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РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР:  44 с., 15 рис., 5 табл., 30 джерел, 2 додатки. 

Об’єкт дослідження – хворі з пухлинами підшлункової залози, печінки, 

органів малого тазу, опорно-рухового апарату, лор-органів. 

Мета роботи: підвищення ефективності і інформативності алгоритмів 

постпроцесінгової обробки діагностичних зображень для діагностики при 

проведенні КТ та МРТ досліджень.       

 Метод дослідження – постпроцесінг комп'ютерно-томографічних та 

магнітно-томографічних зображень, ехограм,  що отримані на томографах 

Aquillion, Lightpeed® VCT, . 

Об’єктом дослідження є хворі із з передпухлинними захворюваннями і 

пухлинами кісток тазу і нижніх кінцівок, молочної залози, печінки, головного 

мозку.           

Розроблено способи гістограмного аналізу гетерогенності текстур 

діагностичних зображень нормальних і пухлинних тканин на основі використання 

коефіцієнтів одновимірної гетерогенності, коефіцієнта анізотропії, коефіцієнта 

вертикальності. Дослідження інформативності показників проведено при 

обстеженнях 158 хворих з передпухлинними захворюваннями і пухлинами кісток 

тазу і нижніх кінцівок, молочної залози, печінки, головного мозку. 

Розроблені методики вимірювання показників гетерогенності інтактних та 

пухлинних тканин впроваджені у ДУ «ІЯМПД НАМН України», м. Києва.   

Результати досліджень апробовано в рецензованих науково-практичних 

виданнях (додаток А).                     

 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНІ 

ЗОБРАЖЕННЯ, МАГНІТНО-ТОМОГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ, 

ГЕТЕРОГЕННІСТЬ, ТЕКСТУРА, МОЛОЧНА ЗАЛОЗА, ПІДШЛУНКОВА 

ЗАЛОЗА, ГОЛОВНИЙ МОЗОК, КІСТКИ ТАЗУ І НИЖНІХ КІНЦІВОК. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

К – коефіцієнт 

Кг – коефіцієнт гетерогенності 

Ка − коефіцієнт анізотропії 

КТ – комп’ютерна томографія 

КТЗ – комп’ютерно-томографічне зображення 

макс – максимальний  

МДКТ – мультидетекторна комп’ютерна томографія 

мін – мінімальний 

МРТ – магнітно-резонансна томографія 

ПЗ – підшлункова залоза  

ПЕТ – позітронно-емісійна томографія 

РКЗ – рентгеноконтрастний засіб 

РЩ – рентгенівська щільність 

СА – середньоарифметичне значення 
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ВСТУП 

 Відомий принцип надмірності інформативності будь-якого цифрового 

діагностичного зображення [1] зобов'язує до проведення постобработки цих 

зображень, що забезпечує витяг пацієнт - орієнтованої клінічно актуальної 

інформації [2].             

 Цифрове зображення - масив (матриця вокселей) даних, що відтворює 

фізико-хімічні та біологічні властивості, форми біооб'єкту і їх деформації 

(природні при відображенні всіх властивостей через 1 характеристику, наприклад, 

рентгенівську щільність при комп'ютерної томографії (КТ)), що пов'язані зі 

способами і процесами (дискретизація, квантування) отримання комп’ютерно-

томографічного зображення (КТЗ) воксельної структури [1,2].    

 Розроблено досить багато способів математичного аналізу і аналізу ознак 

діагностичних зображень [3] – [16]. Однак найбільш поширеними та стандартним 

засобом аналізу діагностичних зображень є гістограма [17] – [21], що представляє 

собою графік статистичного розподілу пікселів зображення з різною яскравістю, 

по горизонтальній осі в якому представлена яскравість, а по вертикальній осі - 

відносна кількість пікселів однакової яскравості.  [1,18,20].     

 Мета роботи: підвищення ефективності і інформативності діагностики при 

проведенні КТ, МРТ та ехографічних досліджень; розробка кількісних критеріїв 

гетерогенності текстури діагностичних зображень злоякісних новоутворень. 
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1 ТЕКСТУРА ДІАГНОСТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТА ІЇ ПОКАЗНИКИ 

Терміни та визначення. Структура (від лат. Structūra «будова, пристрій; 

зв'язок або розташування складових частин»): в філософії структура - сукупність 

зв'язків між частинами об'єкта; в матеріалознавстві структура - матеріал або 

предмет, що володіє структурою в основному значенні, тобто що складається з 

областей або шарів різних речовин, розташованих специфічним чином [3,7,11]. 

Текстура (синоніми: текстура, будова, малюнок, екзогліф, ендогліф, 

орієнтація, нашарування) - переважна орієнтація елементів, що становлять 

матеріал (рис. 1.1). 

 

   
               а                                      б 

                  
                    в                                                                  г         

Рисунок 1.1 − Текстури: а − регулярна; б – нерегулярна фрактальна; в – 

нерегулярна; г – ознаки регулярної та нерегулярної текстури [11] 

 

Текстура, в широкому сенсі цього слова, - це певна ділянка зображення, яка 

має однорідні статистичні характеристики [18]. 
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Об'єкт діагностичної радіології - текстура 2D діагностичних зображень, 

зокрема, КТЗ, яке може бути растровим (сітка прямокутних пікселів, рис. 1.2) або 

векторних (представлення об'єктів і зображень засновано на математичному описі 

елементарних геометричних об'єктів, зазвичай званих примітивами: точки, лінії 

кола і окружності, багатокутники і інші). 

 

                           

Рисунок 1.2 − Тексттура КТЗ остеосаркоми: а – апертура 6х6 пікселей; б – 

оцифровані в од. Х пікселі апертури 6х6 пікселей. 

 

Текстуру, оточення усіх точок якої візуально подібне одно одному, 

називають гомогенною текстурою. 

Однією з основних характеристик текстури є гетерогенність - різнорідність, 

неоднорідність, різнотипність, різнохарактерність, строкатість, багатоманітність, 

різнокаліберність, чужорідність; наявність неоднакових частин в структурі, в 

складі чого-небудь. Антоніми цього терміна: однорідність, гомогенність [7]. 

Концепція гетерогенності використовується нами виключно в рамках 

аналізу текстури 2D-мірних діагностичних зображень. 

Гетерогенність описується системою номінальних параметрів, що 

ілюструють систему горизонтальної диференціації текстури. В кожному 

окремому випадку слід вибирати ту форму вираження відносних величин, яка 

більш наочна і легше сприймається. 
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2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1 КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 

 

Обстежено 158 хворих з передпухлинними захворюваннями та пухлинами 

молочної залози, підшлункової залози, печінки, органів малого тазу, головного 

мозку, опорно-рухового апарату (табл. 2.1). Контрольна група складала 39 умовно 

здорових осіб. 

 

Таблиця 2.1 – Розподіл хворих по локалізації та нозологічним формам 

 

Нозологічна форма Кількість хворих 

абс % 

Молочна залоза (n =  65) 

Дифузна фіброзно-кістозна мастопатія1: 50 31,65 

     з переважанням фіброзного компонента 15 9,49 

     з залозистим компонентом 15 9,49 

     з кістозним компонентом 10 6,33 

     змішана форма 10 6,33 

    Аденоз 15 9,49 

Печінка (n = 12) 

Гепатоцелюлярний рак 12 7,60 

Підшлункова залоза (n = 18) 

Хронічний панкреатит 12 7,60 

Аденокарцинома 6 3,80 

Головний мозок (n = 14) 

Менінгоміоми:   

                       менінготеліозна 3     1,90 

                        фібропластична 2 1,27 

                        змішана 4 2,53 

                        атипічна   2 1,27 

                       анапластична 3 1,90 

Шлунок (n = 23) 

Ліпома 4 2,53 

Фіброліпома 3 1,90 

Лейоміома 5 3,16 

Лімфома 4 2,53 

Ендофітний рак 7 4,43 

Пухлини опорно-рухового апарату (n = 26) 

Гігантоклітинна пухлина кістки 4 2,53 

Аневрізмальна кісткова кіста 2 1,27 
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Хондробластома 1 0,63 

Остеобластома 1 0,63 

Остеогенна саркома 3 1,90 

Параостальна остеосаркома  2 1,27 

Хондросаркома  1 0,63 

Періостальна остеосаркома 1 0,63 

Фібросаркома кістки 1 0,63 

Саркома Юінга 1 0,63 

Злоякісна гігантоклітинна пухлина кістки 1 0,63 

Злоякісна лімфома кістки  1 0,63 

Метастатичні пухлини  7 4,43 

 158 100,00 

Примітка. 1 -  класифікація форм дифузійної мастопатії Н.І. Рожкової [21]. 

 

Морфологічну верифікацію діагнозу (біоптати, операційний матеріал) 

виконували у всіх випадках.  

 

2.2  Коморбідність 

Медицина переходить від епохи «одного хронічного захворювання» в епоху 

«поліморбідної медицини» [22] − [26]. Термін «коморбідність» (від лат. Со - 

разом, morbus - хвороба) введений в 1970 р. професором А. Файнштейном (в 

процесі вивчення перспектив лікування раку у хворих з супутніми хронічними 

хворобами: ішемічна хвороба серця, церебральний артеріосклероз, порушення 

функції легенів), який розумів під цим додаткові клінічні стани, вже існуючі або 

виниклі на тлі поточного захворювання і завжди відрізняються від нього [23]. 

Синоніми терміну: мультіморбідність, поліморбідність (дискусія з різного 

тлумачення семантики цих термінів триває і зараз), мультфакторіальние 

захворювання, поліпатія, співчування, поліпатологія, подвійний діагноз, 

плюріпатологія [25]. Співіснування декількох хвороб у одного пацієнта у 

вітчизняній літературі описують, як «поєднані», «супутні», «асоційовані» 

захворювання або стани. 

Коморбідність - це співіснування двох і/або більш захворювань у одного 

пацієнта, патогенетично і генетично взаємопов'язаних між собою. 

Принципове уточнення терміну [22,23]: коморбідність - поєднання у одного 
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хворого двох і більше хронічних захворювань, патогенетично взаємопов'язаних 

між собою або збігаються у часі у одного пацієнта незалежно від активності 

кожного з них. 

Відомі 3 форми коморбідності у людини: пряма коморбідність (сінтропіі), 

зворотна коморбідність (дістропіі) і коморбідність між багатофакторними 

(комплексними) захворюваннями і менделєєвськими (моногенними) хворобами. 

Мультіморбідність - поєднання у одного хворого декількох хронічних 

захворювань різного генезу [26]. 

Поліморбідність - наявність декількох синхронно протікаючих захворювань 

(пов'язаних або не пов'язаних між собою генетично або патогенетично) в однієї 

людини в різних стадіях і фазах свого розвитку. Розподіл поліморбідності на 

мультіморбідність і коморбідність дуже часто носить лише умовний характер. 

Поліморбідність - широке поняття. Взаємозв'язок декількох захворювань 

може бути представлений такими варіантами: одне захворювання може бути 

причиною іншого захворювання; два захворювання можуть мати загальні фактори 

ризику або загальні механізми патогенезу; два захворювання можуть не мати 

причинно-наслідкового зв'язку або мають тільки слабку асоціацію [24]; одне 

захворювання може бути викликане ятрогенними факторами, що виникли в зв'язку 

з іншим захворюванням [25]. 

Поліморбідність супроводжується більш високими показниками смертності, 

більш високими показниками інвалідності, побічними ефектами лікування, 

підвищеним використанням ресурсів організму хворого, більш низькою якістю 

життя [26]. 

Коморбідність певною мірою впливає на всю «траєкторію» пухлинного 

процесу, починаючи від моменту формування предиспозиції до нього аж до 

встановлення діагнозу, призначення лікування та подальшого моніторингу [23]. 

Дизайн дослідження не передбачав вивчення патогенетичних взаємозв'язків 

захворювань і тому нами використовується термін поліморбідність. Для оцінки 

ступеня вираженості поліморбідності у хворих використовували систему CIRS - G 

(Cumulitive Illness Rating Scale for Geriatrics). При розрахунку підсумовуються 
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бали, відповідні супутніх захворювань, а також додається один бал на кожні 

десять років життя при перевищенні пацієнтом сорокарічного віку (тобто 50 років 

-1 бал, 60 років 2 бали, і т.д.) [26].         

 За системою CIRS - G проводять окрему сумарну оцінку стану кожної з 

систем органів: «0» відповідає відсутності захворювань обраної системи; «1» - 

легким відхиленням від норми або перенесеними в минулому захворюваннями; 

«2» - хвороби, які потребують призначення медикаментозної терапії; «3» - 

захворювання, що стали причиною інвалідності; «4» - важка органна 

недостатність, що вимагає негайного лікування. Система CIRS - G оцінює 

поліморбідність за сумою балів, яка може варіювати від 0 до 56, з урахуванням 

віку хворого. На думку її розробників, максимальні результати не сумісні з життям 

хворих. 

Оцінка поліморбідності у персон контрольної групи і хворих з 

доброякісними, первинними злоякісними і метастатичними пухлинами кісток 

представлена в таблиці 2.  

 

      Таблиця 2.2 –  Оцінка поліморбідності хворих за системою СIRS - G 

Група Кількість Поліморбідність, бали 

0 1 2 3 4 

Контрольна група 37 15/40,5 22/59,5 − − − 

Доброякісні 

пухлини 

 

16 

 

6/37,5 

 

6/37,5 

 

4/25,0 

 

− 

 

− 

Злоякісні     

пухлини 

 

25 

 

4/16,0 

 

7/28,0 

 

8/32,0 

 

6/24,0 

 

− 

Метастатичні 

пухлини 

        

22 

            

− 

                

− 

    

9/40,9 

  

13/59,1 

      

− 

 

 

З 16 хворих з доброякісними пухлинами тільки 4 (25,0%) потребували 

медикаментозної терапії з приводу супутніх захворювань (артеріальна гіпертензія, 

артроз, артрит, цукровий діабет 2, холецистит).      
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 З 25 хворих із злоякісними пухлинами і постійної медикаментозної терапії з 

приводу виразкової хвороби, артеріальної гіпертензії, хронічної венозної 

недостатності, остеопорозу, наслідків інфаркту міокарда та ішемічного інсульту 

потребували 8 (32%), у 6 (24%) - супутні хвороби (інфаркт міокарда і ішемічний 

інсульт) стали причиною інвалідності.        

 З 22 хворих з кістковими метастазами раку передміхурової залози, молочної 

залози, легень і нирок 9 (40,9%) була потрібна медикаментозна терапія з приводу 

супутніх захворювань (коронарний атеросклероз, ішемічна хвороба серця, 

хронична хвороба нирок, хроничні обструктивні захворювання легень, артроз, 

артрит, цукровий діабет 2), у 13 (59,1%) - супутні хвороби (інфаркт міокарда та 

ішемічний інсульт) стали причиною інвалідності. 

 

2.3 Радіологічні технології обстеження                                                              

2.3.1 Магнітно-резонансна томографія 

Магнітно-резонансну томографію виконано на томографі “Magnetom 

Vision” 1,5 Тл (“Siemens”, Німеччина). Дослідження проводилося за стандартною 

методикою МРТ головного мозку і включало наступні імпульсні послідовності: 

T1 SE H в сагітальній площині, TE / TR = 9/500 мс, товщина зрізу 5 мм; DWI в 

аксіальній площині при b = 1 000, TE / TR = 81,8 / 7 000 мс, товщина зрізу 5 мм; 

Т2 FRFSE (RESTORE) в аксіальній площині TE / TR = 85,4 / 4240 мс, товщина 

зрізу 5 мм; 3DT1 SPGR S (MPRAGE) в аксіальній площині, TE / TR = 9/30 мс, 

товщина зрізу 1,5 мм до і після введення контрасту. Контрастну речовину - 

омніскан в дозі на масу 0,1 ммоль / кг вводилося в ліктьову вену з використанням 

автоінжекторів зі швидкістю 3 мл / сек. МР-дослідження методом SPGRS + C 

(MPRAGE + C) починалося через 5 хвилин після введення контрастної речовини. 

 

2.3.2  Мультидетекторна комп’ютерна томографія 

Обстеження хворих проводилось на томографах Lightpeed® VCT (General 

Electric, США), Aquilian One 640 (Toshiba, Японія)\   
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Коефіцієнти гетерогенності К1, К2, К3 розраховуються за наступними 

формулами (Додаток Б):                                   

   К1 = РЩмакс – РЩмін/РЩмакс + РЩмін                                            (2.1), 

  К2 = РЩмакс – РЩмін/РЩса                                                                  (2.2), 

  К3 = РЩса – РЩмін/РЩмакс – РЩмін                                                  (2.3), 

де РЩмакс –  РЩ максимальна, од. Х;  

РЩмін –  РЩ мінімальна,  од. Х;   

РЩса − РЩ середньоаріфметична, од. Х. 

Шкала «гомогенность → гетерогенность» К1 соответствует 0,00 → 1,00; 

К2 − 0,00 → ≈10,00;  К3    −  0,00 → 1,00.       

 Інформативність К1, К2, К3 в певній мірі залежить від розміру ковзної 

апертури. У великій апертурі відображаються властивості текстурної 

гомогенності більших об'єктів, при цьому вплив окремих пікселів апертури на 

величину текстурной оцінки знижується і помітно погіршує просторову роздільну 

здатність кінцевої класифікації. У занадто малій апертурі може виявитися 

недостатньо статистичної інформації для адекватного опису властивостей 

текстури об'єктів [27]. Дослідження впливу розміру апертури на правильну 

інтерпретацію кількісних текстурних ознак показало, що у вікнах розміром 3×3 

або 5×5 пікселів статистичні текстурні показники більше працюють, як виявники 

перепадів яскравості. Занадто великі розміри апертури можуть спотворити 

результати через вплив країв структур і кордонів зображень. Однак велика 

апертура дозволяє досягти високої статистичної достовірності. Апертура 20×20 

пікселів найбільш ефективна для текстурного аналізу об'єктів. При зміні розмірів 

апертури від 80×80 до 20×20 пікселів кількісні значення текстурних показників 

змінювалися на 5 ... 10%. Подальша зміна розміру апертури призводила до 

значного спотворення показників.  

                  2.3.3.  Ультразвукові апарати 

Багатофункціональна ультразвукова чорно-біла система Апарат УЗД Aloka 

SSD-630 з електронним конвексним датчиком для загальних абдомінальних 
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досліджень UST-935N-5 MHz  та лінійним датчиком для загальних абдомінальних 

досліджень UST-5024N-2,5 MHz .         

 Для виконання дослідження молочної залози використовували 

ультразвуковий апарат «Volusson-i» фірми «GE», з частотою датчика 7,5 мГц з 

застосуванням лінійного формату, в режимі реального часу. 

2.4 Статистична обробка результатів 

Статистична обробка кількісних показників  здійснювалась з використанням 

непараметричних критеріїв Манна - Уїтні, Вілкоксона, за допомогою методів 

варіаційної статистики з пакетом програм “Statgraphics” версія 3.0 (США) та 

"Microsoft Excel" версії 5.0 (CША). Достовірними вважали зміни при р<0, 05 

[28,29]. 

Розрахунок показників виконувався за допомогою програмного 

забезпечення електронних таблиць Microsoft Excel 

Для розрахунку застосовані програми Alda Universal MultiVox Dicom Viewer 

та Microsoft Exel.   

                                        

    2.5. Біоетика 

Робота проводилась на основі вимог і стандартів міжнародних клінічних 

досліджень “Належна клінічна практика – Good clinical Practice (GCP), яка 

дозволяє регулювати проведення клінічних випробовувань, забезпечує надійність 

отриманих даних, а також захищає права, недоторканності і конфіденційності 

пацієнтів. Здорові досліджувані і хворі були ознайомлені з змістом діагностичних 

процедур і підписали форму «Інформативної згоди» у якості досліджувальних. 

Програма досліджень була схвалена і затверджена комісією з біоетики. 
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3 ГІСТОГРАМНИЙ АНАЛІЗ ЕХОГРАМИ: ДИФЕРЕНЦІЙНА 

ДІАГНОСТИКА РІЗНИХ ФОРМ ДИФУЗІЙНОЇ ФІБРОЗНО-

КІСТОЗНОЇ МАСТОПАТІЇ 

 

Для підвищення ефективності диференційної діагностики різних форм 

дифузійної мастопатії використано гістограмний аналіз.                                                                                                             

Тривіальний варіант гістограмного аналізу полягає в зіставленні зображення 

гістогрми на ехограмі з кількісним підрахунком пікселів в 256 відтінках сірої 

шкали. Всі 256 відтінків сірої шкали умовно розділили на анехоехогенну область - 

це інтервал від 0 до 15, гіпоехогенну область - інтервали від 16 до 95, ізоехогенну 

область - це інтервал від 96 до 173 і гіперехогенну область - інтервали від 174 до 

255. Ехограми залозистої тканини сканували на сканері, у режимі «grei». 

Сканували всі знімки в однакових параметрах сканера, таким чином, отримували 

ехограми з ідентичною якістю зображення. Зображення переносили на комп'ютер 

і обробляли у програмі точкових зображень «Adobe PhotoShop CS2», яка дозволяє 

працювати з виділеною областю.                                       

Проведено гістограмний аналіз ехограм молочних залоз 20 здорових жінок. 

На гистограммах отримана плавна крива з максимумом пікселів в ізоехогенному 

інтервалі від 96 до 174 пікселів (рис. 3.1). 

 

               
 

        Рисунок 3.1 − Ехограма і гістограма нормальної паренхіми молочної 

залози. 
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 При гомогенної структурі залозистої тканини при побудові гістограми 

використовували середнє значення кількості пікселів. Якщо тканина мала 

гетерогенную структуру з ділянками підвищеної або зниженої інтенсивності, 

виділяли області розміром 1 см х 1 см і будували гистограмму на кожну виділену 

область.          

Дифузна фіброзно-кістозна мастопатія з переважанням фіброзного 

компонента (15 спостережень). Характерен розподіл пікселів в інтервалах від 64-

79 до 240-255 пікселів з максимальним різким підйомом пікселів в інтервалах 

гіперехогенних областей 224 - 239 і 240-255. 

   

Аденоз молочних залоз (15 спостережень, рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 − Ехограма і гістограма при дифузній фіброзно-кістозній 

мастопатії з переважанням залозистого компонента. 

 

  При побудові гістограми з 15 у 9 (60%) пацієнтів крива мала зрушення 

в ізо- і гіперехогенну зону і розташовувалася в інтервалах від 16-31 до 208-223, з 

максимальним підйомом пікселів в ан-, гіперехогенних зонах. На гистограммах 

при Аденоз визначається крива з двома піками в анехогенних і гіперехогенних 

зонах, що відповідає ехографічною картині. 

  Дифузна фіброзно-кістозна мастопатія змішаній формі (10 

спостережень, рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 −  Ехограма і гістограма при дифузній фіброзно-кістозній 

мастопатії змішаної форми. 

  

Типи гістограм визначаються переважанням тих чи інших структурних 

(фіброзні, кістозні, наявність гіперплазії) змін 

Дифузна фіброзно-кістозна мастопатія з переважанням кістозного 

компонента (10 спостережень). Гістограмний аналіз виконували в області 

кістозних змін і в області залозистої тканини. У 70,0% спостережень за даними 

гістограмного аналізу визначили, що характеристики гістограм залозистої 

тканини були близькі до нормального (рис. 4.4). 
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Рисунок 3.4 − Ехограма і гістограма при дифузійній фіброзно-кістозній 

мастопатії з переважанням кістозного компоненту. 

 

Інтенсивність розсіювання і відображення ультразвукової хвилі залежить 

від величини об'ємної частки морфологічних структур, що впливають на 

акустичне зображення. Диференціальна діагностика різних форм дифузійної 

фіброзно-кістозної мастопатії можлива. Проведення гістограмного аналізу в 

діагностиці і диференціальній діагностиці різних форм дифузійної фіброзно-

кістозної мастопатії дає додаткову інформацію. У 75,0% спостережень гістограми 

різних форм дифузійної фіброзно-кістозної мастопатії мали відмінні 

характеристики. 

4 ГІСТОГРАМНИЙ АНАЛІЗ  МАГНІТНО – РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАМИ: 

ПУХЛИН ОБОЛОНОК ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

 

Передопераційна верифікація гістологічного підтипу і щільності пухлин 

мозкових оболонок впливають на підходи і прогнози хірургічного втручання.  

Розроблено спосіб визначення ступеня злоякісності і гістологічного типу 

менінгіом головного мозку, що включає аналіз МРТ зображеннях у режимі T1 c 

контрастуванням, що містить етапи, на яких: 

визначають інтенсивність кожного пікселя в області пухлини на контрастних 

МРТ Т1 − зважених зображеннях; 

виконують нормалізацію інтенсивності кожного пікселя на інтактну тканину 

білої речовини головного мозку пацієнта з урахуванням коефіцієнта зміщення 

гістограми щодо середнього кольору фону бази даних МРТ знімків пацієнтів з 

пухлинами мозкових оболонок головного мозку; 

формують гистограму  нормованної інтенсивності пікселів на МРТ 

зображеннях (рис. 4.1 – 4.3); 

визначають положення піку гістограми і на підставі порівняння його 

значення з межами значень різних гістологічних типів пухлин мозкових оболонок, 

зазначених в базі даних, визначають гістологічний тип пухлини і відповідну йому 
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ступінь злоякісності. 

     
 

             Рисунок 4.1 −  Колірне Т1 – зважене зображення та гістограма при 

менінгіомі змішаного типу 

 

    
 

   Рисунок 4.2 −  Колірне Т1 – зважене зображення та гістограма при 

анапластичному / атиповому типі менінгіоми. 

 

 

Рисунок 4.3 − Колірне Т1 – зважене зображення та гістограма при 

менінготеліоматозному субтипі менінгіоми. 
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5 ГІСТОГРАМНИЙ КОЕФІЦІЕНТ: ЕХОГРАМИ ХРОНІЧНОГО 

ПАНКРЕАТИТУ ТА РАКОВИХ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

Дослідження підшлункової залози виконували на апараті ALOKA SSD-630. 

Оцінювали розміри підшлункової залози та її частин (головки, тіла, хвоста), 

чіткість контурів, гетерогенність структури, ехогенність, діаметр протоки 

підшлункової залози, наявність псевдокист, кальцифікатов.     

 Додатково виконували ультразвукову гістометрію в області головки 

підшлункової залози з оцінкою показників L, N, Kgst для об'єктивізації 

результатів: автоматично на екрані поруч з гістограмою висвічуються її 

показники L, M, T (рис. 5.1). 

                                                           
Рисунок 5.1 – Гістограма ехограми: по ординаті - кількість пікселів; по 

абсцисі - рівень сірого; Т - загальна кількість елементів додаткової або фіксованої 

області; L - рівень шкали сірого тіньового компонента, який є найбільш 

поширеним у доступній області; М - кількість елементів тіньового компоненту; Р 

- максимальний рівень сірості в гістограмі. 

При підвищенні ехогенності показник L збільшується, а при зниженні - 

зменшується. Наприклад, щодо підшлункової залози показник L збільшується при 

фіброзі, жирової дистрофії органу і т.д.  Зниження L можна очікувати при 

набряку підшлункової залози (наприклад, при гострому панкреатиті).    

 Для аналізу гістограм додатково розробили два показника. Показник 

гетеогенності розраховується за такою формулою: 

             N= (M/T)・100%,    (5.1),  

 де N -  показник гетерогенності тканини підшлункової залози,   

 M -  кількість елементів тіньового компоненту, який зустрічається частіше 



24 
 

за інших у заданій області,          

 T -  загальна кількість елементів у заданій області. 

Гістографіческій коефіцієнт Kг розраховується за такою формулою:  

 Kг= (N/ P·L) ·10000,                                                                                                                                                                                                    

 де N - показник однорідності тканини підшлункової залози,    

 P - максимальний рівень сірості в цій гістограмі (рис. 5.1),    

 L - рівень сірості, який зустрічається найчастіше в цій області.    

Показник L в області головки підшлункової залози у хворих з 

аденокарциномою та хроничним панкреатитом був підвищений до 34,11 ± 1,12 та 

23,6 ± 0,81 відповідно; у здорових - 17,5 ± 0,4 (у порівнянні з нормою р <0,05), 

показник однорідності N був знижений до 11,23± 0,19% та 13,82 ± 0,15% 

відповідно; у здорових - 15,36 ± 0,07% (p <0,05), Kг - знижений до 58,77 ± 7,5  та 

73,4 ± 5,5 відповідно; у здорових - 115,2 ± 10,6 (p <0,05). 

Запропоновані показники (N, Kг) дозволили підвищити інформативність 

ультразвукового дослідження підшлункової залози у хворих хронічним 

панкреатитом (чутливість до 85% і специфічність до 81%), тоді як чутливість 

традиційного ультразвукового дослідження, за нашими даними, склала 72%, а 

специфічність - 68%. 

6 КОЕФІЦІЄНТ АНІЗОТРОПІЇ: ЕХОГРАМИ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОГО 

РАКУ ПЕЧІНКИ 

Нормальна паренхіма і ділянки пухлин на ехограмах печінки мають типові 

текстури прояв і завдання їх диференціації явно відноситься до проблеми 

класифікації і розпізнавання текстур. 

Низька ефективність згаданих дескрипторів зображень пояснюється цілою 

низкою особливостей формування ехограм: важко передбачувані варіації 

яскравості пікселів (інтенсивність відлуння), надзвичайно висока варіабельність і 

тимчасова нестабільність зображень, викликана такими факторами, як положення 

сенсора в просторі, флуктуації, обумовлені пульсацією крові в кровоносних 
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судинах і неконтрольованими змінами ступеня тиску сенсора на тіло пацієнта при 

ручному скануванні, різна товщина і локальні особливості підшкірної жирової 

тканини, всілякі ефекти, пов'язані з ультразвуковими тінями, а також типово 

високі шуми і характерна спеклова структура ехограм. Тому розглядаються тільки 

параметри зображень, які в тій чи іншій мірі корисні для вирішення поставленого 

завдання. 

В якості вихідних даних при проведенні досліджень використовувалися 

ехограми печінки розміром 256 × 256 пікселів (рис. 6.1). Для кількісної оцінки 

результатів з вихідних ехограм визначені специфічні області інтересу розміром 64 

× 64 пікселя (рис. 6.2) шляхом переміщення по всьому зображенню вікна 

зазначеного розміру із зсувом в 20 пікселів. Таким чином, з кожного вихідного 

зображення було отримано 100 областей, зміст яких відрізнявся як мінімум на 

31% (в разі сусідніх по горизонталі або вертикалі ділянок). 

                                                

 

Рисунок 6.1 − Приклади вихідних зображень нормальної печінки (а) і 

печінки з пухлиною (б) 
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Рисунок 6.2 − Сегментація ехограм печінки: 1 - межа пухлина - нормальна 

тканина; 2,3,4 - нормальна тканина; 5,6 - пухлина; 7 - межа пухлина - нормальна 

тканина; 8 - пухлина. 

Оцінювалися гістограми яскравості для областей інтересу розміром 64 × 64 

пікселя, їх форма, а також статистичні моменти (рис. 6.3).  

 

                

Рисунок 6.3 − Гістограми градієнтів яскравості (ордината) для областей 

інтересу 1 - 8 (абсциса). 

Текстура ехограм печінки має типово високу просторову частоту, тому 

градієнти обчислювалися за допомогою класичного оператора Собеля 

(дискретний диференціальний оператор, який обчислює наближене значення 

градієнта яскравості зображення) з вікном 3 × 3. Результатом застосування 

оператора Собеля в кожній точці зображення є або вектор градієнта яскравості у 

цій точці, або його норма.        

 Локальні орієнтації розглядалися в межах кутів 00-1800, тобто фактично 

розглядалися кути дотичних до локальних структур зображень, які 

перпендикулярні градиентам яскравості. Відповідно результуючі орієнтаційні 

гістограми були симетричними відносно горизонтальної осі. Формально 

орієнтаційні гістограми представляли собою вектори чисел W довжиною N:    

                                W = < w1, w2, …, wN >,                                (6.1), 

де wi - нормоване на суму значення кількості векторів градієнтів, що 

потрапляють в сектор азимутальних кутів з номером i.    
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 Кількість інтервалів кутів було прийнято N = 6, що забезпечило необхідний 

компроміс між чутливістю (багато секторів) і стійкістю (мало секторів) для 

апертури 64 × 64 пікселя.         

 Типові орієнтаційні гістограми апертури ділянок печінки представляють 

«реальну» будову текстури печінки (рис. 6.4). 

                    

                   

                                  1                            2                            3                            4  

Рисунок 6.4 − Гістограми анізотропії интактной печінки (1 − Ка = 7,4; 2 − Ка 

= 16,4) і гепатоцелюлярної карциноми (3 − Ка = 2,9; 4 − Ка = 3,7) [7]. 

Текстура печінки на ехограмах має типову домінуючу горизонтальну 

складову, що обумовлено самим принципом формування цифрового зображення 

на основі ультразвукової луни. В якості кількісного параметра, що характеризує 

ступінь анізотропії, використовувався коефіцієнт анізотропії: 

                                      ka = maxi (wi)/mini (wi).             (6.2), 

 Дослідження орієнтаційних властивостей різних ділянок ехограм показало, 

що ділянки з пухлинами зазвичай мають значно менші значення коефіцієнтів 

анізотропії. Очевидно, це пов'язано з тим, що виникнення пухлини руйнує 

природну структуру органу, роблячи її менш впорядкованною і більш схожою на 

ізотропний випадковий хаос. Ця думка підтверджується результатами 

дослідження орієнтаційних властивостей зображень інших органів, які показують 

зменшення анізотропії в міру прогресування захворювання і при природному 

старінні. 
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На результати такого варіанту постобработки не впливають важко 

передбачувані варіації яскравості пікселів (інтенсивність відлуння), надзвичайно 

висока варіабельність і тимчасова нестабільність зображень, викликана такими 

факторами, як положення сенсора в просторі, флуктуації, обумовлені пульсацією 

крові в кровоносних судинах і неконтрольованими змінами ступеня тиску сенсора 

на тіло пацієнта при ручному скануванні лікарем, різна товщина і локальні 

особливості підшкірної жирової тканини, всілякі ефекти, пов'язані з 

ультразвуковими тінями, а також типово високі шуми і характерна спеклова 

структура зображень. 

На результати цього варіанту постобработки не впливають 

важкопередбачувані варіації яскравості пікселів (інтенсивність відлуння), 

надзвичайно висока варіабельність і тимчасова нестабільність зображень, 

викликана такими факторами, як положення сенсора в просторі, флуктуації, 

обумовлені пульсацією крові в кровоносних судинах і неконтрольованими 

змінами ступеня тиску сенсора на тіло пацієнта при ручному скануванні лікарем, 

різноманітна товщина і локальні особливості підшкірної жирової тканини, всілякі 

ефекти, пов'язані з ультразвуковимі тінями, а також типово високі шуми і 

характерна спекловая структура зображень. 

 

7 ГІСТОГРАМНИЙ ІНДЕКС  ЕХОГРАМ ПУХЛИН ШЛУНКА 

Обстежено 23 пацієнта з підслизовим пухлинами шлунка. Всім пацієнтам 

для кращої візуалізації шлунок заповнювали водою до 500-600 мл). 

Метод кількісної оцінки ультразвукового зображення органів і тканин 

шляхом побудови і аналізу амплітудних соногістограм - амплитудну 

соногістографію - використовували в якості додаткового методу визначення 

щільності і еластичності об'єктів. Цей метод включає в себе маркування ділянки 

об'єкта шляхом наведення датчика на досліджуваний об'єкт, побудова та аналіз 

соногістограм, обчислення по ним переважної градації «сірої шкали» для ціїєї 

ділянки органу. Середня величина переважної градації «сірої шкали», визначена у 

досліджуваній ділянці, характеризує акустичну щільність (P) тканини:    
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                                                    Р=М/Т·L,                                               (7.1), 

де T - середня кількість пікселів;        

 M - кількість пікселів зі значенням L в досліджуваній зоні;   

 L - переважна градація «сірої шкали».     

 Гістограмного індекс (I) досліджуваного об'єкта розраховувався за 

формулою: 

                                                      I=B/S·L,                                                  (7.2), 

де B - ширина підстави гістограми;       

 S - стартовий проміжок;         

 L - переважна градація «сірої шкали» (рис. 7.1). 

                       

Рисунок 7.1 –  Амплітудна соногістографія: B -  ширина підстави 

гістограми; S - ісходний інтервал; L - домінуюча градація «сірої шкали». 

 При проведенні амплітудної соногістографіі використовували такі умови: 

постійні параметри налаштування ультразвукового сканера (яскравість, 

контрастність, чутливість, фокусування і потужність випромінюваного сигналу - 

Gain); однакові площі порівнюваних зон, що має забезпечувати постійну площа 

гістографіческого зображення.         

 Результати доcліджень представлені у таблиці 7.1. 
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Таблиця 7.1 −  Гістограмний індекс різних нозологичних форм пухлин 

Нозологічна 

форма 

Кількість хворих Гістограмний 

індекс 
Ліпома 4 0,39±0,03 

Фіброліпома 3 0,30±0,02 

Лейоміома 5 0,29±0,03 

Лімфома 4 0,22±0,04 

Ендофітний рак 7 0,25±0,03 

 

8 АСОЦІАЦІЯ ГЕТЕРОГЕННОСТІ ИНТАКТНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

ТА ПОЛІМОРБІДНОСТІ 

Будь-яка інформація про зображення і будь-яка процедура його аналізу може 

носити локальний або глобальний характер. Локальної вважається інформація або 

аналіз, що відносяться до деякої виділеної його області, наприклад, фрагменту 

зображення, визначеному безлічі точок або деякої лінії. Глобальною прийнято 

вважати інформацію або аналіз, що відносяться до всього зображення. 

Візуалізація доброякісних, злоякісних і метастатичних пухлин кісток 

хребетного стовпа, таза і стегнової кістки у процесі їх КТ і МРТ діагностики 

(особливо в аксіальній та фронтальній площинах) завжди супроводжується 

візуалізацією інтактних кісток, органів грудної, черевної порожнин, 

заочеревинного простору і малого тазу. Відомий принцип надмірності 

інформативності будь-якого зображення і принцип симультанної інформативності  

зобов'язують до проведення системного аналізу текстури діагностичних 

зображень хворих в наступних цілком очевидних аспектах: коморбидність; вплив 

коморбідності і ракової хвороби на якість кісткою.    

Мета цього фрагмента досліджень - показати асоціацію поліморбідності та 

гетерогенності інтактних кісткових тканин у хворих із злоякісні та метастатичні 

пухлини кісток. 

Результати вимірювання кількісних характеристик інтактних кісткових 

тканин на стороні ураження в 3-4 см від пухлинного вогнища зведені в таблиці 

10.1. 

 



31 
 

Таблиця 10.1 − Показники текстури косткової тканини 

№ 

з/п 

Поліморбідність, 

рівень 

РЩ, од. Х К1 

губчата компактна губчата компактна 

1 2 3 4 

Контрольна група 

1 0 − 1 319±16 1381±45 0,415±0,012 0,309±0,010 

Доброякісні пухлини 

2 0 − 1 312±11 

Р112˃0,05 

1175±26 

Р212˃0,05 

0,436±0,010 

Р312 ˃0,05 

0,367±0,011 

Р412˂0,02 

3 2 297±15 

Р113˃0,05 

923±31 

Р213˂ 0,01 

0,484±0,012 

Р313˂0,05 

0,401±0,012 

Р413˂0,02 

Злоякісні пухлини 

4 0 − 1 278±10 

Р114˃0,05 

993±21 

Р214˂0,01 

0,542±0,011 

Р314˂0,01 

0,443±0,011 

Р414˂0,01 

5 2 − 3 223±14 

Р115˂0,01 

790±33 

Р215˂0,01 

0,597±0,016 

Р315˂0,01 

0,481±0,013 

Р415˂0,01 

Метастатичні пухлини 

6 2 − 3 204±16 

Р116˂0,01 

784±34 

Р216˂0,01 

0,626±0,015 

Р316˂0,01 

0,533±0,016 

Р416˂0,01 

 

 

При доброякісних пухлинах поліморбідність рівня 0-1 не впливає на РЩ 

кісткових тканин, рівня 2 - асоціюється з достовірно зниженою РЩ тільки 

компактної тканини ( в порівнянні з контрольною групою). У той же час К1 

вірогідно підвищений при поліморбідності рівня 0-1 у компактній тканини, рівня 

2 - у губчастої і компактної тканин (в порівнянні з контрольною групою).  

 При злоякісних пухлинах поліморбідність рівня 0-1 асоціюється з 

достовірно зниженою РЩ тільки компактної тканини (в порівнянні з контрольною 

групою) та підвищенням гетерогенності текстури компактної і губчастої тканини 

відповідно до значень К1 (в порівнянні з контрольною групою), рівня 2 - 3 - з 

достовірно зниженою РЩ компактної і губчастої тканини і підвищенням 

гетерогенності їх текстури відповідно до значень К1 (в порівнянні з контрольною 

групою).             

 При метастатичних пухлинах кісток поліморбідність рівня 2 - 3 асоціюється 

з достовірно зниженою РЩ компактної і губчастої тканини і підвищенням 

гетерогенності їх текстури відповідно до значень К1 (в порівнянні з контрольною 
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групою). 

У симетричних зонах скелета показники (РЩ і гетерогенності) текстури 

кісткових тканин по порядку величин відповідали описаним нами раніше [9]. 

Гетерогенність текстури КТЗ злоякісних і метастатичних пухлин характерна 

практично для пухлин всіх тканин організму будь-яких локалізацій [3].   

 Вплив поліморбідності на фізичні характеристики, зокрема, на РЩ і 

гетерогенність текстури інтактних / умовно інтактних тканин хворих із 

злоякісними та метастатичними пухлинами кісток практично не вивчалася в 

онкоортопедії і радіології. 

Таким чином, коморбідні захворювання, що вимагають медикаментозної 

терапії, мали 25% хворих з доброякісними пухлинами кісток, 32% хворих із 

злоякісними пухлинами кісток і 40,9% хворих з метастатичними пухлинами 

кісток. Коморбідні захворювання, що стали причиною інвалідності мали 24,0% 

хворих із злоякісними пухлинами кісток і 59,1% хворих з метастатичними 

пухлинами кісток.          

 Збільшення рівня поліморбідності асоціюється зі зменшенням РЩ і 

збільшенням гетерогенності текстури КТЗ губчастої і компактної кістки 

(закономірність достовірна, Р<0,01) в ряду: практично здорові особи, хворі з 

доброякісними пухлинами, хворі із злоякісними пухлинами, хворі з 

метастатичними пухлинами. 

 

9 ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ОСТЕОІНТЕГРАЦІЇ 

ЕНДОПРОТЕЗУ 

 

При аналізі ступеня інтеграції кісткової тканини з поверхнею ендопротезів і 

біокераміки кількісну оцінку щільності кісткової тканини проводили 

гістографічнім аналізом КТЗ кісткових тканин. Результати радіологічного 

моніторингу 20 хворих основної групи, 11 хворих контрольної групи і розрахунку 

коефіцієнтів гетерогенності представлені в таблиці 9.1.   
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Таблиця 9.1 − Рентгенівська щільність (од. Х) і коефіціенти гетерогенності 

кісткової тканини до та після кістково-замісної пластики 

Структура РЩса РЩмакс РЩмин К1 К2 К3 

Контрольна група (n = 11) 

Компактна 1307±69 1528 796 0.315 0.560 0.698 

Губчата 294±25 438 179 0.420 0.881 0.444 

Інтерфейс 564±37 761 309 0.422 0.801 0.564 

Хворі до операції (n = 20) 

Компактна 812±41 1451 601 0,414 1,047 0,248 

Губчата 218±19 407 137 0,496 1,238 0,300 

Інтерфейс 432±33 634 283 0.383 0.812 0.425 

6-8 місяців після ЕП и пластики (n = 4) 

Компактна 784±37 1234 585 0.357 0.828 0.307 

Губчата 205±16 368 149 0.424 1.068 0.256 

Інтерфейс 486±26 599 202 0.496 0.817 0.715 

12-15 місяців після ЕП и пластики (n = 5) 

Компактна 839±39 1295 653 0.330 0.765 0.290 

Губчата 241±17 397 173 0.393 0.929 0.304 

Інтерфейс 501±27 639 196 0.531 0.884 0.688 

6-8 місяців після ЕП и пластики  с даларгіном (n = 5) 

Компактна 897±43 1375 561 0,420 0,907 0,413 

Губчата 292±20 515 166 0,512 1,195 0,361 

Інтерфейс 609±34 871 218 0,600 1,072 0,599 

12-15 місяців після ЕП и пластики с даларгіном (n = 6) 

Компактна 1106±54 1581 623 0,435 0,866 0,504 

Губчата 364±22 695 182 0,585 1,409 0,355 

Інтерфейс 784±35 1081 263 0,608 1,043 0,637 

 

Коефіцієнти К1 і К2 у всіх групах показали достовірно більш високу 

гетерогенність губчастої тканини (цілком очевидно і тривіально з морфологічної 

точки зору) в порівнянні з компактною тканиною (Р <0,01). Гетерогенність 

компактної і губчастої тканин у хворих з первинними злоякісними і 

метастатичними пухлинами до операції достовірно вище, ніж у хворих 

контрольної групи (Р <0,01).                                                    
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  Використання у хворих нейропептиду даларгіну збільшило гетерогенність 

компактної і губчастої тканин (відповідно до інтерпретації К1) вже через 6-8 

місяців в порівнянні з приблизно ідентичною групою хворих без нейропептиду: на 

17,6% і 27,8% відповідно.          

 Біоактивність біокераміки проявляється в остеоінтеграції - освіті 

безпосередніх біохімічних зв'язків з прилеглою до них кістковою тканиною, а 

також у властивостях остеокондуктивних і остеостімуляціі - вона служать 

провідником і стимулятором освіти і подальшого розростання по поверхні і в 

порах імпланта нової кісткової тканини.                                                

 Інтеграція металевих імплантів в кісткову тканину - це введення 

чужорідного тіла в тканинну середу живого організму, забезпечує відновлення 

цілісності і заміщення втрачених тканинних структур, чим досягається і часткове / 

повне відновлення їх функції. Цей процес характеризується майже відсутністю 

патологічних реакцій прилеглих до імплантату тканин і утворенням тривалого і 

стабільного з'єднання з ними.                                                                     

  Відзначимо, що паралельно з цим відбувається вихід незначного (в межах 

порогового рівня) кількості іонів / мікрочастинок металу з боку імпланта в 

навколишні тканини. Ці частинки титану в кістковій тканині виявляються при 

гістографіческом аналізі рентгенівської щільності КТЗ кістки навіть через роки 

після імплантації (феномен металлоза). Завдяки адекватної сегментації КТЗ в 

нашому дослідженні металлоз не вплинув на оцінку гетерогенності. 
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ВИСНОВКИ 

1. Розроблено способи текстурного аналізу комп'ютерно-томографічних 

зображень, ехограм нормальних і пухлинних тканин на основі використання 

коефіцієнтів одновимірної гетерогенності, коефіцієнта анізотропії, коефіцієнта 

вертикальності. Дослідження інформативності показників проведено при 

обстеженнях хворих з передпухлинними захворюваннями і пухлинами кісток 

тазу і нижніх кінцівок, підшлункової залози, молочної залози, печінки, головного 

мозку. 

2.Показано, що збільшення рівня поліморбідності асоціюється зі зменшенням 

рентгенівської щільності і збільшенням гетерогенності текстури комп'ютерно-

томографічних зображень губчастої і компактної кістки (закономірність 

достовірна, Р <0,01) в ряду: практично здорові особи, хворі з доброякісними 

пухлинами кісток, хворі зі злоякісними пухлинами кісток, хворі з 

метастатичними пухлинами кісток. 

3.Доведено, що коефіцієнти одномірної гетерогенності К1, К2, К3 об'єктивно 

відображають стан кісткової тканини, зокрема, ущільнення структури компактної 

і губчастої тканин і збільшення їх гетерогенності,  у хворих з пухлинами до та 

після ендопротезування з використанням біокераміки і нейропептиду. Під 

впливом нейропептиду у хворих після видалення пухлини реорганізується і 

відновлюється структура інтерфейсу, характерна для интактной кісткової 

тканини, відповідно спостерігається відновлення структури і міцності.                                                   

4.Гістограмний індекс та профіль гістограми сприяють розпізнаванню різних 

нозологічних форм пухлин шлунку: ліпоми, фіброліпоми, лейоміома, лімфоми, 

ендофітного раку.  

5.Показано, що використання дискримінаційної здатності коефіцієнта анізотропії 

ехограм печінки забезпечує чутливість 96,8% в ідентифікації пухлини і норми. 

Зазначений рівень чутливості досягається при адекватній сегментації (відсутність 

в полі зору великих кровоносних судин, краю органу, специфічні структури у 

верхній ділянці сектора сканування). Коефіцієнт вертикальності інформативний 
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при розпізнаванні ділянок зі значним вертикальної компонентою (вертикально-

орієнтовані кровоносні судини, спадний край органу, вертикальна ультразвукова 

тінь від об'єкту, непрозорого для ультразвуку). Орієнтаційні параметри області 

інтересу 64 × 64 пікселя мають низьку чутливість до варіацій в рівні яскравості і 

низькочастотних шумів, наявності систематичного загасання яскравості до низу 

зображення, обумовленого загасанням відбитого ультразвукового сигналу. 

6.Встановлено, що гістограма зони інтересу 1см х 1см ехограм для їнтактної 

здорової тканини молочної залози має плавну криву з максимумом пікселів в 

ізоехогенному інтервалі від 96 до 174; при дифузійний фіброзно-кістозній 

мастопатії з переважанням фіброзного компоненту характерним є розподіл 

пікселів в інтервалах від 64-79 до 240-255 з максимальним підвищенням пікселів 

в інтервалах гіперехогенної області (224 -239 і 240-255); при фіброзно-кістозній 

мастопатії крива мала зрушення в ізо- і гіперехогенну зону і розташовувалася в 

інтервалах від 16-31 до 208-223, з максимальним підйомом пікселів в ан-, 

гіперехогенних зонах. Гістограмний аналіз при диференціальній діагностиці 

різних форм дифузійної мастопатії забезпечуває чутливість 90,5%.   
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                                              ДОДАТОК Б 

              Спосіб діагностики ракових пухлин підшлункової залози  

Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема променевої 

діагностики, гастроентерології, хірургії підшлункової залози та онкології, і може 

бути використана для виявлення злоякісних пухлин підшлункової залози.  

Відомий спосіб діагностики   підшлункової залози є спосіб діагностики 

захворювань підшлункової залози за допомогою спіральної комп'ютерної 

томографії (Амосова Е.Л., Кармазановский Г.Г. Дифференциальная диагностика 

негиперваскулярных нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы и 

протоковой аденокарциномы по данным МСКТ с внутривенным болюсным 

контрастированием //Вестник РНЦРР. - 2018. - № 18. - С. 148-166).  Спосіб 

дозволяє підвищити точність візуалізації малих об'єктів, а також дає змогу 

суб'єктивно оцінити денситометричні дані з боку патологічних змін, ступінь 

кровопостачання та характер їх кровообігу після внутрішньовенного підсилення. 

Однак, цей спосіб не дає змоги формалізувати та математично обчислити 

отримані показники і, відповідно, поставити діагноз з найвищої чутливістю, 

специфічністю та точністю. 

Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб діагностики захворювань 

підшлункової залози за допомогою мультидетекторної комп'ютерної томографії з 

рентгеноконтрастуванням та визначенням коефіцієнту гетерогенності до і після 

рентгеноконтрастування (Пат. № 100640 UA),    

  Недоліком відомого способу є його низька чутливість, специфічність та 

точність відносно до ракових пухлин підшлункової залози. 

В основу корисної моделі поставлена задача створення більш точного 

способу діагностики ракових пухлин підшлункової залози шляхом проведення 

мультидетекторної комп'ютерної томографії з рентгеноконтрастуванням та 

мультіфазним скануванням з визначенням коефіцієнту гетерогенності К у 

нативну, артеріальну, венозну і пролонговану фази рентгеноконтрастування, що 

дозволить значно підвищити чутливість та специфічність діагностики ракових 

пухлин підшлункової залози.         
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 Поставлена задача cпособу діагностики ракових пухлин підшлункової 

залози,що включае  проведення мультидетекторної комп'ютерної томографії з 

рентгеноконтрастуванням та мультіфазним скануванням з визначенням 

коефіцієнту гетерогенності, згідно з корисною моделлю, визначають коефіцієнт 

гетерогенності  у нативну фазу Кн, у артеріальну фазу Ка, у венозну фазу Кв,  у 

пролонговану фазу Кп  за формулою:  К = РЩмакс - РЩмін / РЩса, де РЩмакс - 

рентгенівська щільність максимальна, од. Х; РЩмін - рентгенівська щільність 

мінімальна, од. Х; РЩса - рентгенівська щільність середньоарифметична, і при Кн 

= 0,59 ± 0,04, Ка = 0,99 ± 0,08, Кв = 0,55 ± 0,07, Кп = 0,19 ± 0,06 діагностують 

аденокарциному, при Кн = 3, 65 ± 0,08, Ка = 4,49 ± 0,09, Кв = 3,78 ± 0,09, Кп = 

2,74 ± 0,09 діагностують цістаденокарціному, при Кн = 3,25 ± 0,09, Ка = 2,76 ± 

0,07, Кв = 1,59 ± 0,06, Кп = 0,39 ± 0,07 діагностують ацінарноклеточний рак, при 

Кн = 13,46 ± 0,16, Ка = 5,40 ± 0,11, Кв = 4,82 ± 0,10, Кп = 8,01 ± 0,12 діагностують 

недиференційований рак.         

 Спосіб здійснюється наступним чином. Дослідження підшлункової залози 

хворого проводять на рентгенівському мультидетекторному комп'ютерному 

томографі з рентгеноконтрастуванням та мультіфазним скануванням з 

визначенням коефіцієнту гетерогенності К за формулою: К = РЩмакс - РЩмін / 

РЩса, де РЩмакс - рентгенівська щільність максимальна, РЩмін - рентгенівська 

щільність мінімальна, РЩса - рентгенівська щільність середньоарифметична. 

Коефіцієнт гетерогенності Кн  визначають у нативну фазу, Ка − у артеріальну 

фазу, Кв − у венозну фазу,  Кп − у пролонговану фазу рентгеноконтрастування.  

При Кн = 0,59 ± 0,04, Ка = 0,99 ± 0,08, Кв = 0,55 ± 0,07, Кп = 0,19 ± 0,06 

діагностують аденокарциному, при Кн = 3, 65 ± 0,08, Ка = 4,49 ± 0,09, Кв = 3,78 ± 

0,09, Кп = 2,74 ± 0,09 діагностують цістаденокарціному, при Кн = 3,25 ± 0,09, Ка = 

2,76 ± 0,07, Кв = 1,59 ± 0,06, Кп = 0,39 ± 0,07 діагностують ацінарноклеточний 

рак, при Кн = 13,46 ± 0,16, Ка = 5,40 ± 0,11, Кв = 4,82 ± 0,10, Кп = 8,01 ± 0,12 

діагностують недиференційований рак.        

 Застосування заявленого способу ілюструється наступними прикладами. 

Приклад 1. По відомому способу обстежено 28 хворих на ракові пухлини 
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підшлункової залози, результати діагностики та їх верифікація представлені у 

таблиці 1.           

 Приклад 2. По заявленому способу обстежені ті ж 28 хворих на ракові 

пухлини підшлункової залози. Результати діагностики і їх верифікація 

представлені в таблиці . 

 

Показники 

Спосіб 

відомий 

(n=28) 

 

 що заявляється  

(n=28) 

 

ІП 16 20 

ІН 6 8 

ХП 2 0 

ХН 4 0 

Ч, % 80,0 100,0 

С, % 75,0 100,0 

Т, % 78,6 100,0 

 

Таким чином, у порівнянні із відомим способом запропонований спосіб 

діагностики ракових пухлин підшлункової залози дозволяє значно підвищити 

чутливість (на 20 %), специфічність (на 25 %) та точність (на 21,4 %).  


