТ СРТ-1010 та General
Electric (США). Проводилась денситометрія (в одиницях Хаунсфільда -
одН) осередків забою і здорових тканин мозку та гістографія. З метою
уніфікації вивчаємих явищ шкалу абсцис гістограми шляхом денсито-
метрії 1 см2 тіней різних анатомічних структур мозку та деяких патоло-
гічних процесів у 50 хворих визначили в умовних одиницях,де 0 відоб-
ражав густість повітря,а 63 - кісток. Дослідження виконували при над-
ходженні хворих до лікарні,на 3-4,на 10-14 та 30-45 день після травми.

Результати. Осередки ЗГМ відібраних для спостереження травмо-
ваних мали гіперденсивні тіні, що, як відомо, відповідає геморагічному
компоненту [5]. Пацієнтів розподілили на три групи: з геморагічним
просочуванням (30,1 3,7%),з розміжченням (37,2 3,9%),з гематомами
на фоні ЗГМ (32,7 3,8%).

У хворих І групи гістограми осередків ЗГМ були розтягнутими на
велику кількість діленнь (від 21 до 39),мали зрізану верхівку та макси-
мальний підйом на 36 та 38 півтонах. Геморагічна густість склала 12,7
4,6% та відповідала 52,9 0,65 одН. На 10-14 день крива змістилась
вліво та була згідною густості здорового мозку, але верхівка її лиша-
лась зглаженою. Осередок ЗГМ на цьому етапі був неоднорідний. На
30-45 день зміщення графіка'вліво збільшилось,він став компактним,
гострим з максимальним підйомом на 22-23 півтонах (28,3 1,2 одН).
Гістограми хворих II групи мали декілька підйомів,були розтягнені від
20 до 42 півтонів. Гіперденсивний компонент у зоні інтересу складав
38,0 6,3% і відповідав 68,7 0,81 одН.гіподенсивний - 29,8 0,1%. Пере-
творення тіневої картини осередку ЗГМ в динаміці у пацієнтів І та II
групи не відрізнялись. Інакше вели себе гематоми. Крива гістограм у
ранньому періоді була гострою та компактною, розташовувалась на 33-
42 півтонах (71,1 0,92 одН),що відповідало густоті свіжезсіданної крові,
її процент складав 92,3 3,9).

Через 10-14 днів крива розшаровувалась, зміщалась вліво (28-38
ум. од.). Згодом вона знову ставала гострокінечною і займала місце,
яке відображало густість близьку до ліквору. Обєм деструйованного
мозку у пацієнтів І та II груп зменшувався одночасно зі зменшенням їх
густості, тобто весь осередок ЗГМ одночасно входив в ізоденсивну
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фазу. У хворих III групи час появи ізоденсивного стану сінхронізувався
з начальним розміром осередка ЗГМ.

Висновки. Гістограма дозволяє кількісно оцінювати ступінь
крововиливу у пошкоджену тканину. Густість осередків ЗГМ з
геморагічним просочуванням нижче,чим при розміжченні та гематомах.
Ізоденсивна фаза в осередках ЗГМ з геморагічним просочуванням та
розміжченням настає одночасно, у гематомах - в залежності від обєму
крововилива.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПАТОЛОГИИ
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ (СООБЩЕНИЕ I)

Демина ЭЛ.
(Киев)

Введение. Чернобыльская авария нанесла ущерб и создала потен-
циальную угрозу здоровья многих людей. Наиболее облученной и мно-
гочисленной категорией населения, пострадавшей в результате ава-
рии, являются участники ликвидации последствий аварии [1].
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Изучены спектр и частота встречаемости заболеваний у ликвидато-
ров, обратившихся в Киевский регионарный экспертный совет,создан-
ный в 1990 г. с целью установления связи заболеваний с работами по
ликвидации последствий аварии.

Материал и методы. Связь заболеваний лиц,обратившихся в экс-
пертный совет,с непосредственным радиационным воздействием рас-
сматривалась индивидуально на основании характера клинических
данных, документированных доз облучения. К радиационно-индуциро-
ванным отнесли: острую лучевую болезнь,лучевую катаракту,лучевые
ожоги, радиационный гипотиреоз и онкологические заболевания.
Связь иных заболеваний рассматривали в комплексе с факторами не-
радиационной природы: экстремальная ситуация,физическое и психи-
ческое перенапряжение, длительное использование респираторов и
противогазов, воздействие пылевого фактора и др. К таким заболева-
ниям отнесли: вегетососудистую дистонию с частыми кризами,нару-
шение мозгового и спинального кровообращения - острые (возникшие
во время восстановительных работ) и хронические прогрессирующие
(возникшие после восстановительных работ,например,дисциркулятор-
ная энцефалопатия и миелопатия); невротическое и/или патохаракте-
риологическое развитие личности, затяжная депрессивная реакция;
обострение латентно протекавших заболеваний нервной системы с
психоорганическим синдромом,обусловленным травмой,интоксикаци-
ей; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с частыми обо-
стрениями и осложнениями. В 1990-96 гг. в Совет обратились 17698
ликвидаторов (жителей г.Киева,Киевской и Черниговской областей).
У этих лиц зарегистрировано 51072 диагнозов или 2885,7 на 1000 об-
ратившихся (табл.). С целью устранения влияния неравномерного об-
ращения ликвидаторов в Совет по годам произведен пересчет числа
зарегистрированных заболеваний на 1000 обследованных за каждый
из 1990-96 гг. (табл.).

Результаты. Установлено, что на протяжении всех лет первые три
ранговые места устойчиво с большим отрывом от других занимали бо-
лезни нервной, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения,
т.е. заболевания,в патогенезе которых радиационный фактор действо-
вал в комплексе с факторами нерадиационной природы (рис.),что со-
гласуется с результатами исследований [2,3,4]. Следует отметить,что
в 1996 г. на четвертое ранговое место вышли злокачественные ново-
образования,однако анализ этого явления проводится нами в сообще-
нии II.
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Таблица.
Анализ структуры патологии у ликвидаторов за период 1990-1996 гг.

(Киевский регионарный экспертный совет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1990

596.9

330.1

548.9

82.5

145.9

136.3

74.9

84.5

59.5

28.8

21.1

5.8

1991

672.1

460,1

493.0

87.7

32.4

84.4

78.3

81.6

42.2

34.2

13.6

5.2

1992

459.5

463.2

546.6

40.5

162.6

37.8

93.8

88.7

70.5

74.2

31.4

6.4

1993

2467.4

1073.6

1028.3

557.1

201.5

165.0

90.4

144.6

94.4

55.9

31.0

6.1

1994

557.4

732.9

759.3

175.0

153.3

125.5

68.0

53.9

61.8

109.9

30.0

2.0

1995

579.3

593.3

503.4

120.7

192.1

132.6

91.2

53.4

71.0

66.8

37.5

2.1

1996

323.4

513.2

367.1

97.5

37.7

62.0

135.2

59.0

31.2

31.2

18.6

5.6

M

808

595

607

166

132

106

90

81

62

56

26

5

+i

259

86

77

62

24

16

8

11

7

10

3

1

1 Заболевания нервной системы
2 Болезни системы кровообращения
3 Болезни органов пищеварения
4 Болезни органов дыхания
5 Болезни костно-мышечной системы и соединительной тканиэ
6 Болезни эндокринной системы
7 Новообразования
8 Болезни глаз
9 Болезни мочеполовой системы
10 Прочие
11 Психические расстройства
12 Лейкозы.

Динамика изменения удельного веса частоты встречаемости
болезней по годам в каждом из классов заболеваний представлена
на рис. Установлено,что пик частоты встречаемости болезней не-
рвной системы (1),органов пищеварения (2), сердечно-сосудистой си-
стемы (3),органов дыхания (4),эндокринной системы (5),глаз (6),при-
ходится на 1993 год, т.е. через 7 лет после аварии. Обнаружена тен-
денция эволюции вегетососудистых нарушений в сосудистую патоло-
гию - гипертоническую болезнь,ишемическую болезнь сердца,дисцир-
куляторную энцефалопатию и др. заболевания. Отмечается монотон-
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Рис.1, Динамика удельного веса классов заболеваний с 1990 по 1996 гг
1 - заболевания нервной системы; 2 - болезни органов пищеварения;
3 - болезни системы кровообращения; 4 - болезни органов дыхания:
5 - болезни эндокринной системы; 6 - болезни таз;
? - новообразования; 8 - болезни орогенитальной системы:
9 - прочие; 10 - болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани; 11 - психические расстройства; 12 - лейкемии.

ное возрастание удельного веса частоты встречаемости злокачествен-
ных новообразований (7). Для других локализаций закономерность в
данной когорте пока установить не представляется возможным.

Выводы. На протяжении первых 10 лет после чернобыльской ава-
рии первые три ранговые места в структуре патологии у ликвидаторов
занимают болезни, в патогенезе которых радиационный фактор дей-
ствует в комплексе с факторами нерадиационной природы. Це-
лесообразно провести исследования по биологической (цитогенетичес-
кой) индикации степени лучевого поражения с целью вычленения
роли радиационного компонента в развитии указанных заболеваний.

Литература
1. Медицинские последствия чернобыльской аварии. Результаты

пилотных проектов АЙФЕКА и соответственных национальных
программ. ВОЗ. Женева. - 1996. - 560 с.

67



2. Барьяхтар В.Г. Чернобыльская катастрофа. Киев. Наукова дум-
ка. - 1995. - С. 417-421.

3. Матвеенко Е.Г., Лешаков С.Ю., Спектор А.Р. и др. Анализ
структуры патологии по классам МКБ-9 у ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Калуге, выявленных в ходе
медицинских осмотров. / Наследие Чернобыля. Вып. 2. Калуга,
Обнинск, 1996,с. 230-232.

4. Проклина Т.Л.,Степаненко А.В.,Оснач А.В. Эпидемиологический
анализ состояния здоровья участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, проживающих в г.Киеве (по материалам
национального регистра). / Чернобыльская трагедия и здоровье
киевлян через 10 лет. Киев, 1996,с. 50-51.

•мним
UA9800372

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПАТОЛОГИИ
У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ (СООБЩЕНИЕ II)
Демина ЭЛ.

(Киев)

Введение. В сообщении I представлен анализ структуры патологии у
участников ликвидации последствий аварии (УЛПА),обратившихся в Киев-
ский регионарный экспертный совет, созданный с целью установления
связи заболеваний с восстановительными работами на Чернобыльской
АЭС.

Учитывая, что заболеваемость злокачественными новообразованиями
среди УЛПА возрастает [1, 2], представляет интерес провести анализ
структуры онкологической патологии по материалам данного Совета.

Материал и методы. Изучены выписки из историй болезни 1680
ликвидаторов, больных злокачественными новообразованиями, обратив-
шихся в Совет в 1990-96 гг.,что составило 9,5% от общего числа обраще-
ний. Во всех случаях диагноз онкологического заболевания верифициро-
ван морфологически.

Результаты. В таблице 1 представлены данные о распространеннос-
ти злокачественных новообразований среди ликвидаторов,обратившихся
в Совет.

Из таблицы следует, что удельный вес ликвидаторов с онкопатологи-
ей, обращающихся в Совет, возрастает. Более информативно это пред-
ставлено на рисунке, иллюстрирующем вклад онкологического компонен-
та в общую структуру патологии соответствующих органов и систем у УЛ-
ПА.

68



Таблица 1
Распространенность злокачественных новообразований среди

УЛПА, обратившихся в Киевский экспертный совет

Число ликвидаторов, состоящих
на учете в органах здраво-
охранения 3 административных
территорий: Киевской и Черни-
говской областей, г.Киева

Число ликвидаторов, обратив-
шихся в Совет

из них больных злокачествен-
ными новообразованиями

Удельный вес ликвидаторов с
онкопатологией среди всех ли-
квидаторов, состоящих на учете
в органах здравоохранения, %

Коэффициент распространен-
ности опухолей среди УЛПА,
обратившихся в Совет

Г о д ы

1994

90090

3561

248

0,275

0,07

1995

94962

3280

306

0,322

0,09

1996

92897

2307

325

0,350

0,14

Усредненные
данные за

1994-1996 гг.

92649

3049

293

0,316

0,10

В таблице 2 представлено распределение ликвидаторов с
онкопатологией в зависимости от локализации процесса.

Таблица 2
Распределение ликвидаторов с онкопатологией в зависимоти

от локализации процесса (Киевский экспертный совет)

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Локализация процесса

Органы пищеварения

Система дыхания

Кожа

Молочная железа

Урогенитальная
система

Железы внутренней
секреции

Нервная система

Лимфатическая и
кроветворная система

Прочие

Г о д ы

1993

91

73

12

11

35

7

17

32

5

1994

76

60

12

3

32

8

7

12

38

1995

102

83

12

8

39

18

11

26

7

1996

123

78

13

11

47

11

10

17

15

Всего

392

294

49

33

153

44

45

87

65

ВСЕГО: 2 8 3 2 4 8 3 0 6 325 1162
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Рис. Вклад онкологического компонента V/.t в общую структуру
патологии у ликвидаторов за период 1993-1996 гг. (опыт Киевского
регионарного экспертного совета)

- доля онкопатопоогии среди болезней соответствующих органов и
систем.

Из таблицы следует, что первое ранговое место в структуре злока-
чественных новообразований у ликвидаторов, обратившихся в Совет,
занимают опухоли органов пищеварения (удельный вес - 33,7%), вто-
рое - системы дыхания (25,3%) и третье - урогенитальной системы
(13,1%).
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Выводы.
1. Распространенность злокачественных новообразований среди

УЛПА, обратившихся в Совет, возрастает.
2. Ведущие ранговые места в структуре распространенности онко-

патологии занимают опухоли органов пищеварения,дыхания и уроге-
нитальной системы.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЗИ, КТ, МРТ ПРИ НЕФРОБЛАСТОМАХ

Дыкан И.Н., Рогожин ВЛ., Левковская Л.Ю.,

Гордиенко К.П., Козаренко Т.М, Шайда Е.В., Иванков А.П

(Киев)

Введение. В структуре детской онкологической заболеваемости ча-
стота возникновения злокачественных новообразованиий (ЗН) почек
на территориии загрязненных нуклидами 12 областей достигает
12,6%. На 58,2% увеличилось количество больных с IV стадией пато-
логического процесса. Несмотря на актуальность ранней диагностики
и адекватного лечения нефробластом.в доступной нам литературе мы
обнаружили немногочисленные сообщения, посвященные данной про-
блеме [1]. Недостаточно изучена УЗИ- КТ- и МРТ-семиотика первич-
ных и рецидивных опухолей Вильмса, не разработаны критерии до-о-
перационного определения стадии новообразования [2-4].

Материал и методы. Нами было обследовано 16 детей в возрасте
от 2 до 7 лет с диагнозом опухоль Вильмса (нефробластома) и 12 де-
тей с диагнозом рецидива нефробластомы. Во всех случаях пораже-
ние - одностороннее. Диагнозы были установлены на основании ком-
плексного обследования,включая УЗИ (на аппарате фирмы "Aloka",мо-
дель SSD1100 с использованием трансабдоминального датчика с ча-
стотой ультразвуковых колебаний 3,5МГц), КТ(на annapaTe"Somatom"
фирмы "Siemens"),МРТ(на аппарате мрт-50А,фирмы "Toshiba" с напря-
женностью магнитного поля 0,5 Тл).
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Результаты. Согласно данным УЗ-исследования диагноз верно ус-
тановлен в 14 случаях, наименьший размер опухоли был 3,9x3,7 см.
Точность метода составила 88%. Одно ложноположительное заключе-
ние было сделано при нейробластоме. Второе - при нефробластоме
правой почки; ошибочно диагностирована опухоль печени (один лож-
ноотрицательный результат). При установлении стадии точность УЗ -
метода составила лишь 57% (правильно была установлена Нстадия у 8
больных,III- у 2,IV - в 4 случаях). Ошибки допущены при диагностике
метастазов в печень до 0,5 см и в забрюшинные лимфатические узлы.

Точность КТ была значительно выше - 94% (1 ложноположительный
результат - нейробластома), точность при установлении стадии - 93%
(один ложноположительный диагноз при установлении Шстадии).

При магнитно-резонансной томографии точность выявления не-
фробластом и точность при установлении стадии процесса была такая
же , как и при рентгеновской компьютерной томографии. Преимуще-
ство МРТ над КТ состояло в возможности более детального определе-
ния отношения новообразования к смежным органам. Так,при опухолях
больших размеров определялось состояния магистральных вен и арте-
рий.

Диагноз рецидива нефробластомы, как результат комплекса луче-
вых методов исследования,установлен у 12 детей. Морфологическую
верификацию получили в 11 случаях. С помощью УЗИ было выявлено
10 рецидивов. Точность метода составила 75%. С помощью КТ и МРТ
рецидив был визуализирован у 12 больных (1 ложноположительный ре-
зультат). В одном случае МРТ и КТ не дали ответа на природу измене-
ний в воротах печени, где интраоперационно были выявлены метаста-
тически пораженные лимфатические узлы.

Выводы. Для выявления первичных опухолей Вильмса безусловные
преимущества имеет УЗИ,благодаря достаточной информативности и
неинвазивности метода.

Для точного определения стадии процесса, что крайне необходимо
для выбора тактики лечения, в диагностический комплекс следует
включать рентгеновскую компьютерную или магнитно-резонансную то-
мографию.

При скрининговом поиске рецидивов опухоли Вильмса УЗИ в срав-
нении с КТ и МРТ оказалось малоинформативной, что позволяет нам
рекомендовать КТ и МРТ для выявления этой патологии.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО

Иванков А.П.
(Киев)

Введение. Диагностика рака легкого остается одной из актуальных
проблем онкологии,обусловленной постоянным ростом частоты этого
заболевания,занимающего одно из ведущих мест в структуре онколо-
гической смертности [2,3,5]. Основные трудности связаны с выявле-
нием центральной формы рака легкого, при которой у каждого второ-
го больного заболевание выявляется в поздней стадии,что препятству-
ет его радикальному лечению [3,4].

Материал и методы. С целью изучения возможностей спиральной
компьютерной томографии (СКТ) нами было обследовано 52 больных
с подозрением на центральный рак легкого в возрасте от 35 до 72 лет,
в том числе 40 (77%) мужчин и 12 (23%) женщин. Результаты 45 ис-
следований (86,5%) верифицированы при оперативном вмешатель-
стве. Исследования проводились на аппарате "Xpress HS-1" фирмы
"Toshiba" , оснащенного автоматическим инъектором "Medrad-V" для
проведения компьютерно-томографических ангиографии (КТАГ). КТАГ
проводили по методике болюсного введения 100-150 мл неионного
контрасного вещества омнипак- 300 фирмы Nycomed со скоростью 2-
3 мл/сек. Для введения его использовали пункцию и катетеризацию
правой или левой кубитальной вены. Исследование обычно выполняли
с толщиной среза 10 мм, шагом движения стола 8 мм. Всем больным
предварительно проводилась традиционная рентгенодиагностика
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(рентгенография,линейная томография, рентгеноскопия) и эндоскопия
с биопсией.

Результаты. После СКТ диагноз центрального рака легкого был
подтвержден в 45 (86,5 %) наблюдениях. В 5 (9,6%) наблюдениях ди-
агностированы неспецифические и в 2 (3,9%) специфические воспали-
тельные процессы в легких . Использование КТ и СКТ не внесло суще-
ственных дополнений в классическую рентгеносемиотику центрально-
го рака легкого. Вместе с тем , большая степень структурной и про-
странственной разрешающей способности СКТ существенно повыша-
ют качество и ко-личество получаемой диагностической информации
[5]. СКТ позволила нам в 37(71,2%) наблюдениях выявлять основные
симтомы центрального рака легкого (опухолевый узел, культя бронха
или его неравномерное сужение) на уровне сегментарных и долевых
бронхов , а также ателектазы различной локализации 20 (44,4%) на-
блюдениях.

По мнению ряда авторов [1] и по нашему опыту важным моментом
в диагностике центрального рака легкого является определение его
медиальной границы распространения. При использовании КТАГ на
фоне контрастного усиления сосудов корней легких и средостения чет-
ко определялась инвазия опухоли в средостение и измененные лим-
фоузлы в 25 (55,6%) наблюдениях, что позволило проводить стадиро-
вание процесса по системе TNM и выявлять рецидивы опухоли после
оперативного лечения. В дифференциально-диагностическом плане
основными критериями , позволяющими отличить центральный рак и
неспецифический воспалительный процесс, были отсутствие прямых
симптомов опухоли,а также обнаружение просветов бронхов на боль-
шом протяжении безвоздушной паренхимы легкого[1]. Для специфи-
ческого воспалительного процесса ,кроме вышеуказанных признаков ,
было характерно наличие очагов отсева а также обызвествлений в ре-
гионарных лимфоузлах и в рядом расположенных отделах легких.

Выводы. СКТ является высокоинформативным методом диагнос-
тики и дифференциальной диагностики центрального рака легкого,по-
зволяющим существенно расширить диагностические возможности
обычных методов исследования .оптимизировать алгоритм обследова-
ния больных с этим заболеванием. Использование КТАГ повышает чув-
ствительность метода в оценке распространенности опухолевого про-
цесса на дооперационном этапе.
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ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ

КОМПЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ І МіЄЛОГРАФІЇ
В ДІАГНОСТИЦІ ГРИЖ ПОПЕРЕКОВИХ ДИСКІВ

Кметюк В.М.

(Івано-Франківськ)

Введення. В останні 3-4 десятиліття спостерігається ріст дегенера-
тивних захворювань міжхребцевих дисків,особливо серед людей соц-
іально-активного віку [1,5]. Дегенерація диску і її ускладнення - основні
причини дискомфорту в поперековому відділі.

Правильний вибір методу лікування і рівня оперативного втручання
неможливий без точного визначення співвідношення між диском, ду-
ральним мішком і корінцями спинного мозку,що досягається відповід-
ними радіологічними дослідженнями.

Значення традиційного рентгенологічного методу при дослідженні
хребта - загальновідоме. Застосування міелографії (МГ) з контрастни-
ми препаратами частіше дає необхідну і достовірну інформацію для по-
становки діагнозу. Однак нерідко ці методи не дають можливості ди-
ференціювати різні захворювання в звязку з тим,що грунтуються на ви-
явленні непрямих ознак патологічного процесу [2,4].

Застосування компютерної томографії (КТ) відкрило нові можли-
вості в діагностиці гриж міжхребцевих дисків, оскільки метод дає зоб-
раження не тільки хребців,їх елементів,але і диску та дурального кана-
лу [1,3].

Радіологічна оцінка дегенеративної хвороби диску стає все більш
точнішою по мірі удосконалення нових технологій для одержання зоб-
раження. Не дивлячись на це,діагностика гриж дисків часто затрудне-
на, так як одержані дані не завжди корелюють з клінічними. Така не-
відповідність вимагає дальшого вивчення можливостей променевих
методів у виборі оптимальної послідовності їх застосування.
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Матеріал і методи. Матеріалом для нашої роботи послужили ре-
зультати обстежень 154 хворих.яким після комплексного променевого
обстеження було проведено оперативне лікування з приводу грижі дис-
ку в спеціалізованому відділі Івано-Франківської обласної клінічної
лікарні.

Обстеження починали з рентгенографії хребта в 2-х проекціях,а у 79
пацієнтів було проведено рентгенографію з функціональними наванта-
женнями. Вік пацієнтів коливався від 21 до 56 років, чоловіків було 97
(63%),ажінок-60(37%).

Мієлографія проводилася шляхом люмбальної пункції на рівні L3-L4,
або на суміжних рівнях. Для контрастування субарахноїдальних про-
сторів спинного мозку застосовували омніпак-240 або 180 в обємі 8-15
мл.

Діагноз грижі диску при мієлографії базується на таких основних
критеріях: наявність екстрадурального вдавлення спинномозкового
мішка на рівні диску,зміщення корінців в протилежну сторону від комп-
ресії, веретеноподібне розширення дистального кінця корінця,незапов-
нення проксимальної частини корінцевого ложа при заповненому дис-
тальному.

Компютерна томографія, як правило, проводилася перед мієлогра-
фією. Для оцінки дисків виконувалися послідовні,товщиною 4 мм,зрізи
в строго аксіальній проекції від рівня L5-S1 до L3-L4. Критерії грижі при
КТ включають: наявність локального язикоподібного утворення в
просвіті спинномозкового каналу, що відходить від диску і має його
щільність,локальну деформацію дурального каналу,зміщення,звуження
і деформацію епідуральної клітковини, зміщення і потовщення корінця
спинномозкового нерва на стороні ураження.

Грижа при КТ-дослідженнях має вищу щільність (+50+100 Н) по-
рівняно з щільністю вмісту дурального мішка (+20+50 Н). Якщо вдавлю-
ючий фрагмент знаходився вище або нижче рівня диску, то говорили
про секвеструючу грижу.

В 17 випадках була проведена відстрочена (після мієлографії),а в 24
випадках - первинна низькодозна (3-4 мл контрасту) КТ-мієлографія.
Дана методика візуапізувала як контури дурального мішка, так і його
вміст.

Результати. Було встановлено,що не дивлячись на відносно низь-
ку інформативність простої рентгенографії в діагностиці гриж дисків,
проведення її є обовязковим. Рентгенологічні симптоми дегенерації
диску слабо корелюють з їх грижами. При співставленні результатів
оперативних втручань з результатами простої рентгенографії виявлено,
що порушення статики хребта спостерігалися при грижах у 82% хво-
рих.зміна конфігурації і зниження висоти диску - в 37%,остеопороз і за-
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округлення дорсального краю тіла хребця - в 15%,вакуум-феномен в
4%,а звапнення диску - тільки в 3%.

Основна роль простої рентгенографії при діагностиці поперекових
дисків полягає у виявленні іншої патології,яка може симулювати дис-
кову грижу (пухлини,метастази,запальні захворювання,вади і варіанти
розвитку).

У 462 обстежених дисках 154 пацієнтів мієлографія виявила грижі у
135 випадках,випинання диску - у 106,а в інших - патологія не була ви-
явлена. Диск прямо не візуалізувався.а діагностика грунтується на ви-
явленні вдавлення наповненого контрастом дурального мішка, що спо-
стерігалося у 117 хворих,і деформації муфт корінців у 94 хворих. По-
єднання цих ознак спостерігалося у 112 хворих. Точність діагностики
грижі диску при мієлографії становила 84,7%.

Нами відмічено різні можливості мієлографії в діагностиці гриж в
залежності від рівня її локалізації. В силу анатомічних особливостей
грижі краще діагностуються в диску L4-L5 ніж в L5-S1. Відносно широ-
кий епідуральний простір на рівні L5-S1 стримує вплив невеликих гриж
на дуральний канал.

Застосування компютерної томографії (КТ) дозволило візуалізувати
невеликі,раніше невидимі зміни в мяких тканинах і кісткових структурах
хребта. Міжхребцевий диск представлявся при КТ гомогенною
щільністю з +60+100 Н,з чіткою границею між ним і замикаючою пла-
стинкою, епідуральною клітковиною і дуральним каналом.

У 154 обстежених методом КТ виявлено 144 грижі,випинання диску
спостерігалося на 121 рівні, а у 197 - патологія не була виявлена.
Точність діагностики гриж диску з допомогою КТ у наших дослідженнях
становила 93,5%.

КТ дозволила виявити у 21% обстежених секвеструючі грижі. Сек-
веструючі грижі частіше мали каудальний напрям поширення. У 5%
досліджень секвестр визначався без звязку з диском і розміщувався в
одному з латеральних каналів. Хронічний злуковий процес,який супро-
воджував секвестрацію, часто затруднював діагностику. КТ виявляла
грижі дисків тільки в 34% дисків, у яких по даним простої рентгено-
графії можна було запідозрити такі зміни. Більше як у половині дослі-
джень (57%) спостерігалося поєднання грижі диску з іншими дегене-
ративно-дистрофічними змінами хребта на цьому рівні. Інформа-
тивність методу КТ знижується із підвищенням рівня обстеження в по-
перековому відділі, оскільки хребетний канад і товщина епідуральної
клітковини звужуються краніально.

В звязку з невідповідністю клініки і результатів КТ у 41 хворого на-
ми була застосована методика КТ-мієлографії. Завдяки контрастуван-
ню вмісту дурального каналу і муфт корінців вдалося підвищити діагно-
стичні можливості обох методів до 97% правильних результатів.
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Висновки. Ретроспективний аналіз проведених діагностичних дослід-
жень свідчить про вищу інформативність КТ порівняно з мієлографією
при діагностиці гриж поперекових дисків, відповідно 94% і 85%. Одер-
жані результати відповідають публікаціям інших діагностичних дослід-
жень.в яких можливості КТ оцінюються у 83-97%,а мієлографії - 72-87%.

Співставляючи побічні реакції обох методів можна відмітити,найпер-
ше,негативний вплив при мієлографії контрастних препаратів. Із запро-
вадженням в практику омніпаку цей вплив значно знизився, але ще
відмічався у 7% наших пацієнтів.

В звязку з тим, що при КТ-дослідженні обстежується мінімальна
кількість дисків (до 3),доза променевого навантаження менша ніж при
МГ. Для яєчників становить 0,002 Гр,а чоловічі залози практично не оп-
ромінюються.

Якщо проаналізувати вартість КТ і МГ, то по даних публікацій
вартість КТ в 2 рази нижча за вартість МГ і становить відповідно 247 і
468 $ відповідно.

Таким чином,метод КТ є відносно неінвазивним та дешевим і,завдя-
ки високій інформативності,виконує роль не тільки первинної,але й ос-
таточної діагностики гриж дисків в поперековому відділі хребта. При
наявності протирічь між одержаною інформацією і її кореляцією з
клінічними даними повинна проводитися КТ-мієлографія,а при відсут-
ності КТ-сканерів - проста контрастна позитивна мієлографія.
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АДЬЮВАНТНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

ПЕРВИЧНООГРАНИЧЕННОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Коровин СИ.
(Киев) UA9800376

Введение. Хирургическое удаление меланобластомы кожи остается
единственным радикальным методом лечения [1]. Однако , несмотря
на практически стопроцентную возможность широкого и абластично-
го удаления первичной опухоли , дальнейшее развитие заболевания
при 2-5 уровнях инвазии опухоли по Кларку практически неизбежно
[3].

Еще в пятидесятых годах нашего столетия появились сообщения о
комбинации радикальных операций,выполненных по поводу меланомы
кожи с пред- и послеоперационной лучевой терапией [4]. Некоторые
авторы отмечали улучшение отдаленных результатов лечения [5].

В конце 60-х годов надежды на эффективность лучевой терапии
настолько возросли , что метод начал применяться самостоятельно.
При лечении меланомы кожи короткодистанционной рентгеноте-
рапией суммарной очаговой дозой 60-200 Гр. 5-летняя выживаемость
больных в стадии T(1-4)NoMoсоставляла 54-98% [7,8]. Следует за-
метить, что морфологически подтвердить достоверность таких ре-
зультатов достаточно затруднительно.Определенные успехи были дос-
тигнуты и при использовании лучевой терапии с целью профилак-
тики лимфогенных регионарных метастазов (превентивная лучевая
терапия регионарного лимфатического коллектора) [2].

Однако большинство исследователей ставит под сомнение
радиочувствительность злокачественной меланомы. Морфологичес-
кие, радиобиологические и гистохимические исследования мела-
номы указывают, что правильнее говорить не об абсолютной рефрак-
терности меланомы к ионизирующему излучению, а о селек-
тивной радиочувствитедльности некоторых морфологических разно-
видностей пигментных новообразований кожи и их метастазов [6].

Мы представляем результаты применения методики адьювантной
лучевой терапии у больных меланомой кожи конечностей и туловища
в стадии T(1-4)NoMo.

Исследование проведено в клинике опухолей опорно-двигателньо-
го аппарата совместно с отделением мегавольтной лучевой терапии
УНИИОР (зав.отделением Л.Т.Хруленко).
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Материал и методы. В исследуемую группу вошло 90 больных в
стадии T(1-4)NoMo, среди которых было 27(30,0%) мужчин и 63
(70,0%) женщины.Опухоль у 30(33,3%) больных располагалась на коже
туловища и у 60(66,7%) - на коже конечностей.Возраст 36 (40,0%) па-
циентов находился в пределах от 15 до 40 лет , возрастной диапазон
следующих 40 (44,5%) больных находился в пределах от 41 до 60 лет
и возраст 14(15,5%) пациентов исследуемой группы превысил 60 лет.

Каждому больному описываемой группы выполнялась радикаль-
ная операция под общим обезболиванием по общепринятой мето-
дике. После гистологического подтверждения диагноза и заживления
послеоперационной раны на область послеоперационного рубца на-
чинался курс короткодистанционной рентгенотерапии. Разовая оча-
говая доза составляла 4-5 Грей. С ритмом облучения 5 фракций в не-
делю нами достигалась суммарная очаговая доза 55-60 Грей.
Параллельно с облучением рубца проводилась полуглубокая гам-
матерапия области регионарного лимфоколлектора разовыми
очаговыми дозами 2,5-3,0 Грея. В течение трех недель достигалась
суммарная очаговая доза 40 Грей.После окончания лечения боль-
ным рекомендовалось наблюдение.

Группа исторического контроля состояла из 901 пациента с ди-
агнозом - злокачественная меланома кожи конечностей и туловища в
стадии Т(1-4)1\1оМо.Лечение этих больных ограничивалось только
радикальным удалением первичной опухоли.Среди описываемых па-
циентов было 329 (36,5%) мужчин и 572 (64,5%) женщины.У 349
(38,7%) больных меланома располагалась на коже туловища и у 552
(61,3%) - на коже конечностей. Возраст 337 (37,4%) пациентов нахо-
дился в пределах от 15 до 40 лет. В возрастную группу от 41 до 60
лет вошел 391(43,4%) больной. У 173(19,2) больных возраст превы-
шал 60 лет. Таким образом,по основным прогностическим характери-
стикам группы были идентичны.

Результаты. При оценке ближайших результатов мы не отме-
тили каких-либо изменений показателей гомеостаза и ухуд-
шения самочувствия больных исследуемой группы. Нами не
было зарегистрировано побочных явлений .связанных с применением
лучевой терапии.

Для изучения отдаленных результатов проведена сравнительная
оценка динамики ремиссии заболевания и показателей трех и
пятилетней выживаемости у больных исследуемой и контрольной
групп. Указанные показатели представлены на таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Показатели динамики ремиссии заболевания при

хирургическом лечении и его комбинации с лучевой терапией

Метод
лечения

Хирургич.

Хирургич.
+ Луч.тер.

Кол-во
больных

901

90

Процент

1 год

59,9 ±1,6

66,3±5,0

больных,

2

45

48

года

7±1,7

3±5,0

проживших без метастазов

3

38

43

года

7±1

5±5

6

2

4

31

35

года

3±1

9±5,

6

0

5

29

29

лет

0±1

8±4

,6

,9

Различия между показателями статистически не достоверны
(Р>0,05).

Таблица 2
Сравнительная оценка выживаемости больных после

хирургического и комбинированного лечения

Метод
лечения

Хирургич.

Хирургич.
+ Луч.тер.

Кол-во
больных

901

90

Процент больных, переживших

3 года

67,7±1,5

68,3±4,9

5 лет

53,5±1,6

52,9+5,5

Выводы. Анализ полученных результатов применения лучевой
терапии при лечении больных меланомой кожи показал статистически
достоверную тенденцию улучшения годовых показателей безреци-
дивного течения заболеваня после операции.Величины трех- и пяти-
летней выживаемости больных исследуемой и контрольной групп
были практически одинаковыми.

Таким образом,можно сделать следующее заключение - применен-
ная схема адьювантной лучевой терапии не улучшила отдален-
ных результатов радикальных операций при меланоме кожи конечно-
стей и туловища в стадии T(1-4)NoMo.
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UA9800377
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

ХРОНІЧНОГО ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ ЗА ДАНИМИ
РАДІОНУКЛІДНОЇ ВЕНТРИКУЛОГРАФҐ!

Корчинська О.І.

(Київ)

Введення. За останні роки відмічене неухильне зростання захворю-
ваності на хронічні неспецифічні хвороби,особливо хронічний обструк-
тивний бронхіт (ХОБ),прогресуючий розвиток якого ускладнюється хро-
•нічним легеневим серцем (ХЛС) та швидкою івалідизацією [1-5].

У вивченні ХЛС виняткової цінності набуває характеристика взає-
модії правого та лівого шлуночків серця в умовах вторинної легеневої
гіпертензії і підвищеного легеневого опору,яка можлива при викорис-
танні сучасного неінвазивного методу дослідження - радіонуклідної
вентрикулографії (РНВГ). Метою нашого дослідження стало вивчення
функціонального стану правого та лівого шлуночка серця у хворих з
ХОБ.
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Матеріал і методи. В залежності від важкості легенево-серцевої
недостатності всі хворі були умовно поділені на три групи: 1гр. - 43
хворих з І ст. дихальної недостатності (ДН) і 1-А ст. серцево-судинної
недостатності (СН); 2гр. - 35 хворих з II ст. ДН і І-Б ст. СН; Згр. - 12
хворих з III ст. ДН і ІІ-А та ІІ-Б ст. СН. РНВГ у статичному варіанті ви-
конувалося на гама-камері LFOV-IY (Нуклеар Чікаго.США) з внутрішнь-
овенним введенням 99мТс-пірфотеху (індикаторна доза 555 МБк). Об-
стеження хворих проводилося на 3-4 день перебування в стаціонарі до
початку планової терапії.

Результати. У хворих на ХОБ з ознаками початкової ЛСН відміча-
лось суттєве пригнічення скоротливої функції міокарду обох шлуночків
серця. Загальна та регіонарні функції викиду лівого шлуночка склали
відповідно : 48,3±1,48% і 62,0+6,1% (р<0,05); 41,6±2,43% і 63,0+10,3%
(р<0,05); 61,5+3,3% і 70,0±15,2% (р>0,05); 51,7+3,25% і 71,0+10,3%
(р>0,05). Суттєва різниця виявилася і між показниками порівнювальних
групу функціональних об'ємах та амплітудно-часових характеристиках
скорочення та наповнення лівого шлуночка. З'ясувалось також,що при
початковій ЛСН зміни скоротливої функції та гемодинаміки правого
шлуночка мали такий же напрямок,як і відповідні зміни функції лівого
шлуночка.

У хворих другої групи порушувалась не тільки систолічна,але і діас-
толічна функції, про що свідчить зниження максимальної швидкості на-
повнення шлуночка та часу її досягнення. Слід відмітити збільшення
серцевих об'ємів, як кінцево-діастолічного, так і кінцево-систолічного,
однак ударний об'єм обох шлуночків І та II груп залишався без змін, на
адекватному для задоволення легеневого кровообігу рівні. Останнє
свідчить,що механізми компенсації реалізувались в основному за раху-
нок збільшення об'ємів серця та змін характеристик наповнення його
шлуночків.

У обстежених III гр. відмічались значні порушення внутрішньосерце-
вої гемодинаміки,особливо це стосувалось лівого шлуночка. Загальна
та регіонарна скоротливість характеризувалась слідуючими величина-
ми: 32,5+1,91% і 45,6+1,62% (р<0,001); 24,3±2,6% і 37,5±3,3%
(р<0,01); 46,3+6,7% і 57,1+2,9% (р>0,05); 31,6+5,3% і 51,6+3,7%
(р<0,01). Ударний об'єм зменшився з 65,6+3,61 см до 53,0±4,5 см
(р<0,05). Суттєво зменшились швидкісні показники випорожнення і на-
повнення обох шлуночків, поряд з достовірним збільшенням часу їх до-
сягнення.

Висновки. У хворих на ХОБ спостерігається зниження скоротливої
функції міокарду обох шлуночків серця; декомпенсація ХЛС у хворих на
ХОБ супроводжується погіршенням загальної та регіонарної скоротли-
вості міокарду переважно лівого шлуночка і його систолічної функції;
РНВГ може бути методом вибору для поєднаної оцінки
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функціонального стану правих та лівих відділів серця в процесі
формування легенево-серцевої недостатності.
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UA9800378
РАДІОНУКЛІДНА ВЕНТРИКУЛОГРАФІЯ,

ЯК МЕТОД СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ОЦІНКИ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ У ХВОРИХ

З РЕФРАКТЕРНИМИ ТАХІАРИТМІЯМИ

Корчинська 0.1.
(Київ)

Введення. Не дивлячись на велику чисельність робіт, присвячених
вивченню скоротливої функції міокарду при різних захворюваннях сер-
цево-судинної системи,недостатньо дослідженою залишається скорот-
ливість обох шлуночків (ЛШ.ПШ) при порушеннях ритму серця (ПРС),
невідомий характер регіонарних змін локалізайії зон з підвищеною
функціональною активністю при так званому "аритмічному серці"[1-4].
Метою нашого дослідження стало вивчення інотропної функції серця
швидкістних і почасових показників скорочення і розслаблення у хво-
рих рефрактерними тахіаритміями (РТА).
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Матеріал та методи. Обстежено 66 пацієнтів з порушенням ритму,
рефрактерним до антиаритмічних препаратів (ААП) і 35 осіб конт-
рольної групи,яку склали хворі з нормальною чутливістю до ААП (КГ).
Для порівняльного аналізу визначались показники систоло-діастолічної
функції у 20 практично здорових людей у віці від 20 до 50 років. Радіо-
нуклідна вентрикулографія (РНВГ) виконувалась на гама-камері LFOV-
IY (Nuclear Chikago). Індикаторна доза 99мТс-пірфотеху (550 МБк) вво-
дилась внутрішньовенно. Запис інформації і її обробка проводились на
комп'ютері ПДП 11/34-а.

Результат. Виявлено, що скоротлива функція лівого шлуночка (ЛШ)
при ПРС порушена у всіх хворих,як чутливих до ААП,так і з ознаками
рефрактерності до лікування. Але в останніх це виражено в більшій мірі.
Загальна фракція викиду (ЗФВ) при РТА менша на 25% в порівнянні із
здоровими людьми (р<0,05) і на 14% з КГ(р<0,01). Оцінка кількості зон
з порушеною скоротливістю свідчить про нерівномірність вкладу зон
ЛШ в загальну кардіодинаміку. В структурі локальної скоротливості ви-
явлено суттєве зниження передньо-перегородкової ФВ. Локальні аси-
нергії ЛШ відмічені у 70% пацієнтів з РТА і 36% КГ. Паралельно
збільшувалася кількість сегментів з порушеною скоротливістю ( до 3,9
у хворих РТА і 2,3 в КГ).

На погіршення функції ЛШ вказують швидкісні показники вигнання.
Так,середньо-нормалізована швидкість вигнання (СНШВ),максимальна
швидкість вигнання (МШВ) і час її досягнення ( Т-МВ) достовірно
змінювалися. МШВ < 2мс була у 50 % хворих, рефрактерних до ААП,і
в 40 % КГ. Показник насосної функції ЛШ зменшився більш ніж в два
рази в порівнянні із здоровими,і на 18% в порівнянні з КГ (р<0,05).

Менш виражені зміни стосувалися діастолічного наповнення.
Відмічена тенденція до зниження швидкості наповнення і часу її досяг-
нення,сповілнення наповнення першої третини діастоли в порівнянні із
здоровими. В той же час ці показники не різнились між собою у реф-
рактерних хворих та пацієнтів КГ. Зростання кінцево-діастолічного об-
'єму приводило до підвищення функціонального напруження ЛШ, що
збільшувало використання енергії і знижувало ефективність роботи
серця.

Для гемодинаміки ПШ також характерне зниження ЗФВ. У 60% реф-
рактерних хворих вона була нижче 50% і коливання її були в межах 29-
69%,в той час як в контролі кількість хворих з низькою ЗФВ складала
35%,а коливання - від 34% до 73%. Всі показники систолічного вигнан-
ня і діастолічного наповнення патологічно змінювалися. Якщо МШВ
нижче 1,8с вважалась ознакою гіподинамії ПШ.то серед рефрактерних
хворих порушення скоротливості ПШ виявлено у 47 хворих (71%),у хво-
рих КГ вона була нижчою у 21 пацієнта (60%). Насосна функція ПШ
зменшувалася майже в два рази в порівнянні із здоровими (р<0,001) і
на 15% - з КГ (р<0,05) в порівнянні з нормою.
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Висновки. РНВГ дозволила виявити ознаки погіршення функціо-
нального стану міокарду обох шлуночків серця у хворих з РТА; правий
шлуночок у хворих з РТА піддається більш вираженим порушенням як
систолічної,так і діастолічної функції.
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СОНОГРАФІЯ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ
У ДІАГНОСТИЦІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

Котлубей О.В.

( Донецьк )

Введення. Ревматоїдний артрит (РА) - одне з найтяжкіших систем-
них захворювань сполучної тканини, ефективних методів діагностики
якого на сьогодні не існує. Рентгенологічні ознаки на ранніх стадіях
хвороби відсутні або не специфічні, лабораторні тести також не
специфічні та свідчать лише про фазу запалення й ступінь активності
процесу. Тяжка інвалідність хворих на РА зумовлена головним чином
ураженням колінних суглобів [1]. В останні роки стали з'являтися по-
відомлення про застосування в артрологічніи практиці ультразвукового
сканування суглобів [2,3]. Проте, роль цього доступного і безпечного
метода в діагностиці РА ще потребує досконального вивчення [4].

Матеріал і методи. З метою визначення характернх патологічних
проявів у суглобах було виконано ультразвукову артротомографію кол-
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інних суглобів 27 хворих на РА та 12 практично здорових осіб. За вира-
женністю змін на рентгенограмах кистей,стоп і колінних суглобів,зроб-
лених раніше, на підставі класифікації Steinbrocker усі хворі були под-
ілені на групи в залежності від стадії захворювання. Ультразвукове об-
стеження проводилось за допомогою сонографа "Dornier 3200" (Німеч-
чина) датчиком потужністю 10,5 мГц.

Результати. Було встановлено, що в нормі найкраще диференцю-
ються суглобові поверхні стегна й великої берцової кістки,внутрішньо-
суглобний хрящ,м'язи. Запалення змінює характер проведення ультра-
звуку і поліпшує візуалізацію деяких структур колінного суглоба.

Майже у всіх обстежених з РА визначився набряк параартикуляр-
них м'язів,який проявлявся послабленням відбитого ехосигналу. На по-
чаткових (0,1) стадіях захворювання у 7 хворих зміни обмежувались
цією ознакою,у 5 - виявився ще випіт в одну з синовіальних сумок,а у
2 - також випіт у суглобну щілину. Важливо відмітити,що випіт не вияв-
лявся клінічно. У 4 пацієнтів з II,у 4 з III і у 2 з IV стадією, крім набряка
параартикулярних м'язів,визначився також випіт в порожнину суглоба.
На фоні рідини чітко візуалізовувались ерозії кортикального шару кісток
і кісти. У цих осіб ехосигнал, відбитий від поверхні кісток, був набагато
інтенсивніший.ніж у здорових та хворих на ранніх стадіях. У 2 чоловік з
II та у 1 з III стадією не було безпосередніх проявів запалення - набряк-
лості мускулатури, випоту в порожнині суглоба або синовіальних сумок,
але акустична щільність поверхні кісток була також значно підвищена,
що є непрямою ознакою тривалого запалювального процесу. У цих
пацієнтів також виявлялись кісти та ерозії кортикального шару кісток,
але декілька менш чітко, ніж у обстежених з наявністю рідини в сугло-
бовій щілині. Важливо відзначити,що не всі кісти й ерозії,що визнача-
лись при сонографічному дослідженні, були наявні на рентгенограмах
колінних суглобів.

Висновки. Отже, здійснене дослідження показало, що перевага со-
нографії над рентгенографією полягає у можливості оцінки стану м'я-
ких тканин, діагностиці випоту, особливо мінімального,не визначеного
клінічно, кісткових ерозій та кіст.
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UA9800379
ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

НА ВРЕМЯ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА Т2*
КОСТНОГО МОЗГА

Кочеткова СВ.

(Луганск )

Введение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) в последние
годы применяется для диагностики заболеваний костного мозга [1-5].
Было показано,что костный мозг.будучи сложной структурой,содержа-
щей кроветворные элементы,жир и минеральные вещества, искажает
характеристики отраженного сигнала в более значительной и необыч-
ной степени,чем большинство мягких тканей [1,2]. До настоящего вре-
мени не изучено взаимодействие минерального и мягкотканного ком-
понентов костного мозга при МРТ [4,5] .

Целью настоящего исследования было уточнение влияния напря-
женности магнитного поля Во на скорости релаксации Т2* и Т2 в ко-
стном мозге: определяли эффект магнетизации трабекулярной кости
на отраженный сигнал от воды в условиях высокой (3,5Т) и низкой
(0,28Т) напряженности, а также, оценивали зависимость фазового фе-
номена ( градиент отраженного сигнала) и времени отраженного сиг-
нала при различных уровнях Во.

Материал и методы. 28 крыс женского пола линии Вистар сред-
ним весом 200 г анестезировались 0,6 мл 3,3% тиопентала,вводимо-
го в боковую вену хвоста. После декапитации резецированные участ-
ки бедренных костей помещались в стеклянные вайлы с последующим
термостатированием при 40°С в течении 20 мин. Времена релаксации
протонов измерялись на релаксометре "Миниспек PS - 120 " (Bruker,
Германия),оснащенном стандартным исследовательским набором для
спектроскопии. Интенсивности отраженных сигналов обрабатывались
по алгоритму SIMFIT (Bruker),для вычисления Т2* inhomo.

Результаты. Значения Т2* костного мозга были 53±5 мс при 0,28Т
и 11,8+4 мс при 3,5Т. Истинные время релаксации Т2 было 62±6 мс и



не зависело от напряженности магнитного поля. Время передачи
намагниченности Т2 было 585 мс при 0.28Т и 9,5 мс при 3,5Т.

Если время отраженного сигнала (ТЕ) было меньше,чем известное
характеристическое время (tc) для данной системы, то спад сигнала
происходил экспоненциально в зависимости. Скорость релаксации
(R2*) при этом соответствует линейной функции ТЕ. С другой стороны,
когда ТЕ больше,чем характеристическое время (tc).cnafl ЯМР сигнала
костного мозга происходит по строгой экспоненциальной функции,а
скорость релаксации не зависит от ТЕ. Максимальная потеря величи-
ны сигнала (до 45% ) получена при максимуме времени дефаэирова-
ния 100 мс. В кортикальном слое наблюдалась еще более высокая по-
теря сигнала.

В наших экспериментах обычно использовались ТЕ в пределах от
10 до 50 мс. Эти времена отраженного сигнала оказались равными
времени дефазирования. При таких параметрах дефазирования намаг-
ничиваемость трабекулярной кости вызывает потерю сигнала в преде-
лах от 7 до 25%.

Выводы. Нами показано,что трабекулярная кость обусловливает не-
значительное снижение сигнала при 0,28Т. Таким образом,при ультра-
низких и низких значениях напряженности магнитного поля,а также при
условиях исследования с малыми отклонениями tau, трабекулярная
кость незначительно влияет на изображения по спин-эхо и градиент-
эхо с коротким ТЕ. Такие параметры следует использовать для полу-
чения изображения костного мозга.

Литература
1. Ballon D., Jakubowski A.A., Graham M.C. et al. // Medical Physics,-

1996,-vol. 23,N 2.-p. 2-11.
2. Debischop E.,Luypaert R.,Allein S. et al. // Magnetic Resonance

Imaging. - 1996.- Vol. 14,N 1. - P. 11-20.
3. Eroberg P.K.,Braunstein E.M.,Buckwalter K.A. // Radiol. Clin. North

Amer.- 1996,- Vol. 34,N 2.- P. 273-291.
4. Pein F.,Hartmann O.,Sakiroglu С et al. //Arh - Pediatr. -1995. - Vol.

216.N ".- P. 580-588.
5. Takasaki S.,OtsukaT.,YondoH. et al. // Rinsho- ketsueki. - 1994. -

Vol. 35,- P. 1349 - 1354.

89



ОСОБЕННОСТИ СОНОГРАФИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ

ИЗ КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕГИОНОВ, ОСТУПАЮЩИХ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

Крадинова Е.А.
(Евпатория, АР Крым) UA9800380

Введение. При обследовании детей, поступающих из загрязненных
радионуклидами территорий на санаторно-курортную реабилитацию,
особенное внимание уделялось оценке размеров и структуры щито-
видной железы (ЩЖ). Это обусловлено, с одной стороны, тем, что в
МКБ-10 выделена группа болезней ЩЖ,которые сопровождаются уве-
личением этого органа,с другой - наиболее частыми клинико лабора-
торными изменениями при патологии ЩЖ у детей,подвергшихся воз-
действию радионуклидов [1,2,3].

Материал и методы. Проведено ультразвуковое сканирование ЩЖ
более 500 детей в возрасте от 9 до 15 лет,поступающих на санаторно-
курортную реабилитацию из регионов Украины,загрязненных радио-
нуклидами. Исследование проводилось по методике, разработанной
А.Ф.Цыбом и соавторами на аппарате фирмы "Алока" ССД-630.

Объем ЩЖ определялся суммой объемов правой и левой долей.
Объем одной доли вычислялся по формуле эллипсоида V=0,5abc ,где
а- длина,b - глубина,с - ширина доли.

Результаты. Сравнительные данные эхографии и пальпаторного
определения размеров ЩЖ эндокринологами и педиатрами показали,
что при гиперплазии I-II степени при пальпаторном исследовании в
большем проценте случаев отмечалось занижение процента гиперпла-
зии ЩЖ,особенно начальной степени.

При ультразвуковом исследовании ЩЖ гиперплазия выявлена в
68,6%. Гиперплазия 0-1степени выявлена у 12,5%,1степени - у 25,8%,
І-ІІстепени - у 14,5%,Истепени - у 14,2,11-Шстепени - у 1,6%.

Анализ размеров ЩЖ,с учетом возрастных показателей, выявил,что
гиперплазия среди детей младшего возраста отмечалась у 6,4%,к нача-
лу полового созревания в возрасте 10-12 лет - у 69,4%,в 13-15 лет - у
24,2%.

Полученные даные свидетельствуют,что наибольший процент пора-
жений ЩЖ наблюдается в двух возрастных периодах. Это относится к
пре- и пубертатному возрасту. Для препубертатного возраста в боль-
шем проценте характерна гиперплазия Істепени.в пубертатном возра-
сте чаще встречается гиперплазия ІІ-ІІІстепеней.
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При анализе структуры ЩЖ ее неоднородность отмечалась в 26,4%
случаев. Это проявлялось в выявлении диффузных уплотнений структу-
ры ЩЖ и ее капсулы,которые расценивались нами как проявления ти-
реоидита. Локальные округлые участки сниженной эхогенности с чет-
кими контурами обнаружены у 11,8% детей и расценивались как кис-
тозные образования. Диаметр их колебался от 4 до 10 мм. У шести де-
тей были выявлены гиперэхогенные образования диаметром от 7 до 12
мм с четкими контурамами,что свидетельствовало о наличии узлов. У
всех детей узлообразования обнаружены на фоне гиперплазии ЩЖ и
аутоиммунного тиреоидита.

При изучении иммунного статуса у этих детей отмечалось снижение
показателей Т-клеточного иммунитета, наиболее часто определяемого
при узлах. Уменьшение количества Т-супрессоров чаще наблюдалось у
детей с наличием кистозных образований в ЩЖ.

Детям с выявленными узловыми образованиями в ЩЖ проводи-
лась реабилитация по щадящему режиму и рекомендовалось их на-
блюдение эндокринологами по месту жительства.

Выводы. Ультразвуковое исследование ЩЖ у детей, поступающих
на санаторно-курортное лечение, позволило выявить у большого про-
цента ее гиперплазию и изменение структуры в виде узловых локаль-
ных образований с четкими контурами диаметром до 12 мм, а также
диффузного уплотнения по типу тиреоидита. Такие изменения требуют
обязательного проведения этим детям санаторно-курортной реабили-
тации по щадящему режиму и целенаправленной специализированной
диспансеризации по месту жительства.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

Крадинова Е-А. ,,...„„..,.__._,.._..,_,
(Евпатория, АР Крым) ' UA980038T

Введение. Приоритетное внимание к состоянию щитовидной желе-
зы (ЩЖ) у детей, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях в результате аварии на ЧАЭС,обусловлено ее облучени-
ем вследствие выброса радионуклидов иода.

Материал и методы. Клинико-функциональное исследование про-
ведено у 200 детей в возрасте от 9 до 15 лет из контролируемых зон
Житомирской,Киевской,Черниговской,Ровенской и Ивано-Франковской
областей, поступающих на оздоровление на Евпаторийский курорт, и
57 детей из экологически чистых зон. У 77 больных до и после санатор-
но-курортного лечения определяли концентрации ТЗ,Т4,ТТГ,ТСГ и кор-
тизола с использованием тест-наборов, производимых в Германии,
Франции и Беларуси. Доверительные границы для нормального содер-
жания указанных гормонов и антител были приняты в соответствии с
референтными уровнями приведенными в инструкциях для пользова-
телей соответствующих радиоиммунологических наборов.

Результаты. У 72,6% детей,по данным ультразвукового исследо-
вания, отмечалась гиперплазия ЩЖ I-IIIстепеней.

Изучение эндокринного статуса радиоиммунным методом показа-
ло отклонение гормонов ЩЖ в сыворотке крови. Изменение концент-
рации ТЗ выявлено у половины обследосанных детей. Из них тенден-
ция к повышению гормона выявлена у 26,4% детей (2,8+0,1 нмоль/л)
и приходилась, главным образом, на 1986-1987 годы. Снижение - в
23,6% случаев (0,8+0,1 нмоль/л) и выявлялось в более поздние сроки
после аварии на ЧАЭС.

Изменение концентрации Т4 в виде повышения до 168,4+6,7
нмоль/л отмечалось у 20%,а у 13,5% детей выявлено снижение кон-
центрации Т4 до уровня 53,7+12,1 нмоль/л по сравнению с показате-
лями детей из экологически чистых зон - 135,0+5,7 нмоль/л (р<0,01).
Анализ изменений Т4 свидетельствует о тенденции снижения его кон-
центрации в сыворотке крови также в более поздние сроки после ава-
рии на ЧАЭС. Уровень ТТГ колебался в пределах нормальных значений.
Снижение уровня ТСГ определялось у 47:8% детей до значения
12,8+0,8 нмоль/л. Повышение концентрации кортизола отмечалось у
25% детей.
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Снижение активности тиреоидной и гипофизарной системы в виде
уменьшения концентрации ТЗ (1,6+0,1),Т4 (53,7+12,1),ТСГ (15,8+1,3)
и ТТГ (1,1+0,3) отмечалось,как правило,у детей с гиперплазией щито-
видной железы.

Под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения с при-
менением бальнеофакторов: курсового подводного массажа, купания в
море,массажа,физиопроцедур и т.п. выявлена положительная динами-
ка по концентрации тиреоидных гормонов (ТЗ,Т4). Отмечено снижение
повышенного уровня Т4 с 168,1 + 1,6 до 142,6+ 0,5 нмоль/л
(р<0,05) и тенденция к повышению сниженного уровня гормона
с 53,7+12,1 до 62,1 + 12,8 нмоль/л. В общей группе детей и
с гиперплазией ЩЖ со сниженным уровнем ТСГ определено
повышение его концентрации в сыворотке крови соответственно
(р<0,01,р<0,05). Наблюдалось также снижение повышенного содержа-
ния ТЗ (р<0,001).

Наряду с положительной динамикой гормонообразовательной фун-
кции ЩЖ после санаторно-курортного лечения отмечалось улучшение
общего состояния детей,уменьшение клинических признаков астениза-
ции,улучшение вегетативной регуляции и сердечной деятельности.

Выводы. У детей из зон радионуклидного загрязнения,поступающих
на санаторно-курортную реабилитацию, по данным радиоиммунологи-
ческого исследования,отмечается наличие дезинтеграции тиреоидной
системы, которая нормализуется под влиянием санаторно-курортного
лечения. Это требует включения радиоиммунологического исследова-
ния для определения гормонообразовательной функции щитовидной
железы у детей из регионов радионуклидного загрязнения для диффе-
ренцированного индивидуального применения лечебных процедур.
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РЕНТГЕНОГРАММЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЗМІН ЧЕРЕПА У ДІВЧАТ З ПОРУШЕНИМ

СТАТЕВИМ РОЗВИТКОМ

Крамний O.I.

(Харків)

Введення. Своєчасна діагностика гінекологічних захворювань у
дівчаток і дівчат займає особливе місце серед невирішених питань су-
часної медичної науки в зв'язку з їх великою поширеністю, що коли-
вається в межах 4-27% [1,2]. Не дивлячись на те,що в останні десяті-
риччя значної поширеності набули інші інструментальні методи досл-
ідження, рентгенологія продовжує зберігати свої лідируючі позиції як в
нашій країні, так і за кордоном при діагностиці захворювань статевої
системи [3,4,5].

Матеріал і методи. Для визначення характеру змін на краніограмах
вивчені дані рентгенологічного дослідження 50 хворих андрогеніями
різного генезу та 50 пацієнток з затримкою статевого розвітку (ЗСР) в
віці 12-18 років. Для об'єктивізації використовувалось вимірювання
розмірів черепа і турецького сідла, товщини кісток склепіння і спинки
турецького сідла, визначався індекс сідла і череп/сідло.

Результати. При гіперандрогеніях розміри черепа (сагітальний і
вертикальний) у 68% досліджених знаходились на верхніх межах віко-
вої норми, у 32% - перевищували її. Товщина склепіння була в межах
вікової норми. Однак, у 74% пацієнток відзначався гіперостоз
внутрішніх пластинок лобової и/або тім'яної кісток.у 20% спостеріга-
лось шипоподібне кісткове розростання в області зовнішнього поти-
личного горба. Окрім цього, у 86% досліджених визначались внутріш-
ньочерепні звапнення стінок сагітального синуса,діафрагми турецько-
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го сідла,ретроселярних зв'язок. У 70% мали місце ознаки внутріш-
ньочерепної гіпертензії у вигляді посилення малюнку пальцьоподібних
вдавлень, поглиблення борозен синусів, розширення каналів вен дип-
лоє.

У 80% дівчаток і дівчат розміри турецького сідла відповідали верхній
межі норми, у 20% - перевищували її. У більшості досліджених мала
місце плоска форма сідла, котре є характерною для дорослих. Спинка
турецького сідла у половини хворих,як і у дорослих була тонкою (2-4
мм),у решти - середньої товщини (4-6 мм). Індекс турецького сідла на-
ближався до верхньої межі норми. Сідельно-черепний індекс: сагіталь-
ний у 20%,а вертикальний у 50% хворих перевищував свої вікові показ-
ники і характеризував великі сідла.

Зміни на краніограмах при ЗСР в певній мірі залежали від її форми
(центральна чи яєчникова). Центральна форма характеризувалась
більш вираженими і частішими змінами на краніограмах: нерізковира-
женим потовщенням внутрішньої пластинки лобової кістки (44%),рідко
в сполученні з гіперостозом тім'яної кістки,зарощуванням вінцевого або
ламбдовидного шва (10%) без змінення форми і величини черепа, що
свідчило про розвиток часткового краніостенозу і було відсутнім при
яєчниковій формі. Зустрічались ознаки внутрішньочерепної гіпертензії
(в 22% з центральною і в 8% з яєчниковою формами),слід підкресли-
ти, що збільшення його розмірів у 5 разів частіше зустрічається при
центральній формі. Індекс турецьке сідло/череп був більшим 7. У 2 хво-
рих з ЗСР виявлені краніофаренгіоми. Товщина спинки турецького
сідла дорівнювала 2-6 мм,при цьому спинка товща 4 мм частіше виз-
началась при центральній формі. Більше ніж у 2 рази при центральній
формі в порівнянні з яєчниковою (56% і 24%) відзначалось звапнення
діафрагми і зв'язок турецького сідла.

Висновок. Використання рентгенограмметрії є вельми важливим для
об'єктивізації краніографічних даних у дівчат з гінекологічною патоло-
гією,так як сприяє більш точному встановленню правильного діагнозу.
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МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ
В ДІАГНОСТИЦІ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

У ХВОРИХ ДЕФЕКТАМИ
МІЖПЕРЕДСЕРДНОЇ ПЕРЕТИНКИ

М'ягков О.П.
(Запоріжжя)

Введення. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) - неінвазивний
метод дослідження захворювань серцево-судинної системи, за допо-
могою якого можна оцінити тиску легеневій артерії по наявності інтен-
сивного МР-сигналу в системі легеневої артерії (Higgins С. 1985,
Schultness G. et al., 1985,Didier D. et al., 1986). В роботах останніх років
наведено,що показники МРТ можуть використовуватися лише для ор-
ієнтовної оцінки тиску,а наявність цього показника є важливою діагно-
стичною ознакою,яка вказує на підвищення тиску в ЛА на SE -зобра-
женнях у сістолу при тиску вище 75 мм рт. ст. [1-3]. Мета роботи - виз-
начити можливості МРТомографа з ультранизьким полем (0,04 Тс) на
PS - зображеннях для діагностики легеневої гіпертензії (ЛГ) та стану
серця в хворих дефектами міжпередсердної перетинки (ДМПП).

Матеріал та методи. Обстежено ЗО хворих з ДМПП у віці 4-41 рок.,
20 з яких прооперовано. Клініко - інструментальне дослідження вклю-
чало електро-,фоно-,ехокардіографію,рентгенологічне обстеження, ка-
тетерізаційну манометрію,праву та ліву вентрікулографію. МРТ прово-
дили на апараті "Magnaview" в 3 ортогональних площинах, отримуючи
"Т-Г та "середньовзважені" томограми в кінцево-діастоличну фазу.
Визначали лінійні розміри порожнин серця та магістральних судин дов-
щину міокарда шлуночків та перетинки і їх співвідношень,інтенсивність
МР-сигналу в ЛА та АО (в у.о.),стандартизуючи їх за допомогою наве-
деного нами (1994) індекса інтенсивності сигналу (ІІС).

Результати. ЛГ при ДМПП виявлена у 50% хворих, що наведено за
даними манометрії та вивчення ІІС. Результати досліджень показали,

96



що середній тиск у ЛА складав 52 ±1,14 мм. рт. ст. (2 ст. ЛГ),але при
аналізі його значень по віку отримано, що у хворих до 14-15 років він
був перевищений до 30-35 мм. рт. ст. (1 ст. ЛГ),а у віці 16 - 41 рік він
складав 70-100 мм. рт. ст. (З ст. ЛГ). Вивчення ІІС для оцінки ЛГ пока-
зало,що його ефективність складає 46,6% ( 14 хворих у віці 16-31 рік)
внаслідок зростання резистентності судин малого кола,заповільненням
кровообігу та підвищенням тиску в ЛА. Наведено, що величина ДМПП
не пов'язана із стадією ЛГ. У 50% хворих, не дивлячись на наявність
ДМПП, середній тиск у ЛА був нормальним (20,1 + 1,8), що було обу-
мовлено незмінним станом легеневих судин ( 13 хворих у віці до 14
років), та вираженими дистрофічними змінами міокарда правого шлу-
ночка, що підтверджено ЕКГ та на секції (2).

Не дивлячись на відсутність ЛГ у частки хворих, морфологічні зміни
серця та магістральних судин виявлено у всіх пацієнтів, внаслідок'існу-
вання ліво-правого шунта. ПШ був звеличений - 3,6±0,09 см; товщина
міокарда ПШ складала 0,5±0,12 см,а при дистрофічних змінах зменше-
на - 0,28±0,12. Співвідношення ПШ/ЛШ не перевищувало референтні
{ 0,91±0,09),що свідчило про інтактність ЛШ при неускладнених вадах.

На відміну від інших вад серця, при ДМПП виявлено дуже високий
показник співвідношення ЛС/АО ( 1,41 ±0,09), що було обумовлено
гіпопластичною (18) та незміненою аортою.

Серед інших морфологічних змін мали місце: поширення ПП, особ-
ливо при ускладнених вадах ( 4,8±0,14); деформація МПП ( вигнута до
ЛШ - 50%) при нормальній її товщині; поширення переважно НПВ
(3,2±0,28), та нижніх легеневих вен ( 1,51±0,09); деформація перед-
сердь. При аналізі наведеного нами показника - коефіцієнта ЛГ вияв-
лено його перебільшення у 2 хворих (3,14±1,23), внаслідок порівняння
тиску в ЛА та АО, що вказувало на зміну напрямку шунта.

Висновки. Легенева гіпертензія при дефектах міжпередсердної пе-
ретинки не являється обов'язковою, виявляється за допомогою МРТ у
46,6% хворих і її поява, поряд з іншими вираженими морфологічними
змінами порожнин серця та магістральних судин - це свідоцтво прогре-
суючого процесу та одне з найважливіших протипоказань для хірургіч-
ного лікування.
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СТАН МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ ТА СЕРЦЯ
У ХВОРИХ МЕТРАЛЬНИМИ СТЕНОЗАМИ

ЗА ДАНИМИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ
ТОМОГРАФІЇ

М'ягков О.П.
( Запоріжжя )

Введення. Своєчасна діагностика характеру та ступені гемодінаміч-
них порушень в малому колі кровообігу (МКК),стану порожнин серця та
найбільш частіше зустрічающихся ускладнень, дозволяє значно пол-
іпшити безпосередні та віддалені наслідки хірургічного лікування вад
серця [1,2]. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) - новій неінвазив-
ний метод діагностики захворювань серця, про що свідчать декілька
публікацій [3,4,5]. Вивчення можливостей МРТ з ультранизьким полем
на PS-зображеннях для оцінки гемодінамічних порушень МКК та мор-
фологічних змін серця в хворих мітральними стенозами (МС) - мета ро-
боти.

Матеріал і методи. Обстежено 54 хворих МС у віці від 12 до 50
років. Клініко-інструментальне обстеження включало електро-, фоно-,
ехокардіографію, рентгенологічне дослідження, катетерізаційну мано-
метрію (KM) порожнин серця,контрастну вентрікулографію. МРТ прово-
дили на апараті "Magnaview" з напруженістю поля 0,04 Тс в ортого-
нальних проекціях,отримуючи Т - 1 " та "середньозважені" зображення,
на яких визначали лінійні розміри порожнин серця та судин,товщину
міокарду шлуночків та перетинки. їх співвідношення,зміну МР-сигналу
в порожнинах, інтенсивність його (1С - в ум.од.) від крові в ЛА та АО,
стандартизуючи їх за допомогою індекса інтенсивності сигналу (ІІС).

Результати. Аналіз дослідження показав,що легенева гіпертензія
(ЛГ) це один із нвйважливіших показників порушень гемодинаміки при
МС.яка супроводжувалась морфологічними та функціональними зміна-
ми відповідних порожнин серця та магістральних судин.

Функціональні зміни характеризувалися появою 1С в системі ЛА
(90%) внаслідок підвищеного тиску, що доказано по зростанню його
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умовної величини,ІІС та даними KM (50). На підставі порівняльного ана-
лізу даних КМ та показниками ІІС наведено,що ІІС зростає пропорцій-
но підвищенню тиску від 2,0 (іст.ЛГ) до 5,5 при тиску більше 100 мм
рт.ст. (4 ст.ЛГ). Відповідність даних ІІС та КМ при вимірюванях тиску в
ЛА доказано коефіцієнтами кореляції Кендала та Спірмена (г= 0.954,
г=0,984,р<0,001)

Морфологічні зміни серця та судин наведено в таблиці

Показники

ЛП см

ПШ см
ЛШ см

ПШ/ЛШ у.о.

ПП см

ТМПШ см

ТМШП см

АО см

ЛС см

ЛС/АО у.о
ПЛА см

ЛЛА

стадії ЛГ

1 ( п=22)

3,2+0,9

3,4±0,2
4,4±0,1

0,77±0,01

4,7±0,2

0,34±0,08

0,92±0,04

2,7±0,17
2,9±0,12

1,07±0,02
2,05±0,1

1,9±0,09

2 ( п=27) | 3 ( п=3)

3,8±0,4 4,3+0,1

3,8±0,4 4,0±0,1
4,5±0,1 4,7±0,2

0,84±0,09 0,85+0,07

4,9±0,5 6,2±0,8

0,41*0,12 0,46±0,10

0,93±0,12 1,01±0,11

2,81±0,12 3,12±0,11

3,1±0,11 3,2+0,8

1,1±0,05 1,02±0,12
2,13±0,08 2,22±0,1

2,06±0,11 2,3+0,08

4 ( п=2)

4,8±0,5

5,4±0,8

5,2±0,3

1,03+0,02

6,5+0,4

0,39±0,12

0,89±0,17

3,34±0,13

3,5+0,1

1,04+0,2
2,26+0,09

2,4±0,05

Морфологічні зміни при МС обумовлені ЛГ ( достовірне поширення
ПШ,ЛС та його гілок,більше лівої,зростанням товщини міокарда ПШ,
співвідношення ЛС/АО,ПШ/ЛШ,деформацією МШП - 57%),поширенням
ЛП,ПП. ЛІІІ був інтактний ( за виключенням 3-4 ст. ЛГ.коли приєднува-
лися дистрофічні його зміни),АО - гіпопластична. В 77,7% (42) хворих,
переважно з 2 та 3 ст. ЛГ було зафіксовано'так зване " блоковане " ЛП,
у 33,3% (18) внаслідок тромбів,в інших випадках - за рахунок заповіль-
нення кровообігу та підвищення тиску в його порожнині.

Висновки. МРТ дозволяє оцінити стан МКК при МС.дати оцінку фун-
кціональних та морфологічних змін серця,достовірно і неінвазивно виз-
начити тиск у ЛА та її стадію,яка є одним з найважливіших показників
для хірургічного втручання.
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КОМП'ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНА
ДІАГНОСТИКА НАБРЯКУ ЛЕГЕНЬ

Первак М.Б.

(Донецьк)

Введення. Набряк легень часто розвивається у хворих з нирковою та
лівошлуночковою недостатністю і може бути причиною їх смерті [1-4].
Рання діагностика цього небезпечного стану дозволяє провести адек-
ватну терапію,запобігти зростанню набряку і тим самим зберегти жит-
тя пацієнтів.

Матеріал і методи. З метою вивчення можливостей комп'ютерної
томографії у діагностиці набряку легень нами було обстежено ЗО хво-
рих з хронічою нирковою недостатністю і 18 - з лівошлуночковою недо-
статністю. Контрольну групу склали 10 практично здорових осіб.
Обстеження виконували у положенні хворого лежа на спині у фазі гли-
бокого вдоху. У трьох томографічних зрізах на рівні дуги аорти,
біфуркції трахеї та лівого передсердя і легеневих вен проводили гістог-
рафічний аналіз. "Зонами інтересу" були передні та задні відділи
легень на згаданих рівнях. Використовували програму графічної гістог-
рами [5]. На осі "X" відкладали значення густини виділених зон у
одиницях Hounsfield.Ha осі "Y" - частоту визначення кожного значення.
Отримані криві підлягали кількісному та якісному аналізу, включаючи
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оцінку їх форми, висоти, початкового, кінцевого та найчастіше виявляє-
мого значення густини легень,положення відносно осі абсцис.

Проведенню комп'ютерної томографії у всіх хворих передувала рен-
тгенографія органів грудної порожнини у прямій проекції,у вертикаль-
ному положенні досліджуємого у фазі глибокого вдоху.

Результати. Інтерстиціальний набряк легень було діагностовано у
37 хворих. Гістографічний аналіз показав,що у положенні лежа на спині
набряк більш виражений у задніх (нижчерозташованих) відділах, що
відповідають нижній долі, особливо базальним сегментам. Гістограми
тут мали конічну форму і у порівнянні з такими у здорових осіб були по-
ширені та зміщені у бік більшої густини. Передні (вищерозташовані)
відділи,що відповідають верхній долі,було компенсаторно роздуто. У 13
хворих з вираженим інтерстиціальним набряком легень було визначено
звуження основи гістограми та збільшення її висоти у базальних сег-
ментах. На нашу думку.таке скорочення діапазону густини легень на ви-
соких її значеннях свідчить про зменшення наповнення повітрям і є оз-
накою початку переходу набряка легень до альвеолярної фази.

Висновки. Комп'ютерна томографія з гістографічним аналізом леге-
невої густини дає можливість оцінити поширеність набряку легень і
діагностувати перехід його до альвеолярної фази.
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ПРОМЕНЕВА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

У ХВОРИХ ПОСТІНФАРКТНИМ

Т Г " •««••"»
Первак М.Б. UA9800385

(Донецьк)
Введення. Ураження м'язу серця у хворих, які перенесли інфаркт

міокарду, нерідко приводить до розвитку лівошлуночкової недостат-
ності [1]. Наявність та вираженість її є одним з головних факторів,що
визначають прогноз у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом [2-
5].

Матеріал і методи. З метою вивчення можливостей різних
променевих методів дослідження у діагностиці функціонального стану
лівого шлуночка у хворих з постінфарктним кардіосклерозом нами бу-
ло обстежено 40 пацієнтів з цією патологією. Контрольну групу склада-
ли 10 практично здорових осіб. Обстеження містило рентгенографію
органів грудної порожнини у прямій проекції у вертикальному поло-
женні досліджуємого у фазі глибокого вдоху з наступною оцінкою ста-
ну легеневих судин (у всіх хворих),ультразвукове дослідження серця у
одномірному та двохмірному режимах з використанням допплер-ефек-
гу (у 32 пацієнтів ) та радіонуклідну вентрикулографію з 99 мТс-пірфо-
техом у статичному варіанті (у 24 хворих).

Результати. За даними рентгенологічного дослідження, венозну
гіпертонію малого кола кровообігу,що свідчить про наявність лівошлу-
ночкової недостатності,було визначено у 34 (85,0%) обстежених,вира-
женність її (питома вага II-IV ступеней) складала 60%. Підвищення тис-
ку у системі легеневої артерії було виявлено у всіх хворих з інтерсти-
ціальним або альвеолярним набряком легень (III-IV ступенем легеневої
венозної гіпертонії).

Аналіз результатів радіонуклідної вентрикулографії також визначив
функціональні порушення лівого шлуночка у досліджуємого континген-
ту хворих: показники систоличної та діастоличної функції були у них
вірогідно меншими,а кінцево-систоличний та кінцево-діастоличний об-
'єми лівого шлуночка вірогідно більшими,ніж у осіб контрольної групи.

Дані ультразвукового дослідження серця свідчили про значне віро-
гідне (у порівнянні з нормою) зростання розмірів та об'ємів шлуночка і
зниження показників його скоротності. Необхідно відмітити, що у 12
(30,0%) пацієнтів з рентгенологічними або радіонуклідними ознаками
лівошлуночкової недостатності,клінічні симптоми були відсутніми.
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Після адекватної терапії частота визначення та вираженість венозної
гіпертонії малого кола кровообігу зменшилась до 62,5% і 37,5% (відпо-
відно),зросли ультразвукові показники скоротності лівого шлуночка.

Висновки. Променеві методи дослідження дозволяють у хворих по-
стінфарктним кардіосклерозом оцінювати функціональний стан лівого
шлуночка,дагностувати його порушення і спостерігати за динамікою їх
змін під час лікування. Рентгенографія органів грудної порожнини та
радіонуклідна вентрикулографія дозволяють визначати початкову,докл-
інічну стадію лівошлуночкової недостатності.
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РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГУСТИНИ
ЛЕГЕНЬ У ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ
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Первак М.Б.

(Донецьк)

Введення. При визначенні легеневої патології дуже важливим є ви-
мірювання густини легень,яка є відображенням їх наповнення кров'ю та
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повітрям [1,2]. Впровадження в клінічну практику денситометрії рентге-
нограм та комп'ютерно-томографічних зображень значно підвищило
рівень діагностики захворювань легень [3,4]. На жаль.до теперішнього
часу недостатньо уваги приділяється вивченню змін денситометричних
показників у осіб без легеневої патології. Проте це питання є актуаль-
ним,тому що такі порушення пов'язані із станом капілярного русла ма-
лого кола кровообігу,візуальна оцінка якого нездійсненна.

Матеріал та методи. З метою ранньої діагностики лівошлуночко-
вої недостатності нами було обстежено 115 хворих з ішемічною хворо-
бою серця та постміокардитичним кардіосклерозом,які не мали леге-
невої патології. Всім пацієнтам було виконано рентгенографію органів
грудної порожнини у прямій проекції у фазі глибокого вдоху у верти-
кальному положенні. У наступному усі рентгенограми підлягали ден-
ситометричному аналізу,який проводили за допомогою універсального
денситометра ДФЭ-10,у якому застосовано метод безпосереднього
відліку ступеня почорніння. У місцях,відповідних верхньому,середньому
та нижньому полям у ядерному шарі обох легень,визначали густину по-
чорніння. Для порівняння даних у різних хворих на рентгенограмах от-
римували відбиток алюмінієвого східчастого еталону та враховували
тільки відносні денситометричні показники, визначені при віднесенні
коефіцієнта почорніння плівки у конкретній зоні,перш за все,до такого
у місці розташування еталону,а потім до аналогічних величин у других
відділах легенів,беручи за умовну одиницю ступінь почорніння плівки у
верхніх легеневих полях. Результати денситометрії у кожного хворого
порівнювали із ступенем венозної гіпертонії малого кола кровообігу,ви-
явленим за методикою Turner та співавт. Для верифікації останньої у 6
обстежених під час ангіографічного дослідження було вимірено тиск у
лівому передсерді. Комп'ютерну томографію легень виконано лише
хворим з підозрою на наявність одночасно з кардіальною будь-якої ле-
геневої патології. У 3 стандартних гомографічних зрізах проводили
гістографічний аналіз.

Результати. У більшості обстежених денситометричні дані про стан
капілярного русла малого кола кровообігу відповідали вираженості ле-
геневої венозної гіпертонії. При інтерстиційному набряку легень суди-
ти про об'єм капілярного кровообігу було важкодому що густина леге-
невих полів залежить не тільки від стану капілярного русла, але й від
зменшення повітряності цих полів. Найбільша густина при цьому.як і в
нормі,в нижніх легеневих полях.але найменша - у верхніх.а не середніх.
Вираженість густини у нижніх та середніх полях була більшою, ніж у
нормі. У 9 хворих з II ступенем легеневої венозної гіпертонії денсито-
метричні показники були несподіваними: вони свідчили про те, що в
нижніх відділах густина легень була більшою,ніж у верхніх. Це,на нашу
думку, говорило про наявність у цих хворих початкових проявів інтер-
стиційного набряку. При переході в горизонтальне положення густина
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у нижніх полях ще більше зросла, з'явилися рентгенологічні ознаки
інтерстиційного набряку легень, що підтвердило правильність нашого
припущення. Аналіз графічних гістограм у 10 хворих з інтерстиційним
набряком показав, що вираженість набряку у горизонтальному поло-
женні більша у задніх (нижчерозташованих) відділах, які відповідають
нижній долі,особливо в базальних сегментах. Передні (вищерозташо-
вані) відділи, що відповідають верхній долі,було компенсаторно розду-
то. Звуження основи трикутника гістограми,обмеженого її висхідним та
крутим нисхідним колінами.з одночасним зміщенням її у бік більшої гу-
стини, визначене у 4 хворих з вираженим інтерстиційним набряком ле-
гень, на наш погляд є ранньою ознакою переходу його в альвеолярний.

Висновки. Денситометрія у хворих з II ступенем легеневої венозної
гіпертонії дозволяє виявити початкові фази інтерстиційного набряку ле-
гень.а комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з гістограф-
ічним аналізом у осіб з таким набряком - діагностувати його перехід у
альвеолярний.
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КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
В ДІАГНОСТИЦІ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ

Попович І.В.

(Івано-Франківськ)

Введення. Центральний рак легень становить 70% усіх злоякісних
пухлин легень і часто приводить до порушення бронхіальної
прохідності. Комп'ютерна томографія (КТ) дає можливість на ранньому
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етапі діагностувати порушення вентиляції легень,дає змогу виявити як
зони гіповентиляціїдак і вентильного вздуття в різних сегментах легені,
що дозволяє більш конкретно характеризувати розповсюдження пухли-
ни по бронхіальному дереву.

Матеріал і методи. В основу роботи покладено аналіз результатів
клініко-рентгенологічних і КТ-досліджень 93 хворих центральною фор-
мою раку легень. Мужчин було 78,жінок - 15. Вік хворих коливався від
38 до 75 років. У всіх хворих діагноз підтверджено гістологічно після

Результати. Відомо,що центральний рак частіше виникає у вічках
сегментарних бронхів і лише в більш пізній стадії уражає долеві бонхи.
Найбільш часто пухлина локалізувалася в сегментах верхніх долей ле-
гень (52%); далі приблизно з однаковою частотою - в сегментах пе-
редніх і задніх легеневих зон (відповідно 17,8% і 18,2%); відносно рідко
- в базальних сегментах нижньої зони ( в передніх - 4,3%, в задніх -
7,7%). У верхній долі переважно відмічалось одночасне ураження
двох сегментів - верхівкового і заднього. Така ж закономірність вияв-
лялась при раку 4-го і 5-го,9-го і 10-го сегментів. Вивчення КТ-карти-
ни проявів центральної форми раку легень дозволило виявити різну
ступінь порушення бронхіальної прохідності у 63 хворих: у 48 були ате-
лектази сегментів,долі або легені,у 8 - гіповентиляція відповідних ура-
женому бронху відділів легень,у 7 - емфізематозне вздуття. У 26 хво-
рих були прояви хронічної і гострої пневмонії. Характерною ознакою
центрального раку був ендобронхіальний типзмін (58 хворих),при яко-
му в просвіті крупних бронхів,головних або проміжного, виявлялась тінь
екзофітної пухлини з відносно чіткими, частіше нерівними контурами.
Дане утворення в більшості випадків займало весь поперечник бронха.
В 35 спостереженнях по КТ -даним вдалося установити перібронхіаль-
не розповсюдження процесу. При бронхіальному раку легені КТ більш
чітко виявляє потовщення стінок бронха з відповідним ураженням на
цьому рівні його просвіту. У 3 випадках на фоні зменшеної в об'ємі ле-
гені виявлялись різних розмірів бронхоектази,що побічно свідчило про
довготривале існування захворювання і ускладнювало диференціальну
діагностику.

Важливу інформацію КТ дає при оцінці розповсюдження процеса.
Так,у 56 хворих відмічено збільшення лімфатичних вузлів в коренях ле-
гень,у 38 - гіперплазія медіастинальних лімфовузлів.

Висновки. Аналіз нашого матеріале дозволяє прийти до переконан-
ня обов'язкового проведення КТ в діагностиці центрального раку ле-
гень,особливо у хворих.які підлягають хірургічному втручанню.

106



Література
1. Позмогов А.И., Терновой С.К., Бабий Я.С, Лепихин Н.М.

Томография грудной клетки. - Киев, 1992.
2. Черемисин В.М., Сигина О.А., Тюрин И.С.// Вестн. рентгенол.-

1993.- N1.- С. 19-24.
3. A Global Textbook of Radiology / Ed.H.Petterson.- Oslo: NICER

Institute, 1995.- 1330 p.
4. Портной Л.М., Петрова Г.А., Нефедов В.О. // Вестн. рентгенол.-

1995.- N5,- С. 5-12.
5. Портной Л.М., Шумский В.И..Петрова Г.А.// Грудная и серд.-

сосуд. хир. - 1994.- N5.- С. 66-71.

UA9800387

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В СТАДИРОВАНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Рогожин В-А.
(Киев)

Введение. Рак шейки матки продолжает занимать ведущее место
среди причин смертности у женщин при онкологических заболеваниях
гениталий. Особенностью этой патологии является то,что в большин-
стве случаев опухоль быстро распространяется на близлежащие ана-
томические структуры - влагалище,параметрий,стенки таза, а так-
же метастазирует в лимфоузлы тазовой и парааортальной локализа-
ции.

Прогноз заболевания в первую очередь зависит от стадии процес-
са на момент его выявления (MatsuyamaH., 1984). Для стадирования
процесса по системе TNM либо FIGO (Spiessl В. at al. 1992) наря-
ду с клиническими методами исследования в последние годы все
большее применение находят лучевые методы диагностики - КТ и МРТ
(Fishman-Javitt М.С. at al. 1987,Togashi K.1989,Kim S.H.,1990).

Материал и методы. С целью изучения возможностей МРТ в опре-
делении стадии распространенности рака шейки матки нами было об-
следовано 18 женщин в возрасте от 47 до 59 лет с раком шейки мат-
ки при различных стадиях процесса. Все они предварительно прошли
полное клиническое обследование и результаты МРТ верифицирова-
лись по данным биопсии либо оперативного лечения. МРТ проводи-
лась на аппарате со сверхпроводящим магнитом напряженностью 0,5
Тесла типа МРТ-50А,фирмы "Toshiba" с получением Т2 взвешенных то-
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мограмм с шагом 5-8 мм в сагиттальной проекции и Т1 взвешенных
томограмм с тем же шагом в аксиальной и корональной проекциях.

При этом в зону исследований включались не только гениталии,но
и мочевой пузырь,прямая кишка,параметрий,клетчатка таза и лимфа-
тические узлы подвздошной,пресакральной и парааортальной локали-
зации. В 10 случаях МРТ проводилась после введения контрастных
препаратов гадолиния в количестве 0,2 мл на 1 кг веса пациентки.

Результаты. Полученные при МРТ результаты исследований пред-
ставлены в нижеприведенной таблице.

Стадия
процесса по
системе TNM

Т1,Т1а и Т1а1

TibNoMo

T2aNoMo

T2bNoMo

T3NoMo

T4N1Mo

Число
больных

n=3

n=5

n=2

n=3

n=2

n=3

% к общему
числу
больных

16,7%

27,5%

11,1%

16,7%

11,1%

16,7%

Число сов-
падений ре-
зультатов

МРТ и кли-
нических
данных при
стадирова-
нии

п=0

п=3

п=2

п=3

П=2

п=3

% совпаде-
ний к об-

щему

числу
больных

0%

16,7%

11,1%

16,7%

11,1%

16,7%

ВСЕГО: п=18 100% п=13 72,3%

Из таблицы видно, что МРТ оказалась неиформативной в трех слу-
чаях, когда инвазивный компонент опухоли менее 5 мм в глубину эпи-
телия шейки. При больших размерах опухоли (Т1Ь) у 3 женщин на Т2
взвешенных томограммах определялся участок ткани,дававший интен-
сивный сигнал,деформировавший сигнал от эндоцервикального кана-
ла,либо замещавший низкий сигнал от фиброзных элементов стромы
шейки матки. Минимальный размер опухоли при этом составил 7
мм.Следует отметить,что в 2 из 5 случаях МРТ проводилась после био-
псии шейки, что маскировало истинные результаты. Это следует учи-
тывать при направлении больных на исследование. У 2 женщин при
стадии процесса Т2а,без параметрального распространения опухоли,
были обнаружены изменения на фоне влагалища,связанные с прола-
бированием опухоли в его просвет.но не вроставшей в стенку.что бы-
ло определено при осмотре шейки. У остальных пациенток карцинома
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инвазировала параметрий,врастала в область стенок таза и распрост-
ранялась на мочевой пузырь,прямую кишку и метастазировала в реги-
онарные лимфоузлы.

Выводы. МРТ является высокоинформативным методом в стадиро-
ва-нии рака шейки матки, начиная со стадии ИЬЫоМопри размерах
опухоли не менее 7 мм. Точность его составила 72,3%. МРТ должна
применяться во всех случаях при подозрении на рак шейки матки,но до
проведения биопсии.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В СТАДИРОВАНИИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ

Рогожин ВЛ.

(Киев)

Введение. За последние годы заболеваемость раком эндометрия в
мире значительно увеличилась (Silverberg S.H. at al. 1990). До 70% всех
женщин с аденокарциномой эндометрия обращаются к гинекологу в
стадии Т1,когда опухоль ограничена эндометрием.либо вростает в ми-
ометрий до половины его толщины ( Niloff J.M. 1986). Наличие инфор-
мации у хирурга о степени инвазии карциномы позволяет заранее выб-
рать правильную тактику оперативного вмешательства,поскольку веро-
ятность возможного поражения лимфатических узлов в стадии Т1а
значительно отличается от таковой в стадии Т1с. Это в полной мере
относится и к стадиям Т2,ТЗ и Т4. Из всех лучевых методов диагнос-
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тики наличия карциномы эндометрия многие авторы отдают предпоч-
тение MPT (Yaziki К. 1989,Posniak H.W.,1990).

Материал и методы. МРТ была проведена 24 пациенткам в возра-
сте от 55 до 67 лет с различными стадиями рака эндометрия,подтвер-
жденного гистологически. Исследования проводились на аппарате
МРТ-50А,фирмы "Toshiba" с напряженностью магнитного поля 0,5 Тес-
ла. Оптимальные результаты при определении характера изменений в
эндометрии и степени вростання опухолевого процесса в миометрий
при карциноме были получены при проведении МРТ в сагиттальной
проекции с шагом 5-8 мм с получением Т2 взвешенного изображения.
В случае необходимости изучения близлежащих к матке структур,клет-
чатки таза и регионарных лимфоузлов мы проводили МРТ в аксиаль-
ной проекции с тем же шагом,нередко после введения препаратов га-
долиния.

Результаты. Полученные результаты применения МРТ у больных с
различными стадиями рака эндометрия представлены в нижеприве-
денной таблице. Как видно из таблицы,у двух больных со стадией рака
эндометрия TINoMo MPT оказалась неинформативной. При стадии
Т1аЫоМоопухоль,локализовавшаяся только в эндометрии,проявлялась на
томограммах лишь утолщением сигнала в месте расположения процесса.

Стадия
процесса по
системе TNM

TINoMo

TiaNoMo

TibNoMo

TicNoMo

T2aNoMo

T2bNoMo

T3N1Mo

T4N1Mo

ВСЕГО

Число
больных

n=2

n=2

n=7

n=3

n=1

n=1

n=5

n=3

24

% к общему

числу
больных

8,4%

8,4%

28,6%

12,6%

4,2%

4,2%

2 1 %

12,6%

100%

Число сов-
падений ре-
зультатов
МРТ с кли-
ническими
данными

п=О

п=2

п=7

п=3

п=1

п=1

п=5

п=3

22

% совпаде-
ний

к общему
числу

больных

0%

8,4%

28,6%

12,6%

4,2%

4,2%

2 1 %

12,6%

91,6%

Сигнал от переходной зоны при этом не меняется. Следует однако
помнить,что аналогичный сигнал может встречаться и при полипах эн-
дометрия, либо его неравномерной гиперплазии. Для N1b стадии ха-
рактерно вростание опухолевого узла в переходную зону.сигнал от ко-
торой деформируется.
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Кроме того, в этом месте отмечается участок изменения сигнала от
миометрия. При измерении размеров деформации переходной зоны,
толщины пораженного миометрия можно точно дифференцировать Т1Ь
и Т1с стадии процесса. Следует однако иметь в виду,что при длитель-
ном наличии полипа в полости матки, увеличения последней, а также
истончения переходной зоны и миометрия могут быть получены лож-
ноположительные результаты за счет механического давления. Это ка-
сается и случаев гематометры. В менопаузе, при инволютивно умень-
шенной матке, а, следовательно, и отсутствии сигнала от переходной
зоны возможности МРТ резко лимитируются. При инвазии рака в
область шейки на Т2 томограммах определяется как сама опухоль, так
и деформация сигнала от цервикального канала и изменение
характера сигнала от стромы шейки при ее инвазии в стадии Т2Ь.
Внематочное распространение процесса в параметрий, влагалище,
яичники,лимфоузлы,а также асцит и имплантаты опухоли по брюшине
хорошо визуализируются при МРТ.

Выводы. Точность стадирования при раке эндометрия при помощи
МРТ достигает 91,6%. Метод является методом выбора для получения
информации, на основании которой заранее определяется объем и
характер оперативного лечения больных раком эндометрия.
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ДЕНСИТОМЕТРІЯ, ЯК ДОДАТКОВИЙ
ДІАГНОСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ ПРИ КТ-ДОСЛІДЖЕННІ

ХВОРИХ З ДИФУЗНИМИ ІНТЕРСТИЦІАЛЬНИМИ
ПРОЦЕСАМИ ЛЕГЕНІВ

Скриниікоаа ЇП. UA9800389
(Донецьк)

Введення. Діагностика дифузних інтерстиціальних процесів легенів
складається із комплексу клініко-лабораторних діагностичних і пато-
морфологічних заходів [1,2]. Важливу роль у цьому комплексі відведе-
но променевим методам, а саме комп'ютерній томографії [3]. Однак
візуальна оцінка становища структурних елементів легенів не завжди
дозволяє одержати повну і точну картину про активність і стадії хворо-
би, її розповсюдження та ступені вагомості [4,5]. З метою підвищення
діагностики ми провели денситометричний аналіз комп'ютерних то-
мограм, що допомогло більш детально і точно визначити стадію роз-
повсюдження і вагомості процесів.

Матеріал і методи. Було обстежно 166 хворих з дифузними інтер-
стиціальними процесами легенів. 43 (24,3% ± 3,2) хворих - з фібрози-
руючим альвеолітом; 38 (21,5% ± 3,08) пацієнтів - з саркодіозом; 28
(15,8% ± 2,7) пацієнтів - з коллагенозами; 26 (14,7% + 2,7) хворих з
пневмоконіозом; 32 (18,07% ± 2,9) хворих з раковими лімфангітом і
карциноматозом. КТ. виконувалась на апараті СТ-9000 фірми "General
Electric" за стандартною методикою послідовними зрізами товщиною
10 мм і 2 мм у фазі глибокого вдоху. Для підтвердження діагнозу 116
хворим була проведена тонкогольчата пункційна біопсія під контролем
КТ. Денситометричний аналіз проводили на трьох стандартних рівнях ,
а саме: рівень аорти,біфуркації і трахеї, на 3 см нижче біфуркації тра-
хеї. При цьому використовувались програми "Histogram" і "Volume".

Результати. Використовуючи програму "Histogram" на трьох стан-
дартних рівнях, були побудовані гістограми розподілу густоти легене-
вих структур, як приватний випадок методики Хаунсфілда (Haunsfild).
Для опису крівої розподілу густоти легеневих структур було взято 4 ос-
новні точки (А1, Amax, A2, A3) так як частіше зустрічалися одногорбі
криві другого порядку. Кожна з обратних точок проецирувалися на вісі
ОХ і ОУ. Проекція на вісі ОХ відображала значення щільності точки в
одиницях Хаунсфілда за шкалою градацій відтінків сірого. Проекція на
вісь ОУ відображала діагностичну значимість точки з визначеною
щільністю. Точки А1,Аглах,А2 і A3 створюють 3 відрізки ламаної лінії,
що описує криву другого порядку: АІАтах, АтахА2 і А2АЗ. Відрізки
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AlAmax, AmaxA2 с ділянками кривої,де спостерігається залежність (в
межах похибки) близька до лінійної і проекція точок А1 і А2 на вісь ОХ
створює відрізок, який характеризує ступінь зближеності процесу, що
дає уявлення про стадії захворювання. Проекція точок А2 і A3 створює
відрізок А2АЗ,який виходячи з гіпотези про те,що приєднання додатко-
вих КТ-ознак чи інших патологічних процесів погіршує прогноз для пра-
цездатності,якості життя і самого життя.

В доповнення попередніх показників,нами запропоновані два інтег-
ративні показники кут а і кут Ь.які показують розтіч щільностей від се-
реднього значення густоти. Кут а і кут b - крутизна наростання процесу
і його однорідності. За нашими даними виходить,що чим більші кути а
і Ь.тим процес більше изольований і однотипний, чим менші - тим
більше дифузний.

Висновки. КТ є високо інформативним методом в оцінці дифузних
інтерстиціальних процесів легенів. Денситометрія несе додаткову
інформацію в уточненні характеру патології,ступеня її розповсюдження,
що сприяє вибору правильної тактики лікування і прогнозування течиї
захворювань.
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УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІ У ДІТЕЙ
НА ЕТАПАХ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Танасічук-Гажиєва Н.В.

(Донецьк)

Введення. Актуальність вивчення стану підшлункової залози (ПЗ)
при гломерулонефриті (ГН) обумовлена в значній мірі необхідністю
тривалого лікування глюкокортикоїдами та цитостатиками,яке у дея-
ких хворих призводить до розвитку реактивного панкреатиту [1,3]. В
зв'язку з цим для динамічного контролю за станом ПЗ при Гн у дітей
доцільно використовувати ультразвукове дослідження завдяки його
ефективності, простоті та нетравматичності [2,4].

Матеріал і методи. Ультразвукове дослідження ПЗ виконано у 174
дітей віком від 3 до 15 років з різними формами гострого та хронічно-
го ГН в динаміці патогенетичної терапії. До застосування лікування об-
стежено 36 хворих; на фоні максимальних доз глюкокортикоїдів та ци-
тостатиків - 53; на підтримуючих дозах препаратів - 42; в катамнезі че-
рез рік після закінчення лікування - 45 дітей. Панкреатоехографія вико-
нувалась за стандартною методикою [2]. Оцінка стану ПЗ проводилась
на підставі слідуючих критеріїв: розміри головки, тіла,хвоста П3,ехо-
генність паренхіми. Окрім ехографії усім хворим зроблено повне
клініко-лабораторне дослідження, ехографію нирок, печінки, жовчного
міхура,сцинтіграфію печінки та радіоімунологічне тестування основних
панкреатичних гормонів у крові. Контрольні дослідження проведені у 20
практично здорових дітей.

Результати. Багатофакторний кореляційний аналіз даних панкреа-
тоехографіі виявив слідуючі залежності метричних показників та ехо-
генності паренхими ПЗ від факторів,характеризуючих хворого гломеру-
лонефритом (форма, перебіг ГН, ефект лікування, гормоночутливість,
стать та вік дітей, наявність супутніх захворювань, сторонні дії лікуван-
ня).

В період розпалу нефротичного синдрому та загострення нефро-
тичної форми ГН на фоні набряку у 50% хворих спостерігалось дифуз-
не збільшення розмірів ПЗ, переважно (р<0,05) при хронічному пере-
бігу змішаної форми ГН з ведучим нефротичним синдромом,частіше у
дітей віком від 3 до 6 років. У двох хворих на фоні асциту та метеориз-
му ПЗ не візуалізувалась.

Застосування максимальних та підтримуючих доз глюкокортикоїдів
та цитостатиків впливало на стан ПЗ у 37% хворих, що визначалось

114



збільшенням метричних показників та підсиленням ехогенності паренх-
іми ПЗ. При цьому найгірші показники спостерігалися у хворих з гор-
монорезистентним варіантом ГН при відсутності ефекту від лікування.
Необхідно відмітити,що у дітей цієї групи найбільш порушувалася ек-
зокринна та ендокринна функція залози, що підтверджувалося значни-
ми змінами концентрації гормонів та ферментів за даними радіоімуно-
логічного аналізу.

На всіх етапах обстеження ми спостерігали лінійну залежність
розмірів ПЗ від віку дітей. Разом із зростанням розмірів ПЗ відмічалось
змінення її ехоструктури - у дітей від 3 до 7 років частіше спостеріга-
лась неоднорідність паренхіми в порівнянні із старшою шкільною гру-
пою.

В катамнезі після відміни лікування у 64% хворих виявлялась пози-
тивна динаміка ехоструктурного стану ПЗ, що документувалося змен-
шенням розмірів органу згідно з віковими нормативами. Проте,у 36%
дітей за даними ехографії залишалися деякі зміни ПЗ. Спостерігалося
помірне збільшення ПЗ (дифузне або локальне) у хворих з часто реци-
дивуючим перебігом ГН,переважно змішаної форми,у яких багато разів
вживалась імунодепресивна терапія. Часткова клініко-лабораторна
ремісія та відсутність ефекту лікування супроводжувалися змінами
ехоструктури залози (ущільнення паренхіми, гіперехогенні включення).
Що до порівняння з результатами клінічного та радіоімунологічного
обстеження, то у цих дітей визначались різноспрямовані зміни
трипсину, глюкагону, інсуліну, С-пептіду у крові,які вказують на
стійкі анатомічні та функціональні порушення ПЗ при ГН у дітей.

Висновки. Таким чином, результати проведеного ультразвукового
дослідження свідчать,що при нефротичному синдромі ГН відбувається
втягнення ПЗ в загальний патологічний процес та залежність від форми
та перебігу ГН, статі, віку хворих. Патогенетична терапія викликає
морфологічні зміни ПЗ у деяких дітей, що диктує необхідність
контрольних ультразвукових та радіоімунологічних досліджень за
станом ПЗ, навіть у катамнезі після відміни патогенетичної терапії.

Література
1. Викторов А.П., Передерни В.Г., Щербак А.В. Поражение

пищеварительного канала в результате приема лекарственных средств
// Врач.дело.- 1991.- N 10.- С. 9-16.

2. Дворяковский И.В. Эхография внутренних органов у детей.-
М.:Медицина,1994.- 455 с.

3. Руководство по гастроэнтерологии в трех томах/ Под ред.
Ф.И.Комарова и А.Л.Гребнева,- Т.З.- М,: Медицина, 1996.- С.5-112.

115



4. Radiology of the pancreas. A. L. Baert (Ed). Co-ed G.Dolerme.
Springer-Verlag.- 1994.- 181 p.

•МИНИН
UA9800390

СРАВНЕНИЕ ВДФ И ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОЙ
МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ГИПОФРАКЦИОННОГО

КУРСА ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Трутнева И.Е.
(Киев)

Введение. В настоящее время имеются два подхода к количествен-
ной оценке эквивалентности лучевого воздействия различных режимов
фракционирования дозы облучения. При первом подходе использует-
ся эмпирическая изоэффективная формула Ellis F. или ее алгебраичес-
кие модификации (факторы время-доза-фракционирование — ВДФ,
уравнение кумулятивного радиационного эффекта — КРЭ), прочно и
широко вошедшие в практику лучевой терапии [3].

Второй подход опирается на клеточно-кинетические модели,наибо-
лее разработанными из которых для практического использования яв-
ляются двухкомпонентная-многомишенная в версии Cohen L. и линей-
но-квадратичная модели (ЛКМ) [2].

Сегодня при оценке нестандартных курсов лучевой терапии отдает-
ся предпочтение ЛКМ,благодаря введению в нее радиобиологических
показателей для быстро и медленно реагирующих на облучение тка-
ней [1,4].

Orton С. & Cohen L. [5] предложили обобщить ЛКМ и ВДФ модели,
принимая во внимание, что в обеих моделях одинаково определяются
общее время лечения и объем облучаемых тканей.

Материал и методы. Нами сравнивались ЛКМ и ВДФ изоэффек-
тивные соотношения для методики гипофракционирования дозы внут-
риполостного облучения при лечении местно распространенных форм
рака шейки матки (РШМ), применяемой в отделении лучевой терапии
Украинского научно-исследовательского института онкологии и радио-
логии. Суммарная очаговая доза от 137Cs-Tepannn 45 Гр подводилась
за три крупные фракции: 1-я аппликация 20 Гр,затем — 15 Гр и 10 Гр
в т.А,с интервалом 12 и 10 дней,соответственно. Мощность дозы об-
лучения 220+20 сГр/час. При расчете принималось, что доза в нор-

116



мальных тканях (прямая кишка, мочевой пузырь) на 25% ниже, чем в
опухолевой, вследствие большого градиента спада дозы. При оценке
использовались следующие модификации формул:

= К . г N ґ d 4 г [ — ) i - V

LQF = k j x N x d x
d

[+ 7
а/

V /В,
N-

K-| и k-| — нормировочные коэффициенты,

N — количество фракций,
t,f,a/b — тканеспецифические коэффициенты, предложенные Orton

С. и Cohen L. [3].
Были приняты следующие соотношения а/Ь: для опухолевой ткани

а/Ь = 10 Гр.для быстрореагирующих тканей а/Ь = 10 Гр.для поздноре-
агирующих а/Ь = 2,5 Гр,для мочевого пузыря а/Ь = 5 Гр.для прямой
кишки а/Ь = 8,44 Гр и а/Ь = 4,22 Гр

Результаты. Сравнение результатов расчета изоэффективных доз
по ЛКМ и ВДФ показало,что дозы,расчитанные по ЛКМ на 15-18% вы-
ше, что приводит к недооценке радиобиологического эффекта при
крупном фракционировании. При сравнении прогнозируемой ЛКМ ве-
роятности лучевых реакций с клиническими данными, следует отме-
тить,что частота ранних реакций соответствует ожидаемой,процент по-
здних лучевых реакций значительно ниже расчетных.

Выводы. Следовательно, используемые значения а/Ь для поздних
лучевых реакций не позволяют адекватно оценить вероятность возник-
новения последних при использовании режима гипофракционирования
дозы и требуют дальнейшего экспериментального и клинического
уточнения.

Литература
1. Bentzen S.M. Modeling normal-tissue probabilities: where are we

now? //Radiother. Oncol. - 1995. - Vol. 37. - P. 6.
2. Cohen L. Biophysical Models in Radiation Oncology— Florida, 1993.

- P. 177.
3. Ellis.F.,Orton C.G. A simplification in the use of the NSD concept in

practical radiotherapy//Brit J.Radiol. — 1973. —Vol.6. — P. 529-537.
4. Limbergen E.F., Fowler J.F. Biological effect of pulsed dose rate

brachytherapywith stepping sources //Radiother. Oncol. — 1996. —Vol. 39.
- P . 8.

117



5. Orton C,Cohen L. A unified approach todose effect relationships in
radiotherapy: Modified TDF and linear quadratic equations //Int. J. Radiat.
Oncol. Biol. Phys. - 1988. - Vol. 14. - N 3. - P. 549-556.

МОЖЛИВОСТІ ДЕНСИТОМЕТРІЇ
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАМ ЛЕГЕНЬ У ОЦІНЦІ СТАНУ

МАЛОГО КОЛА КРОВООБІГУ У ХВОРИХ
З ТЕРМІНАЛЬНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНИСТЮ

У ПРОЦЕСІ ГЕМОДІАЛІЗУ

Фрош И.О.
(Донецьк)

Введення. Серед сучасних методів лікування [1] хворих з терміналь-
ною нирковою недостатністю (ТНН) широко застосовується регуляр-
ний гемодіаліз (ГД). Добре впливая на міокард [2], він дає додаткове
навантаження на систему кровообігу [3]. В звя'зку з цим відбір хворих
на програмний ГД вимагає оцінки ступеню компенсації серцевої діяль-
ності у хворих. За мету роботи було визначення діагностичної цінності
денситометрії телерентгенограм легенів у хворих з ТНН у оцінці ступе-
ню венозної гіпертензії (ВГ) у малому клі кровообігу.

Матеріал і методи. Проведена денситометрія телерентгенограм
129 хворих з ТНН у процесі проведення регулярного ГД,а також 20
здорових осіб. Хворі були розподілені на п'ять груп у залежності від
ступеню ВГ: І - 26 (20,2±3,5%) чоловік з нормальним легеневим кро-
вотоком,II - 49 (38,0+4,3%) пацієнтів з ВГ Іступеню.ІІІ - 21 (16,3+3,2%)
з ВГ II ступеню,IV - 19 (14,7±3,1%),V - 14 (10,8+2,7%). Ступінь ВГ виз-
начали за методикою A. Turner співавт. (1972). Денситометричне дос-
лідження виконували за допомогою універсального денситометра [4],
який дозволяє визначити ступінь почорніння плівки. її значення вира-
жались зміною фототока. Вимірювання проводили в верхніх та нижніх
долях легень. Вивчали абсолютні та відносні величини: відношення по-
казників нижнього поля до верхнього.

Результати. У здорових густість легень у нижніх відділах була зав-
більшки,ніж у верхніх (відносний показник - 0,65). Таке ж взаємовідно-
шення було у хворих І групи,у яких ознак ВГ не було. Хоч абсолютні
значення показника густості у верхніх відділах легень визначались
більшими (р<0,05). У пациєнтів з ВГ І ступеню показники густості в ле-
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геневих полях практично не відрізнялись. При наяві ВГ II ступеню зна-
чення замірів виявились пародоксальними: густість у нижніх відділах ле-
гень була більшою. В IV групі хворих (ВГ III ступеню) вони погоджува-
лись.

Висновки. Фотоелектрична денситометрія завдяки оцінці капілярно-
го русла малого кола кровообігу дає можливість виявити у хворих з ТНН,
які лікувались ГД.при відсутності візуальних рентгенологічних ознак ле-
геневої ВГ,початок перерозподілу легеневого кровообігу.яке попередує
І ступінь підвищення тиску у легеневих венах.а у пацієнтів з ВГ II ступе-
ню - діагностувати ранні ступені інтерстиціального набряку легень.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
РЕГУЛЯРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА НА ФУНКЦИЮ

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Фрош НА.
(Донецк)

Введение. Современные методы лечения терминальной почечной
недостаточности (ТПН),включая программный гемодиализ (ГД),сохра-
няет остроту вопроса о развитии сердечной недостаточности у этих
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больных [1,2]. Это связано с тем,что ГД,хорошо влияя на миокард [3],
создает дополнительные факторы, которые увеличивают нагрузку на
систему кровообращения [4]. С целью прогнозирования эффектов ГД
изучалось изменение степени венозной гипертонии (ВГ) в процессе
лечения.

Материал и методы. 129 больным с ТПН,поступившим на ГД, вы-
полняли телерентгенограммы органов грудной полости в вертикаль-
ном положении. Пациентов разделили на группы в зависимости от вы-
явленной степени ВГ. Степень ВГ в малом круге кровообращения оце-
нивали путем определения отношений величин диаметра теней сег-
ментарных сосудов и данных соотношения денситометрии нижнего по-
ля легких к верхнему на рентгенограммах. В 1-ю группу вошли лица,на
рентгенограммах которых признаки изменений легочного кровотока не
были обнаружены - 26 (20,2±3,5%) человек, во 2-ю - 49 (38,0±4,3%) с
признаками ВГ I степени, в 3-ю - с ВГ II степени - 21 (16,3±3,2°/о),
в 4-ю - 19 (14,7±3,1%) пациентов с III степенью ВГ, 5-ю составили
14 (10,8±2,7%) больных с IV степенью ВГ. В качестве контроля ис-
пользовали рентгенограммы легких 30 здоровых лиц. Полученные дан-
ные сопоставлялись с показателями азотемии.

Результаты. Оказалось,что больные с ТПН отбираются на ГД без
учета ВГ. Воздействие ГД на пациентов с различными степенями ВГ в
малом круге кровообращения было различным. Наиболее благоприят-
ным был эффект у больных 1-й группы,поступивших на ГД с нормаль-
ным легочным кровотоком. С увеличением степени ВГ частота его
уменьшалась. У больных с интерстициальным и альвеолярным отека-
ми при первичных сеансах ГД степень ВГ значительно и быстро умень-
шалась. Однако положительное влияние было кратковременным и с
неблагоприятным исходом. Проведенная денситометрия рентгено-
грамм больных,не имеющих признаков ВГ,и сравнение результатов с
таковыми контрольной группы (здоровые лица) позволило обнаружить
начало перераспределения легочного кровотока, предшествующее I
степени повышения давления в легочных венах. Подобные разногла-
сия получены также у больных с ВГ Истепени.что расценили как явле-
ния интерстициального отека легких до появления возможностей пре-
делить их визуально.

Выводы. Рентгенография легких в вертикальном положении паци-
ента с последующей оценкой степени ВГ и денситометрией позволя-
ет прогнозировать эффекты гемодиализа у больных с ТПН и тем са-
мым улучшить качество отбора пациентов на лечение. Токсикоэлими-
национный фактор имеет значение в патогенезе изменений легочного
кровотока при ТПН.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ
УРАЖЕНЬ ХРЕБТА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Шармазанова О.П.
(Харків)

Введення. Дегенеративно-дистрофічні ураження хребта відносяться
до найбільш розповсюджених захворювань людей похилого і старечого
віку [1,2]. У дітей і підлітків вони спостерігаються значно рідше і їм при-
свячені поодинокі повідомлення [4,3].

Матеріал і методи. Проведено аналіз рентгенограм 254 дітей і
підлітків у віці від 3 до 17 років,які знаходились на обстеженні і ліку-
ванні в міському травматологічному відділенні. Всі хворі поступали
після травми з больовим синдромом. їм проводилися оглядові рентге-
нограми хребта в прямій і бічній проекції.а при необхідності прицільні
знімки і функціональна спондилографія.

Результати. В 60% пацієнтів виявлені рентгенологічні ознаки трав-
матичних уражень хребта (компресійні переломи,вивихи і підвивихи), в
28,6% - дегенеративно-дистрофічні зміни,а в 11,4 % - аномалії розвит-
ку. В 12% хворих спостерігалося поєднання травм і дегенеративно-ди-
строфічних змін.

В шийному відділі хребта дегенеративно-дистрофічні зміни вияв-
лені в 30,1 % випадків. Найчастіше (в 28% випадків) виявлено дефор-
муючий спондилоартроз, який проявлявся нерівномірним звуженням
рентгенівських суглобових щілин в дуговідросткових суглобах,ущільнен-
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ням, нерівномірністю замикаючих пластинок, загостреням суглобових
відростків,рідше видовженням їх внаслідок кісткових розростань. У всіх
хворих з виявленою патологією відмічалося випрямлення шийного лор-
дозу, в поодиноких випадках з тенденцією до кіфозу. Нестабільність
(частіше 2-3 сегментів) виявлена у 18% хворих. Остеохондроз в ший-
ному відділі хребта ми спостерігали значно рідше (в 14%) і тільки у 1
пацієнта 14 років були явні ознаки остеохондрозу. У решти хворих спо-
стерігалися тільки почасові ознаки остеохондрозу - загострення і ви-
довження гачкоподібних відростків,деяке звуження міжхребцевої щіли-
ни,яке визначалося за допомогою рентгенограмометрії, нестабільність
в сегментах на функціональних рентгенограмах. Частіше такі зміни
відмічалися в сегментах С4-С5, С5-С6. У всіх хворих з остеохондрозом
спостерігалися і ознаки деформуючого спондилоартрозу в уражених
сегментах. Дегенеративно-дистрофічні зміни грудного відділу хребта
склали 38,4% і спостерігалися частіше у віці 12-15 років (14 хворих),
рідше в 9-10 років (9 пацієнтів), молодше 9 років - в поодиноких ви-
падках і характеризувалися ознаками диспластичного полісегментар-
ного остеохондрозу,який деякими авторами помилково розглядається
як остеохондропатія (хвороба Шойермана-Мау). Ознаками цієї хворо-
би були: посилення або рідше випрямлення грудного кіфозу,звуження
міжхребцевих просторів, потовщення і нерівномірність замикаючих
пластинок, наявність хрящових вузлів (передніх, центральних, рідше -
задніх),клиноподібна деформація і сплющення тіл хребців.

В поперековому відділі хребта дегенеративно-дистрофічні зміни
виявлені в 31,5%, переважно у віці 14-17 років, рідше - в 9-12 років. У
20 пацієнтів визначалися ознаки деформуючого спондилоартрозу і
тільки у 3 - останній поєднувався з остеохондрозом. При цьому де-
формуючий спондилоартроз спостерігався у дітей і підлітків з аномал-
іями суглобових відростків (аномаліями тропизму, форми і розмірів) і
визначався переважно в сегментах L4-L5, L5-S1. У 3 дітей виявлено
спондилоліз в дузі L5 з наявністю спондилолістезу.

Висновки. Дегенеративно-дистрофічні зміни хребта у дітей старшо-
го віку і підлітків є нерідкими. Особливостями їх у цьому віці є наявність
в шийному і поперековому відділах переважно деформуючого спонди-
лоартрозу.а в грудному - полісегментарного диспластичного остеохон-
дрозу. Травма у таких дітей - провокуючий фактор виникнення больо-
вого синдрому.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
ХРЕБТА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Шармазанова О.П.
(Харків)

Введення. Діагностика травматичних пошкоджень хребта у дітей та
підлітків залишається досить важливою і складною проблемою. На
долю травми хребта у дітей за даними різних авторів [1,2] приходиться
від 0,7% до 7%. Незважаючи на впровадження в клінічну практику су-
часних методів візуалізації (КТ, МРТ)., звичайна спондилографія зали-
шається провідною в діагностиці травматичних пошкоджень хребта
[3,4]. А тому подальше вивчення особливостей травматичних пошкод-
жень різних відділів хребта має суттєве практичне значення.

Матеріал і методи. Проведено клініко-рентгенологічний аналіз 398
дітей з травмою хребта. Всім дітям робили оглядові рентгенограми
хребта в прямій і бічній проекціях,при необхідності дослідження допов-
нювали прицільними і функціональними спондилограмами.

Результати. Травми хребта складали за нашими даними 11,1% се-
ред всіх пошкоджень кісток. Найчастіше страждали діти 5-Ю років
(54,5%),рідше 10-15 років (38,4%),до 5 років пошкодження хребта виз-
начались у 7,1% обстежених. Основні причини травм - це побутові і
спортивні пошкодження. Нерідко при незначній важкості травми і недо-
статніх клінічних проявах виявлялися достовірні ознаки її на рентгено-
грамах^ залежності від локалізації пошкодження хребта (компресійні
переломи, вивихи, підвивихи) розподілились наступним чином: шийний
відділ - 28,8%,грудний - 63,6%,поперековий - 7,6%. Серед пошкоджень
компресійні переломі визначались у 77,5%, підвивихи у 22,5% хворих,
переважно в шийному відділі хребта. Частота компресійних переломів
тіл хребців: шийний відділ - 6,8%,грудний - 82,1%,поперековий - 11,1%.
Одиночні переломи визначалися в 29%, множинні в 71% випадків. Най-
частіше локалізація переломів - тіла Th5 (20,8%), Th6 (24,2%), Th7
(19,2%),Th8 (8,3%). Частіше уражались 2 хребця (42,7% хворих),пере-
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ломи 3 хребців і більше відмічені в 28,3%,переломи 5 хребців спосте-
рігалися у 3 хворих із значною травмою.

Рентгенологічними ознаками компресійних переломів були випрям-
лення або вогнутість верхніх (краніальних) замикаючих пластинок.ана-
логічні зміни нижніх замикаючих пластинок відмічені в поодиноких ви-
падках; кутова деформація переднього контура тіла хребця; звуження
судинного каналу (при його наявності); клиноподібна деформація тіл
хребців; кутовий кіфоз (особливо в шийному і поперековому відділах),
або кутовий сколіоз.

Клиноподібну деформацію тіл хребців визначали за допомогою
індекса клиноподібності, який вираховували як по висоті переднього
контура,так і по висоті середнього розміра хребця в бічній проекції,по-
рівнюючи його з суміжними хребцями. Відповідно до індексу клинопо-
дібності І ступінь компресії тіл хребців відмічено у 67% пацієнтів, II
ступінь - у 22%,III ступінь - у 11%. Незначна клиноподібна деформація
тіл хребців визначалась і в прямій проекції у 84% хворих. Пошкоджен-
ня міжхребцевих дисків відмічено у 13% пацієнтів, причому вони спос-
терігалися при значному (третьому) ступені компресії тіл хребців і
супроводжувалися ураженням звичайно верхньої замикаючої пластинки
(проникаючі переломи). Розширення міжхребцевих дисків при
компресійних переломах спостерігалось тільки у 36% хворих.

Висновки. Із травматичних пошкоджень хребта найчастіше зустрі-
чаються компресійні переломи середньогрудного відділу 1-2 ступеня;
підвивихи хребців визначаються переважно в шийному відділі хребта.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПОЧКИ (МЕНЕЕ 3 СМ)

Шкондин Л A. UA9800391
(Луганськ)

Введение. Широкое использование современных технологий визуа-
лизации (компьютерной томографии, ультразвуковой томографии -
УЗТ,магнитно-резонансной томографии - МРТ) привело к более часто-
му обнаружению в почках образований размерами менее 3 см [1-4].
Чаще всего у таких пациентов отсутствуют клинические проявления за-
болевания и окончательна диагноз зависит от визуализационных ха-
рактеристик [2,4]. Дифференциальный диагноз малых поражений
включает : кисты (простые и сложные), аномалии развития (гипертро-
фию почечной паренхимы),карбункул,инфаркт.ангиомиолипому,лимфо-
му, метастазы,доброкачественные мезенхимальные опухоли (фиброму,
лейомиому),аденому,онкоцитому и почечно-клеточный рак - ПКР. Боль-
шинство этих поражений доброкачественные и не требуют хирургичес-
кого вмешательства. При наличии же злокачественного новообразова-
ния в почке эффективным лечением является исключительно хирурги-
ческое [3,4]. Поэтому точное определение генеза процесса является
решающим моментом для выбора лечения. Цель нашего исследования
- изучение возможностей УЗТ и МРТ в диагностике малых поражений
почки и рекомендации по их использованию.

Материал и методы. Проанализированы результаты обследования
52 больных с диагнозом: простая киста -14 чел, сложная киста - 9,
очаговая гипертрофия паренхимы - 8, гематома - 2, карбункул - 2,анги-
омиолипома - З.лимфома - 2,метастаз - 1 .аденома - 2,почечно-кле-
точный рак - 5 и почечная аденокарцинома - 2 чел. Всем пациентам
проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, УЗТ
по общепринятой методике, на аппаратах с высокой разрешающей
способностью ("Тошиба САЛ-77", "Алока ССД-630", "Брюль и Кьер -
1849", с конвексными датчиками на 3,0-5,0 Мгц.), МРТ на аппарате
"Брукер.Томикон R-0.23T." в режимах , взвешенных измерений - В/И,
без контрастного усилениям режиме МР-урографии; в отдельных слу-
чаях проводилась тонкоигольная аспирационная биопсия под контро-
лем УЗТ и выделительная урография - ВУ.

Результаты. Из 14 наблюдений простых кист и 9 сложных.соответ-
ственно в 9 и 6 случаях, при размерах более 15 мм и близком распо-
ложении отдатчика (до 10-12см),четко отмечались УЗ признаки содер-
жащего жидкость образования (анэхогенное содержимое и дорзальное
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усиление). В остальных, соответственно 5 и 3 наблюдениях у тучных
больных, при далеком расположении от датчика, диагноз требовал
дифференциации с солидным процессом. При МРТ подтверждено на-
личие жидкостного образования в почке,с четкой визуализацией его
внутреннего строения. У больных с гематомой отмечено изменение
интенсивности сигнала от внутреннего содержимого по мере старения
гематомы. Очаговая гипертрофия пернхимы у 8 пациентов при УЗТ си-
мулировала очаговое тканевое поражение. Однако данные МРТ отвер-
гали наличие патологического процесса в органе. Типичная клиника и
характерные УЗ и МРТ признаки ограниченного абсцесса отмечены у
2 больных при карбункуле.

Солидные поражения почки в УЗ изображении выглядели: ангиоми-
олипомы - гиперэхогенными.лимфомы - нерезко гиперэхогенными,ме-
тастаз и аденома - изоэхогенными,ПКР - изоэхогенный (3 чел) и ги-
перэхогенный (2 чел), почечная аденокарцинома - изоэхогенная. Наи-
большие диагностические затруднения отмечались при обнаружении
гиперэхогенных образований в синусе (ПКР) и изоэхогенных в парен-
химе (ПКР,метастаз). Напротив,при МРТ во всех случаях определялись
очаги поражения органа. Кроме того,при гематологической патологии
идентичные с выявленными в почке поражения ( по интенсивности
сигнала) наблюдались в селезенке,лимфоузлах ее ворот.брыжейки ки-
шечника, ворот печени,вдоль крупных сосудов. В одном случае при УЗ
картине хронического пиелонефрита (однородная,неравномерной тол-
щины паренхима,со множественными втяжениями наружного контура),
с помощью МРТ выявлены множественные метастазы. Для дифферен-
циальной диагностики доброкачественного и злокачественного про-
цессов использовалось динамическое УЗ наблюдение. Контрольные
исследования выполнялись через 1,3,6 месяцев и 1 год. ВУ позволила
у 2 пациентов подтвердить наличие опухоли полостной системы почки,
которая визуализировалась как изоэхогенное образование в почечном
синусе (1 чел.) и экстраренальной лоханке (1 чел.).

Выводы. УЗТ и МРТ позволяют выявлять малые поражения почки
(менее 3 см) кистозного,солидного и смешанного характера. МРТ об-
ладает большими возможностями для дифференциальной диагности-
ки между доброкачественными и злокачественными процессами. ВУ
информативна лишь при поражении полостной системы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ РАКА ПОЧКИ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И МАГНИТО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Шкондин Л~А.
(Луганськ) UA9800392

Введение. Использование современных технологий визуализации
(ультразвуковой томографии - УЗТ,компьютерной томографии,магнит-
но-резонансной томографии - МРТ и др.) привело к возрастающей вы-
являемости злокачественных опухолей почки [1-4]. Однако возможнос-
ти различных методов диагностики при разных стадиях (TNM) заболе-
вания не одинаковы и продолжают изучаться [1-5]. Адекватное успеш-
ное лечение зависит от правильности выбора алгоритма диагностики,
точного определения стадии распространения процесса и своевре-
менности динамического наблюдения [1-4]. Цель настоящего исследо-
вания - определение возможностей УЗТ,МРТ в распознавании стадии
рака почки и рекомендации по их применению.

Материал и методы. Проанализированы результаты МРТ и УЗТ у
95 больных раком почки. Исследование выполнялись на МР томографе
"Томикон,ВМТ-1100 R 23" фирмы "Брукер" (Германия),с напряженно-
стью магнитного поля 0,23 Т., по стандартизованной методике: 1) ко-
ронарные и трансверзальные Т1 взвешенные изображения - В/И; 2) ко-
ронарные и трансверзальные Т2 В/И; 3) коронарные Т2 В/И в режи-
ме МР-урографии. УЗТ выполнялась по общепринятой методике,на ап-
паратрах с высокой разрешающей способностью - "Тошиба САЛ-11",
"Алока-630","Брюль и Кьер-1849" с конвексными датчиками на 3,0-5,0
Мгц.

Результаты. Наиболее часто (у 88 пациентов из 95) отмечен ги-
пернефроидный рак, в трех наблюдениях - переходноклеточный и у 4
полиморфноклеточный саркомоподобный рак почки. Лишь у одного
больного процесс был двусторонним, в остальных же случаях - одно-
сторонний процесс (правая почка - 52 чел..левая - 43 чел.). Соглас-
но классификации TNM (1985): Істадия характеризуется наличием опу-
холи (до 2,5 см) ограниченной почкой; II стадия - поражением более
2,5 см,также ограниченным почкой; ІІІА - распространением на почеч-
ную вену, нижнюю полую вену или обе вены.ШБ - вовлечением регио-
нарных лимфоузлов, ІІІС - поражены обе вены и регионарные лимфо-
узлы; IVA - процесс выходит за фасцию почки на соседние органы и
ткани,IVB - имеются отдаленные метастазы. Істадия была - у 8 чел.,
II- у 19, III- у 29,IV - у 39 чел. Установлено,что УЗТ и МРТ обладали
практически одинаковыми возможностями в обнаружении очага пато-
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логического поражения почки (ОПП) - стадия Т. При этом предпочте-
ние, на первом этапе, отдавалось УЗТ из-за быстроты, доступности и
дешевизны исследования. Однако, в 3 случаях при гиперэхогенном
ОПП в синусе и 4 наблюдениях изоэхогенного ОПП возникали диагно-
стические затруднения,которые разрешались с помощью МРТ. Кроме
того.МРТ обнаруживала дегенерацию, распад, кровоизлияния в опухо-
ли гораздо раньше,чем появлялась неоднородность структуры ОПП в
УЗ изображении. В III стадии, когда процесс распространяется на со-
суды,отмечено ораничение возможностей УЗТ в визуализации сосуди-
стой ножки левой почки,а у тучных пациентов,гиперстеников также и
правой почки. Уверенной была лишь визуализация опухолевого рас-
пространения на внутрипеченочную венозную систему,подпеченочные
отделы нижней полой вены и саму паренхиму печени. К тому же,метод
позволял обнаруживать лимфоузлы только в воротах почек,либо у ме-
ста отхождения сосудов к почке от аорты и нижней полой вены. Одна-
ко избыточный вес больного и газ в кишечнике значительно ухудшали
визуализацию. Наоборот.проводимая во многих плоскостях МРТ в пол-
ном объеме объективно отражала состояние сосудистого русла и лим-
фоузлов. В запущенных стадиях заболевания - IVA, IVB адекватная
оценка распространенности процесса,в частности наличие метастазов
в грудную полость, костный скелет, головной мозг, средостение, воз-
можна только с помощью МРТ.

Выводы. Для определения опухолевого поражения почки и его рас-
пространенности могут использоваться УЗТ и МРТ. МРТ - более эф-
фективный метод установления стадии заболевания. В стадии 1,И(Т)
оба метода обладают практически одинаковыми возможностями в вы-
явлении ОПП; УЗТ может использоваться на первом этапе для скри-
нинга. При III-IV стадиях процесса лишь МРТ дает объективную ха-
рактеристику патологического процесса.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ И ОДНОФОТОННОЙ

ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
(ОФЕКТ) У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щербина О.В. ЦИННИИ
(Киев) UA9800393

Введение. В Украине наблюдается тенденция к увеличению заболе-
ваемости раком молочной железы. В 1995 году число впервые зареги-
стрированных больных составило 13702,уровень заболеваемости 49,7
на 100000 женщин. К г.Киеве этот показатель еще выше - 64,2 на
100000 женского населения [1]. И хотя около 75% впервые выявлен-
ных больных охвачены радикальным лечением, большинство из них по-
гибает от отдаленных метастазов. Среди отдаленных метастазов наи-
более частой локализацией являются кости. По данным ряда авторов
частота прижизненного распознавания метастаза рака молочной желе-
зы в скелет составляет 22-40% [2,3]; при аутопсии метастазы в кости
обнаруживаются у 65-75% больных[3,4]. Одним из информативных ме-
тодов диагностики костных метастазов является остеосцинтиграфия
[5]. Для повышения эффективности диагностики метастазов в скелет
предлагается использовать 99m Tc-SestaMIBI[6],однако ЭТОТ препарат
малодоступен. Возможности эмиссионной компьютерной томографии
до сих пор изучены недостаточно. Цель настоящей работы - анализ
возможностей остеосцинтиграфии в сочетании с ОФЭКТ в диагности-
ке метастазов в скелет у больных раком молочной железы.

Материал и методы. Методом остеосцинтиграфии обследовано
170 больных раком молочной железы (Iст. - 26, Ист. - 96,Міст. - 38,
IV ст. - 10). У 32 больных исследование дополнено методом ОФЭКТ.
Повторно на протяжении года обследовано 24 больных. Исследования
выполняли на эмиссионных компьютерных томографах "Elsint APEX SP-
6" (Израиль),ГКС-301Т (Украина) и на гамма-камере "МВ-9200" с кли-
ническим компьютером "МВ-9101А" (Венгрия). Использовали радио-
фармпрепараты (РФП): технефор.пирфотех.пирофоосфоран,меченные
технецием. Препараты вводили внутривенно активностью 300-500 Мбк.
Исследования выполняли через 3 часа после инъекции РФП. Больным
производили полипозиционную статическую сцинтиграфию или скани-
рование всего тела, а при необходимости - эмиссионную компьютер-
ную томографию. Уровень накопления препарата 170% и выше счита-
ли признаком наличия метастазов. При ОФЭКТ по специальным клини-
ческим программам производили реконструкцию аксиальных, фрон-
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тальных и сагиттальных срезов. Разрабатывается ОФЭКТ-семиотика
метастатического поражения костей.

Результаты. Методом остеосцинтиграфии метастазы в скелет об-
наружены у 106,методом ОФЭКТ - еще у 14 больных. При динамичес-
ком наблюдении за больными и сопоставлении с результатами рент-
генографии и компьютерной томографии обнаружено, что получено 7
ложноотрицательных результатов. Причиной их были мелкие метаста-
зы (менее 1 см), преимущественно литического характера. Чувстви-
тельность остеосцинтиграфии - 83,5%,в сочетании с ОФЭКТ - 94,5%.
ОФЭКТ обнаружила метастатические очаги размером менее 1,5 см.
Чувствительность рентгенографии составила 65,2% (30 правильных
заключений у 46 больных).

Применение сцинтиграфии и ОФЭКТ позволило в более ранние
сроки выявить метастазы и начать лечение (дистанционная лучевая те-
рапия, лечение радиоактивным фосфором). Для выбора оптимальных
полей облучения больным произведена радионуклидная топометрия.
Кроме того, радионуклидными исследованиями у 11 больных обнару-
жено больше метастатических очагов,чем рентгенологическими мето-
дами. Повторные исследования дали возможность оценить динамику
метастатического процесса. У 6 больных на протяжении года диагнос-
тированы новые метастатические очаги.Лучевые нагрузки при иссле-
довании с фосфатами,меченными технецием, невелики; эффективная
доза - 0,0059 мЗв/МБк. При введенной активности 500 Мбк эффектив-
ная доза составляет 2,95 мЗв.что значительно ниже предельного уров-
ня эффективных доз для пациентов категории АД.

Выводы. Таким образом,радионуклидные исследования костной си-
стемы являются высокочувствительными методами диагностики мета-
стазов в скелет при раке молочной железы. Остеосцинтиграфию сле-
дует дополнять эмиссионной компьютерной томографией при сомни-
тельных и отрицательных результатах диагностики (при наличии
клинической симптоматики). ОФЭКТ по сравнению с остеосцин-
тиграфией имеет более высокую разрешающую способность, позво-
ляет диагностировать мелкие метастазы, повышает эффективность
диагностики.

Показания к проведению остеосцинтиграфии и эмиссионной ком-
пьютерной томографии следующие: определение наличия и распрос-
траненности метастатического процесса в костях (топическая диагно-
стика); определение стадии заболевания и выбор оптимальной такти-
ки лечения; оценка эффективности лечения метастазов (дистанцион-
ной лучевой и радиофосфорной терапии); выбор оптимальных полей
облучения с возможностью радионуклидной топометрии при плани-
ровании лучевой терапии.
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РОЛЬ ХІМІОТЕРАПІЇ, ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
ТА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ САРКОМАХ

КІСТОК У ДІТЕЙ

Щуровський О.М., Дукач В-А.
(Львів)

Введення. Захворюванність злоякісними новоутвореннями дитячого
населення Львівської області в 1996 році складала 8,8 на 100 тис. ди-
тячого населення. Порівняно з 1995 роком захворюванність на злоякісні
пухлини зросла на 2,1 на 100 тис. дитячого населення. Все це спону-
кає до пошуку нових, ефективніших методів лікування.

Метою цієї роботи було визначення ефективності різних методів
лікування хворих з саркомою Юінга і остеосаркомою.

Матеріал і методи. За період з січня 1993 року по травень 1997 ро-
ку до хірургічного відділення ЛОДСКЛ поступило 22 пацієнти;з них: сар-
кома Юінга -12 (8 хлопчиків і 4 дівчинки), остеосаркома - 10 пацієнтів
(4 хлопчики і 6 дівчаток). Близько 75% пацієнтів поступили в пізній
стадії захворювання чи з іншими несприятливими прогностичними
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факторами. Саркома Юінга. Вік пацієнтів коливався в межах від 4 до
15 років (середній вік - 10,8 років). Найчастішими локалізаціями були
таз - 5 випадків,стегно - 2,плече,ребра,стопа,великогомілкова кістка,
малогомілкова кістка - по одному випадку. Вісім пацієнтів мали при по-
ступленні принаймні один з несприятливих прогностичних факторів:
центральна локалізація - 6 пацієнтів, початковий об'єм пухлини понад
100 мл - 8 пацієнтів (понад 500 мл - 5 з них), метастази при поступ-
ленні - в трьох пацієнтів. Всі пацієнти були розділені на три групи: в
першій пацієнти отримували хіміотерапію і променеву терапію (група
CR) - 5 пацієнтів; друга - хіміотерапія та хірургія (CS) - 2 пацієнти; тре-
тя - хіміотерапія,променева терапія і хірургія (CSR) - 5 пацієнтів. В групі
CR лікування було наступним: протокол EW88 (1 пацієнт) і EICESS-92 (4
пацієнти). В групі CS (2 пацієнти) - EICESS-92 і хірургія (ендопротезу-
вання і ампутація).

В групі CSR - EICESS-92 (4 пацієнти), (1 пацієнт) і хірургія (резек-
ція з алопластикою - 2 пацієнти,ампутація -1,ендопротезування - 1,ре-
зекція з КДО за Ілізаровим - 1 пацієнт).

Остеосаркома. Вік пацієнтів у межах 7-15 років (середній 12,3). В
наших випадках ураження торкалося: стегна і великогомілкової кістки -
по 3 випадки,плеча - в 4 випадках. Ці пацієнти були поділені на 2 гру-
пи: в першій пацієнти отримували хіміотерапію та хірургічне лікування
(група CS) - 7 пацієнтів,в другій - тільки хіміотерапію в зв'язку з пізніми
стадіями захворювання чи множинними метастазами (група С) - 3 па-
цієнти. Променева терапія в лікуванні остеосаркоми не застосовувала-
ся в зв'язку з малою чутливістю пухлини до неї. В групі CS один пацієнт
отримував лікування згідно протоколу COSS-82,інший - COSS-91,реш-
та чотири пацієнти - COSS-86. Один пацієнт лікується в даний час
згідно протоколу COSS-96. Хірургія включала ампутацію (3 пацієнти),
екзартикуляцію (1 пацієнт),резекцію з КДО за Ілізаровим (3 пацієнти).
В групі С пацієнти лікувалися згідно протоколів COSS-82,COSS-91 і
IOR.

Результати. Саркома Юінга. В групі CR 3 пацієнти померли: один
через 2 місяці після закінчення лікування,двоє інших протягом лікуван-
ня ( 6 і 10 місяців від початку терапії),один пацієнт мав місцевий реци-
див через один рік після лікування, зараз лікується. Ще один пацієнт
продовжує отримувати терапію. В групі CS один пацієнт закінчив ліку-
вання 8 місяців тому, інший - 5 місяців тому. В групі CSR один пацієнт
помер від метастатичної пневмонії на восьмому місяці лікування,в двох
інших були знайдені легеневі метастази через 11 та 13 місяців після
закінчення лікування, які були успішно потім ліковані. Один пацієнт
отримує лікування в даний час. Остеосаркома. В групі CS три пацієнти
померли від множинних метастазів легень на другому, шостому і
восьмому місяцях лікування. В одного пацієнта діагностовано метастаз
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легені черех 2 місяці після закінчення лікування, ліковано знову і
пацієнт протягом 2,5 років знаходиться під спостереженням в доброму
стані. Один пацієнт завершив лікування 1,8 років тому. Двоє пацієнтів
проходять лікування в даний час, В групі С двоє пацієнтів померли від
легеневих метастазів на сьомому і десятому місяцях лікування. Один
пацієнт закінчив лікування десять місяців тому,перебуває під спостере-
женням.

Висновки. З цього невеликого обсягу хворих можна зробити висно-
вок,що поєднання хіміотерапії.хірургії і променевої терапії дає найкращі
результати в лікуванні пацієнтів з саркомою Юінга, поєднання хіміоте-
рапії і хірургічного лікування - в пацієнтів з остеосаркомою.
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SIEMENS
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ

В УКРАИНЕ
предлагает :

•> самую современную медицинскую аппаратуру
и системы

•> всемирно признанное качество и надежность
•> консультации, планирование,обслуживание и сервис

Медииинская техника SIEMENS - область высоких
технологий:

• цифровая радиография
оптимальное решение комплексных задач радиологии:

>- дигитализация обычных рентгеновских снимков
> пленочная память для последующей обработки

изображений
>• запись, представление, передача и архивирование

изображений

• традиционная диагностика
обширная программа рентгенодиагностических
установок,отвечающих самым разнообразным
клиническим и практическим требованиям:

>• установки с настольным и подстольным размещением
излучателя

>> цифровые системы для контрастного рентгеновского
исследования желудочно-кишечного тракта
и диагностики скелета

>• рабочие места для послойных съемок с линейной
и объемной фокусировкой

> маммографические установки с расширением
для биопсии и техникой увеличения
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• средства ангиографической диагностики
> установки для грудных, брюшных и периферических

исследований
>• специальные рабочие места для одно-

и двухпроещионной ангиокардиографии
и нейрорадиологии

> методы диагностики с вмешательством -
ангиопластика, эмболизация

• компьютерная рентгеновская
и ЯМР-томография

превращаются в методы стандартной диагностики
> высококачественное дифференцирование мягких

тканей
> отображение самых тонких костных структур
> системы для архивирования,трехмерной

реконструкции и количественной оценки изображений

• ультразвуковая диагностика
бесчисленные возможности для целевых применений

> допплеровские и цветные допплеровские системы
>• получение изображений,обработка снимков,анализ

и протоколирование

а также
О техника реанимации и анестезии

О одно- и многоканальные электрокардиографы

г̂ > аппаратура для отделений интенсивной терапии,
родильных и операционных залов

О терапевтическая, хирургическая и рентгеновская
стоматологическая аппаратура

% Адрес представительства S I E M E N S AG в Украине:

252054, Киев, ул. Воровского, 27
Телефоны (044)216 02 22,216 62 11
Факс (044) 216 94 92
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