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Мета – визначити характер ураження лімфатичних вузлів (ЛВ) при проведенні диференціальної діагностики стадії гострого лімфаденіту (ЛА) щелепно-лицевої ділянки у дітей з використанням еластографії
зсувної хвилі (ЕЗХ).
Пацієнти і методи. Проведено дослідження 30 пацієнтів віком від 2 до 16 років. З реактивними змінами
(гіперплазія лімфоїдної тканини) – 40% (12 осіб), із серозним ЛА (інфільтративно-запальні прояви) –
33% (10 осіб), з гнійним ЛА – 27% (8 осіб). Ультразвукове дослідження проводилося на апараті Ultima PA
(«Радмір», Україна) лінійним датчиком 3–12 МГц з функцією ЕЗХ. Оцінювалися розміри, структура, стан
коркового і мозкового шарів, форма і кількість, стан кровотоку і щільність (еластичність) ЛВ з боку ураження та контрлатерально. При ЕЗХ проводили аналіз колірного картування і вимірювання жорсткості
тканини ЛВ (кПа). У всіх дослідженнях використовувався стандартний діапазон колірної шкали жорсткості – від темно-синього (0 кПа) до яскраво-червоного (60 кПа).
Результати. При реактивних процесах (гіперплазія лімфоїдної тканини) в ЛВ відзначалися такі зміни,
як збільшення в розмірах, візуалізація гіперехогенного ядра з посиленням васкуляризації і збереженням
форми та архітектоніки вузла. Також була відсутня болючість ЛВ при компресії датчиком під час проведення обстеження. Жорсткість вузла з використанням ЕЗХ склала 7,55±0,58 кПа.
При гострому серозному ЛА виявлено значне збільшення розмірів як зі збереженням, так і з порушенням
диференціації його структури зі значним посиленням васкуляризації за змішаним типом із відсутністю
змін перинодулярної тканини. Компресія вузла датчиком супроводжувалася помірною болючістю. Жорсткість при ЕЗХ склала 17,98±1,59 кПа.
При гнійному ЛА при проведенні обстеження на початковій стадії деструктивних змін (5 пацієнтів)
форма і розмір не відрізнялися від таких при гострому серозному. Порушення його структури обумовлювалося ускладненою диференціацією синуса і неоднорідності тканини у вигляді дрібних гіпоехогенних
ділянок з наявністю зниженого кровотоку. При проведенні ЕЗХ жорсткість склала 19,35±1,11 кПа. Диференціація даних гіпоехогенних зон при збереженні тканинної структури від деструктивних змін становить
значну складність. При проведенні ЕЗХ цих зон модуль Юнга склав 4,8±0,58 кПа, на тлі значного підвищення жорсткості тканини, що свідчить на користь гнійного компоненту як початкової стадії абсцедування. У 3-х випадках гнійного ЛА ЛВ був різко збільшеним, з порушенням структури у вигляді чергування
гіпо- та анехогенних зон (ни), з відсутністю диференціації синуса і кровотоку, порушенням структури
капсули і виразними явищами періаденіту.
Висновки. Використання ЕЗХ дозволяє розрізняти реактивні зміни лімфоїдної тканини вузла, гострий
серозний і гнійний лімфаденіт, а також виявити на ранніх стадіях початкові прояви деструктивних змін,
що значно впливає на тактику лікування і можливе планування оперативного втручання. Однак недостатність вивчення даного питання потребує проведення подальших досліджень.
Ключові слова: гострий лімфаденіт, ультразвукова діагностика, еластографія.
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ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨĂŶĂĐƵƚĞůǇŵƉŚĂĚĞŶŝƚŝƐŽĨƚŚĞŵĂǆŝůůŽĨĂĐŝĂůĂƌĞĂŝŶĐŚŝůĚƌĞŶďǇŵĞĂŶƐ
of ultrasound elastography
E͘͘^ǇŶŝĞƉƵƉŽǀĂ3͕D͘K͘dĂůŬŽϭ͕Ϯ͕͘D͘^ǇŶŝĞƉƵƉŽǀ3
Ϸ^ŚƵƉǇŬEĂƚŝŽŶĂůDĞĚŝĐĂůĐĂĚĞŵǇŽĨWŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕<Ǉŝǀ͕hŬƌĂŝŶĞ
ϸ<ǇŝǀDƵŶŝĐŝƉĂůŚŝůĚƌĞŶ͛ƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂůEŽ͘ϭ͕hŬƌĂŝŶĞ
ϹĂďŝŶĞƚŽĨhůƚƌĂƐŽƵŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐͨ,ŽŵĞŽĐƚŽƌ͕ͩ<Ǉŝǀ͕hŬƌĂŝŶĞ
PurposeʹƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞůǇŵƉŚŶŽĚĞƐ;>EͿůĞƐŝŽŶŝŶƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƟĂůĚŝĂŐŶŽƐŝƐŽĨĂŶĂĐƵƚĞůǇŵƉŚĂĚĞŶŝƟƐ;>ͿƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞŵĂǆŝůůŽĨĂĐŝĂůƌĞŐŝŽŶ
ŝŶĐŚŝůĚƌĞŶďǇŵĞĂŶƐŽĨĂƐŚĞĂƌǁĂǀĞĞůĂƐƚŽŐƌĂƉŚǇ;^tͿ͘
DĂƚĞƌŝĂůĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘ƚŽƚĂůŽĨϯϬƉĂƟĞŶƚƐĂŐĞĚϮƚŽϭϲǇĞĂƌƐǁĞƌĞƐƚƵĚŝĞĚ͘ŵŽŶŐƚŚĞŵƚŚĞƌĞǁĞƌĞϭϮƉĂƟĞŶƚƐƚŚĂƚŵĂĚĞƵƉϰϬйǁŝƚŚƌĞĂĐƟǀĞ
ĐŚĂŶŐĞƐ;ůǇŵƉŚͲŶŽĚĞŚǇƉĞƌƉůĂƐŝĂͿ͕ϭϬĐŚŝůĚƌĞŶ;ϯϯйͿǁŝƚŚƚŚĞƐĞƌŽƵƐƐƚĂŐĞŽĨ>;ŝŶĮůƚƌĂƟǀĞŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐͿ͕ĂŶĚϴƉĂƟĞŶƚƐ;ϮϳйͿǁŝƚŚƐƵƉƉƵƌĂƟǀĞĨŽƌŵƐŽĨ>͘ǆĂŵŝŶĂƟŽŶǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇŵĞĂŶƐŽĨƚŚĞͨh>d/DWͩƐĐĂŶŶĞƌƐĨĞĂƚƵƌĞƚŚĞƌĞĂůͲƟŵĞƐŚĞĂƌǁĂǀĞĞůĂƐƚŽŐƌĂƉŚǇŵŽĚĞƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚ
ĨŽƌůŝŶĞĂƌƉƌŽďĞ>ϯʹϭϮD,ǌ;ƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇͨZĂĚŵŝƌ͕ͩhŬƌĂŝŶĞͿ͘^ŝǌĞ͕ĨŽƌŵ͕ƋƵĂŶƟƚǇ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĐŽƌƟĐĂůĂŶĚŵĞĚƵůůĂƌǇůĂǇĞƌƐŽĨ>E͕ƚŚĞŝƌďůŽŽĚ
ŇŽǁĂŶĚƐƟīŶĞƐƐ;ĞůĂƐƟĐŝƚǇͿŽŶďŽƚŚŝŶƚĂĐƚĂŶĚĐŽŶƚƌĂůĂƚĞƌĂůƐŝĚĞƐǁĞƌĞĞƐƟŵĂƚĞĚ͘tĞĂŶĂůǇƐĞĚĐŽůŽƵƌŇŽǁŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƟƐƐƵĞ
ƐƟīŶĞƐƐŽĨ>E;ŬWĂͿ͘ƐƚĂŶĚĂƌĚƌĂŶŐĞŽĨĐŽůŽƵƌƐĐĂůĞǁĂƐƵƐĞĚŝŶĂůůĐĂƐĞƐʹĨƌŽŵĚĂƌŬďůƵĞ;ϬŬWĂͿƚŽďƌŝŐŚƚƌĞĚ;ϲϬŬWĂͿ͘
ZĞƐƵůƚƐ͘dŚĞƌĞĂĐƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƚŚĞ>E;ĂůǇŵƉŚͲŶŽĚĞŚǇƉĞƌƉůĂƐŝĂͿǁĞƌĞĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚĞĚďǇƐƵĐŚĐŚĂŶŐĞƐĂƐĞŶůĂƌŐĞŵĞŶƚ͕ĂŚǇƉĞƌĞĐŚŽŐĞŶŝĐĐŽƌĞǁŝƚŚŝŶƚĞŶƐŝĮĞĚǀĂƐĐƵůĂƌŝǌĂƟŽŶ͕ĂůŽŶŐƐŝĚĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚƐŚĂƉĞĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚŽŶŝĐƐŽĨ>E͘ĞƐŝĚĞƐ͕ƚŚĞ>EǁĂƐƉĂŝŶůĞƐƐǁŚĞŶƉƌĞƐƐŝŶŐŝƚďǇƉƌŽďĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘
dŚĞƐƟīŶĞƐƐŽĨ>EƵƐŝŶŐ^tǁĂƐϳ͘ϱϱцϬ͘ϱϴŬWĂ͘
tŚĞŶƚŚĞĂĐƵƚĞƐĞƌŽƵƐ>ǁĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚ͕ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞŶůĂƌŐĞŵĞŶƚŽĨ>E͕ĞŝƚŚĞƌƉƌĞƐĞƌǀĞĚŽƌĂůƚĞƌĞĚĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶŽĨŝƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞ
ŽĨŵŝǆĞĚƚǇƉĞǀĂƐĐƵůĂƌŝǌĂƟŽŶǁĞƌĞƌĞǀĞĂůĞĚ͕ďƵƚǁŝƚŚŽƵƚƉĞƌŝŶŽĚƵůĂƌĐŚĂŶŐĞƐ͘ǆƚĞƌŶĂůĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨƟƐƐƵĞƐǁŝƚŚƚŚĞƵůƚƌĂƐŽƵŶĚƉƌŽďĞǁĂƐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ
ďǇŵŝůĚƉĂŝŶ͘dŚĞ>EƐƟīŶĞƐƐǁĂƐϭϳ͘ϵϴцϭ͘ϱϵŬWĂ͘
/ŶĐĂƐĞƐŽĨŐůĂŶĚƵůĂƌĂďƐĐĞƐƐĞƐ͕ĂƚƚŚĞŝŶŝƟĂůƐƚĂŐĞŽĨĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶϱƉĂƟĞŶƚƐ͕ƐŚĂƉĞĂŶĚƐŝǌĞŽĨ>EǁĂƐƚŚĞƐĂŵĞĂƐĨŽƌĂĐƵƚĞƐĞƌŽƵƐ
>͘dŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚůǇŵƉŚƐŝŶƵƐĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶĂŶĚƟƐƐƵĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƐŵĂůůŚǇƉŽĞĐŚŽŐĞŶŝĐĂƌĞĂƐǁŝƚŚ
ĚĞĐƌĞĂƐĞĚďůŽŽĚŇŽǁ͘dŚĞ^tƐƟīŶĞƐƐǁĂƐϭϵ͘ϯϱцϭ͘ϭϭŬWĂ͘dŽĚŝīĞƌƚŚĞƐĞŚǇƉŽĞĐŚŽŐĞŶŝĐĂƌĞĂƐŝŶĐĂƐĞŽĨƉƌĞƐĞƌǀĞĚƟƐƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƌŽŵĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐŝƐ
ŽĨĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ͘tŚĞŶĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚ^tŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ͕ƚŚĞzŽƵŶŐΖƐŵŽĚƵůƵƐŽĨϰ͘ϴцϬ͘ϱϴŬWĂ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƟƐƐƵĞƐƟīŶĞƐƐ͕ŝƐĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
ŽĨƚŚĞŝŶŝƟĂůƐƚĂŐĞŽĨĂďƐĐĞƐƐĨŽƌŵĂƟŽŶ͘/ŶϯĐĂƐĞƐŽĨƐƵƉƉƵƌĂƟǀĞ>͕ƚŚĞ>EĞŶůĂƌŐĞĚĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞǀŝŽůĂƟŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŚǇƉŽͲĂŶĚĂŶĞĐŚŽŐĞŶŝĐĂƌĞĂ;ƐͿĂůƚĞƌŶĂƟŽŶǁŝƚŚŽƵƚĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶŽĨůǇŵƉŚƐŝŶƵƐĂŶĚďůŽŽĚŇŽǁ͕ǀŝŽůĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐĂƉƐƵůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐĞǀĞƌĞƐǇŵƉƚŽŵƐŽĨƉĞƌŝĂĚĞŶŝƟƐ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘hƐŝŶŐ^tƉƌŽǀŝĚĞƐĚŝƐƟŶĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƌĞĂĐƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐŽĨůǇŵƉŚŶŽĚĞ͕ĂĐƵƚĞƐĞƌŽƵƐ>ĂŶĚŐůĂŶĚƵůĂƌĂďƐĐĞƐƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞ
ĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞůĞƐŝŽŶƚŚĂƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĂīĞĐƚƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŵŽĚĂůŝƟĞƐĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞƉůĂŶŶĞĚƐƵƌŐĞƌǇ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ĂĐƵƚĞůǇŵƉŚĂĚĞŶŝƟƐ͕ƵůƚƌĂƐŽƵŶĚĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕ĞůĂƐƚŽŐƌĂƉŚǇ͘
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ʻ͘ʤ͘ˁ̨̛̦̖̪̱̪̏̌Ϲ͕ʺ͘ʤ͘˃̡̨̣̌̽ϭ͕Ϯ͕ʪ͘ʻ͘ˁ̨̛̦̖̪̱̪̏Ϲ
Ϸʻ̶̶̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̦̥̖̦̭̖̥̪̭̣̖̪̣̥̦̬̦̥̖̦̌̌̽̌́̔̌́̌̌̔́̔̐̍̌̏̌́̚ʿ͘ʸ͘ˌ̡̛̱̪̌ʺʯ˄̡̛̬̦̼͕̌̐͘ʶ̛̖̏
ϸʶ̸̶̡̨̨̡̡̡̡̨̛̛̛̛̖̭̬̭̖̯̭̣̦̖̭̣̦̏̌́̐̔̌́̔̌́̌́̍̽̌ζϭ͕˄̡̛̬̦̌̌
Ϲʶ̡̨̨̨̡̛̛̛̛̦̖̯̱̣̯̬̱̜̦̭̯̌̍̽̌̏̏̔̌̐ͨ̚ʪ̨̨̡̨̛̥̹̦̜̯̬͕̌̔ͩ̐͘ʶ̛̖͕̏˄̡̛̬̦̌̌
ˉ̖̣̽ʹ̵̴̸̵̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̯̬̯̖̬̪̬̙̖̦̣̥̯̖̭̱̣̔̽̌̌̌́̌̏̚;ʸ˄Ϳ̴̴̶̴̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̬̖̖̦̖̬̖̦̣̦̜̦̭̯̭̯̭̯̬̣̥̖̦̯̏̔̔̌̽̔̌̐̌̔̐̌̔̌
;ʸʤͿ̸̨̖̣̭̯̦̀Ͳ̶̴̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̜̣̭̯̱̖̯̖̜̭̭̪̣̦̖̥̣̭̯̬̭̜̣̦̼̏̍̌̔̽̏̌̾̌̐̌̔̏̐̏̏̚;ˑˁʦͿ͘
ʺ̨̛̛̯̖̬̣̼̥̖̯̼̌̌̔͘ʿ̨̨̨̛̛̬̖̖̦̭̭̣̖̦̖̏̔̔̏̌ϯϬ̶̨̨̨̛̪̖̦̯̬̭̯̖̯̌̏̏̏̌̚Ϯ̨̔ϭϲ̣̖̯͘ˁ̡̛̛̛̛̛̬̖̯̦̼̥̥̖̦̖̦̥̌̏́̚;̴̨̨̛̛̛̛̪̖̬̪̣̣̥̦̜̐̌́̔̚
̡̛̯̦̌ͿͶϰϬй;ϭϮ̸̖̣͘Ϳ̨͕̭̭̖̬̦̼̥̚ʸʤ;̴̨̛̛̛̦̣̯̬̯̦̽̌̏Ͳ̨̨̛̛̭̪̣̯̖̣̦̼̖̪̬̣̖̦̏̌̽́̏́Ϳʹϯϯй;ϭϬ̸̖̣͘Ϳ̨͕̭̦̜̦̼̥̐ʸʤʹϮϳй;ϴ̸̖̣͘Ϳ͘˄ʯʰ̨̨̨̛̪̬̣̭̏̔̽
̦̪̪̬̯̖̌̌̌̌sĞƟŵĂW;ͨˀ̛̥̬͕̌̔ͩ˄̡̛̬̦̌̌Ϳ̸̡̨̛̛̣̦̖̜̦̼̥̯̥̔̌ϯͲϭϮʺʧ̶̴̶̴̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̱̦̖̜̭̣̦̜̣̭̯̬̔̏̐̏̏̾̌̐̌͘ʽ̶̛̛̖̦̣̭̬̥̖̬̼͕̏̌̽̌̚
̴̸̡̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̬̱̯̱̬͕̭̭̯̦̖̬̥̭̣̖͕̬̥̣̖̭̯͕̭̭̯̦̖̬̯̪̣̯̦̭̯̌́̏̐̐̏̐̏̌̏́̏̌̽̚;̸̨̛̣̭̯̦̭̯̾̌̽Ϳʸ˄͘ʿ̛̬ˑˁʦ̨̨̛̛̪̬̣̏̔
̶̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̖̯̬̯̬̦̥̖̬̖̦̙̖̭̯̭̯̯̦̌̌̏̏̐̌̏̌́́̌̚̚ʸ˄;̡ʿ̌Ϳ͘ʦ̵̵̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̖̭̭̣̖̦̭̪̣̣̭̭̯̦̬̯̦̼̜̪̦̖̯̜̏̔̏̌́̽̏̌́̌̔̌̔̌̌̏̏̚̚
̡̡̨̛̹̣̼̙̖̭̯̭̯̌ʹ̨̨̯̯̖̥̦Ͳ̨̛̭̦̖̐;Ϭ̡ʿ̌Ϳ̨̡̨̬̔́Ͳ̡̨̨̬̭̦̌̐;ϲϬ̡ʿ̌Ϳ͘
ˀ̨̛̛̖̱̣̯̯̼̭̱̙̖̦̖̽̌̍̔̚͘ʿ̵̶̵̡̨̛̛̬̬̖̯̦̼̪̬̖̭̭̌̏̌;̛̛̛̥̥̱̦̦̪̖̬̪̣̌́̐̌́̚Ϳ̏ʸ˄̸̸̵̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̯̥̖̣̭̯̖̥̖̦̖̦͕̱̖̣̖̦̖̬̥̖̬͕̌̽̌́̌̏̏̌̌̚̚
̵̨̨̛̪̖̬̖̦̦̐̾̐Ğ̬́̔Ž̸̶̵̴̴̴̶̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̖̦̯̖̣̦̼̥̱̭̣̖̦̖̥̭̱̣̬͕̭̬̦̖̦̖̥̬̥̼̖̬̖̦̭̣̖̱̣̌̽̏̌́̌̌̔̌̏̌̚̚̚͘˃̡̨̨̙̖̯̭̱̯̭̯̣̌̏̏̌̌
̨̨̣̖̦̖̦̦̭̯̍̽̚ʸ˄̸̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̥̪̬̖̭̭̯̥̬̖̥̪̬̖̖̦̭̣̖̦̔̌̏̏́̏̔́̍̔̏̌́͘ʮ̡̨̨̨̛̛̖̭̯̭̯̱̣̭̭̪̣̦̖̥̽̌̽̏̌̚̚ˑˁʦ̨̛̭̭̯̣̌̏̌ϳ͕ϱϱцϬ͕ϱϴ̡ʿ̌͘
ʿ̨̨̨̨̛̬̭̯̬̥̭̖̬̦̥̚ʸʤ̸̸̨̨̨̛̛̛̼̣̖̦̦̯̖̣̦̖̱̖̣̖̦̖̬̥̖̬̏́̏̌̽̏̌̏̚̚ʸ˄̵̴̴̶̶̡̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛͕̭̭̬̦̖̦̖̥͕̯̦̬̱̹̖̦̖̥̖̬̖̦̖̭̯̬̱̯̱̬̼̌̌̌̌̔̌̐
̸̶̸̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̯̖̣̦̼̥̱̭̣̖̦̖̥̭̱̣̬̪̭̥̖̹̦̦̥̱̯̪̱͕̯̙̖̯̥̖̣̭̯̭̱̯̭̯̖̥̖̦̖̦̜̪̖̬̦̱̣̬̦̜̯̦̌̽̏̌́̌̌̌̌̽̏̔́̌̚̚̚͘ʶ̨̛̥̪̬̖̭̭́
̸̡̨̨̨̨̨̨̨̛̱̣̯̥̭̪̬̙̣̭̱̥̖̬̖̦̦̜̣̖̦̖̦̦̭̯̌̔̌̏̔̌̌̽̍̽̀̚̚͘ʮ̡̨̛̖̭̯̭̯̪̬̽ˑˁʦ̨̛̭̭̯̣̌̏̌ϭϳ͕ϵϴцϭ͕ϱϵ̡ʿ̌͘
ʿ̨̨̛̬̦̜̦̥̐ʸʤ̸̵̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̬̖̖̦̭̣̖̦̦̦̣̦̜̭̯̖̭̯̬̱̯̦̼̥̖̦̖̦̜̏̔̍̔̏̌́̌̌̌̽̌̔̔̏̚;ϱ̶̨̛̪̖̦̯̌̏Ϳ̴̸̨̨̨̛̛̛̬̥̬̥̖̬̦̖̯̣̣̭̯̌̌̌̽̚
̵̡̨̨̨̨̨̛̯̼̪̬̭̯̬̥̭̖̬̦̥̌̏̚͘ʻ̶̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̱̹̖̦̖̖̭̯̬̱̯̱̬̼̱̭̣̣̣̭̭̣̙̦̖̦̦̜̱̣̖̜̭̦̱̭̱̣̦̖̦̬̦̭̯̯̦̌̐̍̌̏̏̌̽̏̌̌̌̌̔̔̌̏̚̚̚
̵̵̵̸̸̸̡̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̥̖̣̪̖̦̦̼̱̭̯̭̦̣̖̥̦̖̦̯̖̣̦̬̯̏̔̐̾̐̌̏̌̌̽̐̏̌̚͘ʿ̨̛̛̛̬̪̬̖̖̦̏̔ˑˁʦ̡̨̨̛̙̖̭̯̭̯̭̭̯̣̽̌̏̌ϭϵ͕ϯϱцϭ͕ϭϭ̡ʿ̌͘
ʪ̴̴̶̶̵̵̵̵̵̸̸̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̬̖̦̦̦̼̪̖̦̦̼̦̭̭̬̦̖̦̦̜̯̦̖̜̭̯̬̱̯̱̬̜̯̖̭̯̬̱̯̦̼̭̭̯̣̖̯̦̯̖̣̦̱̭̣̙̦̭̯̌́̔̌̐̾̐̌̌̏̔̏̌̐̏̌̏́̌̽̀̽̚̚͘
ʿ̨̛̛̛̛̬̪̬̖̖̦̏̔ˑˁʦ̵̨̨̛̯̦̥̱̣̾̔̽̚˓̨̛̦̭̭̯̣̐̌̌̏ϱ͕ϭцϬ͕ϱϴ̡ʿ̸̸̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛͕̯̭̖̯̖̣̭̯̣̙̭̯̦̥̥̪̦̖̦̯̖̦̣̦̜̭̯̌̏̔̽̏̏̌̔̌̌̌̽̌̔
̶̨̛̛̭̖̬̦̌̍̔̏̌́͘ʦϯͲ̵̸̵̴̨̨̨̛̛̭̣̱̦̜̦̣̥̖̦̯̌́̐̐̌̔̌ʸ˄̸̸̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̣̭̬̖̱̖̣̖̦̦̼̥͕̭̦̬̱̹̖̦̖̥̭̯̬̱̯̱̬̼̖̖̬̖̦̪̔̌̏́́̏̌̏̏̔̔̏̌́̐̚Ͳ̛
̵̵̨̨̦̖̦̦̼̦̌̾̐̚;Ͳ̦̼Ϳ̴̴̶̶̨̡̨̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̯̭̱̯̭̯̖̥̖̬̖̦̭̦̱̭̬̯͕̦̬̱̹̖̦̖̥̭̯̬̱̯̱̬̼̪̭̱̣̼̼̬̙̖̦̦̼̥̣̖̦̥̪̖̬̖̦̯̏̔̌̌̏̌̌̌̏̌́̏́̌̔̌͘
ʦ̨̼̼̏̔͘ʰ̨̨̛̭̪̣̦̖̽̏̌̚ˑˁʦ̸̴̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̣̖̯̭̯̖̬̦̬̣̯̬̖̯̦̼̖̥̖̦̖̦̣̥̦̜̯̦̱̣͕̭̯̬̼̜̭̖̬̦̼̜̦̜̦̼̜̏́̔̏̌̌̽̌̏́̔̌̌̐̚̚̚̚̚
̴̵̵̸̵̸̸̸̡̨̡̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̥̖̦̯̼͕̯̙̖̼̯̦̬̦̦̭̯̦̣̦̼̖̪̬̣̖̦̖̭̯̬̱̯̦̼̥̖̦̖̦̜͕̯̦̯̖̣̦̣̖̯̦̯̯̱̣̖̖̦̌̔̌̌̏́̏̽̌̌̌̔́̌̌̽́̏́̔̏̌̽̏́̌̌́̚̚
̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̙̦̖̪̣̦̬̦̖̪̖̬̯̦̥̖̹̯̖̣̭̯̏̌̏̌̌̏̐̏̌̽̏̌̚͘
ʶ̸̴̴̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̼̖̭̣̭̯̬̼̜̣̥̖̦̯͕̱̣̯̬̱̦̭̯͕̣̭̯̬̀̏̏̌͗̌̔̽̌̏̏̌́̔̌̐̌̾̌̐̌́̚͘

Вступ
Не дивлячись на давність існування проблеми лімфаденітів (ЛА) і значні успіхи у лікуванні, частота їх
зростає, особливо серед дітей молодшого віку. Серед
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захворювань щелепно-лицевої ділянки вони займають
одне з перших місць: близько 15–20% хворих хірургічних відділень стаціонарів [6,12,14]. Це обумовлено тим,
що в дитячому віці складаються більш сприятливі умо-
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Сучасні дослідження
ви для їх розвитку: розвинута лімфатична сітка, велика чутливість (реактивність) лімфатичного апарату до
інфекцій, низька неспецифічна резистентність ретикуло-ендотеліальної системи [10,13]. Лімфаденіт підщелепної ділянки спостерігається в 60–75% випадків.
Часто доводиться стикатися з одночасним ураженням
лімфатичних вузлів (ЛВ) кількох анатомічних ділянок:
підщелепних, завушних, верхньобокових відділів шиї.
Причиною гострого ЛА щелепно-лицевої ділянки у
дітей дошкільного віку може бути ГРВІ, бактеріальна
інфекція [5,12,14]. Часто в патогенезі процесу значну
роль відіграє мікст-інфекція, до того ж першочерговою
є респіраторна вірусна інфекція, яка поволі призводить до пошкодження лімфоїдної тканини та сприяє
розвитку бактеріальної флори і гнійному розплавленню ЛВ [8,18]. У дітей старшого віку розвиток ЛА обумовлює карієс зубів і його ускладнення (пульпіт, періодонтит), а також стоматит, остеомієліт нижньої
щелепи, травми м’яких тканин обличчя. Вони можуть виникати при середніх і зовнішніх отитах. Що
стосується тонзилогенного походження ЛА, то найчастіше він виникає у дітей молодшого віку, у яких
часто спостерігаються ознаки тонзиліту та аденоїдиту, причому збільшення шийних ЛВ може бути єдиним проявом запального процесу в ділянці лімфоїдного кільця глотки [5,10].
За останні 20–25 років поширеність ЛА всіх ділянок зросла у декілька разів, а число звернень серед
осіб дитячого віку зросло у 4,6 разу. Це можна пояснити як незрілістю імунної системи дитини, так і
погіршенням стану навколишнього середовища,
зростанням негативного впливу багатьох соціальних факторів та збільшенням кількості резистентних штамів бактерій внаслідок нераціональної антибіотикотерапії [6,10,12]. Актуальність діагностики
останніх полягає в тому, що педіатру часто доводиться мати справу зі збільшенням та запаленням
ЛВ, особливо у дітей молодшого віку. Правильно
поставити діагноз, відрізнити реактивну гіперплазію ЛВ від запалення або специфічного ураження
важко, особливо при локалізації у ділянці шиї. Це
призводить до швидкої появи ускладнень у вигляді
аденофлегмони, хронічного перебігу з подальшим
можливим нагноєнням, утворенням нориць. При
проведенні консервативної терапії у дітей з гострим
ЛА лікар не завжди може чітко оцінити ефект від
лікування, визначити стадію запального процесу.
Виявити фазу гнійного розплавлення ЛВ, особливо
у дітей молодшого віку з хорошим розвитком підшкірно-жирового шару, непросто [1,10,13,15].
Для швидкої та інформативної оцінки стану регіонарних ЛВ передусім використовується ультразвуко-

ве дослідження (УЗД). Ультразвукове дослідження
гострого ЛА дозволяє визначити стадію запалення
і провести диференційну діагностику з можливими
іншими рідинними і солідними утвореннями, метастатичними або злоякісним процесами, що впливає
на вибір тактики лікування, а за необхідності – планування оперативного втручання. Метод дозволяє
виявити ознаки деструкції ЛВ шиї і використовується для проведення малоінвазивних діагностичних і
лікувальних маніпуляцій [4,11,13,14]. Основним показанням до хірургічного лікування при підозрі на
гнійний лімфаденіт за відсутності УЗД чи у складних
диференційних випадках є пункція ЛВ, яку в амбулаторних умовах і стаціонарі при шийному, підщелепному ЛА у дітей, особливо молодшого віку, виконати
практично неможливо. Досить перспективним та
ефективним методом у таких ситуаціях є використання нової технології УЗД – еластографії зсувної
хвилі (ЕЗХ), яка оцінює щільність (еластичність) досліджуваної тканини [7,20]. Отримано дані, які свідчать про високу інформативність даного методу, а в
окремих моментах відіграють ключову роль у постановці діагнозу в диференційному ланцюжку «запальний осередок – кіста – вузол – злоякісне новоутворення» [2,17]. Існують наукові роботи, присвячені
лише еластографії ЛВ у розрізі диференціації їх злоякісного, метастатичного ураження, однак діагностика іншої патології поверхневих і глибоких периферичних ЛВ майже не висвітлена [3].

Матеріал і методи дослідження
Проведено дослідження 30 пацієнтів віком від 2 до
16 років. Дану групу склали хворі хірургічного відділення №2 та поліклініки КМДКЛ №1 м. Києва, які самі
(або їхні батьки) добровільно дали згоду на участь у дослідженні. З реактивними змінами (гіперплазія лімфоїдної тканини), часто на тлі гострої вірусної інфекції
(у 75% підтвердженої клінічно, лабораторно та імунологічно), було 40% (12 осіб), із серозним ЛА –
33% (10 осіб), з гнійним ЛА – 27% (8 осіб). Ультразвукове дослідження проводилося на апараті Ultima PA
(«Радмір», Україна) лінійним датчиком 3-12 МГц
з функцією ЕЗХ. Оцінювалися розміри, структура,
стан кіркового і мозкового шарів, форма, стан кровотоку і щільність (еластичність) ЛВ з боку ураження та
контрлатерально. При ЕЗХ проводили аналіз колірного картування і вимірювання жорсткості тканини вузла (кПа). У всіх дослідженнях використовувався стандартний діапазон колірної шкали жорсткості – від темно-синього (0 кПа) до яскраво-червоного (60 кПа).
Обробка отриманих результатів проводилася за
допомогою процедури «статистичні формули»
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в MS Exel 2013. При оцінці результатів еластометрії,
враховуючи широкий діапазон величин у досліджуваних групах, для аналізу варіації показників і однорідності ми використовували максимальне (Мах) та
мінімальне (Міn) значення, середнє арифметичне
значення (E mean), стандартне відхилення (SD) середніх величин модуля Юнга. Оцінка ймовірності
різниці між параметрами досліджуваних груп для
визначення статистичної достовірності проводилася за допомогою критерію Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення
Еластографія – метод якісного і кількісного аналізу механічних властивостей тканин за допомогою
модуля пружності. Термін «еластографія» був запропонований у 1991 р. лікарями-дослідниками з
Х’юстона (США) [20]. Фізичною основою еластографії є модуль Юнга (модуль пружності першого роду
або модуль пружності під час розтягу, E) – величина,
що характеризує пружні властивості ізотропних речовин і являє собою відношення нормального напруження до відповідної лінійної деформації за лінійного напруженого стану. Вимірюється в Н/м2
(ньютонах на метр у квадраті) або Па (паскалях).
Названо на честь англійського фізика Томаса Юнга.
Ультразвукова еластографія – це новий метод, який
генерує зображення на основі твердості тканини, на
відміну від анатомічної будови. Багато захворювань
органів мають різні показники твердості, які можуть
бути виявлені за допомогою еластографії [7,9].
Існує два типи еластографії: компресійна еластографія (КЕ) – якісна, та ЕЗХ – кількісна. Її можна
розглядати як еквівалент пальпації, при цьому даючи можливість кількісно характеризувати щільність
досліджуваних тканин, яку раніше оцінювали тільки суб’єктивно при фізикальному обстеженні.
Компресійна еластографія відтворює зображення на
основі того, як тканини реагують на силу зсуву від
зовнішнього джерела або самого пацієнта. Ця сила
зсуву дозволяє провести якісну оцінку ураження.
При ЕЗХ застосовується спеціальний сильний низькочастотний акустичний імпульс (поштовховий
імпульс), який призводить до поширення попереч-

ної хвилі, що може бути обчислено як швидкість
зсуву. Оскільки швидкість зсуву хвилі через тканини залежить від твердості тканин, можуть бути
отримані кількісні значення твердості [7,16,19,20].
У проведеному нами досліджені отримані дані
ЕЗХ ЛВ вказують на відмінності в показниках жорсткості залежно від структурних змін в останніх
(табл.).
За реактивної гіперплазії ЛВ при УЗД відзначалися такі зміни, як збільшення в розмірах, візуалізація гіперехогенної серцевини ядра з незначним
посиленням васкуляризації, збереженням форми і
диференціації його шарів (рис. 1). Також була відсутня болючість ЛВ при компресії датчиком під час
проведення обстеження. Жорсткість вузла з використанням ЕЗХ склала 7,55±0,58 кПа (рис. 2). Дане
збільшення регіонарних ЛВ визначалося з обох
боків симетрично на тлі гострої вірусної інфекції
у 75% (9 осіб) Остання підтверджена клінічно, лабораторно та імунологічно (5-EBV-інфекція; 1 герпесвірусна інфекція).
При гострому серозному ЛА виявлено значне
збільшення розмірів ЛВ (рис. 3), як зі збереженням,
так і порушенням диференціації його структури зі
значним посиленням васкуляризації за змішаним
типом (рис. 4), за відсутності зміни перінодулярної
тканини. Компресія вузла датчиком супроводжувалася помірною болючістю. Жорсткість при ЕЗХ
склала 17,98±1,59 кПа (рис. 5).
При гнійному ЛА під час обстеження на початковій стадії деструктивних змін (5 пацієнтів) форма і
розмір не відрізнялися від таких при гострому
серозному. Порушення його структури обумовлювалося ускладненою візуалізацією синуса вузла
і неоднорідності тканини у вигляді дрібних гіпоехогенних ділянок з наявністю незначного кровотоку. При проведенні ЕСС жорсткість склала
19,35±1,11 кПа. Диференціація даних гіпоехогенних
зон зі збереженою тканинною структурою від деструктивних вогнищ становить значну складність.
При проведенні ЕЗХ цих зон модуль Юнга склав
5,1±0,58 кПа, що свідчило про рідинний компонент
як початкову стадію абсцедування, при пункції яких

Таблиця
Результати еластографії зсувної хвилі у досліджуваних пацієнтів, (кПа)
ʶ̡̞̣̞̭̯͕̽̽
n
ʻ̨̬̥̌
18
ˀ̴̸̡̨̨̛̛̛̖̯̦̞̥̞̦̣̞̥̯̦̱̣̌̏̌̐̏̌̚̚
12
ʧ̴̨̨̛̛̛̭̯̬̜̭̖̬̦̜̦̞̜̦̜̣̞̥̖̦̞̯ͬ̐̌̔̚ 18
ʧ̶̬̱̪̪̞̦̯̞̌̌̿̏

ʺ̵̌
ϲ͕ϯϲ
ϵ͕Ϯϳ
Ϯϰ͕ϲϵ
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ʺ̞Ŷ
E mean
ϯ͕ϵϮ
ϱ͕ϱϰ
ϱ͕ϴϴ
ϳ͕ϱϱ
ϭϮ͕ϳϭ
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^
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ˀ̛̭͘ϭ͘˄ʯʪͲ̡̡̛̛̛̬̯̦̪̬̬̖̯̦̞̜̞̪̖̬̪̣̞̟̌̌̌̏̐̌̚ʸʦ

ˀ̛̭͘Ϯ͘ʫʯˈ̡̛̛̪̬̬̖̯̦̞̜̞̪̖̬̪̣̞̟̌̏̐̌̚ʸʦ

ˀ̛̭͘ϯ͘˄ʯʪͲ̡̨̨̛̛̬̯̦̪̬̭̖̬̦̥̱̌̌̚ʸʤ

ˀ̛̭͘ϰ.˄ʯʪ̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̱̬̖̙̥̞̣̬̪̪̣̖̬̞̭̽̏̐̔̏̽̐
̡̨̨̛̬̯̱̦̦̪̬̭̖̬̦̥̱̌̏̌́̚ʸʤ

Висновки
Використання УЗД з функцією ЕЗХ дозволяє достовірно диференціювати реактивні зміни лімфоїдної тканини вузла, гострий серозний і гнійний лімфаденіти, а також виявити на ранніх стадіях
початкові прояви деструктивних змін, що значно
впливає на тактику лікування і планування оперативного втручання. Однак дане питання потребує
подальшого вивчення.
ˀ̛̭͘ϱ.ʫʯˈ̨̨̛̪̬̭̖̬̦̥̱̚ʸʤ

під УЗ-контролем отримано незначну кількість геморагічного вмісту. Даний результат призвів до
утримання від проведення операції та призначення
інтенсивної консервативної терапії (лімфотропна
антибіотикотерапія і місцеві лікувальні пов’язки).
Динамічний УЗ-контроль підтвердив вірність використаної тактики. У трьох випадках гнійного лімфаденіту ЛВ був різко збільшеним, з порушенням
структури у вигляді чергування гіпо- та анехогенних
зон (ни), відсутністю диференціації синуса і кровотоку, структури капсули і виразними явищами періаденіту. Щільність цих гіпо-, анехогенних зон у режимі ЕЗХ склала 5,2±0,54 кПа. Діагноз підтверджено
результатами оперативного втручання.
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