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Введення. Об'єктивна оцінка стану церебральних структур у нормі
і патології є універсальними диференціально-діагностичним критерієм,
але не усі променеві методи дослідження спроможні візуалізувати мо-
зок в тій мірі, як це можливо при магнітно-резонансній томографії
(МРТ). Попередні дослідження авторів були направлені на морфо-
метрію деяких структур головного мозку при комп'ютерній томографії
(КТ) і нейросонографії (НСГ) [1,2 ,3,4,5]. Метою цієї роботи стало вив-
чення особливостей мозкових структур (переважно бокових шлуночків
мозку і позамозкового простору) в нормі у новонароджених і дітей
грудного віку на МРТ-зображеннях у співставленні з даними НСГ і КТ,
оскільки такі відомості в літературі висвітлені недостатньо.

Матеріал і методи. Ретроспективне проаналізовано дані нейрора-
дюлогічних обстежень (МРТ, НСГ і КТ) 87 новонароджених і дітей груд-
ного віку 29-42 тижнів гестації: 41 (47,2%) — жіночої і 46 (52,8%) — чо-
ловічої статі. У 55 дітей (63,2%) мали місце різні патологічні процеси
(геморагічні, гіпоксично-ішемічні мозково-судинні ураження і їх на-
слідки.уроджені вади мозку). Патології не було виявлено у 32 з 87 дітей
(36,8%). Нейрорадюлогічні дослідження проводились на ультразвуко-
вих діагностичних апаратах "Microimiger-2000" (Австралія) і "Aloka-
630" (Японія) секторальними датчиками 5 і 7,5 МГц; КТ — на апараті
"СТ9000 НП" (США). Для МРТ використано "Проскан" Т5-НТ" (США) з
магнітним полем 0,5 Тесла. В основному виконувались спін-ехо ТІ і Т2
зважені зображення в аксіальній, сагітальній і корональній площинах.
Усім дітям була проведена МРТ і НСГ,а КТ — тільки 16 з 87 дітей (19%).
Вимірювання проводились на ТІ 1 Т2 зважених МРТ-зображеннях за ме-
тодикою McArdle СВ. et al. [6]. Загальний поперечний розмір бокових
шлуночків вимірювали на Т2 зображеннях на рівні найбільш віддалених
точок кутів передніх рогів і середніх відділів їх тіл. На тих же самих
рівнях вимірювали поперечні діаметри мозку. Обчислювали відсоткове
співвідношення шлуночків і поперечного діаметру мозку — шлуночковий
індекс (ШІ) — так.як прийнято при НСГ.

У зв'зку з вираженою варіабельністю і навіть асиметрією задніх рогів
бокових шлуночків мозку у новонароджених дітей у нормі, ми вважали
недоцільним визначати ШІ на їх рівні.

Позамозковий простір вимірювали на Т2 зважених зображеннях,
оскільки на ТІ зображеннях погано розмежовується контур внутрішньої
поверхні кісток черепа та спинномозкова рідина. Вимірювали: ширину
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субарахноїдального простору на рівні семіовальних центрів, бокових
шлуночків і зорових горбів; передній 1 задній відділи міжпівкульної
щілини (отриману величину ділили на 2); ширину субарахноїдального
простору спереду від лобних долей, а також між корою острівка і
внутрішньою поверхнею скроневої кістки. Визначення розмірів бокових
шлуночків мозку при НСГ і КТ виконані за загально прийнятими мето-
диками [1,2,5].

Результати. Виявлена значна варіабельність форми передніх і
задніх рогів бокових шлуночків у залежності від гестаційного віку, а та-
кожвід стану лікворних шляхів мозку. У нормі у доношених немовлят пе-
редні роги бокових шлуночків щілиноподібні і мають вигляд "бумеран-
га" з боковими заокругленнями кутів незначного радіусу. Добре види-
ма головка хвостатого ядра. У недоношених дітей у бокових шлуночках
відносно більше спинно-мозкової рідини.Порожнина прозорої перетин-
ки виявляласьу всіх немовлят,але була більш широкою (до 10 мм) у не-
доношених дітей. Під потовщенням (зріепит) мозолястого тіла вона у
56% створювала ембріональну структуру — порожнину Верге, яка у
60,2% дітей зникла до 2 місяців,а до 1 року життя — у 85,3%. Значно
виражені задні роги бокових шлуночків спостерігались у всіх недоно-
шених дітей. На відміну від зображень при НСГ і КТ, нижні роги шлу-
ночків на МРТ-зображенні візуалізувались навіть у дітей з щілино-
подібними боковими шлуночками.

У недоношених дітей ширина бокових шлуночків на рівні передніх
рогів вар'ювала від 13 до 14 мм (середня — 13,5 мм),а ШІ знаходився
у межах 27-33% (у середньому — 29%). На рівні середини тіл ширина
шлуночків була на 3-6 мм більша (середня — 16 мм),а ШІ складав від
30% до 33%. Середня величина ШІ для недоношених дітей незалежно
від рівня його визначення становила 29%.

У доношених дітей на рівні фронтальних рогів діапазон ширини шлу-
ночків складав 16-19 мм (у середньому — 17,5 мм),а ШІ був від 26 до
3 1 % . Ширина шлуночків на рівні середини їх тіл у цій групі дітей стано-
вила 24-26 мм (середня — 25 мм),а ШІ — 27-32%. Середня величина
ШІ для доношених дітей незалежно від рівня виміру ширини шлуночків і
мозку становила 3 1 % . За даними метричних досліджень динамічної до-
кументованої НСГ у 29 з 87 дітей (33,3%) спостерігалось вікове збіль-
шення ШІ від 27 до 33%. ШІ у дітей грудного віку без церебральної па-
тології незалежно від гестаційного віку не перевищував 33%.

Форма передніх рогів у дітей з мозково-судинними ураженнями ха-
рактеризувалась більшими заокругленнями їх кутів і сглаженістью ла-
теральної випуклості головки хвостатого ядра. ШІ у 46 із 55 дітей
(83,6%) перевищував 36% з тенденцією до збільшення, що обумовлю-
валось формуванням прогресуючої гідроцефалії. Мало місце переви-
щення ШІ на рівні тіл бокових шлуночків відносно рівня передніх рогів,
що свідчить про наростання вентрікулоділятації з поширенням її ззаду
наперед,а не навпаки.

102



Таким чином,ШІ у новонароджених і дітей грудного віку в нормі зна-
ходиться в межах від 26 до 32%. Тенденції до збільшення ШІ на рівні
середини тіл бокових шлуночків відносно рівня передніх рогів у нормі
не виявлено. Вона характерна для випадків розвитку гідроцефалії. На-
ведені вище величини є однаково надійними незалежно від рівня виз-
начення ШІ.

Субарахноїдальний простір (САП) між звивинами мозку, на рівні
обхідної 1 бокової цистерн моста у всіх 32 дітей без патології не дифе-
ренціювався зовсім,або жйого ширина не перевищувала 4 мм. На рівні
конвесітальних поверхонь мозку 1 міжпівкульної щілини САП вар'ював у
межах 0-3 мм; ширина обхідної цистерни була 2-3 мм,а бокової цис-
терни моста — 2-4 мм. Ці розміри суттєво не відрізнялися у залежності
від гестаційного віку дітей. Контрольна НСГ тежне виявляла змін шири-
ни САП.

САП бокових поверхонь великих півкуль мозку було симетричним і на
Т2 зваженому МРТ-зображенні мало вигляд дуже тоненької хвилястої
смужки сигналу високої интенсивності,а при КТ —не візуалізувалось. На
рівні середини передньої ямки біля скроневої долі мозку САП був шир-
шим ніжу цистернах і прилеглих до них зонах на 2-4 мм,а тому не відо-
бражав загального стану субарахноїдального простору. У всіх дітей не-
залежно від гестаційного віку звертало на себе увагу розширення САП
біля лобних долей. У недоношених дітей, особливо 29-34 тижнів гес-
тації,ширина латеральної ямки від внутрішньої поверхні кістки черепа до
кори острівка досягала 2-6 мм,а у дітей 35 і більше тижнів — 6-Ю мм.

Важливою особливістю САП у всіх 10 новонароджених дітей було те,
що його задні симетричні відділи на межах тім'яних і потиличних долей
мозку були досить широкими (до12-13 мм),що нагадувало атрофію го-
ловного мозку. Цей простір був меншим у доношених дітей. Спостере-
ження в динаміці показало, що протягом до 2 місяців ця особливість
САП зникає,а при КТ — зовсім не диференціюється.

У 6 дітей з важкими гіпоксично-ішемічними ураженнями головного
мозку відмічалось Ізольоване розширення (до 5-6 мм) обхідної і боко-
вої цистерни моста. Можливо це явище є однією з ознак важкої
асфіксії, що потребує подальшого вивчення. Розширення міжпівкульної
борозни від 2 до 6 мм і бокових зон САП до 4-5 мм,а такожна рівні по-
луовальних центрів з 2-3 мм до 6-7 мм відмічалось у дітей з пері-
вентрікулярною, субкортикальною і кортикальною лейкомаляцією на
1-2 місяці життя.

За даними нашого дослідження в нормі у новонароджених дітей ШІ
складає 26-34% (співпадає з результатами McArdle С В . et al., 1987).
Щілиноподібні бокові шлуночки є характерними тільки для доношених
дітей. Розміри бокових шлуночків на рівні передніх рогів і середини їх
тіл не співпадають з даними [5],отриманими при КТ. Ми вважаємо,що
це пов'язано з меншою роздільною здатністю КТ відносно МРТ.
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Таким чином,збільшення ШІ у динаміці до 36-39% можна розціню-
вати як вентрікулоділятацію.а до 40% і більше — як розвинену гідроце-
фалію. Беручи до уваги той факт, що поширення вентрікулоділятації
відбувається ззаду наперед, розрахунок ШІ на рівні середини тіл шлу-
ночків буде більш надійним критерієм,ніжвизначення його на рівні пе-
редніх рогів бокових шлуночків.

Питання розмірів позамозкового субарахноїдального простору в
нормі найбільш дискутабельне у зв'язку з тим, що САП відносно мало
доступний для вивчення при НСГ.а при КТ погано диференціюється.

За нашими даними ширина САП знаходиться в межах від 0 до 4 мм
і не залежить від гестаційного віку. Ширина САП бокової (Сільвієвої) бо-
розни спочатку збільшується за рахунок віддалення кори острівка від
скроневої кістки. Але до 42 тижнів гестації цей простір поступово за-
повнюється в міру росту скроневих і тім'яних долей. На нашу думку,
розширення САП між тім'яною і потиличною долями у недоношених
дітей обумовлена недорозвиненими тім'яними долями мозку.які з віком
по мірі дозрівання його заповнюють.

Дані літератури [6] і наші власні спостереження дозволяють ствер-
джувати, що розширення міжпівкульної борозни і конвексітальних від-
ділів САП до 5-6 мм і більше у дітей до 1 року життя є ознакою
зовнішньої гідроцефалії, атрофії мозку, однією з причин яких є судинні
гіпоксично-ішємічні ураження. Наш досвід свідчить, що ширина САП в
нормі у дітей до 3 мм на КТ не відображається,а збільшена до 5-6 мм,
як правило,добре візуалізується.

Ми також переконались у тому, що вимірювання тільки переднього
субарахноїдального простору для загальної його оцінки має невелике
значення,оскільки воно завжди штучно розширяється в горизонтально-
му положенні дитини, що відповідає даним Інших дослідників [6].

Висновки. У новонароджених дітей грудного віку шлуночковий
Індекс (ШІ) коливається від 26 до 34%. Збільшення його до 36% і біль-
ше обумовлюється гідроцефалією і атрофією мозку. Вентрікулоділятація
поширюється ззаду наперед. Ширина міжпівкульної борозни і САП у
дітей незалежно від гестаційного віку знаходиться в межах 0-4 мм. Роз-
ширення САП більше 5-6 мм є ознакою церебральної патології і потре-
бує динамічного контролю для уточнення причинного фактору. Роз-
дільна здатність МРТ для вивчення САП значно вища КТ і НСГ.
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НАСЛІДКИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ
МОЗКОВО-СУДИННИХ УРАЖЕНЬ У ДІТЕЙ

Гончар О.А.
(Київ)

Введення. Головною причиною затримки неврологічного розвитку
у дітей є перинатальні мозково-судинні ураження, особливо двобічна
кістозна перівентрікулярна лейкомаляція (ПВЛ).яка приводить до най-
більш важких наслідків — формування дитячого церебрального паралічу
(ДЦП) [1,4]. Клініко-нейрорадюлогічна оцінка стану дітей у неонаталь-
ному періоді з найбільш високим ризиком розвитку мозково-судинного
ураження має важливе прогностичне значення [1,2,3,4,5,6,7]. З метою
визначення і уточнення прогностичних критеріїв розвитку у дітей важ-
ких віддалених неврологічних наслідків нами проведено вивчення
співвідношень клінічних і нейрорадюлогічних ознак перинатальних моз-
ково-судинних уражень.

Матеріал і методи. Проаналізовані дані динамічних клініко-радіо-
логічних обстежень 246 новонароджених і дітей до 5-річного віку (147 з
246 — 59,8% недоношених 1 99 з 246 — 40,2% доношених). З них: 141
(53,3%) дітей чоловічої статі і 105 (42,7%) — жіночої. Уточнювались
клінічні ознаки та нейрораділогічні (нейросонографія — НСГ,комп'ютер-
на томографія — КТ і магнітно-резонансна томографія — МРТ) прояви
геморагічних (внутрішньочерепних крововиливів — ВЧК) і гіпоксично-
ішемічних уражень (ПУ) головного мозку. Проведено співставлення ре-
зультатів НСГ, КТ, МРТ з даними клінічного перебігу мозково-судинних
уражень і 13 аутопсій.
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