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Особливостями перебігу злоякісних новоутво�

рень опорно�рухового апарату є тенденція до ре�

цидиву та недостатня чутливість до протипухлин�

ної терапії [1]. Застосування неоад’ювантної

поліхіміотерапії дозволяє сприяти подовженню

тривалості  життя   хворих  [2]. Тому питання оп�

тимізації клініко�інструментальної діагностики та

моніторингу пухлинних захворювань опорно�ру�

хового апарату є актуальним. 

Традиційним методом променевого досліджен�

ня пухлин опорно�рухового апарату продовжує

залишатися рентгенографія, хоча питома вага

діагностичних помилок висока [3]. Слід також

враховувати вплив на хворого променевого наван�

таження, проблема зниження якого в сучасній ме�

дицині виходить на перший план. 

В останнє десятиріччя з появою та подальшим

удосконаленням таких нових методів діагностики,

як спіральна комп’ютерна (СКТ) та магнітно�ре�

зонансна (МРТ) томографія, відбулися значні

зміни в променевій діагностиці захворювань опор�

но�рухового апарату [4]. Одним з найбільш пер�

спективних методів променевої діагностики —

завдяки високій інформативності, відсутності про�

меневого навантаження та низькій собівартості —

є також ультразвукове дослідження (УЗД) [5, 6].

Метою нашої роботи було підвищення ефек�

тивності лікування злоякісних пухлин опорно�ру�

хового апарату (ЗПОРА) за рахунок оптимізації
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Резюме. Проаналізована можливість використання результатів променевих та морфологічного методів

дослідження для оцінки ступеня регресії злоякісних пухлин опорно�рухового апарату під впливом нео�

ад'ювантної терапії 134 пацієнтів з різними типами сарком. Доведена доцільність використання ком�

плексного ультразвукового дослідження.
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Резюме. Проанализирована возможность исполь�

зования результатов лучевых и морфологического

методов исследования для оценки степени регрес�

сии злокачественных опухолей опорно�двигатель�

ного аппарата под влиянием неоадъювантной

терапии 134 пациентов с разными типами сарком.

Доказана целесообразность использования ком�

плексного ультразвукового исследования.

Ключевые слова: спиральная компьютерная

томография, магнитно�резонансная томография,

ультразвуковое исследование, злокачественная

опухоль опорно�двигательного аппарата, цветное

та энергетическое допплеровское картирование,

объем жизнеспособной опухолевой ткани, саркома

мягких тканей, злокачественная опухоль костей.

RADIO- AND ULTRASOUND INVESTIGATION IN
ESTIMATION OF DEGREE OF REGRESSIONS OF

THE MALIGNANCY OF MUSCULOSKELETAL 
SYSTEM UNDER INFLUENCE 
OF NEOADJUVANT THERAPY

T.S. Golovko, I.M. Dykan
Summary. Analysed the results radio�, ultrasound and

morphologic investigations and valuation of efficiency

of therapy of 134 patients with different histological

types of sarcoma of musculoskeletal system. Expediency

of complex ultrasound investigation was proved.
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loskeletal system, color and energetic Doppler ultra�
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