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КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
В РОЗПІЗНАВАННІ АНГІОМ
М'ЯКИХ ТКАНИН ОБЛИЧЧЯ

Дудій П.Ф.
(Івано - Франківськ)

Введення. Гемангіоми —доброякісні пухлини з кровоносних судин,
лімфангіоми — новоутвори з лімфатичних судин. По даних літератури
[2,3,4] вони складають від 1 до 7% доброякісних пухлин різної лока-
лізації. Більшість гемангіом і лімфангіом (65-85%) локалізуються на об-
личчі і щелепах. Серед ангіом обличчя, щелеп і органів порожнини рота
найбільш часто зустрічаються кавернозні форми, що відносяться до
зрілих доброякісних гемангіом. Гемангіоми м'яких тканин обличчя роз-
міщуючись близько до кісткових масивів викликають в них зміни. Так,по
даних П.М. Горбушиної [1] в 20% випадків гемангіом м'яких тканин об-
личчя виявляються ураження кісток лицевого черепа. Тому в діагностиці
ангіом крім клінічного обстеження в обов'язковому порядку використо-
вуються рентгенологічні методики дослідження.

В останні десятиліття серед сучасних методів променевого до-
слідження в розпізнаванні розповсюдження пухлинних процесів широ-
ко використовується комп'ютерна томографія (КТ),яка за рахунок висо-
кої розрішуючої здатності дозволяє чітко візуалізувати як кісткові, так і
м'якотканинні компоненти пухлини.

Матеріал і методи. З метою вивчення можливостей КТ в діагнос-
тиці гемангіом і лімфангіом м'яких тканин обличчя в умовах обласної
клінічної лікарні міста Івано-Франківська нами обстежено 6 хворих (4
дівчаток і 2 хлопців) з цією патологією. Вік хворих становив від 4 місяців
до 18 років. Більшість (4 хворих) були у віці до одного року. Всім хво-
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рим крім загальноклінічних методів обстеження проведено комп'ютер-
ну томографію. КТ виконували на апараті «Somatom» фірми Siemens в
аксіальній проекції з кроком томографії та товщиною зрізу 4 мм. Для
зниження рухової активності під час дослідження маленьким дітям об-
стеження проводили під наркозом. Четверо хворих обстежувались на
комп'ютерному томографі перед лікуванням, 2 — після склерозуючої
терапії.

Результати. В результаті проведеного клінічного та комп'ютерно-
томографічного обстеження в 5 хворих діагностовано гемангіому, в 1 —
лімфангіому в ділянці м'яких тканин обличчя. В 5 пацієнтів пухлини спо-
стерігалися з народження у вигляді плям,що поступово збільшувалися,
в 1 — після травми ділянки обличчя .

При об'єктивному огляді виявлено асиметрію лиця за рахунок вибу-
хання правої чи лівої половини його, наявність горбистої тістоподібної
пухлини рожево — синюшного кольору. У всіх хворих був позитивним
симптом «стискання і наповнення» (пухлина зменшувалася в об'ємі при
надавлюванні і знову набухала,заповнювалася кров'ю при знятті тиску).
При пункції пухлини отримували венозну кров, яка вільно заповнювала
шприц. Даних об'єктивних методів обстеження було достатньо для
встановлення діагнозу гемангіоми. КТ проводилась для вивчення вели-
чини, розмірів, розміщення пухлини, співвідношення її з навколишніми
структурами,кістками лицевого черепа.

Гемангіома у пацієнта 18 років, що виникла через рік після травми
обличчя,на КТ була невеликих розмірів з чіткими контурами, наявністю
перегородок всередині та склерозом тканин по периферії (наслідок
проведеної склерозуючої терапії).

КТ картина вроджених гемангіом у 3 пацієнтів була більш показо-
вою. На томограмах виявляли пухлини м'яких тканин обличчя великих
розмірів, горбисті, э наявністю перегородок та окремих скупчень крові
(щільність 35-45од.Н.). Пухлини займали велику частину обличчя і де-
формували його. Пораження кісток лицевого скелету у цих пацієнтів ми
не виявили. Всім цим хворим після КТ обстеження проводилася скле-
розуюча терапія 75% етиловим спиртом.

В 1 пацієнтки, у якої гем ангіома розміщувалася в підщелепній
ділянці, при КІТ виявили пухлину з чіткими горбистими контурами,
розмірами 3,5x3,0 см неоднорідної структури, сумарною щільністю
53 од.Н.,яка не була зв'язана з магістральними судинами шиї.

В 1 хворого віком 4 місяці виявлено лімф ангіому щічної і підскро-
невої ділянки. На КІТ вона визначалася як об'ємний гетерогенний утвір
з перетинками в центрі щільністю 7-Ю од.Н., розмірами до 3,7 см в
діаметрі та відносно чіткою внутрішньою капсулою. Пухлина деформу-
вала кістки лицевого черепа на боці ураження.

Висновки. Використання КТ при гемангіомах і лімфангіомах м'яких
тканин обличчя дозволяє визначити характер пухлини, її структуру,
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розміри,взаємовідношення з навколишніми структурами, що має вели-
ке значення для визначення прогнозу та методики лікування. Вона мо-
же застосовуватися як для діагностики так і для спостереження за хо-
дом лікування цих пухлин.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОГИПЕРТЕРМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ SH-ГРУПП
В ТКАНИ ДИКОГО И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОГО

ШТАММОВ КАРЦИНОМЫ ГЕРЕНА КРЫС

Зинченко В.А.
(Киев)

Введение. Одной из причин рецидивирующего роста опухолей яв-
ляется радиорезистентность (РР) клеток, причем не только естествен-
ная, но и приобретенная в процессе терапевтического фракциониро-
ванного облучения [1]. В механизме действия ионизирующей радиации
на клетки бластомы важное место отводится прямой и опосредованной
инактивации SH-rpynn [2]. В связи с этим, представило интерес изу-
чить уровень и реакционную способность к окислению SH-группв кар-
циноме Герена крыс в динамике выработки PP.

Материал и методы. Исследования выполнены на 64 лаборатор-
ных крысах-самцах массой ЮСЫ 5 г. Перевивку карциномы Герена
осуществляли по общепринятой методике. При достижении опухолью
диаметра 1,6 — 2,2 см проводили курс лучевой терапии на рентгенов-
ском аппарате РУМ-17 (180 кВ.ЮмА,фильтры — 0,5 мм Си + 1,0 мм AI,
КФР — 25 см,мощность дозы — 126 Гр/мин). Доза на фракцию — 8 Гр,
суммарная доза за курс облучений — 32 Гр. Для получения РР опухо-
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