
Загальна анатомія серцево-

судинної системи. 

Методи візуалізації 
 





 
 
 

В практичній медицині для діагностики захворювань серця  широко використовують наступні променеві методи: 

1. Рентгенологічний; 

2. УЗД; 

3.Контрастні методики; 

4. МРТ; 

5. КТ; МСКТ; 

6. Радіонуклідні методики. 

 



Кровоносні судини серця (корозія) 



. Інвазивна коронарографія. 

Оклюзія передньої 

міжшлуночкової артерії  



Інвазивна коронарографія 

передньої міжшлуночкової 

артерії після аспірації  

тромбу 

 



Нативний препарат 

(тромби) після аспірації 

тромба 



Загальна ангіографія. 



ЗОБРАЖЕННЯ СЕРЦЯ 



АНГІОГРАМА СЕРЦЯ 

      Ангіограма серця 

дозволяє побачити 

кровоносні судини 

серцевої стінки. В 

судини вводиться 

спеціальний барвник, 

після чого судини видно 

на рентгенівсь-кому 

знімку. Ангіограма 

дозволяє бачити 

закупорку судин, яка 

може призвести до 

серцевого нападу. 



СТ СКАНЕР СЕРЦЯ 

      СТ сканер серця -  це комп'ютерна томографія на основі рентгена, яка 
дозволяє досліджувати структуру серця за допомогою поперечного “перерізу” 
грудної клітки. Пацієнт лежить всередині СТ сканера, який обертається 
навколо грудної клітки і посилає рентгенівські промені у всіх напрямках. Ці 
промені аналізуються комп'ютером для отримання зрізу серця і органів 
грудної клітки. 



Сцинтіграма камер серця 



УЛЬТРАЗВУКОВИЙ СКАНЕР СЕРЦЯ 
      Ультразвукове зображення формується за рахунок ультразвукових 
хвиль, які посилаються від спеціального пристрою, який переміщується 
по грудях, і, відображуючись від серця, утворюють ехо, яке 
аналізується комп'ютером. На рисунку білим зображений серцевий 
м'яз, а чорним – камери серця. 



ТЕПЛОГРАМА СЕРЦЯ 

      Теплограма серця 
дозволяє прослідкувати 
діяльність серця.  Пацієнту 
вводиться радіоактивна 
речовина, яка виділяє тепло 
в крові. Радіація всередині 
серця також виділяє тепло і 
фіксується детектором. 
Далі вона перетворюється в 
кольорову гамму, яка 
відображає кількість крові 
в серці в любий момент 
часу. На наведеному зліва 
рисунку червоні і білі 
області – камери серця, 
через які тече кров. 



Оглядові рентгенограми 

Оглядова рентгенограма органів грудної порожнини 

в прямій передній і лівій скісній проекціях  з 

контрастованим стравоходом для визначення 

ступеню  його зміщення збільшеними камерами 

серця. (нормальні межі серця): 

 1-тінь грудної залози; 

 2-висхідна аорта; 

 3-дуга аорти; 

4-праве передсердя 

Рентгеноскопія серця  виконується для вивчення 

амплітуди скорочень різних відділів серця і судин. 

  



Оглядові рентгенограми Нормальні форма і розміри серця: 

1-тінь серця займає не більше 1/3 поперечника грудної клітки (на рівні кардіо-діафрагмальних 

кутів).  

2 і 3-я  дуги зліва одинакові не більше 2 см довжиною.  

3-талія серця.  

4-контур дуги лівого шлуночка не доходить до лінії середньо-ключичної лінії на 1-1,5 см. 

 5- правий атріо-вазальний кут розташований на ½ загальної висоти серцево-судинної тіні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-контур дуги правого передсердя розташований не більше  чим 1,5 см від правої парастернальної лінії.  



 Варіанти розташування серця в залежності від конституціонального типу 

пацієнта: 

 а- нормальна вісь серця;  

б-вертикальна вісь; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Ультрзвукове (УЗД)дослідження серця (ехокардіографія)  – сучасний, нешкідливий, високоінформативний променевий  метод, який 

дозволяє в деталях вивчити всі камери і клапани  серця,  визначати функціональний стан в реальному часі. З максимальною точністю 

виявляє  різноманітні захворювання серцево-судинної системи,  рідину, яка знаходиться в перикардіальній порожнині,   та 

внтрушньопорожнинні тромби. 

Ехокардіограма: 

1-лівий шлуночок, 

2-правий шлуночок, 

3-ліве передсердя; 

4-міжшлуночкова   перегородка;  

5-мітральний клапан 



Магнітно-резонансна томографія (МРТ)  для дослідження серця і 

судин. Метод дозволяє: визначити розміри і товщину стінок камер 

серця, визначити зміни в міокарді (інфаркт, міокардит), оцінити 

функціональний стан клапанного апарату та  діагностувати інші  

патологічні стани 
 



1.Корогарограма- контрастна методика дослідження стану вінцевих 

судин, виявлення склеротичних звужень, оклюзій, для порушення 

питання про хірургічне лікування, оцінки  ефективності проведеного 

лікування. 
 



2.Мультіспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ-ангіографія). 

3 Д реконструкція 

серця з коронарнми артеріями серця. Чітко візуалізуються 

кальценовані атеросклеротичні бляшки. Звужений просвіт судини 

(стрілка)   













 Радіонуклідні методики окрім візуалізації  окремих структур серця  
і крупних судин дозволяють вираховувати важливі параметри, що  
характеризують  структурні і функціональні зміни  при різних патологічних  
станах серця і судин  



На ренгтенограмі:  мітральна форма серця 

зглажена  талія серця, збільшені його всі розміри 

 (недостатність мітрального клапана) 



На ренгтенограмі:  аортальна форма серця,  виражена талія серця, гіпертрофія 
лівого шлуночка.  

Така форма серця характерна для аортальних вад серця, артеріальній гіпертензії 



Оглядові рентгенограми 

1.КТ-сканограма тіла 

2. МРТ Т2, фронтальна площина 

4 -нижня щелепа 

5 - шостий шийний хребець 

6 - перше ребро 

7 – ключиця 

8 - ручка груднини 

9 - великий горбок плечової 

кістки 

10 –лопатка 

11 - тіло груднини 

13 - клубовий гребінь 

15 - клубова кістка 

16 - великий вертлюг 

17 - лобковий симфіз 

22 - стегнова кістка 

29 - сіднична кістка 

30 - малий вертлюг 

37 - крижова кістка 

40 - плечова кістка 

41 - третє ребро 

42 - друге ребро 

43 - підборідний отвір; 



 

 

 

Судини голови та шиї 

 



Судини голови та шиї 



МРТ голови, Т2, аксіальна площина 

1. Права середньо-мозкова артерія 
2. n.olfactorius 

3. Комірки гратчастої кістки 

4. Ліва передня мозкова артерія 

5. Хіазма 

6. Воронка гіпофізу 

7. Гіпокамп 

8. Сільвієв акведук 

9. Мозочок 

10.Прямий синус 

11. Верхній сагітальний синус 

12. Чотирипагорбна цистерна 

13. Біла мозкова речовина 

14. Права  задня мозкова артерія 
15. Скроневий ріг правого бічного шлуночка 



МРТ голови, Т2, корональна 

площина 

1. Спинний мозок 

2. Довгастий мозок 

3. Мозочок 

4. Гіпокамп 

5. Внутрішня мозкова вена 

6. Таламус 

7. Тіло хвостатого ядра 

8. Сіра мозкова речовина 

9. Верхній сагітальний синус 

10. Falx cerebri 

11.Мозолисте тіло 

12. Біла мозкова речовина 

13. Лівий боковий шлуночок 

14. Намет мозочку 

15. півмісяцевий канал 

16. Хребтова артерія 



Судини голови та шиї 

МР-ангіографія голови та шиї 



Підщелепна залоза ехогенічна, вона гомогенна і гіперехогенна. 

Вартонова протока- головна вивідна протока, яка звичайно не виявляється при ультразвуковому дослідженні.Лицева вена локалізується на поверхні 

залози                        . 

Sg : підщелепна залоза 

Fv: лицева вена 

m-щелепно-під'язиковий м'яз 

h –hyoglossus muscle 

T – язик 

t – мигдалина 

 



Аневризма лСМА.КТ-ангіографія, тривимірна об’ємна реконструкція 

1. a.basilaris 

2. Sinus 

rectus 

3. Sinus 

transversusdexter 
4. Аневризма лівої середньої мозкової артерії 
5. Звапнення потиличного рогу бокового шлуночка  



 

 

 

Судини голови та шиї 
Аневризма a.basilaris.КТ-ангіографія, тривимірна об’ємна 

реконструкція. 



МР-ангіограма магістральних судин головного мозку 



Судини голови та шиї 

Артеріо-венозна мальформація. КТ без 
контрасту та після внутрішньовенного 
контрастування, аксіальна проекція. 



Судини голови та шиї 

Синус-тромбоз, 
МР-венографія, 
аксіальна 
полщина 



44 

Рентгенанатомія сечової системи. Ангіограма стенозу 

правої ниркової артерії 
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Ангіограма стенозу правої ниркової артерії. Ангіограма 

правої ниркової артерії після стентування 

  



Судини голови та шиї 
МРТ голови, Т2, аксіальна 

площина 

1. Права середньо-

мозкова артерія 

2. n.olfactorius 
3. Комірки решітчастої кістки 

4. Ліва передня 

мозкова артерія 

5. Зорове перехрестя 
6. Воронка гіпофізу 

7. Гіпокамп 

8. Водопровід мозку 

9. Мозочок 

10.Прямий синус 

11. Верхній сагітальний синус 

12. Чотиригорбкова цистерна 

13. Біла мозкова речовина 

14. Права задня 

мозкова артерія 
15. Скроневий ріг правого 
бічного шлуночка 



Оглядові рентгенограми 



Оглядові рентгенограми.Середостіння. 



Оглядові рентгенограми.Середостіння. 



Оглядові рентгенограми.Середостіння. 
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Оглядові рентгенограми.Середостіння. 



Оглядові рентгенограми. Декстракардія. 



Оглядові рентгенограми.. 



Оглядові рентгенограми. 



Оглядові рентгенограми. 



УЗД серця 



Оглядові рентгенограми 



ТЭЛА после ТЛ 

ТЭЛА после ТЛ (2) 



ТЭЛА скт кнтр 2 

ТЭЛА после ТЛ (2) 



Ущільнення 

грудного 

відділу аорти 

(Б). 



 

 

 

 

 
Ехограми судин печінки: а – візуалізація правої печінкової вени, б – візуалізація лівої гілки портальної 

вени; 1 – жовчний міхур, 2 – порітно печінкова  вена, 3 – печінкові вени, 4 – нижня порожниста вена. 

 



 

 

 

 

 

 
Аномалії розвитку печінки на УЗД: атипове положення печінки у дітей: а, б – видовжена ліва частка  

печінки (пунктир), «язиком»  

охоплює селезінку; в, г - додаткова частка печінки в епігастрії (1 - додаткова частка печінки; 2 – черевний 

відділ аорти; 3 – нижня порожниста вена; 4 – ліва нирка; 5 – тіло хребця). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТ органів черевної порожнини.  



КТ органів черевної порожнини.  
(МНОЖИННІ КІСТИ  ПЕЧІНКИ) 

 



МР-томограми.  



КТ-ангіографія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангіограма гілок ворітної печінкової вени 

печінки правої частки  

(черезшкірна 

черезпечінкова 
аортографія). 

КТ-ангіографія. 





КТ-ангіографія. Система ворітної печінкової венивени: 1 – ворітна 

печінкова вена, 2 – селезінкова вена, 3 – верхня брижжова вена. 

 



МРТ органів черевної порожнини. Підшлункова залоза 

позначена пунктиром. 

 



МРТ органів черевної порожнини.  



КТ органів черевної порожнини.  



МР-томограми стінок та органів черевної 

порожнини в різних площинах площинах.  



Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини в 

аксіальній проекції 



КТ з контрастним підсиленням: рак головки підшлункової 

залози (стрілка). 



МР-томограма в аксіальній прощині органів черевної 

порожнини: рак головки підшлункової залози (стрілка). 


