
91%, при варікоцеле УЗО - 87% ДІТ 86%; при кісті додатка яєчка УЗ О -
95%, ДІТ - 88%; при загостренні хронічного епідідіміта (орхоепідідіміта)
УЗО - 90%, ДІТ - 93%. Очевидно, що ДІТ та УЗО є інформативними ме-
тодами обстеження калитки. Обидва методи є достатньо прості та без-
шкідливі. По чутливості ДІТ в більшості випадків поступається УЗО.
Діагностична ефективність ДІТ переважала при загостренні хронічного
епідідіміта. Рівень ТС був знижений у 27% пацієнтів і складав 2,1±О,7 мл,
a EC в цій групі пацієнті був 0,17±0,001 мл, що є досить високим у
порівнянні з контрольною групою.

Висновки. Комплексне променеве обстеження калитки дає можливість
більш ранньої діагностики з врахуванням як органічних так і функціональ-
них можливостей, що є особливо актуальним у пацієнтів, які звертаються
з приводу безпліддя.

UA9800176
РАДІОНУКЛІДНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНО-

ФУНКЩЙНОГО СТАНУ ЯЄЧОК

Є.В. Лучицький, В.М. Слаеное, В.В. Марков, С.К. Кобяков (Київ)

Введення. За останні роки в Україні значно збільшилась кількість
людей з порушеннями статевої функції, особливо серед осіб, які брали
участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Разом з тим відсутні
об'єктивні методи дослідження функції яєчок.

Матеріал і методи. Обстежено 35 чоловіків з порушенням
генеративної та копулятивної функції у віці від 18 до 49 років та
17 практично здорових осіб того ж віку. Радіонуклідну ангіографію та
сцинтиграфію яєчок виконували на сцинтиляційній гамма-камері MB
9200 з системою автоматичної обробки після внутрішньовенного введення
99м Тс-пертехнетату. Дослідження вмісту статевих гормонів: тестостерону,
лютропіну та фолітропіну в крові проводили радіоімунологічним методом
за допомогою стандартних наборів.

Результати. У хворих з порушеннями статевої функції при
радіонуклідній ангіографії яєчок встановлено вірогідне зниження
відношення середньої активності лівого до правого яєчка і індексу
перфузії, значне зниження часу артеріального притоку, виражене
підвищення часу венозного відтоку, а також відносної венозної ємкості.
Сцинтиграфія яєчок дозволила виявити гіпоплазію одного або двох яєчок.
Середній рівень тестостерону в крові був вірогідно знижений, а лютропі-
ну - значно підвищений, встановлена також тенденція до зростання
концентрації фолітропіну в крові, що характерно для первинного
гіпогонадизму.
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Висновки. Розроблено радіонуклідний метод визначення структурно-
функційного стану, який включає радіонуклідну ангіографію та
сцинтиграфію яєчок, а також дослідження рівнів тестостерону, лютропіну
і фолітропіну в крові. У хворих з порушенням статевої функції виявлено
зменшення кровопостачання, гіпоплазію яєчок, а також наявність
первинного гіпогонадизму.

UA9800177
ЛІМФОСЦИНТИГРАФІЯ У ХВОРИХ НА РАК

СТАТЕВОГО ЧЛЕНА

B.C. Сакало, 1.0. Клименко, Д.С. Мечов, О.В. Щербина,
С.С. Замятін, В.І. Папакін (Київ)

Введення. Рак статевого члена найчастіше дає метастази в пахвинні
лімфовузли, значно рідше - в клубові. Незважаючи на доступність регіо-
нарних лімфовузлів пальпаторному обстеженню, процент діагностичних
помилок залишається значним.

Матеріал і методи. Методами лімфосцинтиграфії (непрямої радіо-
нуклідної лімфографії (НРЛ) з колоїдними радіофармпрепаратами та по-
зитивної сцинтиграфії з 99м Тс-пертехнетатом) обстежено 28 хворих у віці
45-63 років. Першу групу склали 10 хворих із збільшеними пахвинними
ліфовузлами, яким для диференційної діагностики з лімфаденітом прове-
дено НРЛ. Другу групу склали 18 хворих, у яких ураження пахвинних
лімфовузлів пальпаторно не виявлено. 6 хворим виконано НРЛ, 10- пози-
тивну лімфосцинтиграфію, 2 - обстеження з поєднанням обох методів. У
23 хворих виконана операція Дюкена з гістологічним дослідженням вида-
лених лімфовузлів.

Результати. 1 група: у 6 хворих підтверджено наявність метастатич-
ного процесу, у 4 хворих виявлено лімфаденіт. У 1 хворого крім пахвин-
них виявлено ураження клубових лімфовузлів. 2 група: метастази виявлені
у 3 хворих, обстежених методом НРЛ, у 4 хворих, обстежених методом по-
зитивної сцинтиграфії та у 1 хворого, обстеженого з поєднанням обох ме-
тодів. При проведенні НРЛ одержано 1 хибно-негативний рзультат (мікро-
метастаз) та 1 хибно-позитивний результат (дегенеративно-дистрофічні
зміни в лімфовузлах). При проведенні позитивної лімфосцинтиграфії
одержано 2 хибно-позитивних результата (лімфаденіт).

Висновки. Таким чином, лімфосцинтиграфія є достатньо чутливим те-
стом для діагностики ураження лімфовузлів у хворих на рак статевого
члена.

42


