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Вступ. Хронічні вірусні гепатити (ХВГ) являються серй-
озною проблемою охорони здоров'я усього світу, у тому числі
й України, де захворюваність на хронічний гепатит за останні
10-15 років зросла на 76,6%, на цирози печінки — на 75% [1].
Проблема ХВГ зв'язана з тривалим порушенням здоров'я і
працездатності хворого, розвитком цирозу печінки, гепато-
карциноми. Хронічні вірусні гепатити є поліетілогічним захво-
рюванням, але ведуча роль у їхній етіології належить гепатот-
ропним вірусам НСУ і НВУ [2].

Серед найбільш інформативних і доступних інструмен-
тальних методів дослідження печінки, які використовуються у
практиці, перше місце займає ультрасонографія [3]. Вона дозво-
ляє оцінити розміри, форму, локалізацію печінки, поряд з
оцінкою морфоструктурних особливостей будівлі, що включа-
ють дифузні та локальні зміни паренхіми, а також стан порталь-
ної і біліарної систем [4]. Ультрасонографія входить до протоко-
лу обстеження при хронічних захворюваннях печінки Лише в
окремих роботах проводилося вивчення сонографічних змін
при вірусних гепатитах [5, 6].

Метою роботи було оцінити інформативність ультрасоно-
графічного дослідження при хронічних вірусних гепатитах.

Матеріал та методи. Обстежено 104 хворих хронічним
вірусним гепатитом віком від 16 до 62 років, (середній вік
34,3±11,8 р), переважали чоловіки (79 %) Тривалість захворю-
вання склала 2-Ю років, диспансерний нагляд — 1-6 років. По
клшіко-лабораторним даним встановлено малу (50), помірну
(42) і високу (12) активність гепатиту (класифікація Асоціації га-
строентерологів, Лос-Анджелес, 1994). У 11 хворих ХВГ виявле-
но на стадії цирозу печінки (ЦП) Вірусна природа захворюван-
ня підтверджена в усіх хворих за допомогою серологічних
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маркерів (методом ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції для
визначення фрагментів РНК і ДНК вірусів у крові (87%) та бюп-
татах печінки (42%). Етіологічна структура гепатитів у хворих
наведена на рис. 1.
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Сонографічне обстеження проводилося в динаміці (1-2 ра-
зи на рік) на апаратах "СОМВІ5ОМ-320-5", "5ІМ 5000 РШ5". Ви-
користовувалася загальноприйнята поліпозиційна методика ог-
ляду. Оцінювалися розміри і структура печінки, жовчного
міхура, підшлункової залози, селезінки, біліарна і судинна сис-
теми печінки, елементи гепатодуоденальноі зв'язки Всього ви-
конано 203 дослідження.

У 42 хворих проведено рентгенологічне дослідження шлун-
ково-кишкового тракту для діагностики захворювань шлунку
та варйкозу вен стравохіду у хворих з цирозом печінки.

У 60 пацієнтів діагноз ХВГ підтверджено морфологічним
дослідженням біоптатів печінки, отриманих методом
чрезшкірної пункційної біопсії під контролем сонографії (52),
або лапароскопічним методом (8).

Статистична обробка отриманих даних проводилася за до-
помогою комп'ютерної програми статистичного аналізу 5ТА-
ТІ5ТІСА6.0.

Результати. На сонограмах у 73% пацієнтів з ХВГ відзначе-
но збільшення печінки (права частка 152,4±17,1 мм, ліва —
79±12,1 мм), неоднорідність паренхіми (73%) з чередуванням
ділянок зниженої і підвищеної ехогенності, наявність елементів
середньої (25%) і великої (36%) зернистості (рис 2). Розширення
у.рогїае до 15-16 мм виявлено в 10,6% хворих. Специфічних змін
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з боку біліарної системи при ХВГ не виявлено. Зареєстровано
супутній калькульоз жовчного міхура (5%), хронічний холецис-
тит (8%), хронічний панкреатит (6%). Спленомегалія з нормаль-
ною ехоструктурою відзначена в 46% випадках (рис 3), з роз-
ширенням V. Ііепаііз у 7% пацієнтів.

Найбільш демонстративні сонографічні зміни були вияв-
лені при ЦП. У всіх 11 хворих з ЦП виявлено значну гепатоме-
галію (права частка 171± 15,8 мм, ліва частка 86±25,5мм), підви-
щення ехогенності (100%) і неоднорідність (87,7%) паренхіми
печінки (рис. 4). Переважали елементи великої зернистості
(53,7%), дрібнозерниста структура була збережена тільки в 3,4%
хворих.

Рис.
Сонограма хворої

М., 41 року.
Хронічний вірус-

ний гепатит В

Рис. З
Сонограма хворо-

го С, 43 роки.
Хронічний
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Спленомегалія



Рис. 4
Сонограма хво-

рого П., 58 р.
Хронічний вірус-
ний гепатит В+С,
стадія 4 (цироз

печінки)

Також виявлялися ознаки портальної гіпертензії: розши-
рення V. рогіае (до 16-18 мм) мало місце в 7 випадках, розширен-
ня внутрішньопечінкових вен з вираженою їх деформацією
при декомпенсованому ЦП — у 4 хворих (рис. 4), у 5 хворих
відзначався асцит (рис. 5). Спленомегалія зі зміною ехогенності
її паренхіми спостерігалася в 10 хворих.

При декомпенсованій стадії ЦП (5 хворих) виявлено зміни
розмірів жовчного міхура, стовщення його стінок (до 6-8 мм) з
подвоєнням контуру, зниженням ехогенності, наявністю ехо-
генного осаду (рис. 4). У 3 пацієнтів цієї групи зареєстрована су-
путня жовчно-кам'яна хвороба без усладнень (рис. 6).

Рис.5|
Сонограма хво-

рого М., 53 р.
Хронічний вірус-

ний гепатит С,
стадія 4 (цироз
печінки). Асцит
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Рис. 6|
Сонограма хворо-

го Г, 48 р.
Хронічний вірус-

ний гепатит С,
стадія 4 (цироз
печінки), асцит,

ЖКХ, хронічний
калькульозний

холецистит

При рентгенологічному дослідженні у 20 хворих ХВГ було
виявлено різноманітну патологію органів травлення: гастродуо-
деніт (9), виразкова хвороба шлунку (1) та 12-палої кишки (4),
при ЦП — варикозне розширення вен стравоходу (6)

Проведено кореляційний аналіз показників сонографії з
. клініко-лабораторними даними (стать, вік, тривалість захворю-
вання, активність гепатиту, тип збудника, показники
білірубіну, АЛТ, тимолової проби, протеїнограми, протромбіно-
вого індексу). Виявлено прямий корелятивний зв'язок середнь-
ого ступеню показників тимолової проби та спленомегалп (г =
+ 0,46, р<0,05), правої частки печінки та розмірів V. рогіае (г =
+ 0,52,р<0,05).

В той же час показники сонографії не залежали від типу
збудника, тривалості захворювання, активності гепатиту, статі,
віку та інших лабораторних показників.

Слід підкреслити інформативність сонографії в діагнос-
тиці об'єктивних розмірів печінки, ступеня спленомегалії, наяв-
ності асциту, ступеню портальної гіпертензії, які при клінічно-
му обстеженні хворого можуть не виявлятися.

При обстеженні в динаміці виявлена чітка залежність змін
сонографічних показників (розмірів печінки, селезінки, діамет-
ру V. роПае, V. Непаііз) при прогресуванні хронічного гепатиту
до 3 — 4 стадії (формування цирозу печінки).

Висновки. Ультрасонографія є інформативним методом
діагностики при хронічному вірусному гепатиті у визначенні
змін структури органів, стану портальної і біліарної систем.
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Ультрасонографія не дозволяє визначити тип гепатиту, три-
валість захворювання, активність процесу При виявленні па-
тології печінки при ультрасонографічному дослідження не-
обхідно обов'язкове вірусологічне та біохімічне обстеження
хворих. Усім хворим хронічним вірусним гепатитом в прото-
кол дослідження необхідно включити ультрасонографічне
дослідження в динаміці (2 рази на рік).
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Реферат
Обстежено 104 хворих хронічним вірусним гепатитом (В. С. В+С) віком від 16
до 62 років Сонографічне обстеження проводилося в динаміці V 60
пацієнтів діагноз підтверджено морфологічним дослідженням бюптатів
печінки Проведено кореляційний аналіз показників сонографії з клініко-ла-
бораторними даними Виявлено прямий корелятивний зв'язок показників ти
молової проби та спленомегалп, правої частки печінки та розмірів V рогтое
Показники сонографії не залежали від типу збудника, тривалості захворю-
вання, активності гепатиту, статі, віку та інших лабораторних показників При
обстеженні в динаміці виявлена чітка залежність змін сонографічних показ
ників (розмірів печінки, селезінки, діаметру V рогтае, V Ііепаїїз) при прогресу-
ванні хронічного гепатиту до 3 - 4 стадії (формування цирозу печінки)

Реферат
Обследовано 104 больньїх хроническим вирусньїм гепатитом (В, С, В+С) в
возрасте от 16 до 62 лет Сонографическое обследования проводилось в
динамике V 60 пациентов диагноз подтвержден морфологическим иссле-
дованием биоптатов печени Проведен корреляционньїй анализ показате-
лей сонографии с клинико-лабораторнмми данньїми Вьіявлена прямая кор-
релятивная связь показателей тимоловой пробьі и спленомегалии, правой
доли печени и размеров V рогтае Показатели сонографии не зависели от
типа возбудителя, продолжительности заболевания, активности гепатита,
пола возраста и других лабораторних показателей При обследовании в
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линамике вьіявлена четкая зависимость изменений сонографических пока-
зателей (размеров печени селезенки. диаметра V рогїае и V Ііепаїїз) при
прогрессировании хронического гепспита до 3-4 стадии (формирования
цирроза печени)

ЗІІММАНУ
II із зигуеуесі 104 раїїепіз Ьу а спгопіс уігиз пераїїїіз (В, С, В+С) Іп їпе аде оі
16 - 62 уеаг5 Шгазопіс ехатіпаіюп її \л/аз сагпеа" оиї т сіупатісз Аї 60
раїїепіз +ґ\е сіїадпозіз1$ сопїігтесі У/І^ҐІ ІІУЄГ Ьюрзу ТІле сонеіаііоп апа /̂5І5 о(
рагатвіегз зоподгарпу \л/Лп ^пв ІаЬогаїогу сіаіа із саггіесі ои< № із гвУваїесі
сіігес* соггвіа^іоп оі рагате+егз іЬутоІ-іЄ5*з апсі зріепотвдаїу, їпе пдпі ІоЬе
о» а ІІУЄГ апсі ^Ье зігез V рогїае Рагате^егз о* иіігазопіс ехаттаїіоп сіісі поГ
сіврепсі оп Іурв оі іЬв уігиз, сіига+юп о? сіізеазе. асИуіІу оі а пвраШ'із, а зех,
аде апсі о+пвг ІаЬогаіогу рагате+егз. А^ ехатта+юп іп сіупатісз ргесізе
сіерепа'епсе о^ спапдез Шгазопіс рагатвіегз Опв зігвя о^ а ІІУЄГ. а зріееп,
сіютвіег V рогїае апсі V. Іівпаїїз) із геуеаіеа1 сгі ргодге55іоп спгопіс пераііїіз
ир +о 3-4 $1адез (їогтаіюп І^ег сіггпозк)
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Введение. Установление диагноза с возможно более вьісо-
кой степенью достоверности является залогом правильно ви-
бранной тактики лечения при доброкачественньїх и злокачест-
венньїх новообразованиях печени. В связи с широким
внєдрением в клиническую практику таких методов визуализа-
ции, как УЗИ, КТ и МРТ, возможности виявлення патологичес-
ких образований в печени значительно расширились.

В последьіие годьі среди современньїх диагностических ме-
тодик стремительно набираеттемп и вьіходит на ведущие пози-
ции магпитно-резонансиая гомография, сочетающая в себе вьі-
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