
 
 

Анатомія глотки, стравоходу, шлунка 



Просвітлення під лівим куполом діафрагми є нормою – 
це повітряний міхур шлунка (простір Траубе). 



Просвітлення під 
правим куполом 
діафрагми (або разом 
під двома куполами) є 
патологією - наявність 
вільного газу в 
черевній порожнині 
(перфорація 
порожнистого органу – 
шлунка, кишківника). 





Оглядові рентгенограми 



Оглядові рентгенограми при штучному контрастуванні.  



Комп’ютерні томограми. Сагітальні зрізи на рівні тіла (в) і рогів (в1) під'язикової кістки: Глотка: 1 — носова, 2 — ротова, 3 — гортанна 

частини; 4 — м’яке піднебіння з язичком (4я), 5 — корінь язика, 5а- дно ротової порожнини 6 —надгортанник, 7 — гортанні долинки, 8 

— грушоподібні заглибини, 9 — гортань, 10 — підголосова порожнина і трахея, 11 — привертебральні м’які тканини і стравохід, 12 — 

черпало-надгортанні складки, 13 — перснеподібний хрящ, 14 — щитоподібний хрящ, 15 — щитоподібна залоза, 17 — нижняя щелепа, 

18 — під'язикова кістка (тіло - т, роги - р), 19 — хребц 



КТ черепу, стрілова  площина 

1. Комірки решітчастої кістки 

2. Лобна кістка 

3. Клиноподібна кістка 

4. Носоглотка 

5. Верхньощелепна кістка 
 



 Рентгенограми глотки  в прямій  передній (а), правій 

передній косій (б) та  боковій (в) проекціях під час 

контрастування:  

 1 — надгортанник, 2 — надгортанні долинки, 3 — 

грушоподібні заглибини 
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Рентгенограми, КТ глотки і шийного відділу 
стравоходу при штучному контрастуванні. 
Дивертикул Ценкера – обмежене випинання 
стінки в місці переходу глотки в стравохід 



Рентгенограми контрастованого стравоходу в проекціях:  

прямій передній проекції  (а); правій передній косій (б);  

лівій передній косій (в,г); лівій боковій проекції (д); 



МРТ стравоходу, аксіальні зрізи: а – грудна частина; 
 б – наддіафрагмова частина; в – черевна частина. 

 Стравохід позначено одиночними стрілками  



На комп’ютерних томограмах  виявляється незмінений стравохід:  
А – верхня частина, Б – середньогрудний  відділ, В –черевна частина 

 



 
 

Нормальна ендоскопічна сонограма стінки стравоходу. 
Виявляєтся п’ятишарова структура: I – слизова оболонка (підвищеної 

ехогенності); 2 —м’язовий шар слизової (гіпоехогенний); 3 — підслизовий 
шар (підвищеної эхогенности); 4 м’язовий шар — (гіпоехогенний) ; 5 — 

адвентиціальна /серозна оболонка - гіпоехогенна/ 
 



Рентгенограми стравоходу 

На рентгенограмі  
неускладнений  
пульсійний  дивертикул 
стравоходу  

Ендофітний рак 
стравоходу 



Рентгенограма і комп’ютерна томограма з контрастом. 
Дивертикул грудного відділу стравоходу (стрілки). 



Варикозне розширення вен стравоходу та 
шлунка 



 

 

СКТ черевної порожнини.  

Нормальний рельєф слизової оболонки шлунку 

 



Рентгенограми шлунка та дванадцятипалої кишки при повному 

наповненні контрастною речовиною. 



 

Рентгенограми шлунка при малому (1)  і повному (2) наповненні контрастною 

речовиною. Визначаються велика і мала кривина, склепіння, кардіальний і 

субкардіальний відділи, тіло, препілоричний і пілоричний відділи, воротар, 

дванадцятипала кишка 
 



Рентгенограма шлунка при малому заповненні контрастною речовиною. 



Рентгенограма при неповному наповненні контрастною речовиною 

в умовах подвійного контрастування. Поздовжній і косий напрямки 

складок слизової оболонки. 



. Рентгенограма при неповному наповненні контрастною 

речовиною в умовах подвійного контрастування. Виразкова хвороба 

шлунка, дванадцятипалої кишки 



МРТ черевної порожнини, коронарний зріз. 1 – печінка, 2 –

жовчний міхур , 3 – шлунок, 4 –товста кишка 

 



СКТ черевної порожнини.  

 



 

 

 

СКТ черевної порожнини.  

 

 
  



СКТ черевної порожнини, аксіальний зріз. Візуалізація гастро-

дуоденального відділу. 

 



Рентгенограма шлунка в умовах подвійного контрастування. 

Дивертикул шлунка на малій кривині. 

 



Оглядові рентгенограми 

Рентгенограма шлунка і 

дванадцятипалої кишки. 

Дивертикул низхідного відділу. 



Оглядові рентгенограми 

СКТ коронарний зріз.  

 

 

 

 

 

 

 

Рентгенограма шлунка і тонкої кишки з 

контрастною речовиною.     Керкрингові 

складки  слизової оболонки тонкої кишки 



СКТ черевної порожнини, коронарний зріз. Візуалізація складок 

слизової оболонки порожньої кишки 



СКТ черевної порожнини, коронарний зріз. Штучне 

контрастування тонкої кишки. 

 



МР-холангіограма. Конкремент в загальній жовчній протоці (стрілка) 



Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини: 
підшлункова залоза (1), шлунок (2),  


