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9.00-11.00 Наукова сесія (доповіді -  по 8 хв)

Радіологія центральної нервової системи, голови та шиї
Головуючі: Бабкіна Т.М., Мироняк Л.А., Черноротов В.О.

1. Бабій Я.С., Лазар С.І., Салівон О.П., Вікторова Т.В. МРТ-ознаки нормальної вікової 
мієлінізацїї у дітей.

2. Соколов В.Н., Сон А.С., Решетняк В.В., Анищенко Л.В., Дорофеева Т.К. (Одесса). 
Спиральная компьютерная томография и КТ-ангиография в диагностике опухолевьіх, сосудистьіх 
и травматических заболеваний головного мозга.

3. Костриця Р.Б. (Київ). Магнітно-резонансна томографія в діагностиці внутрішньо спинно- 
номозкових пухлин.

4. Семисалов С.Я., Качанов В.А., Болтова И.И. (Донецк). Исходьі хирургического лечения 
травматических субдуральньгх гематом головного мозга и лучевая диагностика повреждений.

5. Вакуленко И.П., Семисалов С.Я., Журавлев В.В., Довгер В.Ф. (Донецк). Повьішение 
зффективности лучевой диагностики черепно-мозговой травмьі с применением 
телекоммуникационньїх систем связи.

6. Трускавецький Б.Л. (Ужгород). Променева діагностика гострого порушення мозкового 
кровообігу по геморагічному типу у хворих з артеріальною аневризмою та артеріо-венозною 
мальформацією головного мозку.

7. Черноротов В.А., Цехла А.И., Прокопенко О.П., Гладилин И.В. (Симферополь). Спиральная 
компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике дегенеративно- 
дистрофических изменений позвоночника при болевом синдроме.

8. Бабій Я.С., Лазар С.І., Мироняк Л.А., Удовиченко В.В. (Київ). Особливості МРТ- семіотики 
уражень центральної нервової системи при туберозному склерозі.

9. Довгань О.М. (Вінниця). МРТ-зміни речовини головного мозку при опійній наркоманії.
10. Соколов В.Н., Мирза Е.Ю., Овчаренко Е.П. (Одесса). Применение 4-х срезового 

мультиспирального компьютерного томографа в диагностике рака гортани и глотки.
11. Савин А.А., Опрьппко В.В., Прокопенко О.П., Мальченко А.Г., Олейникова А.А., Подоляк 

Н.В., Островский А.В. (Симферополь). Комплексное лучевое исследование в оценке костиой 
деструкции при парафарингеальньїх опухолях.

12. Бабкина Т.М., Рожковская Г.М., Соколов В.Н. (Одесса). Магнитно-резонансная и 
компьютерная томография в дифференциальной диагностике патологии орбитьі.

13. Скорохода А.О., Мироняк Л.А., Рябікін О.В. (Київ). КТ- та МРТ-діагностика ускладнень 
гнійних середніх отитів.

11.15-13.00 Наукова сесія (доповіді -  по 8 хв)
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п_ Радіологія скелетно-м’язової системи
Головуючі: Гавриленко Б.С., Цвиговський В.М.

1. Гавриленко Б.С. (Запорожье). Магнитно-резонансная томография при остеоартрозе коленного 
сустава (лекция -  ЗО мин).

2. Коваленко Т.П., Коваленко С.В. (Вінниця). Особливості променевої діагностики остеоартрозу 
колінного суглобу.

3. Кулікова Ф.Й., Мирончук Л.В., Бойко І.В., Харківська С.В.(Дніпропетровськ). Клініко- 
променева діагностика вібраційної хвороби в практиці медико-соціальної експертизи.

4. Соколов В.Н., Цвиговский В.М., Цвиговская О.О., Левчук Л.В. (Одесса). Клинико- 
рентгенологическая диагностика мелореостоза.

5. Мазуренко О.В., Бабій Я.С. (Київ). Магнітно-резонансна томографія як метод діагностики та 
оцінки ефективності лікування хворих на ревматоїдний артрит.

6. Ясько В.В., Ковальский О.В. (Вінниця). Визначення віку, статі, компонентів та типу 
соматотипу по величині рентгеноанатомічних показників ребер у здорових юнаків і дівчат.
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Визначення віку, статі, компонентів та типу соматотипу по величині рентгеноанатомічних 
показників ребер у здорових міських юнаків і дівчат

Ясько В.В., Ковальський О.В.
(Вінниця)

Вступ. Метою нашого дослідження була побудова моделей визначення віку, статі та 
особливостей соматотипу по визначеним нами величинам рентгеноанатомічних показників грудної 
клітки та ребер у практично здорових міських юнаків і дівчат, згідно схеми вікової періодизації 
онтогенезу людини (1965), характерних для статі, антропометричних та соматотипологічних 
характеристик організму.

Матеріал та методи, Обстежено 187 практично здорових осіб міських мешканців юнацького 
віку, яким провели попереднє анкетування, детальне клініко-лабораторне та інструментальне 
дослідження, планове профілактичне рентгенологічне обстеження органів грудної порожнини та 
визначення соматотипу за методом Неайі-Сагіег. На отриманих рентгенограмах вимірювали наступні 
параметри грудної клітки та ребер: ширину грудної клітки на рівні VI ребра; вертикальний розмір 
грудної порожнини; товщину губчастої речовини І-ІУ ребер справа і  зліва (тут і надалі); товщину 
щільної речовини по верхньому краю та ін. Статистичний аналіз отриманих результатів провели за 
допомогою стандартного програмного пакету “Зіаіізііса 5,5“. Для розробки моделей віку, статі, типу 
і компонентів соматотипу залежно від величини рентгеноанатомічних показників ребер статистичну 
обробку отриманих результатів дослідження виконали методами покрокового регресійного та 
дискримінантного аналізу.

Результати. Побудовані на основі величини рентгеноанатомічних показників ребер достовірні 
регресійні моделі дозволяють встановити у міських юнаків вік і величину компонентів соматотипу 
більшим 50 %. У юнаків встановлена більш високо значима дискримінація різних типів соматотипу 
{статистика Уілкса лямбда=0,383\ Р=14,00; р<0,001), ніж у дівчат {статистика Уілкса лямбда-0,498, 
Р=14,42; р<0,001). Апріорна практична перевірка регресійних моделей показала, що лише 
визначення віку і ектоморфного компоненту соматотипу у юнаків має високий рівень адекватності, а 
дискримінантних моделей -  засвідчила високий рівень адекватності як у юнаків, так і у дівчат.

Висновки. Проведені рентгенологічні, антропометричні і соматотипологічні дослідження 
міських юнаків і дівчат дозволили встановити статеві та соматотипологічні особливості 
рентгеноанатомічних показників грудної клітки і ребер. Оцінка взаємозв’язку цих показників із 
антропометричними і соматотипологічними параметрами дала можливість розробити регресійні 
моделі віку та компонентів соматотипу за НеаіН-СагТег та побудувати високо адекватні 
дискримінанті моделі по визначенню статі і типу соматотипу. Для застосування моделей у 
практичній роботі лікарів рентгенологів, ендокринологів та судових медиків нами розроблена 
комп’ютерна програма, де після введення даних автоматично вираховуються стать, вік та соматотип.

Торакальнарадіологія, серце і судини, молочна залоза

Результати МСКТ-коронарографии и количественной оценки кальциноза коронарних 
артернй у больньїх с ишемической болезнью сердца 

Федькив С.В.
(Киев)

Вступление. МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) позволяет неинвазивно 
оценить состояние коронарного русла и на сегодняшний день все шире применяется для 
диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).
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